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Abstract. Comparative estimation of organochemical and humus state of litters in 
model forest communities in Roztoche with contrasting typological pecularities is 
given. 
It is constituted that on initial stages of organic transformation into detritus some 
tendencies connected with general state of ecosystem may be revealed. The 
conclusion is drawn about the possibility of using litter and soil organochemical and 
humus investigations for selection the objects which must be preserved.

WSTÆP
Pytanie oceny zdatnoúci lasu jako caùoúci (typu siedliska) do pewnego 

poziomu wydajnoúci, w pierwszym rzædzie, drewna, oddawna powstaje, jako 
zasada podejmowania decyzji gospodarczych. Dla Roztocza jako regionu 
intensywnej ekspùoatacji zespoùów pierwotnych i hodowli lasów uprawianych 
(zespoùy poræbne i kulturowe) pytaniem wprowadzenia indeksu potencjalu 
ekologicznego (EP) róýnych typów lasów po raz pierwzsy zadaù siæ absolwent 
Wyýszej Szkoùy Leúnej w Dublanach dr. Andrzej Piasecki [Piasecki 1942]. Pojæcie 
EP ten autor definiowaù jako przejaw zbiorowy wszystkich czynników 
ekologicznych których udziaù w systemie integralnej oceny moýe byã nawzajem 
zastàpiony lub dopeùniony.

Na podstawie empirycznie ustawionego zwiàzku A. Piasecki zaprowadziù 
ocenæ stanu zespoùów gùównych typów lasów Roztocza na poziomie indeksacji 
numerycznej pojemnoúci ich potencjaùów ekologicznych. Wedùug A. Piaseckiego,  
waloryzacjæ EP prowadzi siæ odpowiednio do postulatów P.S.Pohrebniaka o 
decydujàcym znaczeniu wilgotnoúci i wydajnoúci gleb dla tworzenia siæ pewnego 
typu siedlisk leúnych. Do listy mierników wnosi siæ poziom wód glebowych i 
taksacyjny stan wilgotnoúci, z mierników glebowych – odczyn gleby (pH), iloúã 
wapnia (CaO), azotu (N), czàstek pyùowych mniejszych od 0,10 mm, glæbokoúã 
strefy korzeniowej w profilu gleby. Do kaýdego z tych czynników byùy zastosowane 
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skale 5-útopniowe. Na podstawie skùadania ocen skalowych ustalono rozmiary EP 
dla jednej grupy typów siedlisk: bory 12-14, subory 15-17, sugràdy 18-21, gràdy 22-
23. 

Analiza literatury pózniejszej wskazuje, ýe ten integralny wskaênik lasu 
jako caùoúci nie wzbudziù naleýnej uwagi ze strony nastæpnych badawców przez 
nieznaczne  rozpowszechnienie pracy A. Piaseckiego, opublikowanej pod czas 
Drugej wojny Úwiatowej w jæzyku ukraiñskim i szybkà po temu úmierã autora w 
obozie Janowskim we Lwowie. Tylko pod koniec lat 80-ch XX st. imiæ tego 
wybitnego leúnika pojawiùo siæ na stronach prac z tematów typologii i ekologii 
lasów .

ÚCIÓÙKA I PRÓCHNICA W INDYKACJI STANU EKOSYSTEMU 
LEÚNEGO

Ze wzglædu na zestaw mierników doùàczonych do obliczenia indeksu EP 
wyjaúnia siæ ogromna rola transformacji detrytusowej (rozkùadu) materii 
organicznej (fito-, zoo- i mikomasy), która w ekosystemie leúnym jest skupionà w 
warstwie úcióùki i próchnicy leúnej. W tym sensie nie ma potrzeby analizowaã 
wszystkie cechy ekosystemowe úcióùki, wystarczy przeanalizowaã zmiany 
organochemicznie w substratach niespecyficznych (organochemicznych) oraz 
zmiany w substratach specyficýnych (humusowych), jako przeciwstawnych  
procesach, poùàczonych w caùoúciowym mechanizmie tworzenia siæ puùu 
humusowego w ramach istniejàcych warunków ekologicznych. Zestaw zwiàzków 
organochemicznych byù zbadany za schematem klasycznym przepisów 
analitycznych [Puchalski, Prusinkiewicz 1990], równieý jak i zestaw zwiàzków 
specyficznych humusowych [Bednarek i in.  2004; Puchalski, Prusinkiewicz 1990].

