
Chcesz wiedzieć po czym stąpasz – spójrz w górę 

 

Czasami, podczas wycieczki, rodzi się ciekawość - po czym właśnie idziemy? Czy pod naszymi 

stopami, jest piasek (Ryc. 1) czy może glina (Ryc. 2)? Pytanie jest o tyle na miejscu, że w 

naszych,  polskich  realiach,  większa  część  powierzchni  kraju  pokryta  została  właśnie takimi                

osadami, pozostawionymi przez lądolody podczas ich kilkukrotnych „wizyt”. Oczywiście tam 

gdzie na powierzchni Ziemi nie ma pokrywy roślinnej bez trudu stwierdzimy, czy nasze stopy 

grzęzną w piasku, czy też w lepkim gliniastym błocie (zwłaszcza po deszczu). Ale jeśli jesteśmy 

w lesie czy na łące gdzie roślinność maskuje podłoże lub idziemy po udeptanej ścieżce 

odpowiedź nie jest już taka prosta. 

 

Ryc. 1. Odsłonięcie piasku                                       Ryc. 2. Odsłonięcie gliny 
 

Czy zatem w celu zaspokojenia ciekawości musimy natychmiast wykopać dół? Mało kto do 

wycieczkowego plecaka wkłada przecież łopatę. Termos, kanapkę, kurtkę przeciwdeszczową 

owszem. Ale wielką nieporęczną łopatę? Czy zatem możemy sobie poradzić w inny sposób? 

Ten tekst ma udzielić rady w powyższej kwestii. 

Co ciekawe, z identycznym problemem stykają się pracujący w terenie geolodzy, którzy na 

przykład sporządzają mapy geologiczne. Ponieważ jest to ich praca, są zatem do niej 

odpowienio przygotowani i w teren wychodzą z odpowiednim sprzętem (łopata lub sonda). 

Ale żeby tak co kilka kroków kopać doły? To wyczerpujące zajęcie i zajmuje sporo czasu, 

którego jak zwykle nie ma zbyt dużo. Zwłaszcza, że do rozstrzygnięcia mogą być mniej banalne, 

a wobec tego bardziej czasochłonne problemy. Jak więc sobie radzą? Przyrodnicy dawno już 

zauważyli, że w naturze wszystko jest ze sobą powiązane. Rodzaje skał, ukształtowanie 

powierzchni terenu, wody powierzchniowe, pokrywa roślinna. I ich wzajemne relacje należy 

wykorzystywać. A, że jest to traktowane z całą powagą świadczy, obowiązujący wszystkich 

kartujących geologów, zapis w  §13 p. 4, Instrukcji opracowania i wydania Szczegółowej Mapy 

Geologicznej Polski w skali 1:50 000, który w całości zacytuję: „W trakcie prac zdjęciowych, 

poza obserwacjami ściśle geologicznymi, należy prowadzić obserwacje pomocnicze i opisywać 

zjawiska dotyczące w szczególności: form rzeźby terenu, źródeł, wycieków i wysięków wody, 

pokrywy roślinnej, gleb oraz użytkowania terenu przez człowieka. Obserwacje te mogą dawać 

pośrednie wskazówki dla rozpoznania budowy geologicznej.” 



A zatem powiązanie, między innymi, obserwacji zmian szaty roślinnej ze zmieniającą się 

litologią skał w podłożu (piasek czy glina to też skały), może być wielce pomocne przy 

planowaniu lokalizacji punktów dokumentujących obecność tych skał i przyspieszyć w ten 

sposób prace terenowe. I tak też czynią profesjonaliści.  

Zauważmy, że w naturalnych środowiskach pokrywa roślinna nie jest jednolita. Jest wyraźnie 

inna na obszarach o wilgotnym podłożu, niż na suchym. Przy czym nie mówimy o sytuacji gdy 

duża wilgotność gruntu to skutek deszczu, który właśnie przestał padać. Chodzi o stan 

utrzymujący się przez dłuższy czas. To jak szybko woda wsiąka w podłoże zbudowane ze skał 

luźnych zależy od ich porowatości i przepuszczalności. A o tym decyduje wprost ich budowa. 

