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JÓZEF BĄKOWSKI 

35 lat działalności placówki siedliskoznawczej 
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Gdańsku 

35 лет деятельности лаборатории по изучению условий местопроизрастания 

научно-исследовательского института лесного хозяйства в Гданьске 

35 years of activity of the station of site productivity studies of the Forest 

Research Institute in Gdańsk 

CG danska placówka siedliskoznawcza IBL powstała 1 lipca 1949 roku. 
W roku 1984 minęło zatem 35 lat jej istnienia i działalności. 

Potrzeba powstania Pracowni Typologii Leśnej, gdyż taką nazwę przy- 
jęła pierwotnie placówka, wynikała ze zrozumienia wagi i znaczenia opra- 
cowania zagadnień siedliskoznawstwa dla racjonalnej, planowej i opartej 
na przyrodniczych podstawach gospodarki leśnej. Utworzona z inicjaty- 
wy ówczesnego dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa M. Kreut- 
zingera placówka siedliskoznawcza była pierwszą tego rodzaju jed- 
nostką badawczą w kraju. Organizacyjnie należała do Zakładu Urządza- 
nia Lasu IBL i podlegała jego kierownikowi T. Tramplerowi, który 
od początku powstania placówki, do ostatniego prawie okresu (1949— 
—1981 r.), koordynował jej prace. Zapewniało to, w dużym stopniu, zacho- 
wanie jednolitego ukierunkowania prac i prowadzonych badań, konty- 
nuowanych w ostatnich latach przez obecnego kierownika Zakładu Urzą- 
dzania Lasu A. Bosiaka. 

Podstawowym zadaniem w początkach istnienia placówki było opra- 
cowanie przyrodniczych podstaw produkcji leśnej przez ustalenie regio- 
nalnego podziału Polski na krainy i dzielnice przyrodniczoleśne oraz kla- 
syfikacji siedlisk leśnych dla potrzeb hodowli lasu i planowania leśnego. 
Późniejsze badania dotyczyły uściślenia ramowego, regionalnego podziału 
przyrodniczoleśnego i klasyfikacji typologicznej. W realizacji podjętych 
zadań działalność placówki można podzielić na trzy zasadnicze okresy 
prac. 

1. Prace nad ogólną rejonizacją przyrodniczoleśną i klasyfikacją siedlisk 
leśnych (1949—1956 r.). 

2. Prace z zakresu rozpoznawania siedlisk oraz opracowania metody kar- 
towania siedlisk leśnych (1957—1967 r.). 

3. Prace nad szczegółową charakterystyką siedlisk leśnych w ramach 
krain i dzielnic przyrodniczoleśnych (1968—1984 r.). 
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Zagadnienia opracowywane w poszczególnych okresach są kosekwentnym 
następstwem rozwoju siedliskoznawstwa przyjętego i stosowanego w gos- 
podarce leśnej kraju. 

1. Prace nad ogólną rejonizacją przyrodniczoleśną i klasyfikacją siedlisk 
leśnych (1949—1956 r.) 

Początek tego okresu obejmuje jednocześnie wstępne stadium tworze- 
nia placówki. Organizatorem jej oraz pierwszym i długoletnim kierowni- 
kiem był L. Mroczkiewicz. Jego duże doświadczenie, rozległa wie- 
dza i znajomość zagadnień leśnych stwarzały podstawy pomyślnego roz- 
woju naukowego placówki oraz właściwego wywiązywania się z nałożo- 
nych na nią zadań. 

