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Gleby świerczyn Żywiecczyzny* 

Еловые почвы в Живецком районе 

Soils under spruce in Żywiec Region 

W piętrze regla dolnego lasów żywieckich występują zarówno drze- 

wostany świerkowe gospodarczo negatywne wskutek dewastowa- 

nia ich przez opieńkę miodową, jak również świerczyny zdrowe, dosta- 

tecznie zwarte, często odznaczające się wybitnie wysoką wartością tech- 

niczną i hodowlaną, pomimo, że pochodzą z upraw. Wyjaśnienie przyczyn 

tego zjawiska, tkwiących niewątpliwie przede wszystkim w warunkach 

siedliskowych, ma duże znaczenie dla kierunków i zakresu przebudowy 

składu gatunkowego świerczyn dolnoreglowych. 

„ Największe kompleksy leśne Żywiecczyzny położone są w masy- 

wach górskich Beskidu Żywieckiego i Beskidu Małego. W Beskidzie 

Żywieckim główna strefa leśna obejmuje stoki i grzbiety górskie od 

600 do 1100 m npm. W wyższych położeniach, do wysokości 1400 m npm, 

spotyka się tylko fragmentarycznie naturalne zespoły świerczyn górno- 

reglowych. Natomiast w Beskidzie Małym drzewostany świerkowe wy- 

stępują od 400 do 800 m npm, a najwyższe wzniesienia nie przekra- 

czają tu wysokości 920 m npm. 

Dlatego też już z samego usytuowania lasów w strefach wysokościo- 

wych wynikają klimatycznie odrębne warunki bytowania drzewosta- 

nów w Beskidzie Żywieckim i w Beskidzie Małym. Różnice klimatycz- 

ne między omawianymi masywami pogłębia, charakterystyczna dla Bes- 

kidu Żywieckiego, wysoka średnia roczna ilość opadów atmosterycz- 

nych. Wynosi ona od ok. 1100 mm w terenach niższych (Zwardoń na 

wysok. 690 m npm) do ok. 1400 mm w wyższych partiach stoków (Ba- 

bia Góra na wysok. 1186 m npm). 

Według Hessa (9), w Beskidzie Żywieckim występują trzy piętra 

klimatyczne: piętro klimatu umiarkowanie ciepłego, obejmujące tere- 

ny wzniesione 250—680 m npm o średniej temperaturze rocznej 8—6?C, 

piętro klimatu umiarkowanie chłodnego w strefie 680—1080 m npm 

  ии 

* Referat wygłoszony na konferencji PTL w Żywcu 
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o średniej temperaturze 6—4?C i piętro klimatu chłodnego w strefie 
1080—1400 m npm o średniej temperaturze rocznej 4—29C. 

Oprócz warunków klimatycznych na biologiczną stabilność świer- 
czyn Żywiecczyzny, małą w Beskidzie Małym, a dużą w wyższych po- 
łożeniach Beskidu Wysokiego, ma duży wpływ zróżnicowanie podłoża 
geologicznego i żyzności gleb. Badania nad siedliskami i glebami leś- 
nymi na omawianym obszarze prowadzili Aleksandrowicz 
(3) i Chodzicki (8). Pierwszy z nich stwierdza klimatogeniczny 
charakier występowania gleb i typów lasu, drugi wskazuje na istnie- 
nie ścisłej współzależności pomiędzy stratygraficznymi jednostkami 
geologicznymi a typami gleb i typami lasu. Na duże zróżnicowanie 
typologiczne gleb Żywiecczyzny zwraca uwagę również Lazar (10). 

I. UTWORY GEOLOGICZNE 

Piaskowce magurskie tworzą główny trzon Beskidu Ży- 
wieckiego. Zbudowane są z nich wszystkie najwyższe wzniesienia, jak 
Pilsko, Romanka, Lipowska i inne. Są to utwory gruboławicowe, prze- 
kładane cienkimi warstwami ciemnych łupków i wykazujące dużą 
zmienność składu petrograficznego oraz lepiszcza. W stanie nie zwietrza- 
tym zawierają najczęściej około 5%/e węglanu wapnia, ale nie brak rów- 
nież odmian silnie wapnistych o zawartości CaCO; ponad 10'%/, jak i od- 
mian całkowicie bezwęglanowych. Stąd ich wartość glebo- i lasotwór- 
cza jest różna. Produktem wietrzenia piaskowców magurskich z reguły 
są szkieletowe gliny średnie, rzadziej ciężkie o kwaśnym lub słabo 
kwaśnym odczynie w głębszych poziomach profilu glebowego. 

Piaskowce godulskie (kreda środkowa facji śląskiej) zaj- 
mują duże powierzchnie w Beskidzie Małym. Są to skały twarde, drob- 
ne i średnioziarniste, przewarstwione wkładkami ilastych, piaszczystych, 
a rzadziej węglanowych łupków. Wartość glebotwórcza skały zależy od 
rodzaju lepiszcza, głębokości zwietrzeliny i stosunków wodnych. Od- 
miany z lepiszczem węglanowym, zwykle o intensywnym szaroniebies- 
kim zabarwieniu, dają silnie szkieletowe gliny średnie, charakteryzują- 
ce się słabo kwaśnym odczynem w głębszych poziomach profilów gle- 
bowych (pH w H,O 5,5—6,0). Z częściej spotykanych odmian piaskow- 
ców o lepiszczu ilastym lub krzemionkowo-kwarcowym wykształcają 
się gleby kwaśne w całym profilu (w podłożu profilu pH w HO ok. 5,0). 

