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POGLĄDY, DYSKUSJE I WNIOSKI 

Trudności typologiczne 

M gr inż. Kazimierz Pietkiewicz w bardzo ciekawym artykule pt. ,W sprawie 
proponowanej prze dr Tramplera klasyfikacji typologicznej siedlisk" („Sylwan"' 

nr 11/1960), porusza wiele trudności napotykanych przez taksatorów w czasie usta- 
lania typów siedliskowych lasu na podstawie obowiązującej typologii. 

Jakość i wydajność siedlisk, a w związku z tym rozwój drzew i drzewostanów 
jest zależny od wielu czynników, jak czynniki glebotwórcze, między innymi rzeźba 
terenu i wystawa, morfologia gleb, koloidy glebowe, skład mechaniczny i chemiczny 
gleby, właściwości fizyczne a między innymi wilgotność gleby, wilgotność warstwy 

przyziemnej powietrza, a w związku z tym ilość opadów, poziom wody gruntowej, 

podsiąkliwość, kwasowość gleby itp, a dalej średnie temperatury, okresy wegeta- 

cyjne (wzniesienie nad poziomem morza), nasłonecznienie, wiatry wysuszające, mrozy 

i przymrozki, a także inne czynniki klimatyczne oraz stosowane sposoby gospodarcze. 
Tych czynników jest zbyt wiele, by je taksator mógł dokładnie zbadać, względnie 

badania te zajęłyby wiele czasu. 

Z drugiej strony w wyniku powyższych czynników występują w naszych lasach 

drzewostany złożone z takich czy innych gatunków, gorszej czy lepszej jakości, 

a także runo leśne i podszyty, które nie trudno zbadać w terenie i dlatego w pierw- 

szej kolejności należy je brać pod uwagę w czasie ustalania typów siedliskowych 
lasu. Dobór zaś gatunków powinien być uzależniony od ich wymagań w stosunku do 

siedliska, a w konsekwencji dla ustalonych gatunków należy przyjmować właściwe 

zasady zagospodarowania. 
K. Pietkiewicz podaje w artykule, że po wycięciu drzewostanu dębowego na 

piasku luźnym, na głębokiej glinie, słabo spiaszczonej, dość zwięzłej i suchej, wpro- 

wadzono sosnę, która obecnie ma 70 lat, III bonitacji. W podszyciu spotyka się 

jednocześnie karłowatego graba, w ' runie zaś występuje wrzos, borówka, rokiet, 

w lukach chrobotek. W innym miejscu K. Pietkiewicz. podaje, że w czasie kon- 

ferencji PTL w 1958 r. w Międzyzdrojach, na stanowisku 9, określono glebę jako 

brunatną zdegradowaną, wytworzoną z piasku luźnego, a typ siedliskowy lasu okre- 

ślono jako bór mieszany świeży. Prof. H. Uggla stwierdził jednak, że gleba na 

wspomnianym stanowisku nie jest brunatna, lecz skrytobielicowa i że typ siedliskowy 

lasu należy tam określić jako las mieszany. Na stanowisku 9 występował drzewostan 

dębowy V klasy wieku, II bonitacji. Te tylko dwa przykłady, a ich więcej wymieniono 

w artykule, dostatecznie charakteryzują trudności w klasyfikacji siedlisk na pod- 

stawie obowiązującej typologii i w ustalaniu właściwych zabiegów gospodarczych. 

Na podstawie rozwoju drzewostanów, runa i podszytu, opisanych krótko w artykule 

można stwierdzić, że w pierwszym przykładzie wyżej podanym występuje siedlisko 

sosnowe, a w szczególności bór sosnowy brusznicowy. Po wycięciu bowiem dębiny 

zrębem zupełnym gleba tak została zdegradowana i wyjałowiona, że nawet sosna, 

mało wymagająca od siedliska, jest zaledwie III bonitacji, a spotykany grab karło- 
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waty. Łatwo więc można zdegradować glebę, wystarczy często jednorazowe założenie 
zrębu zupełnego. W drugim przykładzie występuje siedlisko dębowe (dąbrowa, Quer- 

сешт театоеигораеит\). 

Rozwój drzewostanów, runo i podszyty, które wytworzyły się w wyniku jakości 
gleby, jej wilgotności i innych czynników wyżej wspomnianych, łatwo zbadać 
w terenie”. Na haliznach można ustalić typy siedliskowe lasu na podstawie rozwoju 
sąsiednich drzewostanów, runa i podszytów, podobnie jak dotychczas ustalano boni- 
tacje. W przypadku dopiero nasuwających się trudności i wątpliwości należy zbadać 
czynniki wyżej podane i to nie tylko samą glebę, jakkolwiek te badania nie zawsze 
dadzą dobre wyniki, jeśli nie zostaną przeprowadzone badania kompleksowego od- 

działywania wspomnianych czynników na rozwój drzewostanów. Dowodem tego jest 

pierwszy przykład, w którym gleba wskazuje na lepsze siedlisko, jednak zaprzeczają 

temu rozwój sosny, karłowaty grab i runo. Na to wpłynęła nie tylko gleba, ale i inne 

czynniki wyżej podane. 

