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Wprowadzenie 

Bieszczady Zachodnie, na obszarze których znajduje się Bieszczadzki Park 
Narodowy, położone są pomiędzy Przełęczą Użocką (852 m n.p.m.) na wschodzie 
a Przcłęczq Łupkowską (640 m n.p.m.) na południowym zachodzie. Od północy 
obszar ten jest ograniczony doliną Sanu, od zachodu doliną Osławy z Osławic,1, 
natomiast granicę południową stanowi polsko-ukraińska i polsko-słowacka gra
nica państwowa. Bieszczady należą do mezoregionu Zewnętrzne Karpaty Wscho
dnie [KONDRACK I 1989]. 

Bieszczady znajdują się w obrębie plaszczowinowo-fałdowych utworów fli
szowych należących do dwóch głównych jednostek strukturalnych: płaszczowiny 
dukielskiej i płaszczowiny śląskiej [TOKARSKI 1975; ŚLĄCZKA, ŻYTKO 1979]. Biesz
czady należą do gór średnich i stanowią przykład karpackiej rzeźby strukturalnej, 
gdzie jednostki morfologiczne są ściśle powiązane z tektoniką i litologią płasz
czowin. Ukształtowanie grzbietów, stoków i dolin , uzależnione jest od odporności 
skał fliszowych. Tc relacje pomiędzy budową geologiczną a procesami rzeźbo
twórczymi stanowią o charakterystycznej dla Bieszczadów rusztowej rzeźbie 

[STARKEL 1965]. 
Klimat Bieszczadów Zachodnich ma charakter górski o stosunkowo silnych 

cechach kontynentalnych [MICHNA, PAczos 1972]. W Bieszczadach Wysokich wys
tępują dwa piętra klimatyczne; umiarkowanie chłodne (650-1070 m n.p.m.) oraz 
piętro chłodne powyżej 1070 m n.p.m. [HESS 1965]. Obszar Bieszczadów wyróżnia
ny jest jako region o dużej zasobności wodnej, średniej zmienności odpływu 

całkowitego i o niewielkim zasilaniu podziemnym [DYNOWSKA 1971]. 
Szata roślinna opisywanego terenu wykazuje charakterystyczne cechy odróż

niaj,icc ją od pozostałej części Karpat polskich: obecność piętra łąk górskich (po
łonin), brak świerkowego piętra regla górnego i piętra kosodrzewiny, której rolę 
częściowo spełnia olsza zielona. Charakterystycznym elementem są płaty torfo
wisk fZ.\R/.YCKI 1963j. W skład flory naczyniowej wchodzą liczne gatunki wschod
nio-karpackic i taksony wysokogórskie, z których wiele gatunków ma na tym 
obszarze swoje jedne z nielicznych w Polsce stanowiska [ZEMANEK 1992]. Ponad 
75'/c powierzchni Bieszczadów zajmują lasy reprezentowane przez leśne naturalne 
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zespoły i podzespoły buczyny karpackiej oraz rzadziej jaworzyny karpackiej. Wys
tępują również zbiorowiska leśne pochodzenia wtórnego, takie jak drzewostany 
iglaste oraz lasy olszy szarej na gruntach porolnych [MICHALIK, S7.ARY 1997]. W 
krainie dolin, obejmującej dawne obszary rolnicze największe powierzchnie zaj
mują półnaturalne łąki i pastwiska. Występują tam również młaki i torfowiska. W 
terenach dawnej, a obecnie nieistniejącej już zabudowy wiejskiej, wykształciły się 
typowe dla bieszczadzkiej krainy dolin zbiorowiska antropogeniczne. 

Stan badań nad glebami Bieszczadów 

Pokrywa glebowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego nic posiadała do 
niedawna tak bogatej literatury naukowej, jak inne parki narodowe w Karpatach 
Zachodnich. W Karpatach Wschodnich prowadzone były badania gleboznawcze 
w okresie międzywojennym w rejonie Czarnohory (SwEDERSKI 1929-1935), gdzie 
na stokach Pożyżewskiej funkcjonowała stacja naukowa puławskiego PINGW. W 
Karpatach Wschodnich prowadzono również badania gleb leśnych w Górach 
Czywczyńskich (MUSIEROWICZ 1939). Współczesne badania tam prowadzone (m.in. 
SZUBER 1994; MARYSKIEWICZ, KOZLOWSKI 1997], obejmują wybrane cechy ekologi
czne niektórych rejonów tego pasma Karpat Wschodnich. 