Pracowników dobrał sobie Mroczkiewicz z grona młodych 
absolwentów wyższych uczelni leśnych. W latach 1949—1950 należeli do 
nich: J. Bąkowski, A. Pawlakowa, J. Chagowski, T. Chu- 
dyba, K. Mąkosa. Ich wiedza wyniesiona z uczelni obejmowała 
wprawdzie ogólne przygotowanie leśne, nie była jednak wystarczająca 
do podjęcia opracowania specjalistycznych zagadnień siedliskoznawczych. 
Rozwój naukowy tych młodych pracowników należało ukształtować i ukie- 
runkować stosownie do potrzeb w siedliskoznawstwie. Zadania tego pod- 
jął się i realizował L. Mroczkiewicz. Serdeczna i przyjacielska 
atmosfera, którą ukształtował w młodym zespole, stworzyła korzystne 
warunki do pobudzenia szerokiego zainteresowania i bardziej szczegóło- 
wego poznańia podstawowych dziedzin nauki niezbędnych w siedlisko- 
znawstwie. Prowadzone seminaria pogłębiały znajomość dotychczasowych 
krajowych i zagranicznych osiągnięć różnych autorów w typologii, klasy- 
fikacji siedlisk i siedliskoznawstwie leśnym. 

Ten okres przygotowawczy i szkoleniowy młodej kadry pracowników 
pokrywał się z pracami terenowymi prowadzonymi w nadleśnictwach 
Ryjewo, Gniewowo, Oliwa i Trzebciny w 1949 r. Założone powierzchnie 
posłużyły jako materiał wyjściowy do ustalenia koncepcji i metodyki ba- 
dań oraz zbierania podstawowych materiałów do opracowania klasyfika- 
cji i charakterystyki siedlisk leśnych w krainach przyrodniczoleśnych. 

Równocześnie w 1949 r. Mroczkiewicz podjął prace nad rejoni- 
zacją przyrodniczoleśną kraju. Do prac nad tym zagadnieniem zostali 
włączeni i brali bezpośredni udział pracownicy placówki. Poznali przy 
tym podstawowe założenia i kryteria „Podziału Polski na krainy i dziel- 
nice przyrodniczoleśne ' opublikowanego w 1951 r. Podział ten został 
zaakceptowany i przyjęty w leśnym planowaniu ogólnopaństwowym 1 
szczegółowym planowaniu hodowlanym. 

W latach 1950—1954 placówka prowadziła badania terenowe nad opra- 
cowaniem klasyfikacji i charakterystyki typów siedliskowych lasu. Swois- 
ty i zróżnicowany charakter wydzielonych krain przyrodniczoleśnych 
wymagał dokładnego rozpoznania ich warunków siedliskowych. Placówka 
siedliskoznawcza w Gdańsku objęła swoimi badaniami zasięg krain nizin- 
nych i wyżynnych Polski ([—VI). Prace terenowe w 1950 r. prowadziły 
dwie grupy, którymi kierowali T. Trampler i M. Czuraj. Po 
pierwszym sezonie badań część pracowników zrezygnowała z pracy w pla- 

114



cówce z uwagi na trudne warunki pracy terenowej oraz względy natury 

osobistej. W latach 1951—1954 prace prowadziła tylko jedna dwuosobowa 

grupa (J. Bąkowski i K. Mąkosa). Objęła ona swoimi badaniami 

tereny nizinne i wyżynne w granicach krain przyrodniczoleśnych II—VI. 

Do opracowania krain górskich włączono ekipę z Zakładu Urządzania 

Lasu IBL w Warszawie (I.iE. Bernadzcy). | 

Na podstawie materiałów zebranych na około 1400 powierzchniach 

typologicznych pracownicy wymienionych grup terenowych opracowali 

w latach 1955—1956 naukową dokumentację klasyfikacji i charakterysty- 

ki typów siedliskowych lasu w ich odmianach krainowych. Całością prac, 

ich jednolitością zgodną z ustaloną metodyką i założeniami, kierował 

L. Mroczkiewicz. Na konferencji Polskiego Towarzystwa Leśnego 

w Międzyzdrojach w 1958 r. poświęconej zagadnieniom siedliskoznawstwa, 

po raz pierwszy w szerszym gronie leśników, przedstawiono założenia 

klasyfikacji siedlisk leśnych (L. Mroczkiewicz), system klasyfikacji 

siedlisk leśnych (TI. Trampler) i dostosowaną do aktualnego stanu 

wiedzy i możliwości technikę prac terenowych przy sporządzaniu map 

siedliskowych (K.Mąkosa). Założenia teoretyczne klasyfikacji, wyni- 

ki badań i charakterystykę typologiczną krain przyrodniczoleśnych opu- 

blikowano w 1964 r. w opracowaniu zbiorowym „Typy siedliskowe lasu 

w Polsce”. Opracowany podział i charakterystykę typów siedliskowych 

lasu wprowadzono do państwowego gospodarstwa leśnego dla potrzeb 

urządzania i hodowli lasu. Ustalony system klasyfikacyjny i ramowy po- 

dział, w miarę rozwoju siedliskoznawstwa i dalszych badań, sukcesywnie 

ulegał korekcie i uzupełnieniom. 