Utwory warstw hieroglifowych (eocen dolny i środ- 
kowy) zajmują wraz z piaskowcami, łupkami i marglami podmagurskimi 
niższe położenia w Beskidzie Żywieckim (rejon Zwardonia, Złatnej, 
Huciska i Kiełbasowa). Tworzą je cienkoławicowe, sinopopielate, drob- 
noziarniste piaskowce przedzielone grubymi warstwami oliwkowozie- 
lonych łupków, których miąższość jest zwykle trzykrotnie większa od 
miąższości ławic piaskowców. Znajduje to odbicie w ciężkim, ilastym 
składzie granulometrycznym gleb o stosunkowo małej domieszce szkie- 
letu w górnych warstwach gleby. Natomiast udział części spławialnych 
przekracza tu nieraz 70°/s. Lepiszcze piaskowców bywa najczęściej wap- 
niste, co uwydatnia się w słabo kwaśnym lub obojętnym odczynie pod- 
łoża glebowego. 
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Piaskowce istebniańskie (kreda górna facji śląskiej) 
występują najczęściej w postaci sinawo-szarych lub białawych pias- 
kowców i zlepieńców o lepiszczu ilastym lub ilasto-żelazistym. W skła- 
dzie mineralnym przeważa tu kwarc z domieszką skaleni i łyszczyków. 
Piaskowce istebniańskie dają w wyniku wietrzenia silnie kwaśną, gru- 
boziarnistą zwietrzelinę, podatną na procesy ługowania i bielicowania. 
Większe powierzchnie zajmują w masywie Baraniej Góry oraz na tere- 
nach Beskidu Małego w pasie od Slemienia po Tarnawe i na północny- 
-wschód od Moszczanicy. 

Margle łąckie występują w formie soczewek i wtrąceń w obrę- 
bie warstw hieroglifiowych i magurskich. W stanie niezwietrzałym wy- 
kazują intensywne niebieskie zabarwienie i zbitą drobnoziarnistą struk- 
turę. Przy wietrzeniu dają jasnokremowe gliny ciężkie pylaste, struk- 
turalne, mimo ciężkiego składu granulometrycznego. Większe skupienia 
margli łąckich spotyka się na południu od Złatnej, w okolicach Glinki 
i Rycerki Górnej. 

Piaskowce inoceramowe należą do najbardziej wapnis- 
tych utworów piaskowcowych na omawianym terenie. Występują tu 
jednak tylko fragmentarycznie i na małych powierzchniach (np. w oko- 
licach Huciska, przełęczy Glinne w Korbielowie i in.). Są to skały 
twarde, trudno wietrzejące, charakteryzujące się wykrystalizowanymi 
w szczelinach dużymi żyłami i wtrąceniami kalcytu. Powstają z nich gli- 
ny ciężkie, często od dołu oglejone. W podłożu profilów glebowych 
czasem spotyka się poziomy węglanowe, zawierające 0,2—4,0%/0 CaCO;. 

Niezależnie od przynależności stratygraficzno-wiekowej, wymie- 

nione utwory geologiczne można uszeregować w trzy grupy o podobnej 

wartości glebo- i lasotwórczej, jeżeli występują w tej samej strefie kli- 

matycznej. Są to: 

l.Utwory węglanowo-krzemianowe, do których na- 
leżą: margle łąckie, piaskowce i łupki warstw inoceramowych oraz naj- 

bardziej wapniste odmiany piaskowców magurskich, godulskich i hie- 

roglifowych. W ich zwietrzelinie z reguły powstają gleby brunatne ty- 

powe i brunatne wyługowane oraz kształtuje się środowisko leśne typu 

lasu górskiego, niezależnie od aktualnego składu drzewostanów. 

2.Utwory krzemianowe — to słabo wapniste lub bezwap- 

niste piaskowce warstw magurskich, godulskich i hieroglifowych oraz 

pstre łupki warstw podmagurskich. Powstające z nich gleby są z natury 

uboższe od poprzednich i łatwiej ulegają wpływom klimatu i drzewo: 

stanów. W niższych położeniach regla dolnego powstają z nich gleby 

brunatne kwaśne o różnym stopniu wyługowania i degradacji, w poło- 

żeniach wyższych — gleby brunatne kwaśne i skrytobielicowe, a w re- 

glu górnym gleby skrytobielicowe i bielicowe. Na podłożu utworów krze- 

mianowych przyrodzonym typem lasu w niższych położeniach regla dol- 

nego jest las mieszany górski, w partiach wyższych — las mieszany gór- 

ski i bór mieszany górski, zaś w reglu górnym — świerkowy bór wy- 

sokogórski. 

3. Utwory krzemianowo-kwarcowe reprezentowane są 

przez piaskowce i zlepieńce warstw istebniańskich oraz przez fragmen- 

tarycznie występujące gruboziarniste, bezwapniste piaskowce i zlepien- 

ce warstw magurskich i godulskich. W ich zwietrzelinie kształtują się 
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Niektóre właściwości fizyko-chemiczne gleb w 
  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| pH 
a Poziom | Głębokość 

Nadiesnichwo Skata macierzysta, typ, | glebo- pobrania 
i podtyp, odmiana gleby twór- próbki w W 

wysokość npm. czy cm H,O |nKCl 

1 2 3 4 9 6 

Jeleśnia, warstwy hieroglifowe Ay 2—10 5,3 4,3 
oddz. 88, gleba brunatna typowa (B) 15—25 5,4 4,4 
850 т (B)C 60—70 6,1 5,0 

m С 120—130 6,5 51 

Jeleśnia, zwietrzałe margle łąc- Ay 4—15 49 4,0 

oddz. 91, kie, gleba brunatna ty- A (B) 30—40 5,9 5,1 
870 m powa (B)C 80—90 6,5 5,6 

Rycerka, warstwy hieroglifowe, А! 3—7 4,3 3,2 
oddz. 54, gleba brunatna słabo (B) 40—50 5,2 3,9 
660 т wyługowana С 110—130 6,2 5,1 

Porabka, piaskowiec godulski, Ag 2—0 4,1 3,2 

oddz. 62, gleba brunatna wyługo- A;(B) 25—35 4,4 3,8 
470 т wana (B)C 60—70 4,8 4,0 

С 110—120 5,8 4,0 

U jsoły, piaskowce i łupki ma- A, 3—7 4,7 3,7 
oddz. 277, gurskie, gleba brunatna A,(B) 20—30 5,4 4,4 