W Bieszczadach badania glebowe prowadzono dopiero po roku 1945 w 
ramach opracowywania Mapy Gleb Polski w skali 1:300 OOO. Wykonano oddziel
nie mapę gleb Karpat w skali 1:1 OOO OOO (DOBRZAŃSKI 1963]. Mapa ta przedsta
wiona w skali przeglądowej odzwierciedlała jednak specyfikę pedogenezy w ob
szarach górskich. Badania UZIAKA (1963a, 1963b, 1969] wniosły wiele nowych da
nych do zagadnienia genezy i charakterystyki górskich gleb brunatnych. Praca 
ADAM CZYKA i ZARZYCKIEGO (1963), obejmuje obszerne studia nad powiązaniami i 
zależnościami pomiędzy glebą a rozwijającymi się na niej zbiorowiskami roślin
nymi. Prowadzono także badania nad zawartością mikroelementów w glebach 
Bieszczadów [DOBRZAŃSKI, GLIŃSKI 1970; MACIASZEK 1983), opisano utwory organi
czne w dolinie Wołosatki (LIPKA, Gooz1EMBA-Czyż 1970) oraz warunki rozwoju 
torfowisk bieszczadzkich w schyłkowym plejstocenie i w holocenie (RALSKA-JASIE
w1czowA 1980]. 

Obszary rolnicze Bieszczadów posiadają również charakterystykę bonitacyj
na-waloryzacyjną opracowaną według zaleceń Instytutu Uprawy Nawożenia i Gle
boznawstwa (PARTYKA 1972). Opisywane były również przemiany w glebach tere
nów porolnych porośniętych olchą szarą (BROŻEK 1993). Istnieją również inne 
prace przedstawiające zawartość składników pokarmowych i metali ciężkich w 
glebach i roślinności niektórych rejonów Bieszczadów (WOŹNIAK 1996). 

W latach 1993-1995, w ramach przygotowywania Planu Ochrony Bieszcza
dzkiego Parku Narodowego prowadzono szczegółowe badania inwentaryzacyjne 
zasobów przyrody. Wykonano Mapę Gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego w 
skali 1:10 OOO (SKIBA 1995]. Mapa ta wraz z opisem i materiałami dokumentacyj
nymi ( opisy profilów glebowych, dane analityczne i in.) przekazane zostały do 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN) (SKIBA 1995). Materiały te posłużyły 
do opublikowania opracowania monograficznego pokrywy glebowe.i BdPN oraz 
mapy gleb w skali 1:50 OOO [SKIBA 1998). 

Prace gleboznawcza-kartograficzne prowadzono równolegle z badaniami 
fitosocjologicznymi, dlatego było możliwe porównanie tych map i opracowanie 
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zależności i relacji pomiędzy glebami, a zbiorowiskami roślinnymi [MICHALIK, 

SKIBA 1995; SKIBA, WINNICKI 1995). 
Opracowano również powiązania pomiędzy rzeźbą i warunkami hydrologi

cznymi a wykształceniem pokrywy glebowej w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(SKIBA, SOBIECKI 1996; SzMuc 1996, 1998]. Na podstawie badań gleb bieszczadzkich 
dokonano korekty w „Systematyce Gleb Polski" [SKIBA 1997; SKIBA i in. 1998]. Opi
sano właściwości odpornościowe (buforowe) materii organicznej gleb połonino
wych [SKIBA i in. 1993], geoekologiczne uwarunkowania rozwoju poziomów ekto
humusowych [DREWNIK 1996, 1998; SKIBA i in. 1997] oraz właściwości wodne i re
tencyjne wybranych gleb połoninowych, leśnych i łąkowych [SKIBA i in. 1995). Prze
prowadzono również badania nad zawartością metali ciężkich w glebach i skałach 
podłoża fliszowego [SKIBA i in . 1996], z których wynika, że gleby bieszczadzkie nie 
zawierają podwyższonych ilości tych pierwiastków. Potwierdzają to również bada
nia wietrzeniowo-mineralogiczne [MICHALIK, WILCZYŃSKA-MICHALIK 1998] oraz 
inne badania ekologiczne z Karpat Wschodnich (MARYSKIEWICZ, KOZLOWSKI 1997]. 