». Prace z zakresu rozpoznawania siedlisk leśnych oraz opracowania me- 

tody kartowania siedlisk leśnych (1957—1968 r.) 

Zasadniczym zagadnieniem prac i badań tego okresu było doskonale- 

nie metod rozpoznawania siedlisk leśnych, ustalenie podstaw i założeń 

ich kartografii oraz sporządzania map siedliskowych dla potrzeb urządza- 

nia i hodowli lasu. 

W latach 1957—1960 placówka prowadziła intensywne, okresowe szko- 

lenia drużyn urządzania lasu w zakresie siedliskoznawstwa. Szkolenia 

te były formą praktycznego i bezpośredniego wdrożenia ustalonych i przy- 

jętych założeń klasyfikacji i diagnozy siedliskowej do prac urządzenio- 

wych. Szkolenia prowadzono dla poszczególnych oddziałów BULiGL obej- 

mujących swoim zasięgiem prac tereny nizinne i wyżynne kraju. 

Równocześnie rozpoczęto badania zmierzające do dokładniejszego spre- 

cyzowania cech i kryteriów rozpoznawczych typów siedliskowych lasu. 

zapoczątkowano te badania w 1957 r. na terenie Puszczy Piskiej i kon- 

tynuowano je w następnym roku w lasach Puszczy Białowieskiej. Ze- 

brane dane i założone powierzchnie posłużyły jako materiał na międzyna- 

rodową siedliskoznawczą konferencję terenową zorganizowaną przez Gru- 

pe Roboczą Sekcji 21 IUFRO w 1958 r. 

Cykl prac kartograficznych zapoczątkowano w 1959 r. w nadl. Kolko- 

wo. Opracowano metodę kartowania siedlisk w terenie. Ustalone założenia 

zastosowano przy kartowaniu wybranego fragmentu lasu na terenie nadl. 
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Kartuzy w 1960 i 1961 r. Prace kartograficzne w tym obiekcie podjęto 
z inicjatywy Grupy Roboczej Sekcji 21 IUFRO celem porównania kar- 
tografii siedlisk i zespołów leśnych w praktycznym zastosowaniu różnych 
metod. Brały w tym udział ekipy: siedliskoznawcza Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej (D. Kopp), fitosocjologiczna w modyfikacji Tiuxena 
(W.i A. Matuszkiewiczowie) oraz typologiczno-siedliskowa sto- 
sowana w pracach Instytutu Badawczego Leśnictwa w wykonaniu pra- 
cowników gdańskiej placówki. Podsumowanie wyników porównania me- 
tod przedstawiono na międzynarodowej konferencji Grupy Roboczej Sek- 
cji 21 IUFRO zorganizowanej w 1962 r. w Warszawie, połączonej z wy- 
jazdem na teren kartowany w Kartuzach. Materiały z podsumowania 
wyników tej konferencji opublikowano w „Zeszytach Problemowych Po- 
stępów Nauk Rolniczych” (Zeszyt nr 93 z 1971 r.). Kontakty nawiązane 
w ramach tej międzynarodowej współpracy pozwoliły lepiej poznać za- 
łożenia i sposób kartowania siedlisk różnymi metodami, a wyjazdy do 
NRD i na Węgry podjęte w ramach wymiany naukowej rozszerzyły za- 
kres wiedzy pracowników placówki o osiągnięcia badań siedlisk leśnych 
w tych krajach. 