870 m kwaśna typowa (B)C 55—65 5,2 3,9 
С 105—115 5,4 4,2 

Jeleśnia, piaskowiec magurski, А, 1—5 43 3,6 
oddz. 114, gleba brunatna kwaśna (B) 20—30 4,5 3,9 

800 m wyługowana С 100—110 4,9 4,0 

Porąbka, piaskowce i łupki godul- А.А, 1—4 4,2 3,3 
oddz. 64, skie, gleba brunatna A;(B) 15—25 4,5 3,6 
220 т wyługowana (B)C 50—60 5, 1 3,8 

С 120—130 5.1 3,4 

КусегКа, piaskowce i łupki hiero- Ao 0—4 3,5 2,8 
ur. Butorze, glifowe, gleba brunatna (B) 25—35 4,7 3,6 

660 т kwaśna zdegradowana (B)C 70—80 5,0 3,6 
С 110—130 5,3 4,0 

Ujsoły, piaskowce magurskie, А. А! 0—4 3,8 2,9 
oddz. 13, gleba słabo wykształco- BC 20—30 46 3,8 
790 m na bielicowa BC 60—70 4,9 4,0 

С 110—120 5,2 3,8 

Węgierska Górka, piaskowce istebniańskie Ау 3—0 3,5 2,8 
(Kamesznica) gleba skrytobielicowa B 20—25 4,2 3,3 

920 m С 90—110 4,4 3,3 

Jeleśnia, piaskowiec magurski, Ag 3—0 3,8 2,9 
1020 m gleba skrytobielicowa B 15—25 3,9 3,0 

BC 60—70 4,4 3,5 
С 110—120 4,5 3,6 
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drzewostanach świerkowych Żywiecczyzny 
Tabela 1 

  

  

  

  

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 Sylwan 6/68 

Właściwości sorpcy jne Częś- Skład granulometryczny 
H | < | T Cl Procentowy udział frak- 

h Vy szkie- cji o średnicy mm Typ lasu, drzewostan 
w mg.-równ. 5 ję leto- Join) < = panujacy, bonitacja 

na 100 g gleby he ' 
/o |—0,1 |—0,02] 0,02 | 0,002 

7 | 8 | 9 |1 | m | 12 | 13 | 14 | 15 16 
7,2 8,2 154 53,2 Las górski 
6,6 62 12,8 48,2 30 36 28 36 15 10 Św. pjd Jd 
2 6 8,2 10,8 757 60 28 37 35 14 Bk, Jw 60 lat 
0,9 124 133 934 50 47 26 27 10 bon. I 

13,3 170 303 561 20 Las górski 
3,3 190 22,3 851 10 16 18 66 22 7 Św. 3 Bk, pjd 
4,4 130 174 74,1 10 18 17 65 29 Jd. Jw 85 lat 

bon. I 

20,5 80 28,5 28,1 Las górski 
6,8 6,2 130 47,6 20 15 30 55 20 10 Św. 115 lat 
2,6 22,8 25,4 879 60 12 15 73 37 bon. Ia 

21,4 82: 29,6 27,7 Las mieszany górski 
12,7 10 13,7 73 30 23 24 53 14 8 Sw, 2 Bk, pjd Brz 17 
6,6 2,0 8,6 23,2 50 17 27 56 14 lat, bon. I 
2,9 84 113 770 80 32 22 46 25 

8,4 8,6 170 50,6 29 39 32 15 Las górski 10 Św, pjd 
7,9 90 169 532 10 30 29 41 12 Bk 90 lat, bon. I 
5,4 6,6 12,0 55,0 30 30 25 45 18 

10,6 16,2 268 604 50 17 11 72 31 

21,5 11,2 32,7 34,2 Las mieszany górski. 
13,5 42 177 236 20 9 12 79 30 9 Św, 1 Jd spor. Bk 96 
8,4 88 17,2 51,1 40 21 11 68 38 lat, bon. I 

296 10,2 39,8 25,6 Las mieszany gorski 
15,4 22 17,6 12,5 40 13 25 62 18 7 Bk. 3 Jd, pjd Sw 115 
10,9 7,2 18,1 39,7 SO 17 17 66 32 lat, bon. II 
12,3 86 20,9 411 80 21 12 67 37 

50,4 8,0 58,4 13,7 Las mieszany gorski 
14,9 44 19,2 22,8 10 13 33 54 19 Św 95 lat bon. I 
15,4 50 20,4 24,5 20 11 19 70 37 
5,8 3,0 8,8 342 70 35 28 37 18 

37,6 28 40,4 6,9 Bór mieszany górski 
15,2 1,6 16,8 95 50 29 37 34 9 Św 39 lat bon. I 
8,0 1,2 92 130 60 17 36 47 15 

11,3 40 15,3 153 70 25 29 46 18 

27,9 54 329 16,4 Bór mieszany górski, 
9,3 1,4 107 131 50 57 25 18 4 Św 90 lat bon. II 
6,8 1,8 86 20,9 60 62 16 32 6 

| 28,0 48 32,8 14,6 Bór mieszany górski 
17,8 2,2 20,0 109 20 38 36 26 8 8 Sw, 2 Jd pjd Bk 85 
5,1 0,6 59 136 50 46 28 26 6 lat, bon. III 
4,0 0,6 46 151 60 55 29 16 5 
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gleby darniowo-bielicowe oraz uboższe odmiany gleb brunatnych kwaś- 
nych, z którymi łączą się borowe typy siedlisk. 

II. GENETYCZNO-ŻYZNOŚCIOWE JEDNOSTKI GLEB 

Panującym typem gleb świerczyn żywieckich są gleby brunatne. 
Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują gleby bielicowe, natomiast 
inne typy, jak gleby inicjalne i gleby glejowe, występują tu sporadycz- 
nie i nie mają żadnego znaczenia dla produkcji leśnej. Gleby brunatne 
leśne obszarów górskich, charakteryzuje słabe wykształcenie poziomów. 
genetycznych, duży na ogół udział części szkieletowych oraz stosun- 
kowo szeroka skala możliwości produkcyjnych. 

