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STAWY SIEDLISKOZNAWSTWA 
LESNEGO. PWRiL, Warszawa 
1975, s. 463, ryc. 110, tab. 78. 

Z, dużym zainteresowaniem 
i zadowoleniem przyjęli leśnicy 
ukazanie się tej książki, opraco- 
wanej przez znanego hodowcę la- 
su doc. dra hab. T. Puchalskiego 
z AR w Poznaniu oraz wybitnego 
gleboznawcę prof. dra hab. Z. Pru- 
sinkiewicza z Uniwersytetu im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Wydanie tej książki poprzedzone 
było w latach 1963—1968 wyda- 
niem jej treści w formie skryptu 
pt. „Siedliskoznawstwo leśne” dla 
studentów Wydziału Leśnego WSR 
w Poznaniu. 

Książka ta składa się z pięciu 
części. Dwie pierwsze z nich i dwie 
ostatnie opracował w całości T. Pu- 
chalski, a w części trzeciej obszer- 
ny dział Ć: Gleba (155 s.) napisał 
Z. Prusinkiewicz. 

Dwie pierwsze części zawiera- 
ją wiadomości wstępne, na które 
składają się podstawowe pojęcia 
ekologiczne siedliska i środowiska 
w powiązaniu z koncepcją bioce- 
nozy, biogeocenozy i ekosystemu, 
a także omówienie znaczenia sie- 
dliska w gospodarstwie leśnym. 

Autorzy definiują siedlisko le- 
śne jako jednoznaczne z ekoty- 
pem; rozumiane jest ono jako fi- 
zjograficzne (geograficzne) środo- 
wisko lasu, stanowiące abiotyczną 
część ekosystemu. Siedlisko w 
konkretnym ujęciu jest to miejsce 
bytowania biocenozy, stanowi więc 
jednostkę topograficzno-ekologicz- 
ną. Jest ono określane bezpośre- 
dnio przez zespół elementów 
i czynników nieożywionego $годо- 
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wiska leśnego. W gospodarstwie 
leśnym siedlisko stanowi podsta- 
wowy czynnik produkcji w aspek- 
cie hodowli i zagospodarowaia la- 
su. Stanowi też podstawę klasyfi- 
kacji typologicznej lasu i rejoniza- 
cji przyrodniczoleśnej kraju. 

Część trzecia (370 s.) stanowi 
rdzeń książki. Autorzy przedsta- 
wiają w trzech działach (A, B, C) 
szczegółowo w sposób analityczny 
poszczególne ekologiczne części 
składowe siedliska, obejmujące: 
położenie, klimat i glebę. 

W dziale A omówione jest po- 
łożenie jako czynnik siedliskowy 
z rozróżnieniem na ogólne poło- 
żenie geograficzne (szerokość i diu- 
gość geograficzna, odległość od 
morza, charakter krajobrazu) oraz 
lokalne położenie topograficzne 
(wzniesienie n.p.m., wystawa, na- 
chylenie, formy mezo- i mikrore- 
liefu). Przedstawiony jest kolejno 
wpływ poszczególnych tych czyn- 
ników na kształtowanie się warun- 
ków siedliskowych oraz ich rola 
w rozmaitych aspektach hodowli 
lasu. Na uwagę zasługuje podział 
form mezoreliefu i mikroreliefu, 
wziety od Koppa i innych, a uzu- 
pełniony częściowo przez Puchal- 
skiego z myślą o szerokim zastoso- 
waniu w naszym siedliskoznaw- 
stwie. 

Dział B dotyczy klimatu jako 
czynnika siedliskotwórczego. Na 
wstępie autor podaje zróżnicowa- 
ne pojęcia klimatu w znaczeniu: 
makroklimatu, mezoklimatu, mi- 
kroklimatu i klimatu przyziemnej 
warstwy powietrza, a także klima- 
tu siedliskowego (ekoklimatu) jako 
odmiany mezoklimatu. W dalszych 
rozdziałach przedstawiona jest ro- 
la poszczególnych elementów КП- 
matu jako czynników siedliska, do.



których zaliczono: powietrze atmo- 
sferyczne, światło, temperaturę 
powietrza, wodę (opady i warunki 
wilgotnościowe) i wiatr. Czynniki 
te omówione są szczegółowo z wy- 
korzystaniem obfitego materiału 
źródłowego prac naukowo-badaw- 
czych autorów polskich i zagra- 
nicznych. Rola ekologiczna i wła- 
ściwości tych czynników przedsta- 
wione są w odniesieniu zarówno 
do siedliskoznawstwa jak i do ho- 
dowli lasu, często nawet z wyraż- 
niejszym zaakcentowaniem tego 
drugiego aspektu, nabierając nie- 
kiedy charakteru fizjologii ekolo- 
gicznej hodowli drzewostanów. 