W latach 1963—1964 prowadzono prace kartograficzne w nadl. Ko- 
zienice. Podjęto przy tym próbę rozdzielczego kartowania siedlisk oparte- 
go na elementach gleby i roślinności, celem ustalenia zbieżności lub roz- 
bieżności wynikających z uwzględniania różnych grup elementów, cech 
i kryteriów siedliskowych. Prace w zakresie kartografii opartej wyłącz- 
nie na elementach glebowych prowadziła ekipa Pracowni Gleboznawczej 
BULiGL w Warszawie, która w dotychczasowej swej działalności spo- 
rządzała wyiącznie mapy glebowe. Kartografię typologiczno-siedliskową 
opartą na roślinności wykonywała placówka IBL w Gdańsku. W pra- 
cach tych brała również udział E. Sikorska zatrudniona w Zakładzie 
Urządzania Lasu IBL w Warszawie do prac siedliskoznawczych (1962— 
1967 r.). Uzyskane wyniki obydwu kierunków kartograficznych potwier- 
dziły konieczność kartowania siedlisk leśnych w oparciu o kompleksowe 
rozpoznanie i diagnozę całego układu ekologicznego z uwzględnieniem 
gleby, runa i drzewostanu. 

Kartograficzne prace glebowo-siedliskowe w nadl. Bliżyn w latach 
1965—1967 prowadzono w tym samym składzie osobowym siedliskoznaw- 
ców IBL jak również Pracowni Gleboznawczej BULiGL. Drużyna glebo- 
znawcza BULiGL prowadziła prace kartograficzne samodzielnie. Siedlis- 
koznawcy IBL spełniali rolę doradczą i czuwali nad poprawnym, zgod- 
nym z ustaloną metodyką, przebiegiem kartografii siedliskowej. Prace 
podjęte w nadl. Bliżyn stanowiły wstępny etap wdrażania metody typo- 
logicznej i kartowania siedlisk leśnych. 

Na podstawie wyników badań i zdobytego doświadczenia placówka 
opracowała „Zasady kartowania siedlisk leśnych”, które włączone do „In- 
strukcji urządzania lasu” zapoczątkowały sporządzanie map glebowo-sie- 
dliskowych dla urządzanych nadleśnictw. W oddziałach BULiGL stwo- 
rzono pracownie gleboznawczo-siedliskowe dla prowadzenia tych prac. 

Badania prowadzone w różnych krainach i dzielnicach przyrodniczo- 
leśnych zwróciły uwagę na konieczność przeprowadzenia pewnej korekty 
w rejonizacji przyrodniczoleśnej. Szczególnie wymagały tego dzielnice, 
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które przez Mroczkiewicza zostały zbyt szeroko ujęte, głównie 
z powodu braku dostatecznej ilości odpowiednich materiałów. Skorygo- 
wany podział na dzielnice przyrodniczoleśne wprowadzono do „Zasad 
hodowlanych” wydanych w 1969 r. 

3. Prace nad szczegółową charakterystyką siedlisk leśnych w ramach 
krain i dzielnie przyrodniczoleśnych (1967-——1984 r.) 

Problem węzłowy badań tego okresu obejmował zwiększenie wszech- 
stronnej użyteczności lasów i optymalizację wykorzystania leśnej bazy 
surowcowej. Mieścił się on w grupie tematycznej doskonalenia sposobów 
zagospodarowania lasu w celu optymalizacji ich potencjału produkcyj- 
nego. Temat przewidywał badanie siedlisk i doskonalenie ich klasyfi- 
kacji, jako podstawy racjonalnego zagospodarowania lasu, z zadaniem 
opracowania charakterystyki siedlisk leśnych w krainach i dzielnicach 
przyrodniczoleśnych. | 

Od 1967 r. placówka kontynuuje swoją działalność jako Pracownia 
Badania Siedlisk Leśnych Zakładu Urządzania Lasu IBL. Jej kierownic- 
two powierzono K. Mąkosie, wieloletniemu i doświadczonemu pra- 
cownikowi w zakresie siedliskoznawstwa. Dzięki jego inwencji i osobis- 
temu zaangażowaniu oraz pełnemu poparciu dyrektora B. Saczuka 
1 kierownika Zakładu T. TFramplera powstało laboratorium do prze- 
prowadzania podstawowych analiz glebowych. Realizacji tego sprzyjało 
przychylne ustosunkowanie się OZLP w Gdańsku, a szczególnie jego dy- 
rektora T. Chodnika, który udostępnił Pracowni potrzebne pomiesz- 
czenia. 