Struktura pokrywy glebowej 

Pokrywa glebowa Bieszczadów, podobnie jak i pozostałej części Karpat wy
kazuje cechy charakterystyczne dla obszarów górskich. Wykazuje więc ścisłe po
wiqzania z rzeźbą i litologicznymi cechami podłoża geologicznego. Bieszczady, jak 
już wspominano, stanowią przykład karpackiej rzeźby strukturalnej, gdzie jednos
tki morfologiczne są ściśle powiązane z tektoniką i litologią płaszczowin. W par
tiach grzbietowych , gdzie dominują wychodnie piaskowcowych skałek w formie 
ostańców, blokowe rumowiska skalne oraz płytkie pokrywy wietrzeniowe, wytwo
rzyły się litogeniczne gleby inicjalne i słabo wykształcone (litosole, regosole, ran
kery) . Na umiarkowanie nachylonych stokach, na głębszych i mniej szkieletowych 
plejstoceńskich pokrywach soliflukcyjnych przeważają gleby brunatne, których 
właściwości kształtowane są przez składniki mineralne (alkaliczne) występujące w 
podłożu lub w krążących roztworach wód skalnych i śródpokrywowych. Należy 

podkreślić, że zróżnicowanie właściwości gleb bieszczadzkich nie wynika jedynie z 
cech podłoża geologicznego. Większe znaczenie mają tam właściwości pokryw 
stokowych. Pokrywy te, uległy daleko idącym przemianom geochemicznym i ero
zyjnym, zachodzącym w różnym natężeniu w czasie formowania się ich w czwar
torzędzie. Głębsze pokrywy są zazwyczaj odwapnione i stanowią utwory macierzy
ste dla gleb brunatnych wyługowanych i kwaśnych. Na pokrywach mniej zmienio
nych przez procesy wietrzeniowe lub na utworach wzbogacanych przez krążące 
eutroficzne wody skalne i śródpokrywowe, wytworzyły się gleby brunatne właści
we lub charakterystyczne dla obszarów górskich regosole eutroficzne lub gleby 
próchniczno-glejowe [SKIBA, SOBIECKI 1996; SZMUC 1996]. 

W strukturze pokrywy glebowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego prze
ważają gleby brunatne (Cambisols), które zajmują około 85-90% powierzchni 
parku (rys. 1 ). Wśród nich nieznacznie przeważają gleby brunatne kwaśne (Dys
tric Cambisols) , nad glebami brunatnymi właściwymi (Eutric Cambisols). Pozo
stałe utwory glebowe zajmują ok. 10-15% powierzchni Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Wśród nich udział litosoli (Lithic Leptosols), regosoli dystroficz
nych i eutroficznych (Dystric Regosols, Eutric Regosols) oraz rankerów (Rankers 
= Umbric Leptosols, Cambic Lcptosols) wynosi ok. 5%. Gleby glejowe (Eutric 
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Gleysols), gleby organiczno-mineralne i torfowe (Histic Gleysols, Histosols) oraz 
mady (Fluvisols) zajmują łącznie około 10% powierzchni parku. 
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Eutric Gleysols, Eutric Cambisols, Glcyic Cambisols 
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Eutric Gleysols , Histic Gleysols , Histosols 

Rys. 1. 

Fig. 1. 

