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O podstawach typologii leśnej według Pogrebniaka 

Об основах лесной типологии по Погребняку 

Forest Typology Basis after Pogrebniak 

rzedmiotem typologii leśnej jest geograficzne rozmieszczenie typów 
lasu oraz ich związek z klimatycznym i glebowym środowiskiem. Naj- 

ważniejsze zadania typologii sprowadzają się do wyjaśnienia przyczyn 
zróżnicowania składu, struktury, produkcyjności i odporności życiowej 
lasu w przestrzeni, a także przyczyn powodujących rozwój formacji leś- 
nych, przejścia w czasie jednego typu w drugi. 

Od czasów Morozowa leśnicy zapatrują się na typologię jako na 
syntetyczny rozdział swojej specjalności, którego zadaniem jest systema- 
tyzacja spostrzeżeń w ramach leśno-gospodarczego doświadczenia, a także 
wyjaśnienie przyczyn sukcesów i niepowodzeń zabiegów gospodarczych 
z punktu widzenia biológii lasu i osobliwości jego środowiska. Poza 
tym typologia służy jako podstawa do unowocześnienia techniki gos- 
podarstwa leśnego. Pogrebniak, wybitny uczony radziecki, członek 
rzeczywisty Akademii Nauk USSR przedstawił w swojej kapitalnej pracy 
pt. „Podstawy typologii leśnej'* najważniejsze wiadomości o typologii 
i jej metodyce, ujawnione przez tę dyscyplinę prawidłowości we wza- 
jemnych zależnościach pomiędzy roślinnością i siedliskiem, następstwo 
gatunków, oraz wiele wiadomości w zakresie racjonalizacji gospodarstwa 
ieśnego na podstawach typologicznych. 
Podstawą teoretycznych rozważań Po grebniaka jest tzw. porów- 

nawcza ekologia lasu oraz wyrażona niegdyś przez Wysockiego 
zasada, że „bezcelowe jest badanie lasu w oderwaniu od jednoczesnego 
poznawania warunków jego bytowania; będzie to studiowanie czegoś nie- 
realnego lub pozbawionego życia.* Przewodnią ideą typologii powinna 
być zasada jedności organizmów i środowiska, a także zależność kształ- 
towania się składu i budowy naturalnych zespołów roślinnych od właści- 
wości i zmian środowiska. Z tego wynika pierwszeństwo siedliska 
w stosunku do pozostałych czynników rozwoju formacji roślinnych. 
Wszelkie zmiany jakościowe zespołów są skutkiem przede wszystkim 
zmian ilościowych środowiska glebowo-klimatycznego. Walka o byt nie 
jest czymś niezależnym od stosunków ekologicznych lub od nich waż- 
niejszym bądź przewodnim w rozwoju lasu. 
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Metodycznie podstawowym w ekologii porównawczej jest ścisły zwią- 
zek i wzajemna zależność pomiędzy „wynikiem lasotwórczym' a wa- 
runkami siedliska. Autor nie przeczy, że przede wszystkim sama roślin- 
ność świadczy o środowisku. Uznaje ją nawet za podstawowe kryterium 
oceny produkcyjności siedliska. W warunkach lasu naturalnego nie 
zastąpią tego wskaźnika żyzności żadne, nawet najściślejsze analizy 
gleby i klimatu. 

Ponieważ formacje roślinne są odbiciem zmienności środowiska, naj- 
ważniejszym. sposobem badań staje się więc porównanie składu zespołów 
lesnych i ich produkcyjności z natężeniem czynników atmosferycznych 
warunkujących życie roślin: światła, ciepła, wilgotności, jak również 
z zasobnością gleby w składniki odżywcze. Wynikiem tego porównania 
jest typologiczna klasyfikacja oparta na podstawach ekologicznych. W ten 
sposób typologia leśna uzyskała własną metodę poznawania lasu za- 
stępując nią dotychczasowe, opisowo-inwentaryzacyjne sposoby i zwią- 
zane z nimi układy oraz likwidując spory, rzadko wychodzące poza 
zakres nazewnictwa. 

W swojej pracy Pogrebniak przedstawił metodę typologiczną 
opartą na zasadach ekologii porównawczej. Poświęcił przy tym dużo 
miejsca polemice z przeciwnymi zapatrywaniami. Autor wychodził z za- 
łożenia, że twórcza dyskusja uwypukla prawdę i wskazuje drogę do 
właściwego rozwiązania praktycznych zadań leśnictwa. 

Książka Pogrebniaka składa się z dwóch części. Pierwsza — 
to wprowadzenie do porównawczej ekologii lasu, druga zawiera nato- 
miast właściwą klasyfikację typów lasu, obejmującą przez swe uogól- 
nienia cały obszar ZSRR. Szczupłe ramy artykułu nie pozwalają na 
wyczerpujące omówienie dużej ilości zagadnień poruszonych przez autora 
książki, dlatego tu zaznajamiam z nią polskich czytelników tylko 
w skrócie. Starałem się tu podkreślić momenty wyjaśniające ideę autora, 
mające większe znaczenie dla naszego gospodarstwa leśnego. 

Las — to ścisły kompleks wzajemnie na siebie oddziałujących roślin, 
zwierząt i siedliska. Przez jednostronne badania lasu powstaje ryzyko 
pominięcia istotnej okoliczności lasotwórczej: wzajemnych zależności 
poszczególnych elementów. Niebezpieczeństwo to potęguje się, gdy ba- 
damy las jako twór dynamiczny. Konieczne tu jest ujęcie zagadnienia 
z ogólnego punktu widzenia, a więc ze stanowiska nauki o wzajem- 
nych zależnościach gatunków drzewiastych i warunków ich bytowania. 
Monieczne jest zarzucenie dotychczas stosowanej metody niezależnego 
badania roślinności i poszczególnych czynników środowiska. Obecnie 
odpowiednie kompleksowe badania podejmują zarówno fizjologowie 
roślin, jak i fitosocjologowie. Pierwsi napotykają na duże trudności 
wynikające z wielkiego zróżnicowania zjawisk przyrody lasu, drudzy 
zaś, posługując się ekologią, wymagają podporządkowania jej sobie. 
Autor zapowiada wykazanie, jak nieuzasadnione jest takie żądanie i jak 
ograniczone są możliwości fitosocjologii. 