Z rozszerzeniem problematyki badań wzrosła również liczba pracow- 
ników. Przez cały czas istnienia Pracowni (1967—1982 r.) kierował jej 
pracami K. Mąkosa. Badania terenowe i prace kameralne wykony- 
wali J. Bąkowski, A. Girżda i okresowo (1971—1975 r.) M. 
Konc. Analizy laboratoryjne przeprowadzały A. Kossakowska 
iR. Czapska. 

Zadanie opracowania charakterystyki siedlisk leśnych we wszyst- 
kich krainach i dzielnicach przyrodniczoleśnych, z uwagi na małą liczbę 

_ pracowników, przekraczało możliwości Pracowni. Do pomocy w opra- 

cowaniu tego zagadnienia włączono więc również pracownie gleboznaw- 

czo-siedliskowe oddziału BULiGL. Pracownia ograniczyła w zasadzie 

swoje badania do dzielnic o swoistym układzie warunków siedliskowych. 
Według obowiązującego w danym czasie podziału przyrodniczoleśnego 
objęły one dzielnice: Pobrzeża Kaszubskiego, Elbląsko-Warmińską, Wysp 
Bałtyckich, Suwalsko-Augustowską, Krotoszyńską, Jury Krakowsko-Wie- 

luńskiej, Równiny Biłgorajskiej, Roztocza i Wałecko-Myśliborską. Na pod- 
stawie zebranych materiałów opracowano charakterystykę typów siedlis- 
kowych lasu w tych dzielnicach i ich dokumentacje. 

Przy opracowaniu charakterystyki typów siedliskowych lasu dzielnicy 

Równiny Biłgorajskiej szczegółowymi badaniami objęto teren nadl. Ja- 
nów Lubelski, które w tym czasie było nadleśnictwem doświadczalnym 
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Instytutu Badawczego Leśnictwa. Ekologiczne rozpoznanie i określenie 
siedlisk leśnych stwarza ekologiczne podstawy do prowadzenia różno- 
kierunkowych badań i prac doświadczalnych IBL. 

Pracownia Badania Siedlisk Leśnych w całym okresie swojej dzia- 
łalności uściślała i doskonaliła system klasyfikacyjny jak również metodę 
kartowania siedlisk leśnych. 

Siatkę typologiczną, konsekwentnie do żyznościowego odstopniowania 
w typach siedlisk świeżych, uzupełniono wydzieleniem lasu mieszanego 
wilgotnego w stopniu siedlisk wilgotnych oraz boru mieszanego bagien- 
nego i lasu mieszanego bagiennego w stopniu siedlisk bagiennych. Ostat- 
nie opracowanie klasyfikacji siedlisk leśnych wyróżnia na terenach ni- 
zinnych i wyżyanych kraju 18 podstawowych jednostek w randze typów 
siedliskowych lasu (15 nizinnych i 3 wyżynne). 

Dokiadniej poznane warunki siedliskowe przyczyniły się również do 
bardziej szczegółowego opracowania podziału typów siedliskowych lasu 
na niższe jednostki. Odstopniowano warianty uwilgotnienia siedlisk wa- 
runkowane g:ękokością występowania lub cech występowania wody grun- 
towej w profilu glebowym. Wydzielono również rodzaje siedliska, okreś- 
lone w ramach typu i wariantu podtypem gleby i utworem geologiczno- 
-glebowym. Są to jednostki bardziej jednorodne glebowo i ekologicznie. 
Za miarodajne kryterium przy wydzielaniu wariantów i rodzajów siedlisk 
przyjęto odstopniowanie potrzebne i celowe ze względów gospodarczo- 
leśnych. 