A. GLEBY BRUNATNE LEŚNE 

W świerczynach żywieckich występuje kilka podtypów i odmian 
gleb brunatnvch leśnych, wydzielanych na podstawie stopnia ich żyz- 
ności. Do najważniejszych cech rozpoznawczych należą: odczyn gleby, 
stopień nasycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze 
zasadowym, forma próchnicy i skład granulometryczny gleby. 

1. Gleby brunatne leśne typowe 

Gleby te charakteryzują się budową profilu glebowego typu: 
A,—A;(B)—(B)C—ĆC. Silnie rozwinięty poziom próchniczny o miąższości 
12—15 cm występuje w formie typowego mullu ziemistego o ciemnym, 
brunatnym zabarwieniu i strukturalnym układzie. Podpróchniczny po- 
ziom brunatnienia odznacza się ciemnobrunatnym zabarwieniem, gruzel- 
kowo-bryłkową strukturą, łagodnym przejściem do podłoża oraz często 
przemieszczona tu amorficzną próchnicą w ilości 1—2%6e W drzewo- 
stanach świerkowych gleby te spotyka się rzadko i tylko w przypad- 
kach występowania w podłożu silnie wapnistych piaskowców lub 
margli. 

Kwasowość czynna pH w poziomach próchnicznych waha się od 
4,8 do 5,5, a w głębszych warstwach od 5,8 do 7,8; stopień nasycenia 
gleby kationami zasadowymi (Vy) jest w całym profilu glebowym sto- 
sunkowo wysoki i wynosi 45—60%/0 w poziomach próchnicznych do 
60—90 w głębszych warstwach. W podłożu czasem spotyka się węglan 
wapnia. Pod względem uziarnienia są to z reguły gliny ciężkie o za- 
wartości ponad 60'/e części spławialnych; większy udział części szkiele- 
towych spotyka się tylko w poziomach skały macierzystej. 

Na typowych glebach brunatnych leśnych drzewostany świerkowe 
ulegają szybkiej dewastacji przez opieńkę i hubę korzeniową, niezależ- 
nie od położenia drzewostanu nad poziomem morza. 

2. Gleby brunatne leśne wyługowane 

Zaliczono tu gleby wykazujące budowę profilową typu A,—(B)—(B)C 
—C, lub częściej: A,—A,—A,(B) — (B)C—C lub CG. 

Wyrozniona jednostka charakteryzuje sie w poziomach skaly ma- 
cierzystej właściwościami podobnymi do gleb brunatnych — pH w H,O 
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wynosi 5,8—7,8, stopień nasycenia kompleksu sorpcyjnego kationami 
zasadowymi waha się od 60 do 90/6, natomiast górne warstwy gleby 
wykazują stosunkowo silne przemycie. Wyraża się to wyługowaniem 
zasad z kompleksu sorpcyjnego, ubytkiem substancji ilastej oraz sto- 
sunkowo silnym zakwaszeniem. Kwasowość czynna pH waha się tu 
od 4,1 do 4,9 (najczęściej 4,2—4,5), a wartości Vy wynoszą 20—45'/o 
(przeważnie 25—35'/o). Przemycie warstw powierzchniowych sięga czę- 
sto do 70 cm w głąb profilu glebowego, niezależnie od panującego 
zbiorowiska roślinnego i składu granulometrycznego gleby. 

Poziom próchniczny z próchnicą typu mull lub modermull (w świer- 
czynach) odznacza się słabo rozwiniętą warstwewką luźnej ektopróch- 
nicy oraz czarnoszarym, mineralno-próchnicznym poziomem A, o miąż- 
szości 5—10 cm. Zawiera on zwykle ponad 10/6 dobrze zhumifikowanej 
substancji organicznej. Poziom przemycia A;(B) jest barwy szaro-jasno- 
brunatnej lub płowej, wykazuje pulchny układ i gruzełkowo-brylastą 
strukturę. | 

Gleby brunatne wyługowane należą do najżyźniejszych oraz dość 
często spotykanych gleb świerczyn na omawianym terenie. Rozwijają 
się na podłożu stosunkowo silnie wapnistych piaskowców warstw 
hieroglifowych, magurskich i godulskich w położeniach stokowych niż- 
szych partii regla dolnego. Mimo stosunkowo silnego zakwaszenia gór- 
nych warstw gleby występuje tu licznie roślinność zielna o wysokich 
wymaganiach edaficznych, jak Mercurialis perennis, Actaea spicata, 
Euphorbia amygdaloides, Urtica dioica, Dentaria bulbifera, Circaea lu- 
tetiana i inne oraz roslinnosc nitrofilna. | 

Pod względem składu granulometrycznego przeważnie są to gliny 
ciężkie i średnie, charakteryzujące się w górnych warstwach prolilu 
glebowego niewielką domieszką części szkieletowych oraz silnie szkie- 
letowym podłożem. Grubsze okruchy skalne często zawierają tu jeszcze 
resztki lepiszczu węglanowego. Słabo przepuszczalne, podścielone war- 
stwami łupków podłoże oraz wysoka pojemność wodna tych gleb, przy- 
czynia się do nadmiermego przesycania wodą górnych warstw glebo- 
wych w czasie długotrwałych (jesiennych) deszczów. Wskutek tego 
drzewostany świerkowe ulegają tu częściej wiatrołomom niż na glebach 
kamienistych. 

Na glebach brunatnych leśnych wyługowanych świerk osiąga 
wprawdzie optymalne przyrosty na grubość i wysokość, jednak ulega 
opieńce miodowej w całej strefie regla dolnego. Mimo wyługowania 
wierzchnich warstw są to gleby bogatych lasów jodłowo-bukowych. 

3. Gleby brunatne leśne zdegradowane 

Zaliczamy tu gleby o podobnie zasobnym podłożu, jak w glebach 
brunatnych typowych lub w glebach brunatnych wyługowanych, lecz 
odznaczające się silną kwaśną butwinową formą próchnicy i głębokim, 

sięgającym często do 80—90 cm wyługowaniem górnych warstw gleby. 