Konieczność kompleksowego poznawania lasu, jego dynamiki i wszel- 
kich istniejących w nim związków wymaga ekologicznego podejścia do 
zagadnienia. Najważniejsze jest zastosowanie takiej metody, która wy- 
maga poznania każdego obiektu z punktu widzenia jego rozwoju, wza- 
jemnych zależności i walki przeciwieństw. 
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Podstawową osobliwością lasu jest długowieczność roślin drzewia- 
stych oraz ich silny rozwój w środowisku nadziemnym i podziemnym. 
’.езпа formacja roślinna wywiera olbrzymi wpływ na zajmowane tery- 
torium, na glebę i klimat. Jednak związek roślinności leśnej z sie- 
dliskiem ma charakter dwustronny: 1) roślinność zmienia: otaczające 
środowisko, 2) roślinność sama jest odbiciem i wytworem środowiska. 

W dalszym ciągu stwierdza autor, że nie można przeprowadzić ostrej 
granicy pomiędzy roślinnością i środowiskiem ze względu chociażby na 
to, ze trudno jest na przykład odpowiedzieć na pytanie, do jakiej 
chwili dwutlenek węgla i wilgoć gleby z rozpuszczonymi w niej sub- 
stancjami odżywczymi należy uważać za element środowiska, a odkąd 
za składową część rośliny. Podobnie ma się rzecz z liśćmi i igliwiem, 
które zazwyczaj obumierają już na drzewie. Poza tym sąsiadujące drzewa 
są dla poszczególnych osobników również czynnikami środowiska. 

Pogrebniak przyjmuje podział czynników ekologicznych na trzy 
grupy: 1) czynników abiotycznych, zróżnicowanych na czynniki klima- 
tyczne, edaficzne i geologiczne, 2) czynników biotycznych oraz 3) czyn- 
ników kultury ludzkiej. Autor opiera się również na znanym wiliam- 
sowskim podziale czynników życia roślin na „ziemskie i „kosmiczne'. 

Różne jest natężenie działania poszczególnych czynników ekologicz- 
nych i różne są wzajemne ich wpływy. Każdy z nich w określonych 
warunkach miejsca i czasu może stać się przewodnim czynnikiem la- 
sotwórczym. Jako przykład podany jest opis przekroju tzw. kompleksu 
borowego w postaci szeregu zmienności lasu na terenie pochyłym o je- 
dnolicie ubogiej skale macierzystej. Pod wpływem obniżenia terenu 
zwiększa się uwilgotnienie podłoża, a w związku z tym „bór suchy“ 
sosnowy III—-IV bonitacji przechodzi stopniowo poprzez „bór świeży” 
I-II bonitacji sosny w „bór wilgotny' III, a następnie „bór mokry” 
IV bonitacji. Szereg kończy się „borem bagiennym z sosną V bonitacji. 
Odpowiednio zmieniają się gleby: od suchych piasków o profilu nie 
wykształconym, przez typowe gleby darniowo-bielicowe, do utworów 
torfiasto-mineralnych i torfowisk bagiennych. Ze zmiennością tego pro- 
filu związane są wzrost i inne biologiczne właściwości drzewostanu, 
a łącznie z tym — wydajność, techniczne własności drewna, naturalne 
odnowienie i zdrowotność. Przewodnim czynnikiem jest tu uwilgotnie- 
nie podłoża. Poza tym profil borowy jest wyrazem rzeźby terenu, która 
zdecydowała o głębokości poziomu wody gruntowej i o oddziaływaniu 
wielu czynników, tutaj o znaczeniu wtórnym (światło, ciepło, stosunki 
aeracji gleby itd.). Jest to typowy przykład szeregu ekologicznego na- 
stępstwa „hydrogennego'', odznaczającego się zmiennością uwilgotnienia 
w warunkach jednolitej zasobności materiału wyjściowego gleby w skład- 
niki odżywcze, czyli tzw. trofizmu. Właściwą oceną „trofizmu' może być 
według autora tylko wynik lasotwórczy w postaci naturalnych tu 
drzewostanów sosnowych, mało wymagających co do żyzności gleby, 
odgrywających rolę wskaźników stopnia jej uwilgotnienia. Poszczególne 
człony opisanego szeregu nazwane zostały „trofekwiwalentami', tj. rów- 
nowartościowymi co do trolizmu pomimo wyraźnych różnie stopnia 
uwilgotnienia gleby. 

Poza tym Pogrebniak przytacza drugi przykład przestrzennej 
zmienności, lecz dotyczący szeregu, w którym wilgotność nie jest czyn- 
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nikiem przewodnim. Chodzi tu o wykazanie zależności składu i pro- 
dukcyjności lasu naturalnego od składu mechanicznego gleby. Profil 
ten ma bardziej idealny charakter, ponieważ monolit taki spotyka się 
w przyrodzie bardzo rzadko. Wykazane na przykładzie prawidłowości 
komplikują się zazwyczaj rzeżbą terenu, uwilgotnieniem i zróżnicowa- 
niem właściwości utworów geologicznych. 