Zmiany i udoskonalenia w klasyfikacji typów siedliskowych lasu, wy- 
dzielania wariantów i rodzajów siedlisk wprowadzano sukcesywnie do 
wydawanych zasad hodowli lasu i instrukcji urządzania lasu. W kolejnych 
ich opracowaniach (od 1961 do 1981 r.) pracownia brała bezpośredni 
udział. Hasła dotyczące typów siedliskowych lasu włączono do wydanej 
Encyklopedii Leśnej. 

W doskonaleniu systemu klasyfikacyjnego siedlisk leśnych uwzględ- 
niono również zagadnienie siedlisk zdegradowanych. Na podstawie prze- 
prowadzonych badań K. Mąkosa opracował ramowy schemat diagno- 
styczny aktualnego stanu żyzności siedlisk świeżych na terenach nizin- 
nych i ustalił założenia klasyfikowania siedlisk zdegradowanych, sposób 
ich rozpoznawania i diagnozy oraz ich wyróżniania. Rozpoznanie form 
aktualnego stanu siedlisk zdegradowanych jest podstawowym warunkiem 
ich degradacji i doprowadzenia do pełnej zdolności produkcyjnej. 

W 1980 r. następuje likwidacja laboratorium. W 1982 r. przestaje rów- 
nież istnieć placówka w randze Pracowni Badania Siedlisk Leśnych. Od 
tego czasu działa jako dwuosobowe specjalistyczne stanowisko pracy pod- 
porządkowane Zakładowi Urządzania Lasu IBL, które kontynuuje prace 
w zakresie siedliskoznawstwa. 

Opierając się na dotychczasowym rozpoznaniu i pracach kartograficz- 
nych podjęto próbę uproszczenia i ujednolicenia określenia substratu gle- 
bowego pod względem ekologicznym i klasyfikacyjnym do celów karto- 
grafii siedliskowej. Okazało się bowiem, że zróżnicowanie gatunków gle- 
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by powodowało zbyt duże rozdrobnienie wyróżnionych rodzajów siedlisk, 
których kartograficzne zbyt szczegółowe wydzielanie często nie znajdo- 
wało uzasadnienia gospodarczego. 

W ostatnich latach placówka współdziałała w opracowaniu tematu 
„Próba zastosowania wieloczynnikowej diagnostyki igłowej sosny w czte- 
rech typach siedliskowych lasu dla potrzeb typologii leśnej”. Podjęto 
również prace nad syntetycznym opracowaniem materiałów zebranych 
przez Pracownię i ekipy gleboznawczo-siedliskowe pracowni BULiGL 
w krainie I Bałtyckiej. Materiały te obejmują w zasadzie całokształt wa- 
runków siedliskowych krainy i jej dzielnic. Syntetyczne ujęcie materia- 
łów wyjściowych w ekologicznie równowartościowe lub zbliżone 'jakoś- 
ciowo jednostki typologiczne zmierza do ustalenia ich podobieństwa i zró- 
żnicowania w dzielnicach przyrodniczoleśnych oraz opracowania metodyki 
pracy przy syntezie materiałów z innych krain i dzielnic przyrodniczo- 
leśnych. 

Placówka przez cały okres 35 lat swojego istnienia była ściśle zwią- 
zana z działalnością i pracami Zakładu Urządzania Lasu IBL. W zagad- 
nieniach siedliskoznawstwa współpracowała z innymi zakładami IBL, 
a szczególnie z Zakładem Gleboznawstwa i Nawożenia oraz Zakładem 
Ekologii i Ochrony Środowiska. Pomyślnie układała się również współ- 
praca placówki z miejscowymi instytucjami leśnymi na Wybrzeżu: Okrę- 
gowym Zarządem Lasów Państwowych i Oddziałem Biura Urządzania 
Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni. Kartograficzne prace terenowe, prowa- 
dzone przez Pracownię Gleboznawczo-Siedliskową BULiGL w Gdyni, sta- 
nowiły sprawdzian dla założeń metodycznych kartowania siedlisk prak- 
tycznie realizowanych w terenie. Odnosi się to również do drużyn innych 
oddziałów BULiGL, z którymi placówka utrzymywała stałe kontakty 
i sprawowała poradnictwo w kartografii siedlisk leśnych. 