Badania byùy przeprowadzone w latach 1990–1995 i 2005–2009 w ramach 
programu monitoryngu profilu ekologicznego gùównych typów lasów rezerwatu 
úcisùego (zapowidnyka) „Roztocze” w Obwodzie Lwowskim (Ukraina), 
odpowiadajàcych typom wymienionym przez A.Piaseckiego w latach 30-ch XX st. 
Przedmiotem badañ byùy úcióùki i gleby buczyny dæbowo-grabowej Querceto-
Carpineto-Fagetum asarumoso-oxalidosum, równieý zespolów leúnych w typach 
úwieýych dàbrów i buczyn, mianowicie Fageto-Carpineto-Quercetum 
pulmonariosum oraz Querceto-Carpineto-Fagetum saniculosum. Przejúciowà 
pozycjæ od úwieýego do wilgotnego siedliska posiada sudàbrowa grabowo-sosnowa 
Carpineto-Pineto-Quercetum coryloso-caricosum pilosae, a wilgotna sudàbrowa 
jest przedstawionà zespoùem Carpineto Pineto-Quercetum stellariosum. Typy 
siedliskowe mianowane sà odpowiednio do klasyfikacji P.S.Pohrebniaka [Piasecki 
1942], nazwy fitosocioligiczne – wedùug tradycyjnej nomenkùatury ukraiñskiej. W 
buczynach, rosnàcych na rædzinach, úcióùki sà bardzo dynamiczne. W przekroju one 
skùadajà siæ z dwóch warstw mineralizacyjnych. Od wiosny do poùowy lata warstwa 
opadowa redukuje siæ i zlewa siæ z warstwà fermentacji. W czasie od jesiennego 
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listopadu do stapiania úniegu – odwrotnie: warstwa fermentacyjno-humusowa 
przobrarza siæ na efemernà foliæ miædzy warstwà opadu a glebà. Zmiennoúã 
strukturowa kojarzy siæ z duýym wyùuhowaniem ruchomych zwiàzków 
organicznych, najpierw polifenoùów plyniàcych oraz cukrów (tab.1).

Zestaw ligninu z celuùozà jest osùabiony i nie zabezpiecza duýej protekcji 
stosownie innych zwiàzków organochemicznych. Podobne tendencje sà obecne 
równieý w úcióùce lasów dæbowych na glebach darniowo-sùabobielicowatych. 
Transformacja materii martwej przebiega tutaj szybciej aniýeli w warunkach 
úwieýej buczyny mieszanej. Na stadium przejúciowym D -C  w subuczynie úwieýej 2 2

profil úcióùki zawiera trzy warstwy strukturowe z bardzo wyraênà warstwà 
humusowà. Warstwa opadowa w úcióùce mieszanego lasu bukowego mieúci 
najwiæciej polifenoùów, cukrów pùyniàcych oraz polisacharydów. Tylko w warstwie 
humifikacji zawartoúã zwiàzków organicznych we wszystkich zespoùach leúnych 
jest jednakowa.

Za ocenà A. Piaseckiego buczyna úwieýa na darniowo-sùabobielicowatej 
glebie oraz na rædzinie ma najwiækszy potenciaù ekologiczny (EP), który wedùug 
ustalionej skali numerycznej siæga 22-23 stopni. Gùównà odmianà podobnych 
warunków siedliskowych jest niska zawartoúã kwasów fulwowych w przekroju 
glebowym, który za sùabà dyferencjacjà profilu podobny do karpackich gleb 
brunatnych [Turski 2002]. Brak warstwy humusowej w úcióùce (mull) úwiadczy o 
tym, ýe procesy pierwotnej kondensacji humatów sà przeniesione do warstwy 
glebowej.

Êródùo: Opracowanie wùasne.

Tab. 1. Podziaù niespecyficznych zwiàzków organicznych w úcióùkach leúnych roztocza
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Tab. 2. Stan humusowy úcióùek i gleb w lasach rezerwatu „roztocze”

)   *  – EP, indeks numeryczny potencjaùu ekologicznego za A.Piaseckim [Piasecki 1942].
) **  zawartoúã czæúci organicznej w mortmasie úcióùki, %.