W podanym przykładzie o jednolitej rzeźbie terenu mechaniczny skład 
gleby ulega zmianie w następującym porządku: kwarcowe piaski prze- 
chodzą stopniowo w piaski gliniaste, te zaś w gliny. W klimatycznych 
warunkach lasostepu i południowego Polesia zmienność ta wywołuje 
zmianę składu drzewostanów naturalnych w takiej samej kolejności: od 
sosnowych drzewostanów z domieszką brzozy, przez dwuwarstwowe drze- 
wostany brzozowo-sosnowe z dolnookapowym dębem i wielowarstwowe 
brzozowo-sosnowe z podrzędnymi: dębem, lipą, klonem, grabem — do 
typowych dąbrów. 

Ważniejsze wskaźniki trofizmu podzielone zostały na oligotrofy (sosna, 
brzoza, mchy zielone, brusznica, wrzos, czernica), mezotrofy (dąb, lipa, 

grab, jarzębina, orlica, majownik, gruszyczka) i megatrofy (jesion, wiązy, 
klony, leszczyna, kopytnik, marzanka wonna, miodunka ćma, podagrycz- 
nik, gwiazdnica, kokoryczka wielokwiatowa itd.). W przykładowym sze- 
regu wspomniane rośliny sukcesywnie zjawiają się i znikają, dzięki 

czemu uwypukla się prawidłowość szeregu trologennego następstwa. 
Tutaj przewodnim czynnikiem jest trofizm lub żyzność podłoża. 

Na analizie faktu występowania w poszczególnych ogniwach ekolo- 

gicznych szeregów tych czy innych roślin — indykatorów, a także па 

podstawie ich zachowania się oparta jest właśnie metodyka ekologii 

porównawczej. 

Bardzo ważną właściwością gleby jest jej głębokość. Przykładem tego 

może być stosunkowa prawidłowość w odniesieniu do wodochłonnych 

gleb gliniastych z głębokim poziomem wód gruntowych: im płytsze, tym 

bardziej są one ubogie i suchsze; im głębsze, tym większą wykazują 

zamożność i silniejsze uwilgotnienie. W dalszym ciągu autor szeroko 

omawia to zagadnienie podkreślając, że nie ma takich roślin, których 

występowanie związane by było z określoną głębokością gleby, jako 

nieodzownym warunkiem egzystencji. Ta cecha gleby wpływa tylko 

na stopień żyzności i wilgotności siedliska z wszelkimi konsekwencjami 

odbijającymi się na warunkach wzrostu roślin. 

Podając przykłady szeregów hydro- i trofogennego Pogrebniak 

uzupełnia to zagadnienie wyjaśnieniem strefowości (klimatycznego za- 

stępstwa). W związku z tym wyróżnia: 1) profil równinowy o długości 

setek i tysięcy kilometrów, 2) profil górski, gdzie podobne jak po- 

przednio zróżnicowanie klimatyczne występuje na małych odcinkach: 

3) profil mikroklimatyczny, dotyczący tylko niewielkich fragmentow 

badanego obiektu. 

Autor szeroko omawia wypowiedź Wysockiego co do zależności 

pomiędzy rzeżbą terenu i stosunkami wodnymi obszarów Średnio roz- 

członkowanych (tzw. mezoreliefu). Wspomina tu o „izotopach', tj. o ira- 

gmentach terytorium, jednolitych co do typu rzeźby terenu i skały 

macierzystej i o ich znaczeniu dla ekologii porównawczej (pojęcie 
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izotopów odpowiada zresztą pojęciu biologicznej równowartościowości 
siedlisk, użytemu przez Cajandera). 

Ważne jest podkreślenie przez autora prawidłowości ekologicznej oceny 
żyzności skały macierzystej. W wielu przypadkach skała macierzysta 
wykazuje już od początku znaczną produkcyjność leśną. Proces glebo- 
twórczy tylko zwiększa tę produkcyjność. 

Omawiając zagadnienie lasu jako ścisłego związku organizmów 1 śro- 
dowiska Pogrebniak jeszcze raz zwraca uwagę na istniejące prze- 
ciwieństwa w tym związku i jego nierozerwalność (tj. wykluczenie 
możności rozwoju organizmów w oderwaniu od środowiska). Autor przy- 
pomina miczurinowską zasadę, że środowisko jest pierwotnym warun- 
kiem życia zbiorowisk roślinnych. Wskutek tego są one względem $го- 
dowiska tworami wtórnymi. 

Wielu botaników i leśników jest zdania, że rozwój zespołów roślin- 
nych przebiega niezależnie od charakteru siedliska i zachodzących w nim 
przemian. Rozwój zespołów ma wynikać ze zmian ich składu oraz walki 
o byt pomiędzy roślinami. Ta walka jest jakoby zasadniczym czynni- 
kiem rozwoju, gdy środowisko przyczynia się tylko do korekty tego 
procesu. Według autora przeniesienie wyobrażenia o siłach rozwoju 
z ekologicznych współzależności na socjologiczne (cenologiczne), a w szcze- 
gólności na walkę o byt, utożsamia wspomniany punkt widzenia z bio- 
logicznym maltuzjanizmem. 

W dalszym ciągu omówiony został sposób rozumienia „bezpośred- 
nich i pośrednich czynników środowiska”. W konkluzji ostrej krytyki 
zapatrywan l[itosocjologów szkoły Sukaczewa autor książki stwier- 
dza, że „nauka o bezpośrednich i pośrednich czynnikach środowiska 
jest jaskrawą ilustracją idealistycznych teorii". 