Mapa gleb Biszczadzkiego Parku Narodowego według systematyki FAO [SKI
BA 1 in. 1998 nieco zmienione] 

Soi! map of the Biszczady National Park (FAO classification) [SKIBA et al. 
with changes] 

Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego wytworzone są na pokrywach 
zwietrzelinowych skał fliszowych. Należą więc do utworów o różnej miąższości , co 
związane jest z rozwojem pokryw. Cechy tych pokryw, z reguły odzwierciedlają 
zróżnicowanie warunków litologiczno-morfologicznych. Partie grzbietowe i stro
me stoki cechuje płytka i szkieletowa zwietrzelina, na stokach połogich występują 
z reguły utwory głębsze i mniej szkieletowe. Pokrywy deluwialno-koluwialne i 
aluwialne w krainie dolin są zwykle gh;bokie i odznaczają się mniejszym udziałem 



CHARAKTERYSTYKA POKRYWY GLEBOWEJ BIESZCZADZK1EGO ... 25 

okruchów skalnych. Uziarnienie gleb bieszczadzkich jest mało zróżnicowane. 
Przeważają gliny lekkie i średnie. Na mniejszych powierzchniach występują gliny 
ciężkie i iły. 

Gleby opisywanego terenu, z racji dużej ilości frakcji koloidalnej (minera
łów ilastych) w masie glebowej oraz znacznej zawartości materii organicznej w 
poziomach próchnicznych, posiadają dobrze rozwinięte zdolności buforowe [SKIBA 

i in . 1993]. Dobrze wykształcona struktura agregatowa i związana z nią naturalna 
duża porowatość badanych gleb, szczególnie utworów pod zbiorowiskami leśnymi 
pozwala zaliczyć gleby Bieszczadów do utworów o znacznych możliwościach sorp
cyjnych wody [SKIBA i in . 1995]. 

Odczyn gleb i kwasowość wymienna w glebach Bieszczadzkiego Parku Na
rodowego nawiązują z jednej strony do właściwości chemicznych pokryw zwietrze
linowych, z drugiej zaś strony są silnie powiązane z procesami pedogenetycznymi. 
Gleby inicjalne i słabo wykształcone (litosole, regosole, rankery) należą do utwo
rów mało zasobnych w składniki alkaliczne. Ich odczyn w całym profilu zamyka 
się w przedziale pH 3,5-5,0. Tylko regosole wzbogacane przez wody śródpokry
wowe wykazują pH powyżej 5,0. Większe zróżnicowanie odczynu w profilach gle
bowych wykazują gleby brunatne. W glebach brunatnych właściwych odczyn w 
całym profilu waha się w przedziale 5,5-6,5; w glebach brunatnych wyługowanych 
powierzchniowe poziomy (A-Bbr) są zakwaszone (pH 4,0-5,0), zaś w poziomach 
przejściowych do skały macierzystej (Bbr/C) odczyn wyraźnie wzrasta i przekracza 
pH 5,0-6,0. W glebach brunatnych kwaśnych odczyn w całym profilu nie przekra
cza wartości pH 5,0, zwykle waha się w granicach pH 4,0-5,0. 

Stopień wysycenia gleby kationami zasadowymi (V) w glebach brunatnych 
kwaśnych nie przekracza 20% (najczęściej 5-15%), zaś w glebach brunatnych 
właściwych wartość V waha się w przedziale 60-90%. W glebach brunatnych 
wyługowanych, podobnie do odczynu, wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami 
jest najniższe w poziomach A i Bbr i wzrasta w poziomach Bbr/C (do ok. 
60-70%). Wyraźnie wysoki odczyn (pH 5,5-7,0) jest charakterystyczny dla gleb 
semihydrogenicznych, zwłaszcza dla gleb próchniczno-glejowych. W glebach tych 
oznaczano również najwyższe wartości kationów wapnia, magnezu, potasu i sodu, 
a V z reguły zbliżało się do 95%. 