Profil glebowy charakteryzują następujące poziomy glebowe: A,L—A,F 

—(A,)—A;(B)—BC—C. Poziom próchniczny występuje bądź w formie 

luźnej, częściowo zhumifikowanej, naglebowej substancji organicznej 

z bardzo słabo wykształconym (1—3 cm) poziomem próchniczno-mine- 

ralnym (A), bądź też w formie typowej butwiny włóknistej (mor), silnie 
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stiilcowanej korzeniami borówki czernicy i strzępkami grzybni. Brunat- 
nopłowy lub brunatnoszary poziom przemycia odznacza się nietrwałą 
strukturą i pulchnym układem. Poziom (B)C jest bardziej zbity, brunat- 
nordzawy, zwykle silnie szkieletowy. 

Odczyn glebowy mierzony w wodzie waha się w granicach pH 3,7— 
4,0 w poziomach próchnicznych, wzrasta raptownie do 4,6—4,9 w war- 
stwach podpróchnicznych oraz do wartości 5,8—6,6 w poziomie podło- 
ża (na głębokości około 100—130 cm). Stopień nasycenia kompleksu 
sorpcyjnego zasadami wynosi w górnych poziomach profilu glebowego 
zaledwie 10—20%, ale na głębokościach 100—130 cm wykazuje jeszcze 
wysokie wartości w granicach 60—80°/o. 

Na glebach brunatnych zdegradowanych drzewostany świerkowe za- 
chowują na ogół dostateczną zdrowotność, zwarcie i wysoką bonitację 
wzrostu. Wyjątek stanowią tu najniżej położone partie regla dolnego 
(400—700 m npm), gdzie obserwuje się jeszcze przerzedzenie drzewo- 
stanów pod wpływem opieńki. 

Opisane gleby spotykane są w Beskidzie Żywieckim w kompleksie 
z glebami brunatnymi wyługowanymi w położeniach więcej płaskich 
1 М terenach wododziałowych. 

B. GLEBY BRUNATNE LEŚNE KWAŚNE 

Do podtypu gleb brunatnych kwaśnych zaliczone zostały gleby 
o brunatnoziemnej budowie profilu glebowego (nie wykazujące mor- 
iologicznie poziomu bielicowania), których odczyn we wszystkich po- 
ziomach glebowych wykazuje wartość niższą od pH 5,8 (mierzonego 
w wodzie). Dla celów typologiczno-leśnych wyróżniamy trzy odmiany 
edaficzne tych gleb: gleby brunatne kwaśne typowe, wyługowane i zde- 
gradowane. 

1. Gleby brunatne kwaśne 
Wymieniona jednostka glebowa wykształca się najczęściej w sred- 

nio zasobnych glinach ciężkich, powstałych w warstwach hieroglifo- 
wych podścielonych półkami ilastymi, lub w glinach lekkich i śred- 
nich, silnie szkieletowych z grubymi okruchami piaskowców zawierają- 
cych lepiszcze węglanowe. 

Gleby brunatne kwaśne typowe wykazują całkowite podobieństwo 
do typowych gleb brunatnych leśnych pod względem budowy profilu 
glebowego, struktury i stopnia nasycenia kompleksu sorpcyjnego zasa- 
dami. Różnią się natomiast od nich znacznie silniejszym zakwaszeniem. 
Podczas gdy w głębszych warstwach gleb brunatnych typowych 
pH w H;O wynosi 6,0—7,8, co odpowiada optymalnym możliwościom 
rozwoju gatunków o wysokich wymaganiach, to w analogicznych war- 
stwach gleb brunatnych kwaśnych pH waha się najczęściej w granicach 
od 5,2 do 5,5. 

W szczególności w glebach brunatnych kwaśnych typowych odczyn 
gleby wynosi 4,7—5,2 pH w poziomach próchnicznych oraz 5,0—5,7 
w warstwach podłoża. Bardziej wyraźnie kwaśny charakter tych gleb 
podkreślają wartości kwasowości wymiennej. Jest ona wyrównana 
w całym prolilu glebowym i waha się od 4,0 do 45 w nKCl, tylko 
w wyjątkowych przypadkach spotyka się nieco wyższe pH (4,7—5,0). 
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Łączy się to niewątpliwie z dużą zawartością ruchomego glinu, która 
w niższych poziomach tych gleb waha się od 40 do 70 mg/100 g gleby. 

Mimo stosunkowo silnego zakwaszenia typowe gleby brunatne kwaś- 
ne charakteryzują się wysoką zawartością sumy zasad wymiennych 
1 wysokim stopniem nasycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami. W po- 
ziomach próchnicznych tych gleb Vy wynosi ponad 45/6, a w niższych 
warstwach gleby waha się ok. 60—80°/o. 

Korzystne uwilgotnienie, odczyn i duże nasilenie procesów nitryfi- 
kacyjnych sprzyjają gwałtownemu rozwojowi opieńki. Świerk nato- 
miast, ze względu na wysoką zasobność tych gleb, nie może wytworzyć 
odpowiadającego mu kwaśnego środowiska i ulega klęskom żywioło- 

wym. 
Na dużą żyzność gleb brunatnych kwaśnych typowych wskazują 

również występujące licznie gatunki mezotroficznej roślinności zielnej, 
jak Mercurialis perennis, Dentaria glandulosa, Dentaria bulbifera, As- 
perula odorata, Carex silvatica, Geranium Robertianum i inne. 

Na glebach brunatnych kwaśnych typowych powstałych w szkiele- 
towo-ilastej zwietrzelinie warstw hierogliiowych, najlepsze warunki 
wzrostu wykazuje jodła (bon. I), a na silnie szkieletowych glinach lek- 
kich i średnich powstałych z piaskowców magurskich — buk. 