Pogląd na las i jego środowisko z punktu widzenia żyzności przed- 
stawia dużą wartość dla typologii leśnej. Na pojęcie żyzności natural- 
nej składają się co najmniej trzy jej odmiany: 1) żyzność rośliny, 
jako synonim produktywności, lub  plenności danego gatunku, 
a) żyzność klimatu, 3) żyzność gleby, czyli jej zdolność zaspokojenia 
roślln w wodę i pożywienie. Naturalna żyzność jest kategorią eko- 
logiczną, momentem stosunku rośliny do środowiska. Ważne jest także 
rozróżnianie ,ppotencjonalnej* i „efektywnej' żyzności. Pierwszą w od- 
niesieniu do gleby określa się całkowitą zasobnością jej w składniki 
odżywcze, drugą natomiast — obecnością aktywnych (ruchomych) do- 
stępnych dla roślin składników, korzystną mikroflorą, a także sprzy- 
jajacymi okolicznościami dla życiowej działalności organizmów w glebie. 
Poza tym należy wyróżniać: 1) żyzność „ogólną*, której jaskrawym 
przykładem może być ekologiczny szereg wzrastania żyzności gleb od 
piasków do glin oraz 2) żyzność „szczegółową (indywidualną), określaną 
według wymagań poszczególnych rodzajów czy gatunków roślin. 

Wybitnie dyskusyjny charakter nosi obszerny rozdział pt. „Walka 
o byt, sukcesje i następstwo pokoleń w lesie naturalnym." Poruszone 
są tu takie zagadnienia o wielkiej doniosłości dla ogólnej wiedzy o lesie, 
jak zapatrywania Engelsa i Darwina na walkę o byt, poglądy 
Korżyńskiego, Morozowa, Sukaczewa i innych na następ- 
stwo gatunków (świerk po dębie i sośnie, dąb po sośnie), zdanie Ko- 
żewnikowa co do pochodzenia strefowości, ogólne prawidłowości 
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sukcesyj, trwałość formacji leśnych, zagadnienie litych i mieszanych ze- 

społów oraz omówienie cyklów rozwoju roślinności (roczny, sezonowy, 

dziesięcioletni, wiekowy,  tysiącletni itp.), Podsumowując przytoczona 
dyskusję autor książki stwierdza, że chodziło mu o wykazanie różnic 
w zapatrywaniach na rozwój lasu, a mianowicie: 1) kierunku zało- 
żonego przez Morozowa, który opiera się na przewodniej roli współ- 
zależności między organizmami i środowiskiem oraz 2) kierunku, za 
którego twórcę uważa Korżyńskiego, przyjmującego za przewodnie 
stosunki fitosocjalne. | 

Jako zupełnie nieuzasadnione uważać trzeba zdanie o konieczności po- 
działu typologów leśnych na tych, co całkowicie ignorują środowisko, 
licząc się tyko z roślinnością, i takich, którzy interesują się tylko 
siedliskiem. Podobnie jak przedstawiciele kierunku fitosocjologicznego 
z Sukaczewem na czele w zasadzie nie ignorują siedliska, ani 
Morozow, ani Aleksiejew, czy którykolwiek inny ze szkoły 
ekologicznej nie lekceważą składu i struktury asocjacji roślinnych oraz 
znaczenia walki o byt. Różnica pomiędzy obydwoma kierunkami polega 
w istocie na tym, że następcy Korżyńskiego (czyli fitosocjologowie) 
uważają za pierwotną, przewodnią przyczynę rozwoju roślinności walkę 
o byt, a współzależność z siedliskiem za okoliczność wtórną; natomiast 
następcy Morozowa przyjmują za podstawowy i przewodni czynnik 
rozwoju roślinności współzależność organizmów i Środowiska, a walkę 
o byt — za czynnik wtórny, funkcjonalnie zależny od przewodniego 
(chociażby dlatego, że walka o byt nie jest możliwa bez środowiska 
jako tia). | 

Systematyzacja lasu według jego istotnych cech jest podstawowym 

zadaniem typologii. Powstała ona jako osobna gałąź wiedzy z praktyki 

gospodarstwa leśnego. W następnym rozdziale książki Pogrebnia К 

przedstawia rozwój typologii leśnej przytaczając zapatrywania i istotę 

systemów najwybitniejszych typologów-leśników, a więc (w kolejności 

chronologicznej): Henko i Hutorowicza, Sieriebrienni- 

kowa, Morozowa, Kruedenera i Aleksiejewa. Na pod- 

stawie tego przeglądu idei autor wyprowadza następujące wnioski 

o zasadniczym znaczeniu. 

1. Z gospodarczego punktu widzenia analizuje las jako drzewostan 

(zbiorowisko drzew) i jako warunki jego bytowania, tj. siedlisko. Te 

dwa aspekty lasu znajdują się w ścisłej współzależności, lecz bardziej 

stałe, wolniej zmieniające się jest zawsze siedlisko. Współzależność 

roślinności i siedliska rozstrzyga o składzie, strukturze, produkcyjności 

i innych biologicznych właściwościach zespołu leśnego; siedlisko jednak 

w stosunku do drzewostanu jest bardziej istotną cechą lasu. 

2. Drzewostan naturalny, kształtujący się w wyniku długotrwałego 

przystosowywania się do siedliska, jest wielostronnym wyrazem wa- 

runków bytowania. Odbiciem siedliska są również drzewostany niena- 

turalne, lecz odbicie to jest bardziej jednostronne. Wyrazem warunków 

środowiska jest w tymm przypadku bonitacja drzewostanu. 
3. Ocena siedliska może być poza tym oparta na jego oznakach: 

na wskaźnikach klimatycznych, na morfologii gleby, na różnych ana- 

lizach glebowych, właściwościach fizycznych, fizyko-chemicznych i mi- 

krobiologicznych itd. Konieczne jest tu jednak zastrzeżenie, że oznaki 
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te nie mogą wyjaśnić siedliska bez ustalenia korelacji z właściwym 

mu zespołem leśnym. Z drugiej strony, samo stwierdzenie stopnia pro- 

duktywności drzewostanu nie daje jeszcze wyjaśnienia przyczyny wy- 

dajności. W jednym i drugim przypadku las badany byłby jako ,,zja- 

wisko', bez wnikania w jego istotę. 