Materia organiczna, jej ilość i jakość, w glebach omawianego terenu wyka
zuje dość duże zróżnicowanie nawiązujące do zbiorowisk roślinnych, warunków 
hydrologicznych i klimatu [DREWNIK 1996, SKIBA i in . 1997]. W glebach połonino
wych a szczególnie pod borówczyskami występują miąższe (do 10-20 cm) pozio
my ektopróchnicy typu mader, rzadziej mor/mader. Odczyn takiej materii organi
cznej jest z reguły bardzo kwaśny (pH 3,5-4,0), w składzie frakcyjnym substancji 
humusowych przeważają kwasy fulwowe (CH:CF ok. 0,50-0,70) przy niewielkim 
udziale humin. Stosunek węgla do azotu waha się w granicach 18-25, stopień 
humifikacji - od 20 do 30%. W glebach zbiorowisk leśnych buczyny karpackiej 
poziom próchniczny jest dobrze wykształcony, przeważa próchnica typu muli a w 
glebach semihydrogenicznych hydromull. W próchnicach tych gleb zaznacza się 
większy udział kwasów huminowych i humin. W glebach łąk krainy dolin domi
nuje próchnica typu muli. W płatach dolinnych torfowisk obserwowane są proce
sy murszenia jako efekt prac melioracyjnych (m.in. w Wołosatem i w Tarnawie). 

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące omawianych właściwości gleb Biesz
czadzkiego Parku Narodowego zebrane są w monografii gleb BdPN [SKIBA i in. 
1998]. 
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Charakterystyka gleb 

Kartograficzne badania terenowe oraz uzyskane wyniki analityczne pozwoli
ły na wyróżnienie w obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego wielu jedno
stek taksonomicznych gleb (tab. 1). 

Tabela 1; Table 1 

Główne jednostki taksonomiczne gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
Dominant soi! units of the Bieszczady National Park 

Klasyfikacja Polskiego Towarzystwa 
Klasyfikacja wg FAO ISRIC 

Gleboznawczego 
FAO ISRIC taxonomy Klasyfikacja wg USDA 

Polish Soi! Science Society 
(1997) 

USDA Soi! Taxonomy 
taxonomy ( 1989) 

Gleby inicjalne: Lithic Udorthents 
skaliste - litosole Lithosols, Lithic Leptosols Udorthents 
rumoszowe - regosole Regosols 
- regosole dystroficzne - Dystric Regosols 
- regosole eutroficzne - Eutric Regosols 

Gleby słabo wykształcone - rankery: Leptosols (Rankers) Lithic: 
- rankery butwinowe (tangel-rankery) - Umbric Rankers (Tangel Rankers) Haplumbrepts 
- rankery brunatne - Cambic Rankers Dystrochrepts 

Gleby brunatne właściwe typowe Eutric Cambisols Eutrochrept 
i wyługowane ( eutroficzne 
i mezotroficzne) 

Gleby brunatne kwaśne Dystric Cambisols Dystrochrept 
(dystroficzne) 

Gleby próchniczno-glejowe (dawna Mollic Gleysols Fluvaquentic 
nazwa: szarobrunatne górskie) Eutrochrepts 

Humaquepts 

Gleby glejowe Gleysols Haplaquents 
Haplaquepts 

Mady i gleby deluwialne Fluvisols Fluvaquents 
- typowe - Eutric Fluvisol Fluvaquepts 
- brunatne - Cambic Fluvisol 

Gleby torfowe Histosols Histosols 

Gleby antropogeniczne Anthrosols 

Gleby inicjalne - Iitosole (Lithic Leptosols ) stanowią siedliska dla 
zbiorowisk szczelinowych i naskalnych; Asplenieteta, Thlaspietea rotundifolii, 
Caricetea curvulae i in. Gleby inicjalne rumoszowe - regosole, jako utwory bio
logicznie głębsze od litosoli porośnięte są zarówno przez zbiorowiska acidofilne 
borówczysk (Vaccinio-Piceetaea), jak i przez mezofilne zarośla z olszą zieloną lub 
z jarzębiną (Betulo-Adenostylea). Niektóre płaty regosoli z racji specyficznych gór-
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skich warunków hydrologicznych, wzbogacane są w alkaliczne składniki biogenne 
i tworzą siedliska dla żyźniejszych zespołów zaroślowych. Dlatego wydzielono re
gosole eutroficzne (Eutric Regosols) i kwaśne (dystroficzne) regosole (Dystric 
Regosols). Litosole i regosole nie tworzą dużych i zwartych powierzchni. Większe 
piaty tych gleb występują na stokach Tarnicy, Krzemienia i Rozsypańca, w górnej 
części doliny Tcrebowca, na Szerokim Wierchu, na Połoninach Wetlińskiej i Ca
ryńskiej oraz w partiach podszczytowych Kamiennej. 