Êródùo: Opracowanie wùasne.
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 Na korzyúã tej wersji úwiadczy wysoka iloúã humusu ogólnego w strefie 
glebowej A  (tab.2). Ze zmianà warunków siedliskowych, powiækszeniem 1

wilgotnoúci i zmniejszeniem poziomu wydajnoúci gleby bielicowatej we wtórnym 
lesie bukowym (subuczyna grabowa D ),  potencjaù ekologiczny nie zmienia siæ. 2

Natomiast ostro wzrasta iloúã kwasów fulwowych, co poznacza siæ w formie 
zbielicowania strefy glebowej A . Úcióùka w tym lesie ma peùny profil 2

trzechwarstwowy (moder), w którym odbywa siæ peùny cykù transformacji 
mortmasy od szczàtek roúlinnych do zwiàzków próchniczych [Puchalski, 
Prusinkiewicz 1990]. Jeszcze ostrzej wzrasta autonomia procesów detrytusowych 
w siedlisku przejúciowym D -C  úwieýej sudàbrowy grabowej. Potencjaù 2 2

ekologiczny zostaje na tym samym poziomie, z czego wypùywa wniosek o 
peùnosprawnym dziaùaniu mechanizmów stabilizacyjnych (biocenotycznych), 
wùaúciwych dla pewnego typu lasu nawet przy istotnych zmianach w strukturze 
drzewostanów. 

Poúród badanych zespoùów drzewostan dæbowy z grabem i sosnà w 
warunkach siedliska C  ma najnizszy poziom EP – 18. W glebie danego lasu 3

wykazano nawyýszà zawartoúã kwasów fulwowych razem ze wzrostem relacji C:N. 
Z tego wypùywa, ýe proces transformacji wæglopojemnych zwiàzków jest 
zahamowany. W tej sytuacji úcióùka gromadzi duýà – od 9,2 do 12,1 % – iùoúã 
humatów ruchomych. Wiæc, przy zmieñszeniu potencjaùu ekologicznego úcióùka 
aktywizuje funkcjæ wytwarzania pierwotnego humusu, produkujàcego w glebie 
dojrzaùe specyficzne zwiàzki humusowe na przeciwagæ siedliskom z wiækszym 
potencjaùem ekologicznym.

UZGODNIENIE POZIOMÓW INDYKACJI Z KATEGORJAMI 
TYPOLOGICZNYMY

Brak prostych zaleýnoúci miædzy wskaênikami EP i stanem specyficznych 
zwiàzków humusowych i fulwowych jest skutkem wykorzystania mierników 
róýnych poziomów charakteryzacji obiektów. Jeúli miernik EP jest wùaúciwym dla 
obiektów typologicznych na poziomie krajobrazowym, to wskaêniki stanu 
humusowego sà wùaúciwe dla obiektów konkretnych –  biotopów lub zespolów, na 
konkretnych odmianach glebowych. Poziomowa nieuzgodnionoúã powoduje brak 
prostych zaleýnoúci miædýy stanem EP i stabilnoúcià procesów humusotworzenia 
siæ. Na gradacjæ potencjaùów zgodnie z poziomami ekosystemowyms wskazujà w 
literaturze polskiej M.Kistowski, a w ukraiñskiej M.Hoùubeã [Hoùubeã i in. 2003].

Dlatego nastæpnym krokem w badaniach byùa ocena stabilnoúci zwiàzków 
humusowych miernikami poziomu krajobrazowego. Taki mierniki oblicza siæ 
unikatowà metodà, wprowadzonà wægierskim gleboznawcà L.Hargitai dla oceny 
kadastrowej szaty glebowej na Wægrzech [Hargitai 1974, 1986]. Metoda Hargitai 
równieý zostaùa zmodyfikowana do úcióùek przy badaniach lasów Estonii [Kydar 
1984]. Istota metody polega na tym, ýe  1%-owy pùyn NaF ekstraguje humaty 
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dojrzaùe, wiæc stabilnæ, a 1%-owy plyn NaOH wywalnia humusopodobne zwiàzki 
mniej kondensowane. Wiæc, im wiæksze bædzie znaczenie odniesienia gæstoúci 
optycznej (ekstynkcji) pierwszego ekstraktu do drugiego, tym wiækszym bædzie 
miernik stabilnoúci Q.
Relacje miernika Q i pochodzàcych od niego wspóùvznników stabilnoúci z 
poziomem EP wskazaùy na dobrze wyraýony prosty zwiàzek miædzy tymi 
parametrami na jednej skali krajobrazowej  (tabela 3). 

Tab. 3. Podziaù typologiczny mierników stabilnoúci.

Uwaga:      *) – miernik stabilnoúci  Q=E /E ;NaF NaOH
)                  ** – zawartoúã materii organicznej utlienionej, %;
)                 *** – wspóùczynnik stabilnoúci K=Q/H

Êródùo: Opracowanie wùasne.