Jeżeli będziemy sądzić o żyzności tylko na podstawie opisu roślin- 

ności dennej, to w najlepszym przypadku otrzymamy, tak jak Cajan- 

der, biologicznie równowartościowe siedliska jako niedostatecznie uza- 

sadnione kategorie żyzności (coś podobnego widzimy w pracy zwolen- 

ników kierunku fitosocjologicznego). 

Jeżeli ocena żyzności ograniczona zostanie do opisu i zbadania Kkli- 

matu i gleb, to w tym przypadku nie otrzymamy nawet cajande- 

rowskich kategorii żyzności, ponieważ za mało będzie danych do roz- 

różnienia typów siedlisk z punktu widzenia ich treści (naszym zwolen- 

nikom leśnych map glebowych pod rozwagę — przyp. autora recenzji). 

4. Typologiczne poznanie i usystematyzowanie żyzności jest możliwe 

przy spełnieniu następujących warunków: 
a) gdy dla typologa staje się jasne, że właściwą cechą lasu, jego 

istotą jest współzależność pomiędzy roślinnością i środowiskiem, że temu 

ostatniemu przysługuje przodująca rola w formowaniu zespołów i że 

przy tym ilościowe zmiany warunków środowiska powodują jakościowe 

przemiany lasu, jego składu i produkcyjności; 

b) gdy drzewostan i siedlisko poznawane są jednocześnie, jako jedność 

organizmów i środowiska; 

c) gdy za główne kryterium w ocenie żyzności siedlisk przyjmuje 

się roślinność rozpoznawczą; | 

d) gdy poznawanie i klasyfikacja typów lasu nie wyklucza badania 

ich pokrewieństwa; | 

e) gdy zrozumienie współzależności pomiędzy poszczególnymi czyn- 

nikami i hierarchii ich znaczenia nie ogranicza się do powierzchownego. 

pojęcia o bezpośrednich i pośrednich czynnikach środowiska. 

Klasyfikacja zbudowana z uwzględnieniem tych okoliczności nie jest 

tylko wyszczególnieniem i opisaniem typów, lecz stanowi. zdaniem 

Pogrebniaka, metodę badawczą, stając się w rękach leśnika narzę- 

dziem do głębszego poznania lasu i udoskonalenia techniki gospodarstwa 

leśnego. 

Poprzednio podane przykłady szeregów ekologicznych ilustrują w ogól-- 

nym zarysie metodykę porównawczo-ekologicznego poznawania lasu, 

umożliwiającą wykazanie przewodnich czynników lasotwórczych. Skale 

ekologicznych właściwości roślin drzewiastych, układane przez leśników, 

przede wszystkim wykazują stosunek poszczególnych gatunków do pod- 

stawowych czynników: światła, ciepła, wody i składników mineralnych 

gleby. Właśnie ich ilościowe zmiany powinny stanowić współrzędne 

siatki klasyfikacyjnej typów lasu, ponieważ istotne, jakościowe cechy 

lasu różnicują się pod wpływem ilościowego natężenia wspomnianych 

czynników. Przyjmuje się je za istotne warunki zróżnicowania lasu 

co do składu. Inne czynniki ważne dla roślin, jako elementy środo- 

wiska: kwasota gleby, koncentracja roztworu glebowego i jego skład, 

wilgotność powietrza i gleby, sezonowość uwilgotnienia, stosunki 
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świetlne itd. — mogą być przewidziane w bardziej szczegółowych kla- 
sylikacjach lokalnych, tworzonych na bazie siatki podstawowej. 

Jak wykazało doświadczenie Kruedenera i Aleksiejewa 
podstawą siatki klasyfikacyjnej powinny być współrzędne edaficzne, w 
największym stopniu warunkujące przestrzenne zróżnicowanie lasu, 
zwłaszcza że edaficznie pokrewne siedliska w odmiennych klimatycznie 
krainach bardzo często wykazują zbliżony wynik lasotwórczy (większe 
odchylenia dają się stwierdzić tylko w terytorialnie bardzo szerokiej 
skali). 

Fdaficzna siatka typów lasu i siedlisk ma poglądowo ilustrować te 
cechy podobieństwa i odmienności, które spowodowane są edaficznymi 
osobliwościami siedliska. Chodzi tu o wykazanie jedności dwóch klasy- 
iikacyjnych współrzędnych, stanowiących założenie edaficznego zastęp- 
stwa: l) osi trofizmu i 2) osi uwilgotnienia. 

Poszczególne człony szeregu zmienności „chemicznej żyzności” gleb 
nazwane zostały „trofotopami , a odpowiednio do tego człony szeregu 
nydrogennego noszą nazwę „hydrotopów'. Według założeń klasyfikacji 
każdy fragment lasu jest jednocześnie trofo- i hydrotopem, a dwie te 
jednostki systematyzacyjne są dwoma aspektami tego samego siedliska. 
czyli „edatopu . Klasyfikacja wykazuje „miarę* żyzności siedlisk opie- 
rając się na wyniku lasotwórczym. 

W koncepcji siatki zawarte są prawidłowości zjawiska przejścia zmian 
ilościowych w jakościowe oraz tworzenia przez nowe jakości nowych 
zmian ilościowych. Na siatkę edaficzną mogą być naniesione wskaźniki 
jakościowych właściwości składu roślinności, a także takie ilościowe właś- 
ciwości, jak bonitacje wzrostowe gatunków drzewiastych (autor ilu- 
struje to odpowiednimi wykresami). 