Rankery należą do gleb płytkich i szkieletowych. W Bieszczadach występują 
one w dwóch podtypach; jako rankery butwinowe (Umbric Rankers=Umbric 
Leptosols) i rankery brunatne (Cambic Rankers=Cambic Leptosols). Rankery 
butwinowe są glebami charakterystycznymi dla obszarów wysokogórskich, gdzie 
przy udziale kwaśnych zbiorowisk roślinnych, w warunkach chłodnego i wilgotne
go klimatu tworzą się miąższe poziomy słabo rozłożonej materii organicznej 
[SKIBA 1995; SKIBA i in. 1998]. W Bieszczadach gleby takie występują dość powsze
chnie w strefie ekotonowej górnej granicy lasu oraz na połoninach pod borówczy
skami i murawami górskimi. Rankery brunatne występują pospołu z glebami bru
natnymi kwaśnymi zarówno na połoninach, jak i pod lasami. Są one 
charakterystycznymi glebami dla traworośli połoninowych (All. Calamagrostion) a 
także dla ubogich i niekiedy suchych zbiorowisk kwaśnej buczyny karpackiej 
(Luzulo nemorosae-Fagetum). Rankery zajmują z reguły wspólne powierzchnie z 
glebami inicjalnymi i glebami brunatnymi. Duże płaty rankerów występują w par
tiach szczytowych wszystkich głównych grzbietów (Krzemienia, Szerokiego Wier
chu, Tarnicy Wielkiej i Małej Rawki, Wielkiego Działu, Połonin: Caryńskiej, 

Wetlińskiej i Smereka. Występują zarówno na połoninach jak i pod lasami, jak to 
jest na stokach Bukowego Berda w dolinie Terebowca, na twardzielcowych 
wzniesieniach i grzędach skalnych niższych położeń (Hudów Wierszek, stoki ma
sywu Połoniny Caryńskiej i Wetlińskie.i) w rejonie przełomowym potoku Nasicz
niańskiego i in. 

Gleby brunatne właściwe - typowe, wyługowane, oglejone (Eutric Cambiso
ls), tworzą kompleksy żyznych i niekiedy wilgotnych siedlisk dla buczyny karpac
kiej i jaworzyny górskiej (Den/ario glandulosae-Fagetum, wariant żyzny, Aceri-Fa
getum). Na specjalną uwagę zasługują specyficzne górskie odmiany gleb 
próehniezno-glejowyeh (Mollic Glcysols), które w „Systematyce Gleb Polski" zali
czono do gleb brunatnoziemnyeh, jako gleby szarobrunatne. Geneza tych gleb 
związana jest z warunkami hydrologicznymi wynikającymi z układu warstw skal
nych i związanej z tym rzeźby terenu. Występują one na załamaniach stoków, 
najczc;ściej powyżej stref źródliskowych w miejscach, które są słabo drenowane 
przez wciosy erozyjne. Są one pod wyraźnym wpływem wydostających się ku po
wierzchni zasobnych w alkaliczne składniki wód. Gleby te charakteryzują sic; 
miąższym (ponad 30 cm) poziomem próchnicznym (mollic, rzadziej umbric), nie 
posiadają poziomu brunatnienia, a poziomy podpróchniczne wykazują zwykle 
cechy procesów glejowych. Gleby te są wilgotne ale nie podmokłe i stanowią naj
żyźniejsze w Bieszczadach siedliska leśne dla buczyny karpackiej z czosnkiem nie
dźwiedzim lub miesiącznicą trwałą, a także dla jaworzyny górskiej (Dentario gla
ndulosae-Fagetum alietosum, D.g. - F. lunarietosum, Lunario-Aceretum, Phyllitido
Aceretum) (MICHALIK, SKIBA 1995]. Gleby te wyłączono z gleb brunatnoziemnych i 
zaliczono je do gleb semihydrogenicznych, co było przedmiotem dyskusji tereno
wej na Konferencji Komisji V Genezy i Klasyfikacji Gleb PTG w Bieszczadach 
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[SKIBA 1997]. Duże powierzchnie chociaż rozproszone wśród gleb brunatnych wys
tępują na stokach Kińczyka Bukowskiego, na stokach Rozsypańca i Halicza, na 
stokach masywów Połoniny Caryńskiej i Wetlińskiej, w Moczarnem i in. 