2. Gleby brunatne kwaśne wyługowane 

Wymieniona jednostka jest najbardziej rozpowszechnioną odmianą 
gleb brunatnych na obszarach lasów żywieckich. Profil glebowy cha- 
rakteryzuje wsytępowanie następujących poziomów: A,L—A,F—A— 
A,;(B)—(B)C—C. Poziom A,F jest z reguły słabo rozwinięty w postaci 
częściowo zhumifikowanej warstewki próchnicy naglebowej. Poziom A, 
jest zwykle szaroczarny, słabo strukturalny, o miąższości 6—10 cm. 
Poziom wyługowania A;(B) nie odznacza się morfologicznie tak wyraź- 
nie, jak powinno to wynikać z silnego wyługowania kationów zasado- 
wych. Charakteryzuje się zwykle żółtobrunatnym lub ochrowobrunat- 
nym zabarwieniem, prawie jednolitym dla całego proililu glebowego. 

Odczyn gleby w poziomach próchnicznych waha się w granicach 
4,0—4,6 pH w H;O, a w poziomach głębszych od 5,0 do 5,5. Stopień na- 
sycenia zasadami wykazuje najwyższe wartości w podłożu gleby 
— 30—60/0, następnie w warstwie próchniczno-mineralnej — 20—45%, 
a najmniejsze w warstwach podpróchnicznych — 15—30%w. Są to więc 
gleby średnio żyzne. 

W drzewostanach o nieco rozluźnionym zwarciu gatunkiem domi- 
nującym w piętrze roślinności zielnej jest Rubus idaeus. Poza tym 

licznie występują: Asperula odorata, Galeobdolon luteum, Dentaria 
glandulosa i inne gatunki charakterystyczne dla buczyn. 

Wprowadzone na tych glebach świerkowe drzewostany wykazują 

różną odporność na szkody od opieńki i huby korzeniowej. W położe- 

niach ponad 800 m npm świerk tworzy drzewostany stosunkowo zdro- 

we, zwarte, wysoko produkcyjne, natomiast w położeniach niższych — 

biologicznie nietrwałe. 

3.Gleby brunatne kwaśne zdegradowane 

Zaliczamy tu gleby o podobnej zasobności podłoża glebowego jak 
u gleb brunatnych kwaśnych wyługowanych, lecz o rozwiniętej war- 
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stwie silnie kwaśnej próchnicy naglebowej. Próchnica występuje w for- 
mie typowego moru (butwiny włóknistej), względnie w formie moder 
(butwina mulowa). W tym ostatnim przypadku tworzy ją warstwa próch- 
nicy ściółkowej o miąższości 1—3 cm, o stosunkowo luźnym układzie 
i brązowo-czarnym zabarwieniu, wyraźnie odcinającym się od gleby 
mineralnej. Czarnoszary poziom próchniczno-mineralny (A,) jest zwykle 
słabo wykształcony (2—6 cm), bezstrukturalny. Poziom eluwialno-ilu- 
wialny A;(B) charakteryzuje się zwykle luźnym układem, gruzełkowo- 
-brylastą strukturą i jasnobrunatnym lub ochrowobrunatnym zabarwie- 
niem. Głębsze warstwy gleby są silnie szkieletowe, zbite. 

Kwasowość czynna w poziomie A; wynosi 3,4 —4,0 pH; w pozio- 
mie podłoża waha się w granicach 5,2 —5,6 pH w H,O. Na dużą de- 
gradację tych gleb jeszcze wyraźniej wskazują wartości stopnia nasy- 
cenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi. Wynosi on w po- 
ziomach próchnicznych 8—200/e natomiast w poziomie skały macierzy- 
stej 30—70°/o. 

Oprócz poziomów próchnicznych silne wyługowanie wykazują rów- 
nież mineralne warstwy gleby często do głębokości 50—700/o cm (w po- 
ziomie A;(B) wartość V, wynosi 15—25%/e. Pod drzewostanami świerko- 
wymi następuje dalsze zakwaszanie tych gleb i świerk, zwłaszcza 
w korzystnych warunkach klimatycznych, urabia właściwe dla swoich 
wymagań środowisko glebowe. Znane z wysokiej jakości drzewostany 
świerkowe na Butorzu (w nadl. Rycerka) występują przeważnie na zde- 
gradowanych glebach brunatnych kwaśnych. 

W ogólnym ujęciu, świerk na tych glebach wykazuje całkowitą 
stabilność biologiczną w położeniach ponad 800 m npm, podczas gdy 
w niższych położeniach regla dolnego ulega jeszcze w nieznacznym 
stopniu schorzeniom grzybowym. 

Roślinność zielna reprezentowana jest tu przez gatunki oligotro- 
ficzne: Vaccinium myrtillus, Dryopteris austriaca, Majanthemum bifo- 
lium, Luzula nemorosa, Luzula silvatica i inne, jak również przez ga- 
tunki o większych wymaganiach edaficznych np. Prenanthes purpurea, 
Polygonatum verticillatum, Athyrium filix-femina, Dentaria glandulosa. 

С. GLEBY BIELICOWE 

Gleby bielicowe zajmują na omawianym terenie większe powierz- 
chnie w strefie wysokogórskiej (regiel górny) oraz w zasięgu utwo- 
rów istebniańskich. Na utworach magurskich i godulskich występują 
lokalnie w położeniach przygrzbietowych, terasach oraz łagodnych sto- 
kach pokrytych silnie przemytym materiałem rumoszowym pochodzenia 
aluwialnego lub deluwialnego. 

Wyróżnić tu można trzy podtypy: gleby darniowo-bielicowe skryto- 
bielicowe, darniowo-bielicowe właściwe i bielice żelazisto-próchniczne. 

1. Gleby skrytobielicowe 
Budowa profilu glebowego: A,L—A,F—A,+, — Bf — BC — C. 

Próchnica typu mor i moder. Próchnica typu mor występuje w formie 
cienkiej warstwy (2—3 cm) suchej, łupliwej, silnie sfilcowanej grzyb- 
nią i częściowo zhumifikowanej substancji organicznej (kseromor), albo 
w formie typowej włóknistej butwinv (pod płatami borówki czernicy). 
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Poziomom butwinowym towarzyszy stosunkowo wyraźnie zarysowany 
poziom wmycia, o charakterystycznym dla gleb skrytobielicowych 
brunatnordzawym, brunatnoochrowym lub pomarańczowym zabarwie- 
niu. 