A oto ogólny przegląd trofotopów. 
A. Typy lasu: bory. Roślinność oligotroficzna. Gleby krańcowo ubo- 

gie, zwykłe piaski, oraz gleby bagienne, torfiasto-mineralne. 
B. Typy lasu: „subory'!). Roślinność mieszana — oligotrofy i mezotro- 

iy. Gleby stosunkowo ubogie, słabo gliniaste piaski i piaski z głębiej 
zalegającymi wstawkami gliniastymi oraz gleby bagienno-błotne. 

C. Typy lasu: „subory złożone' (sugrudki', „suramienie'). Roślin- 
ność mieszana oligo-mezo-megatroficzna (te ostatnie jako gatunki pod- 
rzędne). Gleby stosunkowo żyzne, przejściowe do następnej kategorii. 

D. Typy lasu: „grudy'*, „ramienie *). Panują megatrofy. Gleby naj- 
żyźniejsze: gliniaste lub płytkie piaski naglinowe oraz utwory błotne 
z wodą przetokową, zasobną w składniki mineralne. 

Na szereg liydrotopów składają się następujące kategorie. 
O. Siedliska krańcowo suche wskutek małej pojemności wodnej gleb 

piaszczystych lub głębokiego poziomu wód gruntowych, a w przypadku 
  

') Autor recenzji, wypowiadając się przeciwko używaniu nazwy bór mieszany. 

jako niewłaściwej w systematyzacji ekologicznej, użył określenia „sąbór*, odpo- 

wiadającego ludowej nazwie rosyjskiej „subor*%, zgodnie ze stanowiskiem zajętym 

przez Czarnowskiego w przyczynku pt. „W sprawie podstaw słowotwórstwa pol- 
skiego w leśnictwię* („Poradnik językowy PIW, 1951 r. z. 8). 

) Autor powołując się na wymienione źródło używa także określenia „ćmolasy” 

jako odpowiadającego rosyjskiej nazwie „ramieni*, 
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gleb gliniastych — z powodu suchego klimatu lub silnej transpiracji 
w związku z ekspozycją terenu. Typy lasu wybitnie kserofitowe. 

1. Siedliska suche. Warunki uwilgotnienia nieco korzystniejsze. Roślin- 
ność mezo-kserofitowa. 

2. Siedliska świeże o optymalnym uwilgotnieniu dla większości ro- 
dzajów drzew (sosna, dąb bezszypułkowy, grab). Panują mezofity na- 
dając odpowiedni charakter typom lasu. 

3. Siedliska wilgotne. Optymalne warunki dla dębu szypułkowego, 
świerka, osiki, wiązów. Typy lasu mezohydrofitowe. 

4. Siedliska mokre, nadmiernie uwilgotnione, na zrębach ulegające 
zabagnieniu. Typy lasu hydrofitowe. 

5. Bagna i „błota leśne . 
Typologiczna klasyfikacja opiera się na podanej siatce edaficznej. 

W praktyce układa się ją osobno dla każdej krainy klimatycznej z tym 
jednak, że w terytorialnie obszerniejszym regionie występować moga 
klimatycznie różne siedliska, co powoduje możliwość tzw. „termogen- 
nego' zastępstwa typów lasu. Stosowanie edaficznej siatki w różnych 
regionach wymaga, aby logiczna zasada układu siatki była nienaruszona. 
aby edatopy klimatyczne różnych siedlisk wykazywały leśno-hodowlaną 
równowartość. 

Według fitosocjologów najlepszym indykatorem siedliska jest fito- 
cenoza jako całość. Według Pogrebniaka sprawa ma się wręcz 
przeciwnie: najbardziej pełną ocenę siedliska otrzymuje się przez ana- 
lizę poszczególnych oznak cenozy. W całości zespół roślinny często 
zaciera zewnętrzne przejawy ważnych czynników siedliska, a niekiedy 
ujawnia takie jego strony, które bez głębszego ich rozumienia mogą 
spowodować fałszywe pojęcie o istotnych właściwościach siedliska. Autor 
zaleca posługiwanie się przy ocenie ekologii roślin i siedlisk poszcze- 
gólnymi gatunkami roślin jako indykatorami, a traktowanie geobotanicz- 
nych i taksacyjnych opisów jako surowego materiału do porównawczo- 
ekologicznej analizy. Do tego, rzecz oczywista, konieczna jest wszech- 
stronna znajomość ekologii i biologii przyjętych indykatorów. Właści- 
wości rozpoznawcze polegają nie tylko na fakcie występowania, ale też 
na stwierdzeniu właściwości charakterystycznych z punktu widzenia eko- 
logii, jak obfitość, częstotliwość występowania, wydajność, stopień roz- 
woju, odporność życiowa, zdolność odnowienia itp. 

Techniczna strona metodyki ekologii porównawczej polega na zesta- 

wieniu ekologicznych szeregów jako szeregów typów lasu według oznak 
narastania lub ilościowego ubytku któregoś z przewodnich czynników. 
Za podstawę do tego może służyć konkretny profil typologiczny ba- 
danego obiektu, według którego zestawia się profil idealny, uwzględnia- 
jący przyjęte kryterium (podstawą konkretnego profilu typologicznego 
są zwykle zewnętrzne oznaki siedliska, a profilu idealnego, czyli sze- 
regu ekologicznego — roślinność jako wyraz siedliska). Innym sposobem 
jest ułożenie spektrów rozpoznawczych, stanowiących wykaz roślin 
z charakterystyką ich obfitości, rozwoju, życiowej odporności itp. właś- 
CIWOŚCI. 

