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Uwagi o „wykładniku ekologicznym” 

| Praca Dominika Fijałkowskiego pt. „Wpływ niektórych czynników sie- 
‘dliskowych na dorodność drzew leśnych w rezerwacie leśnym ,,Bachus‘: 
(,Sylwan* nr 3/1957) dzieli się na dwie części, z których drugą ,Prze- 
wodnik do określania siedlisk dla różnych klas dorodności drzew” pominę. 
„Przewodnik* prawdopodobnie mógłby być przydatny do rekonstrukcji 
rezerwatu ,„Bachus'*, nie widzę jednak podstaw do uogólniania dowolnie 
przez autora przyjętych kryteriów zróżnicowania siedlisk, jak również 
nie wiadomo właściwie, jakiego rodzaju jednostki siedliskowe autor 
w „Przewodniku' wyróżnia. 

W pierwszej części autor usiłuje znaleźć korelację między „dorodnoś- 
cią drzew” a siedliskiem określonym przez „wykładnik ekologiczny'*, Po- 
jęcie „dorodności drzew' w ujęciu autora jest dość niejasne i częściowo 
sprzeczne, np. autor mówi, że klasy dorodności „odpowiadają w zasadzie 
5 klasom bonitacji', jednakże do 4 klasy dorodności zaliczane są drzewa 
zarówno najwyższej, jak i najniższej bonitacji. Pozostałe kryteria dorod- 
ności są to cechy opisowe, niewymierzalne i nie można ich uważać za 
równoważne bonitacji, cesze wymierzalnej. 

Jeszcze poważniejsze zastrzeżenia wzbudza pojęcie „wykładnika eko- 
logicznego'. „Metoda wykładnika ekologicznego jest próbą określenia 
wartości gospodarczej siedliska przy jednoczesnym uwzględnieniu możli- 
wie największej ilości czynników ekologicznych ' — pisze autor. „Wykład- 
nik ekologiczny ' oblicza się w ten sposób, że wiele czynników ekologicz- 
nych (dowolnie przyjętych), jak: wysokość względną, wystawa, stopień 
nachylenia zbocza, zwarcie warstw roślinności, miąższość warstwy elu- 

wialnej, poziom wody gruntowej, skała macierzysta, ciężar gleby, pH, 

i wiele innych, przedstawia się cyfrowo, sprowadza do wspólnej skali i ob- 

licza średnią arytmetyczną. Oczywiście takie czynniki są z natury rzeczy 

nieporównywalne, a „wykładnik ekologiczny" tak obliczony jest fikcją. 

Fikcje stosuje się w nauce, o ile pomagają do wyjaśnienia zjawisk. 

Cóż jednak wyjaśnia tak obliczony  „wykładnik ekologiczny”? 

Autor wybrał takie czynniki, które w konkretnym przypadku 

przeważnie warunkują wilgotność, a więc otrzymał uszeregowanie 

zdjęć według wzrastającej wilgotności. Gdyby uwzględniono inne 

(może istotniejsze) czynniki, jak np. zawartość określonych substancji 

w glebie, w uszeregowaniu zdjęć większą rolę odegrałaby żyzność siedlis- 

ka (rozumiana jako zawartość substancji odżywczych). Ponadto wpływ po- 

szczególnych czynników na różne gatunki jest różny, więc nie mozna po- 

szukiwać wartości siedliska w ogóle, a tylko w odniesieniu do poszczegól- 
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nych gatunków, dla których te same układy czynników mogą mieć zna- 
czenie zupełnie różne. Dlatego też „wykładnik ekologiczny w rozumieniu 
autora pozostanie czymś nieokreślonym i nie może mieć praktycznego 
znaczenia. 

Potwierdzają to zresztą wyniki przedstawione przez autora na tablicy 
ostatniej. Jeżeli „wykładnik ekologiczny' ma określać „wartość gospodar - 
czą siedliska'', to okazuje się, że bór iglasty ma siedlisko równej wartości 
z grondem typowym, a bór bagienny z grondem wilgotnym. Jeżeli po- 
nadto wartość gospodarcza siedliska miałaby być proporcjonalna do „wy- 

kladnika ekologicznego*, to bór iglasty miałby siedlisko gospodarczo war- 

tościowsze od boru mieszanego, a bór bagienny od boru mieszanego, boru 

świeżego i grondu typowego. Wydaje się jednak, że fakty temu przeczą. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 27 września 1957 r.