Zwłaszcza rodzaj i wielkość obecnych w nich ziaren mineralnych, a także sposób w jaki 

wypełniają przestrzeń - na co ma wpływ ich kształt, wzajemne ułożenie oraz stopień 

wysortowania. Ponieważ ziarna, z racji na swoją postać nie przylegają do siebie ściśle, tak jak 

cegły w murze, pomiędzy nimi pozostają puste przestrzenie. Im większe i co więcej jeśli są ze 

sobą połączone, tym większa jest zdolność podłoża do przepuszczania wody (przesączania w 

głąb). Oczywista staje się zatem różnica w zachowaniu wody na piasku, o dość dużych ziarnach 

(średnica od 0,1 do 2 mm) i dużych porach (Ryc. 3a), w stosunku do innych osadów 

polodowcowych, takich jak gliny czy iły. Te bowiem, bogate są w bardzo drobne minerały ilaste 

(o średnicy poniżej 0,01 mm) oraz cząstki koloidalne, co sprawia, że pustki pomiędzy nimi są 

bardzo małe (Ryc. 3b, 3c). A dodatkowo wymienione składniki, w odróżnieniu od kwarcu 

będącego głównym składnikiem piasku, mają tę właściwość, że pod wpływem wilgoci 

pęcznieją i przez to pory pomiędzy nimi stają się jeszcze mniejsze. Tak więc ruch (odpływ) 

wody przez warstwy skał bogatych w materiał ilasty jest mocno utrudniony i wilgoć utrzymuje 

się w nich przez nieporównywalnie dłuższy czas.  

                                           Ryc. 3. Porowatość piasku (a), gliny (b) i iłu (c) 

A woda, jak wiadomo, jest do życia niezbędna wszystkim organizmom, w tym roślinom. W 

wyniku ewolucji dostosowały się one do zróżnicowanych warunków tak, by mogły żyć w 

różnych środowiskach. Jedne są w stanie egzystować przy niewielkiej ilości wody dostępnej 

ich systemom korzeniowym inne zaś wymagają jej znacznie więcej. Inaczej giną. A skoro, jak 

już wiemy, skład mineralny podłoża decyduje o utrzymywaniu w nim wilgoci, wpływa też na 

zasiedlanie przez różne gatunki roślin.   

Roślin dostosowanych do życia na suchym, piaszczystym podłożu podobnie jak i tych 

wilgociolubnych jest wiele.  Zarówno wśród drzew, krzewów, bylin czy też ziół. My jednak 



skupimy się na wskazaniu tej zależności na przykładzie tych największych, a zatem 

najłatwiejszych  do  zobaczenia  i  rozpoznania  czyli  drzew.  Okazuje się,  że nie jest to bardzo       

 

                        Ryc. 4. Las liściasty                                                     Ryc. 5. Las iglasty 

 

trudne. Podłoża o podwyższonej wilgotności wymaga bowiem większość drzew liściastych (np. 

dęby, buki - Ryc. 4). Natomiast suche, piaszczyste gleby upodobały sobie głównie drzewa 

iglaste (świerk, sosna – Ryc. 5), choć wyjątkiem od tej reguły jest brzoza, która znakomicie  

czuje się też przy niedostatku wody. A zatem jeśli na wycieczce, w lesie iglastym, 

zaobserwujemy pojawienie się fragmentów porośniętych drzewami liściastymi to 

prawdopodobnie przyczyną jest to, że podłoże zmieniło się z piaszczystego na gliniaste/ilaste. 

W przypadku enklaw iglastych w lesie liściastym jest dokładnie odwrotnie (Ryc. 6).    

 

 

                   Ryc. 6. Związek litologii podłoża z pokrywą roślinną (a- piasek, b- glina) 

 

Bardziej zaawansowani znawcy roślin (tj. osoby, które są w stanie rozpoznać je i nazwać) bez 

problemu znajdą w Internecie informacje o ich preferencjach życiowych. W ten sposób będą 



mogli poszerzyć grono roślin wskaźnikowych dla rodzajów podłoża o różnej wilgotności, a 

zatem o różnej litologii. Nawet kapusta może pełnić taką rolę. 

Tak więc, zawarte w tytule stwierdzenie, by o tym co kryje się pod naszymi stopami 

wnioskować na  podstawie  koron rosnących w pobliży drzew wydaje się,  że ma jednak  sens. 

 

                                                                                                                        Dr Ryszard Szczęsny 
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