Jako dalszą rozbudowę edaficznej klasyfikacji typów lasu Pogreb- 
niak stosuje podział edatopów na formy lub warianty kwasotowe 
i wapniowe. Łączą się z nimi różnice w przebiegu procesu glebotwór- 
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czego w obrębie tego samego typu lasu oraz odmienne zestawy indyka- 
torów. 

Przytaczając powstałe później klasyfikacje Sukaczewa,Ramień- 
skiego i Niestierowa, autor książki polemizuje z nimi. Stresz- 
czenie tej polemiki nie oddałoby, być może, charakteru starć, jakie 
w tym rozdziale mają miejsce. W konkluzji omówienia systemu Su- 
kaczewa autor kwestionuje przypisywaną temu systemowi „dyna- 
miczność' i „genetyczność , a na zarzut Niestierowa co do trud- 
ności połączonych z rozróżnianiem „suborów prostych i złożonych oraz 
wielu innych typów wydzielonych przez Pogrebniaka, odpowiada, 
ze „współczesna typologia leśna wymaga znacznego wysiłku na opano- 
wanie jej założeń i metodyki, że łatwość diagnostyki przychodzi jedno- 
cześnie z ich zrozumieniem, że to, co krytykowi wydaje się łatwym 
1 prostym, jest w istocie skomplikowane i trudne, ale po opanowaniu 
przedmiotu złożone i trudne może stać się całkowicie dostępnym. 

Omawiając stosunek typologii do produkcji autor podkreśla, że typo- 
logia leśna już dawno wyszła ze starych ram systemu opisowo-inwen- 
taryzacyjnego. Główne zainteresowania tej dyscypliny przesunęły się 
w kierunku ekologii. Powołuje się przy tym na zdanie Timiriaziewa 
(dzielącego przyrodników na tych, którzy obserwują i opisują, oraz 
tych, którzy doświadczają i tłumaczą): „głównym zadaniem nauki nie 
jest opisywanie, lecz objaśnianie zjawisk przyrody oraz kierowanie 
nimi', a zadaniem badacza „nie jest bierne obserwowanie, lecz czynna 
rola eksperymentatora, który powinien siłą rozumu i logiki wymagać 
od przyrody odpowiedzi na pytania, po to, aby ją opanować i podpo- 
iządkować, aby móc według swej woli powodować lub zatrzymywać, 
zmieniać i kierować zjawiskami zycia.” 

„Eksperymentatorami' w zakresie przyrody lasu są przede wszystkim 
leśnicy, gromadzący niezbędny dla typologii materiał, tym wartościow- 
szy, że zbierany w świetle kryteriów gospodarczych i praktyki. W ten 
sposób „typy lasu' otrzymywały swą treść i miały zakreślone swe gra- 
nice. Elastyczność gospodarczej klasyfikacji nie obniża jej trafności. 
Wprost przeciwnie — zabezpiecza możliwość racjonalnego wykorzystania 
gospodarczego doświadczenia. 

Po omówieniu znaczenia typologii w zakresie upraw leśnych, melio- 
racji 1 urządzania lasu, przebiegu wzrostu drzewostanów oraz tech- 
nicznych własności drewna w związku z typami — podane zostały po- 
glady fitosocjologów na typy lasu i siedlisk oraz na zadania typologii. 
Dużo uwagi Pogrebniak poświęca omówieniu istoty ,,biogeoceno- 
10511“. 

Według autora książki tworzenie i formułowanie określeń typolo- 
gicznych nie jest zagadnieniem głównym. W nazewnictwie powinien 
znaleźć odbicie dynamizm lasu i jego najbardziej istotne cechy. Do 
tego celu nie są potrzebne liczne i obszerne deklaracje. Wystarczą 
już wykrystalizowane, treściwe, elastyczne i trafne pojęcia, którymi 
praktyka leśna posługuje się od dawna. Są nimi: 

1) drzewostan — zbiorowisko roślin drzewiastych w ujęciu taksa- 
cyjnym (drzewostany zasadnicze i pochodne, nasienne i odroślowe, 
naturalne i sztuczne itp.); 

2) siedlisko — wewnętrzne środowisko lasu, gleba i atmosfera w 
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obrębie zespołu (z uwzględnieniem płynności granic zewnętrznego 
i wewnętrznego środowiska lasu); siedlisko zazwyczaj rozumiane jest 
przez leśników jako kryteria żyzności: trofotopy, hydrotopy 1 КП- 
matopy są bliższym określeniem żyzności według jej oznak; klima- 
tyczne „formy' wyróżniane są tylko wtedy, gdy zachodzi klimatyczne 
zastępstwo rodzajów drzew; w przypadku klimatycznego zastępstwa 
przez gatunki mówi się o „wariantach . 

3) Las — biocenoza leśna — wzajemnie przenikająca się jedność 
drzewostanu, z całą jego roślinnością, oraz fauny i siedliska. 
Najważniejszym elementem lasu jest siedlisko z tym, że tylko drze- 

‚ мозапу naturalne mogą w решу reprezentować jego wartości. Sie- 
dlisko jest też najważniejszą podstawą klasyfikacji jako najbardziej 
trwała strona lasu. Dlatego też mówiąc o „typie lasu" należy wzo- 
rować się na Morozowie, który obejmował tym pojęciem wszyst- 
kie fragmenty lasu (łącznie z porębami) z ekologicznie równowar- 
tościowymi siedliskami. 

Zdaniem Pogrebniaka dalszy podział powierzchni należącej do 
danego typu nie należy do kompetencji typologii. Wystarczą tu zwykłe 
taksacyjne metody urządzania lasu. Podstawowym zadaniem typologii 
powinno być „dostarczenie ekologicznej oceny naturalnego, glebowo- 
„klimatycznego aspektu gospodarstwa leśnego odpowiednio do jego po- 
trzeb, interesów i możliwości". 