Gleby brunatne kwaśne (Dystric Cambisols), jak już wspominano, występu
ją na połoninach pod traworoślami. W lasach tworzą one ubogie siedliska dla 
kwaśnej buczyny górskiej i ubogich wariantów typowej buczyny karpackiej (Luzu
lo nemorosae-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum, wariant ubogi). W terenach 
przesuszonych drenażem głębokich wciosów potoków bieszczadzkich, na wytwo
rzonych tam w przewadze glebach brunatnych kwaśnych rozwirn,ły się zbiorowis
ka trawiasta-turzycowej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum fes
tucetosum). Gleby brunatne kwaśne występują również pod fragmentami borów 
iglastych i mieszanych (Abieti-Piceetum ). Pod niemal stuletnimi świerczynami 

sztucznie wprowadzonymi przez człowieka w dolinie górnego Sanu (Sianki) wys
tępują gleby brunatne silnie wyługowane. Opad kwaśnego igliwia spowodował 
utworzenie się parucentymetrowej warstwy ektopróehnicy (butwiny) o pH 3,2-4,0. 
Stanowi to przykład wieloletniego wpływu świerczyn na kształtowanie się odczynu 
gleb w poziomach stropowych. Występujące niekiedy pod butwiną jasne plamy i 
wybielenia mają charakter procesów redukcyjnych, a nie bielicowania. Gliniasto
ilaste uziarnienie uniemożliwia bowiem perkolację mobilnych i bielicujących (roz
kładających minerały ilaste) kwasów fulwowych. Dlatego w dalszej ewolucji tych 
gleb nie należy przewidywać procesu bielicowania. ADAMCZYK i ZARZYCKI [1963] 
nazywali je glebami pseudobrunatnymi. 

Gleby glejowe (Eutric Gleysols) występują zwykle pod wilgotnymi łąkami 
ziołoroślowymi (Filipendulo-Petasition) oraz wilgotnymi łąkami i pastwiskami 
(All. Calthion lub All. Molinion). W wysokich położeniach występują również pod 
młakami z rzędu Adenostylion. W zbiorowiskach leśnych gleby glejowe występują 
dość powszechnie pod górskimi olszynkami bagiennymi (Caltho-Alnetum). Gleby 
glejowe są bardzo powszechnym komponentem pokrywy glebowej Bieszczadzkie
go Parku Narodowego. Tworzą one niewielkie powierzchnie rozproszone wśród 
gleb brunatnych w rejonach młak i źródlisk, zarówno w dolinach jak i na poło
gich stokach górskich. Większe powierzchnie tych gleb występują w dolinie gór
nego Sanu (Sianki, Beniowa, Bukowiec), w Wołosatem, w dolinie Rzeczycy, w 
rejonie Berechów Górnych i Wetliny. 

Gleby torfowe (Histosols) tworzą niskoturzycowe młaki torfowisk niskich i 
przejściowych (Cl. Scheuzerio-Caricetea fuscae, Cl. Phragmitetea) lub mszary tor
fowisk wysokich (Cl. Oxycocco-Sphagnetea). Większe powierzchnie zarówno tor
fowisk niskich i przejściowych, jak i wysokich występują w dolinie Wołosatki, w 
dolinie górnego Sanu: Tarnawa, Łokieć, Dźwiniacz. Torfowiska te są objęte 
ochroną. Do bardzo interesujących pod względem przyrodniczym należą płytkie 
zatorfienia o cechach torfowisk wysokich, występujące w kilkumetrowych płatach 
na grzbiecie Krzemienia, na Szerokim Wierchu i na Tarnicy. 