Kwasowość czynna gleb skrytobielicowych jest niska w całym pro- 
filu glebowym i waha się od 3,5 do 4,0 pH w poziomach próchnicznych, 
do 4,5—5,0 pH w mineralnych warstwach profilu glebowego. Podobnie 
niski jest stopień nasycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasado- 
wymi. Waha on się w granicach 8—20%/e w poziomie A, oraz 10—30%e 
w warstwach mineralnych. Na małą zasobność tych gleb wskazują 
również wartości sumy zasad wymiennych (S), które w mineralnych po- 
ziomach gleb skrytobielicowych wynoszą 0,5— 4 mg-równ. na 100 g 
gleby. Analoqiczne wartości w podłożu gleb brunatnych kwaśnych wy- 
noszą 4 — 16 mg-równ. na 100 g gleby. Przyswajalne dla roślin związki 
azotowe występują tu przeważnie w formie azotu amoniakalnego 
(N—NH;). Nie jest to jednak regułą. W glebach skrytobielicowych 
o próchnicy typu moder, azot bywa uruchomiony również w postaci 
azotu azotanowego (N—NQO);, co każdorazowo odzwierciedla się w bo- 
gatszym aspekcie roślinności zielnej, zwłaszcza w świerczynach o roz- 
luźnionym zwarciu. Na małą urodzajność tych gleb wskazuje III—IV 
bonitacja buka, nie tylko w wyższych lecz również w dolnych par- 
tiach regla dolnego. 

Najbardziej typowe formy gleb skrytobielicowych wykształcają się 
na podłożu piaskowców istebniańskich oraz na podłożu piaskowców 
magurskich (słabo wapnistych) w górnych partiach regla dolnego, rza- 
dziej i na mniejszych powierzchniach występują również w niższych 
położeniach regla dolnego na podłożu kruchych, gruboziarnistych pias- 
kowców magurskich i godulskich. 

Drzewostany świerkowe na omawianych glebach wykazują dobry 
stan zdrowotny, ciągłość biologiczną, a w niższych położeniach stoków 
górskich — wysoką bonitację wzrostu (а—1П]). 

Z charakterystycznej roślinności zielnej przeważają tu gatunki kwa- 
solubne (Luzula nemorosa, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, 
Hieracium Lanchenalii, Dryopteris austriaca, Blechnum spicant i inne), 
ale występują również gatunki o większych wymaganiach edaficznych, 
jak Athyrium filix-femina, Rubus idaeus, Galeobdolon luteum, Oxalis 
acetosella itd. 

Podobne możliwości produkcyjne wykazują również gleby o słabo 
wykształconym profilu glebowym (Rankery), lecz o podobnym do gleb 
skrytobielicowych stopniu zakwaszenia i stopniu nasycenia kompleksu 
sorpcyjnego zasadami. 

2 Gleby darniowo-bielicowe właściwe 

Wymieniony podtyp gleb bielicowych występuje najczęściej w stre- 
fie wysokogórskich borów świerkowych, znacznie rzadziej — w gru- 
boziarnistej zwietrzelinie piaskowców istebniańskich, zwłaszcza w po- 
łożeniach ponad 850 m npm, oraz sporadycznie w rumoszowatej, silnie 

przepuszczalnej zwietrzelinie piaskowców magurskich. 

Profil glebowy 'charakteryzują wyraźnie rozwinięte poziomy gene- 

tyczne: Al — AF — A,H — (A,) — A, — Bhf — B/C — C. “ 
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W poziomach humusowych odczyn gleby waha się od 3,3 do 3,7 pH 
w HO i wzrasta do wartości 4,4 — 5,2 2 poziomie skały macierzystej. 
Stopień nasycenia gleby kationami zasadowymi kształtuje się w gor- 
nych poziomach profilu glebowego ponizej 10°/s, a w warunkach dol- 
nych około 10—20'/. 

Z glebami darniowo-bielicowymi właściwymi łączy się występowa- 
nie naturalnych stanowisk świerka niezależnie od położenia nad po- 
ziomem morza. 
3.Bielice próchniczno-żelaziste 

Występują sporadycznie w reglu górnym i w kompleksach gleb 
bielicowych na podłożu piaskowców istebniańskich. Ze względu na ma- 
łe powierzchnie, jakie zajmują w lasach żywieckich, nie mają większego 
znaczenia gospodarczego. 

III. PODSUMOWANIE 

Omówione jednostki gleb leśnych Żywiecczyzny można szeregować 
w 4 genetyczno-żyznościowe grupy gleb o podobnych możliwościach 
produkcyjnych. 

1. Gleby mezoeutroficzne — reprezentowane są przez najżyźniej- 
sze odmiany i podtypy gleb brunatnych górskich tj. gleby brunatne ty- 
powe, brunatne wyługowane i brunatne kwaśne typowe. Wspólną ich 
cechą jest wysoki stopień nasycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami, 
wynoszący w poziomie skały macierzystej 60—90%/e, lub obecność 
w podłożu poziomu węglanowego. Z glebami mezoeutroficznymi łączy 
się środowisko typu lasu górskiego w całej strefie regla dolnego. 

2. Gleby oligo-mezotroficzne — są to gleby o średnio zasobnym 
podłożu (V„ na głębokości 90—130 cm wynosi zwykle 30—609/0) oraz 
równocześnie o stosunkowo silnie wyługowanych lub zdegradowanych 
górnych warstwach gleby. Należą tu gleby brunatne zdegradowane, 
gleby brunatne kwaśne wyługowane i gleby brunatne kwaśne zde- 
gradowane. Zajmują one na terenach Beskidu Żywieckiego i Beskidu 
Małego największe powierzchnie, a ich wartość produkcyjna zależy 
od wysokości położenia nad poziomem morza. 

3. Gleby oligotroficzne — zaliczamy tu gleby skrytobielicowe oraz 
gleby o słabo wykształconych profilach glebowych (Rankery), w któ- 
rych, podobnie jak w typowych glebach skrytobielicowych, stopień na- 
sycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami wynosi w poziomach pró- 
chnicznych mniej niż 20%, a w głębszych warstwach gleby nie prze- 
kracza 30%. Na tych glebach, niezależnie od położenia nad poziomem 
morza, świerk wykazuje dostateczną stabilizację biologiczną, a buk — 
niskie bonitacje wzrostu. 