Trudności w ustalaniu typów siedliskowych lasu ustąpią wówczas, kiedy ustalimy 

nazwy grup siedlisk według gatunku głównego, posiadającego optymalne warunki 

rozwoju w ustalonym typie i dającego dobry użytek pod względem jakości, a także 

typy florystyczne w grupach siedlisk według gatunków wskażźnikowych runa, np. bór 

sosnowy czernicowy, las bukowy Żżywcowy itp. Bonitacje tracą na wartości, gdyż 

przy ich ustalaniu nie brano pod uwagę siedlisk. To też obecnie występują np. drze- 

wostany jodłowe czy bukowe IV—V bonitacji na siedliskach sosnowych i odwrotnie 

drzewostany sosnowe I i powyżej pierwszej bonitacji na siedliskach dębowych czy 

jodłowych. Typy więc florystyczne z czasem powinny zastąpić bonitacje i wskazywać 

gatunki domieszkowe, które w ustalonym typie florystycznym powinny mieć przy- 

najmniej dostateczne warunki rozwoju. Tak więc rozwój drzewostanu, runo i podszyty 

wskazują kategorie siedlisk. 

Zgodnie z powyższym, w pierwszym przykładzie gatunkiem głównym powinna być 

sosna, w domieszce zaś brzoza, dąb bezszypułkowy w małej ilości, w podszyciu dąb 

czerwony. W drugim przykładzie gatunkiem głównym będzie dąb, w domieszce — mo- 

drzew, jodła itp., w podszyciu — grab. 

Taksator więc powinien „sfotografować' stan występującego drzewostanu, runo 

i podszyt, a następnie ustalić gatunki główne i domieszkowe oraz potrzebne zabiegi 

gospodarcze. To nie przesądza, że w dalszej przyszłości, po polepszeniu jakości gleby 

w drodze racjonalnej gospodarki, w pierwszym przykładzie będzie można wprowadzić 

większą domieszkę dębiny, czy może w dalekiej przyszłości nawet jako gatunek 

główny. W drugim przykładzie wprowadzona sosna będzie sękata, grubosłoista, 

łamliwa itp. a użytek złej jakości. Z drugiej strony wobec bardzo małej ilości siedlisk 

dębowych powinniśmy je wykorzystać dla hodowli gatunków o dużych wymaganiach 

w stosunku do siedliska i przysparzających dobrego użytku. Należy tu nadmienić, 

że za 1 m3 dębiny z jej właściwych siedlisk zakłady przemysłowe płacą ponad 

3000 zł, podczas gdy dębina krzywa, sękata, kręta itp. z siedlisk sosnowych leży 

na składach. 

Z tych przykładów, a można je mnożyć, wynika, że faktycznie są duże trudności 

w ustalaniu typów na podstawie obowiązującej typologii. Tak nazwy typów sied- 

liskowych lasu, jak i treść do nich przywiązana tym więcej powodują te trudności, 

że ustalone czynniki, o których na wstępie była mowa, często odnoszą się rownoczes- 

nie do kilku typów obowiązującej typologii. 
  

1 patrz „Siedliskowe typy lasu w zastosowaniu praktycznym'' — J. Borek, „Sylwan' nr 12/1956. 

2 „Ogólne zadania i zasady typologii'' — J. Borek, ,,Las Polski' nr 13/14/1958. 
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Na zakończenie należy dodać, że skoro tak duże trudności w ustalaniu typów 
podanych w obowiązującej typologii mają wybitni fachowcy, którzy uczestniczyli 
w konferencji w Międzyzdrojach, to trudno wymagać od taksatorów i w ogóle od 
terenowej służby leśnej lepszego rozwiązywania tego zagadnienia, przy innych du- 
żych obowiązkach służbowych. Wywiera to ujemny wpływ па wszelkiego rodzaju 
projekty gospodarcze i ich wykonanie, w konsekwencji zaś na stan naszych lasów. 

Jozef Borek 

  

Sprostowanie 

W nr 2/61 ,,Sylwana" w artykule M. Zenktelera ,,Jeszcze o reologii 

drewna" na str. 51 zostaly przestawione rysunki 2 i 3. W istocie ryc, 2 
odpowiada podpis pod ryc. 3 i odwrotnie. 

W nr 4/61 w art. E. Chodzickiego ,,Potrzeba utworzenia trzeciego 

Wydziału Leśnego w Polsce'' zdanie w wierszu 3 na 88 stronie powinno 

brzmieć: „Wszelkie inwestycje w nauce leśnej i w praktycznym gospo- 

darstwie leśnym, a do takich inwestycji pośrednio zaliczyć należałoby 

kreowanie nowego wydziału leśnego — opłacają się już wskutek sa- 

mego, powodowanego światowym deficytem drewna, stałego wzrostu 

jego cen przy ogólnej tendencji zniżkowej cen na wszelkie inne artykuły 

tak rolnicze jak i przemysłowe w skali światowej . 
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