Oprócz zawartoúci zwiàzków organicznych stabilnoúã procesów tworzenia 
siæ humusu zapewnia obecnoúã azotu (nitrogen). Udziaù tego perwiastka w 
reakcjach próchnicowych gwarantuje skutecznoúã transformacji szczàtek 
roúlinnych do fazy twórzenia siæ specyficznych substansji humusowych. Przez 
relacje C:N oceniamy ogólnà jakoúã úrodowiska ekochemicznego w úcióùkach 
lasów o róýnym EP. Zgodnie z wyliczonym wskaênikiem intensywnoúci twórzenia 
siæ humatów R [Pantosz-Derimowa 1990] najwiæksze napiæcie ekochemiczne 
istnieje na stadium fermentacji (warstwy FH i F), kiedy odczuwa siæ brak azotu 
(tabela 4). Relacja wspóùczynnik stabilnoúci humusowego puùu K do wskaênika 
jakoúci úrodowiska ekochemicznego (wystæpuje w danym przypadku jako relacja 
C:N) úwiadczy o stopniu peùnosprawnoúci mechanizmu tworzenia siæ humusu oraz 
jego ukierunkowaniu [Pantosz-Derimowa 1990].

Za wskaênikem R jakoúã warunków twórzenia siæ humusu w úwieýych 
wariantach úiedliskowych wzrasta na przejúciu od úcióùki do gleby, t.j. od 
poczàtkowego stanu do koñcowego. Przez zniýenie poziomu EP na 3 – 4 stopnie 
jakoúã warunków tworzenia siæ humusu w trakcie rozkùadu staje siæ gorsza na 
porzàdek bez wzglædu na stosunkowo przychylny stan úrodowiska 
ekochemicznego.
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Êródùo: Opracowanie wùasne.

Tab. 4. Indeksacja warunków pierwotnego tworzenia siæ substancji humusowej
w úcióùkach lasów roztocza

WNIOSKI
- Juý na stadjach poczàtkowych transformacji detrytusowej materii organicznej jest 
moýliwoúã wyjawienia tendencji, zwiàzanych z ogólnym stanem ekosystemu 
leúnego.
- Doúã ciasny zwiàzek indeksów stabilnoúci i jakoúci nowotworzonych zwiàzków 
humusowych z miernikami integralnymi EP pozwala planowaã szczegóùowà 
waloryzacjæ úcióùek w ekosystemach chronionych w porównianiu z innymi, któræ 
majà róýny stopieñ poruszeñ, w celach operatywnej oceny stanu ekosystemów 
zagroýonych. 
- Równieý ta metoda  nadaje siæ do wyznaczenia obiektów monitoringu lub w celach 
ochrony cennych obszarów leúnych.
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STRESZCZENIE
Zdatnoúã lasu jako caùoúci (typu siedliska) do pewnego poziomu wydajnoúci, w 

pierwszym rzædzie, drewna, ocenia sie jako jego potencjaù ekologiczny (EP). Ten wskaênik 
integracyjny w typologii lasów po raz pierwszy zastosowaù lwowski naukowiec A.Piasecki, 
definiujàc go jako przejaw zbiorowy wszystkich czynników ekologicznych których udziaù 
w systemie integralnej oceny moýe byã nawzajem zastàpiony lub dopeùniony. Na stadjach 
poczàtkowych transformacji detrytusowej materii organicznej jest moýliwoúã wyjawienia 
tendencji, zwiàzanych z ogólnym stanem ekosystemu leúnego. Ciasny zwiàzek indeksów 
stabilnoúci i jakoúci nowotworzonych zwiàzków humusowych z miernikami integralnymi 
EP pozwala planowaã szczegóùowà waloryzacjæ úcióùek w ekosystemach chronionych w 
porównianiu z innymi, któræ majà róýny stopieñ poruszeñ, w celach operatywnej oceny 
stanu ekosystemów zagroýonych. Metoda  moze byã zastosowana do wyznaczenia 
obiektów monitoringu lub w celach ochrony cennych obszarów leúnych.

SUMMARY
Forest capacity, as a type of habitat, for certain level of productivity (in the first 

place of timber) is valued as its ecological potential (EP). This integral indicator for the first 
time was applied in forest typology by Lviv scientist A.Piasecki who defined it as a 
combined display of all ecological factors which participation in the system of integral 
evaluation can be reciprocally substituted or complemented. On the initial stages of organic 
transformation into detritus the possibility of revealing  tendencies connected to general 
state of forest ecosystem exists. The close connection of stability and quality of newly 
produced humus compounds with integral criteria of EP makes it possible to plan the detailed 
evaluation of litter in the protected ecosystems comparatively with those bearing different 
level of disturbances. This method could be applied for selection of objects  formonitoring or 
valuable forest areas for conservation.
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