Mady (Fluvisols) występują powszechnie pod zbiorowiskami łąk i pastwisk 
w dnach dolin (All. Filipendulo-Petasition). Wilgotne i zabagnione aluwia przy
potokowe porośnięte są olszynami górskimi (!1lnetum incanae carpaticum), a ka
mieniste mady inicjalne - łopuszynami nadpotokowymi (Petasitetum kablikiani). 
Bieszczadzkie mady jako górskie utwory aluwialne charakteryzują się dużą szkie
letowością, a niekiedy również warstwowaniem profilu glebowego. 
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Na mapie gleb Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie wyróżniano gleb 
deluwialnych, bowiem niemal wszystkie gleby wytworzone są na przemodelowa
nych przez procesy morfogenetyczne pokrywach czwartorzędowych [SKIBA 1995; 
SKIBA i in. 1995, 1998] 

Podsumowanie 

Opracowanie to ma charakter przeglądowy, chociaż przedstawiane informa
cje pochodzą z badań kartograficzno-gleboznawczych prowadzonych w Bieszcza
dzkim Parku Narodowym w latach 1993-1995. Szczegółowe dane o pokrywie gle
bowej wraz z opracowaną numerycznie mapą gleb w skali 1:10 OOO zawarte są w 
materiałach Planu Ochrony BdPN [SKIBA i in. 1995]. Na podstawie tych materia
łów opublikowano monografię gleb BdPN wraz z barwną mapą w skali 1:50 OOO 
[SKIBA i in. 1998]. W pracy tej zawarto szczegółowe informacje o glebach i ich 
właściwościach oraz o ich naturalnych i antropogenicznych zagrożeniach. 
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Streszczenie 

Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego wytworzyły sit; na pokrywach 
zwietrzelinowych skał fliszu karpackiego. Uziarnienie gleb bieszczadzkich jest 
mało zróżnicowane i stanowi odzwierciedlenie warunków litologiczno-morfologi
cznych. Przeważają gliny lekkie i średnie. Gliny ciężkie i iły występują na mniej
szych powierzchniach. W strukturze pokrywy glebowej przeważają gleby brunatne 
(Cambisols), które zajmują 85-90% powierzchni parku. Wśród nich nieznacznie 
przeważają gleby brunatne kwaśne (Dystric Cambisols) nad glebami brunatnymi 
właściwymi (Eutric Cambisols). Pozostałe gleby zajmują około 10-15%. Wśród 
nich litosole (Lithic Leptosols) i rankery (Umbric, Cambic Leptosols) zajmują 
ok. 5% powierzchni, gleby glejowe (Gleysols), torfowe (Histosols) i mady (Fluvi
sols) zajmują łącznie ok. 10%. Szczegółowe dane o glebach Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego wraz z mapą w skali 1:50 OOO zebrane są w opracowaniu 
monograficznym [SKIBA i in. 1998]. 
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Summary 

Soils of the Bieszczady National Park have been formed on the regolith of 
the Carpathian Flysh rocks. The texture of Bieszczady Mts. soils is slightly diffe
rentiated and it reflects the lithological-morphological conditions. The sandy 
loam and medium heavy loam prevail. Heavy Ioam and clay occur on smaller 
areas. The soi! cover pattern of the Bieszczady National Park is dominated by 
Cambisols, occupying 85- 90% of the Park area. Dystric Cambisols slightly prevail 
among Eutric Cambisols. Other soils occupy 10-15% of the Park area; Lithic 
Leptosols and Rankers (Umbric & Cambic Leptosols) cover approximately 5% 
of the area. Gleysols, Histosols and Fluvisols occupy about 10%. 

The detailed data concerning Bieszczady National Park soils together with 
a map (1:50 OOO) is gathered in a monographic paper [SKIBA et al. 1998]. 
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