4. Gleby ekstremalnie oligotroficzne — są to gleby darniowo-bie- 
licowe, wybitnie kwaśne i ubogie w składniki pokarmowe, na których 
kształtują się środowiska leśne naturalnych borów świerkowych, nie- 
zależnie od wysokości nad poziomem morza. 

W terenach górskich kategoria żyzności glebowej nie jest równo- 
znaczna z urodzajnością siedliska (bonitacją głównych gatunków laso- 
twórczych). Ta ostatnia zależy tu w dużym stopniu od czynników kli- 
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matycznych. O zmienności klimatycznych warunków bytowania drze- 
wostanów w strefie pionowego zasięgu buka w Beskidzie Żywieckim 
świadczą, między innymi następujące wartości temperatury i opadów: 
średnia temperatura roczna na wysokości 400 m npm wynosi przeciętnie 
7,29Ć, a na wysokości 1150 m — już tylko 3,5%C. Suma opadów rocz- 
nych na wysokości 400 m npm wynosi ok. 920 mm, a na wysokości 
1150 m — 1400 mm. Przyjmując kryteria podziału stref klimatycznych 
w Karpatach według Hessa (9), strefa regla dolnego w ujęciu bo- 
tanicznym obejmuje niemal dwa piętra klimatyczne. 

lak duże zróżnicowanie warunków klimatycznych wpływa na stop- 
niowy spadek bonitacji buka, a zwiększenie się biologicznej trwałości 
drzewostanów świerkowych w miarę wznoszenia się terenu nad poziom 
morza. Tym samym, niezależnie od stopnia żyzności gleby, zmienia 
się wartość hodowlana tych dwu głównych lasotwórczych gatunków 
drzew w Beskidzie Żywieckim. Uwzględnia to Alexandrowicz 
(4), wydzielając regiel środkowy (900—1100 m npm) jako odrębną stre- 
ię gospodarczą. 

Dla celów hodowlano-leśnych należałoby tu, według naszych obser- 
wacji, wydzielać 3 pasy wysokościowe o mniej więcej równoważnej dla 
produkcji leśnej urodzajności klimatu: 

1) pas dolny w strefie od 400 do 700—800 m npm (w zależności od 
lokalnych warunków klimatycznych), 

2) pas przejściowy od 700—800 m do 950 m, 
3) pas górny 950—1150 m npm. 
Pas dolny — to strefa buka i jodły, charakteryzujących się tu wy- 

soką dynamiką wzrostu. Wprowadzone drzewostany świerkowe ulegają 
stosunkowo szybko zagładzie pod wpływem opieńki, korników i klęsk 
żywiołowych na wszystkich podtypach i odmianach gleb górskich, 
z wyjątkiem gleb bielicowych i oligotroficznych odmian gleb o słabo 
wykształconym profilu glebowym. Natomiast w pasie przejściowym 
ręgla dolnego, świerk wykazuje już dostateczną biologiczną odporność 
na szkodliwą działalność opieńki, nie tylko na ubogich glebach bielico- 
wych (skrytobielicowych, darniowo-bielicowych), ale również na gle- 
bach oligo-mezotroficznych. Pas przejściowy jest równocześnie strefą 
najsilniejszej ekspansji buka, który przeważnie osiągu tu jednak niższą 
bonitację wzrostu (przeciętnie w wieku rębności bon. III) i gorszą ja- 
kość techniczną niż w pasie dolnym. W pasie górnym świerczyny od- 
znaczają się już całkowitą odpornością na szkody ze strony przyrody 
ożywionej niezależnie od żyzności gleby; buk natomiast, mimo dużej 
siły biologicznej, ma niewielkie znaczenie gospodarcze ze względu 
na niską bonitację wzrostu (III/IV—V) i małą wartość pozyskiwanych 
sortymentów. 

Wpływ warunków klimatycznych na różną urodzajność tych samych 
genetyczno-żyznościowych grup gleb, a zwłaszcza gleb z natury śred- 
nio zasobnych (oligo-mezotroficznych), wpływa na konieczność rozpa- 
trywania ich możliwości produkcyjnych podstref klimatycznych regla 
dolnego, które należałoby traktować jako odrębne jednostki produkcyj- 
ne gospodarstwa leśnego w Beskidzie Żywieckim.
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Краткое содержание 

Работа содержит подробную характеристику геологических и почвенных 
образований в горных, еловых насаждениях в Живецком Бескиде. 

Преобладающим типом почвы в живецких ельниках являются бурые почвы. 
Значительно меньшее значение имеют подзолистые почвы, наблюдаемые глав- 
ным образом в высокогорной зоне. Другие типы, как почвы иницирующие 
и глеевые наблюдаются изредка и не имеют практического значения для лес- 
ного производства. 

Автор характеризует типы, подтипы и разновидности почв, выделяемые на 
основании степени их плодородия, описывает наиболее важные отличительные 
признаки такие как реакция, степень насьшцения поглащающего комплекса 
щелочными катионами, форма гумусового горизонта, гранулометрический состав, 
строение почвенного профиля и др. Приводится также краткая характеристика 
растительных сообществ наблюдаемых на рассматриваемых почвах. 

Summary 

The paper contains a detailed characteristics of geological and soil formations under 
mountain spruce stands in Beskid Żywiecki. 

Brown soils are dominating soil type under Żywiec spruce stands. Podsolic soils are 
of considerably less importance and occur mainly in high montane zone. Cther types, 
as initial and gley soils have sporadic occurrence and are of no practical significance 
for forest production. 

_ Author gives characteristics of types, subtypes, and varieties of soils, distinguished 
on the base of the degree of their fertility, describes their most ‘important diagnostic 
features, as reaction, degree of the saturation of absorhing complex with basic cations, 
form of humus, texture, soil profile structure, and other. He gives also a brief chara- 
cteristics of plant communities occurring on the discussed soils. 
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