(reobotanicy zarzucają typologii, że powodem niepowodzeń zastoso- 
wania jej w produkcji są: a) mała intensywność gospodarstwa i eksplo- 
atacja lasu, b) brak ekonomii w czerpaniu korzyści z lasu, c) nie- 
liczenie się zprzyrodą lasu, d) brak typologicznego przygotowania pra- 
cowników leśnych, e) nie dość energiczna działalność typologów w kie- 
runku realizacji ich prac w produkcji. Autor książki nie zgadza się 
z tymi zarzutami. Najlepszym dowodem ich niesłuszności według niego 
jest szybkie opanowanie przez terenowców klasyfikacji typologicznej 
Aleksiejewa, która już z chwilą jej opublikowania weszła w ży- 
cie bez potrzeby nakazu z góry służąc pomocą urządzaniu lasu w za- 
kresie tworzenia obrębów, przy racjonalizacji czynności hodowlanych 
oraz w wielu pracach badawczych. Natomiast ten sam Aleksiejew 
w wyniku krytyki fitosocjologicznych usiłowań służenia praktyce wy- 
sunął następujący wniosek: ,„Fitosocjologia i leśnictwo wiele zyskają, 
jeżeli fitosocjologowie będą kontynuować pracę w dziedzinie opisywa- 
nia i systematyzowania asocjacji swoimi metodami, nie tykając takich 
obcych botanice pojęć, jak bonitacja, leśno-techniczne właściwości itp., 
a leśnicy, korzystając z całego materiału, jaki może dostarczyć nauka 
Ścisła, będą wydzielać i badać typy lasu, stosując do ich systematy- 
zacji gospodarcze kryteria." 

Podniesienie na wyższy poziom techniki gospodarstwa leśnego uwa- 
runkowane jest dalszym rozwojem typologii. Pierwszym krokiem do 
tego jest wyzwolenie jej od formalistyczno-opisowych tradycji. 

W drugiej części swojej pracy Pogrebniak dokonuje przeglądu 
typów lasu ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem warunków lasostepu 
1 Polesia. Opis ten obejmuje następujące grupy lasów: 1) na krańcowo 
ubogich glebach (bory), 2) na- przejściowych, stosunkowo ubogich gle- 
bach („subory ), 3) na przejściowych stosunkowo zamożnych glebach 
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(,subory złożone ), 4) na glebach żyznych (dąbrowy, „ramienie', bu- 
czyny) oraz 95) lasy łęgowe. 

Każda grupa została scharakteryzowana ogólnie oraz szczegółowo 
(każdy typ wchodzący w skład grupy z osobna) pod względem: wy- 
stępowania, cech glebowych, produkcyjności, morfologii drzewostanu, 
warunków odnowienia, charakteru roślinności dna lasu. Omawia się też 
dość szczegółowo najwłaściwsze sposoby zagospodarowania. 

Książkę uzupełniają dwa dodatki: 1) skala ekologii gatunków drze- 
wiastych, obejmująca stosunek do światła, ciepła (co do jego ilości i w 
odniesieniu do kontynentalności klimatu, czyli wahań temperatury) wil- 
gotności (kserolity, ksero-mezofity, mezofity, mezo-hydrofity, hydro- 
tity) 1 gleby (oligotrofy, mezotrofy, megatrofy); 2) spis roślin — indy- 
katorów dotyczący warunków Polesia i lasostepu, a częściowo także 
lasów górskich. Na uwagę zasługuje obszerne zestawienie piśmienni- 
ctwa, obejmujące 313 pozycji. 

Dokonany przekrój pracy powinien dać ogólną charakterystykę eko- 
logicznej, czyli gospodarczej typologii, a także zaznajomić polskich 
leśników z ideą Pogrebniaka. Tę ostatnią można streścić nastę- 
pująco: 

1. Podstawą idei jest: a) traktowanie lasu jako wzajemnie przeni- 
kającej się 1 wspólnie wyrażającej się jedności zbiorowiska roslin~ 
nego i środowiska, b) uznanie ekoiogicznych przeciwieństw (roślinno- 
Ści i środowiska) jako przewodniego czynnika rozwoju lasu, a sto- 
sunków socjalnych za czynnik podrzędny, wtórny, c) przyjęcie do- 
robku praktyki gospodarczej za jedną z podstaw klasyfikacji typów 
lasu. 

2. Siatka glebowa, czyli klasyfikacja edatopów Pogrebniaka 
stanowi dwuwymiarowy system współrzędnych, zbudowany w zalez- 
ności od dwóch czynników: zasobności w składniki odżywcze i stopnia 
uwilgotnienia gleby. Pomimo, że siatka wykazuje ograniczoną liczbę 
edatopów, to jednak liczba ta może być znacznie zwiększona dzieki 
zastosowaniu pojęcia iorm i wariantów klimatycznych. 

3. „Typ lasu* Pogrebniaka jest pojęciem dość szerokim, po- 
nieważ do jednego typu należą — w granicach ekologicznie jednoli- 
tego siedliska — zarówno drzewostany naturalne: zasadnicze i od 
nich pochodne, jak też uprawy i poręby. | 

Niezależnie od tego, co mają do zarzucenia przeciwnicy typologii 
gospodarczej, bliższe zaznajomienie się z książką Pogrebniaka 
jest wysoce wskazane, chociażby z uwagi na pokrewieństwo jego idei 
z zasadami przyjętymi w naszym gospodarstwie leśnym. Zapatrywania 
autora książki i polemika z przeciwnikami mogą przyczynić się do 
pogłębienia naszej myśli typologicznej. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 5 kwietnia 1958 r.