W podstawowych dyscyplinach nauki związanych z siedliskoznaw- 
stwem —  fitosocjologii i gleboznawstwie — placówce służyły pomocą 
uczelnie i zakłady naukowe. W zakresie fitosocjologii życzliwą radą i po- 
mocą wspierali prof. W. Matuszkiewicz (Uniwersytet Warszawski) 
i prof. H. Piotrowska (Uniwersytet Gdański). W dziedzinie glebo- 
znawstwa placówka współpracuje z prof. Z. Prusinkiewiczem 
(Uniwersytet w Toruniu). 

Opracowane zagadnienia z dziedziny siedliskoznawstwa znalazły sze- 
rokie zastosowanie w gospodarce leśnej. Świadomość praktycznej użytecz- 
ności wyników badań daje pracownikom placówki przekonanie, że praca 
ich była i jest potrzebna i pożyteczna. Obecna sytuacja jest jednak po- 
wodem obaw i troski o losy siedliskoznawstwa w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa. Brak jest młodych, wyspecjalizowanych pracowników, a nawet 
kandydatów na pracowników. Warunki materialne, jakie może im zaofe- 
rować IBL, nie zachęcają do podjęcia parcy naukowej. Niekorzystną sy- 
tuację pogarsza fakt, że część obecnie pracujących siedliskoznawców 
wchodzi w wiek emerytalny. Trzeba więc pozyskać i przygotować mło- 
dych siedliskoznawców, którzy by mogli poprowadzić dalej podstawowe 
badania siedliskowe, tak bardzo potrzebne w gospodarce leśnej. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 31 grudnia 1984 r. 
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Краткое содержание 

Гданская лаборатория по изучению условий местопроизрастания была орга- 

низована в 1949 году в целях разработки проблем изучения условий местопро- 

израстания для нужд лесоводства и лесного планирования. 

Реализируя свое задание лаборатория разработала в 1949—1956 годах основы 

деления Польши на природнолесные области и районы и классификацию лес- 

ных условий местопроизрастания. 

В период 1951—1968 годов совершенствовались методы изучения лесных 

условий местопроизрастания. Установлены основы и принципы их картографии. 

В ходе обучения лесоустроительных групп внедрялись разработанные и приня- 

тые основы классификации и оценки условий местопроизрастания. 

В 1967—1984 годах проводились работы и исследования детальной характе- 

ристики лесных условий местопроизрастания в рамах природно-лесных облас- 

тей и районов. 

В течение всей деятельности лаборатории совершенствовалась классифи- 

кационная система. Были выделены необходимые на практике типы условий 

местопроизрастания леса. В рамах типов выделены низше единицы: варианты 

и виды условий местопроизрастания. Была предпринята также попытка упро- 

щения и унификации определения почвенного субстрата для целей картографии 

лесных условий местопроизрастания. Разработана была примерная диагности- 

ческая схема деградированных условий местопроизрастания и основы их клас- 
сификации. 

Summary 

The station of site productivity studies of Gdańsk was created in 1949 for 
elaboration of site productivity problems for the needs of silviculture and forest 
planning. 

Realizing its tasks, the station elaborated in the years 1949—1956 the basic 
division of Poland into natural forest provinces and districts and the classification 
of forest sites. 

In the years 1957—1968, the methods of recognition of forest sites were impro- 
ved. One determined the foundations and assumptions of their cartography. During 
the training of forest management brigades, determined and adopted assumptions 
oi site classification and diagnosis were introduced into practice. 

In the years 1967—1984, works and studies on detailed description of forest 
sites within the natural forest provinces and districts were carried out. 

During the period of existence of the station the classification system was 
improved. Forest site types needed in the practice were separated. Within the 
types lower units were distinguished: variants and kinds of sites. Also a trial 
of simplification and standardization of determining the soil substrate for site 
cartography purposes were undertaken. A general diagnostic schemae of degraded 
sites and assumptions of their classification were elaborated. 
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