Końcowe rozdziały tego działu 
przedstawiają ogólny podział ma- 
kroklimatu oraz charakterystykę 
wyróżnionych typów makroklima- 
tu z uwzględnieniem klimatu Pol- 
ski. Wnikliwie omówiony jest też 
mezoklimat jako czynnik siedli- 
sko-twórczy, zwłaszcza w powią- 

_zaniu z mezoreliefem, a także wy- 
nikające stąd zróżnicowanie me- 
zoklimatyczne siedlisk leśnych 
uwzględniane przy  kartowaniu 
siedlisk w NRD. Kończy się ten 
dział opisem badań klimatu (mi- 
kroklimatu) przyziemnej warstwy 
powietrza i jego roli w kształto- 
waniu warunków siedliskowych 

"1 w hodowli lasu. 
W dziale C (155 s.) przedstawia 

m Prusinkiewicz wybrane zaga- 
dnienia gleboznawcze ważne dla 
siedliskoznawstwa i hodowli lasu. 
Omawiana problematyka poparta 

„Jest często przykładami i uwzględ- 
nia liczne prace badawcze auto- 
rów krajowych i obcych, w tym 
Sporo zagadnień jest interpretowa- 
nych w świetle badań własnych 
autora. 

Wprowadzające trzy rozdziały 
| zawierają podstawowe wiadomości 

0 głównych utworach macierzy- 
stych gleb w Polsce i o profilu 
perstrukcji peryglacjalnych gleby 
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oraz określenia podstawowych 
procesów glebotwórczych. 

Kolejne dwa rozdziały traktu- 

ją o wpływie abiotycznych i bio- 
tycznych czynników gleby na ży- 
cie roślinności leśnej, a także od- 
wrotnie — o glebotwórczej roli 
roślinności leśnej. Przedstawione 
też są współczesne poglądy na me- 
chanizm procesu bielicowania 
gleby w powiązaniu z krytyczną 

oceną i korektą szeroko lansowa- 

nej swego czasu wiliamowskiej 

koncepcji bielicującego działania 

wszelkiej roślinności leśnej. 

W następnych rozdziałach bar- 

dzo wnikliwie i szczegółowo przed- 

stawione są kolejno poszczególne 

elementy, cechy i właściwości gle- 

by, a głównie: cechy morfologicz- 

ne i poziomy genetyczne profilu 

glebowego, oraz właściwości i eko- 

logiczne znaczenie stałej, ciekłej 

i gazowej fazy gleby. Dla siedli- 

skoznawstwa stosowanego intere- 

sujace sa z tego, miedzy innymi, 

wyróżnione i scharakteryzowane 

typy gospodarki wodnej gleby. Po- 

dana przy tym klasyfikacja stopni 

głębokości występowania wody 

gruntowej wzięta jest chyba ra- 

czej od Miickenhausena niż, jak 

podano, od Koppa z terenu NRD, 

gdzie w kartografii siedlisk stoso- 

wana jest, jak wiadomo, klasyfi- 

kacja o nieco innych przedziałach, 

obejmująca gleby z wodą grunto- 

wą i gleby z wodą opadową. 

W dwóch rozdziałach przedsta- 

wione jest pokrótce ekologiczne 

znaczenie termicznych właściwości 

gleb i klimatu glebowego w róż- 

nych zespołach leśnych, głównie 

na podstawie badań w Białowie- 

skim Parku Narodowym. Obszer- 

nie natomiast potraktowany jest 

rozdział omawiający fizykoche- 

miczne i chemiczne właściwości 

gleby i ich znaczenie ekologiczne. 

Przedstawione są sorpcyjne wła- 

ściwości, odczyn, skład chemiczny 
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1 zasobność gleb w podstawowe 
składniki odżywcze, a także meto- 
dy oceny zasobności gleb leśnych. 
W odniesieniu do nawożenia gleb 
leśnych i drzewostanów autor zde- 
cydowanie podkreśla potrzebę 
kompleksowego ujęcia tego zagad- 
nienia, zwłaszcza przy melioracji 
siedlisk zdegradowanych. 

W jedenastym rozdziale autor 
przedstawia zagadnienie próchnicy 
glebowej ze stanowiska siedlisko- 
znawstwa leśnego. Poprzedzona 
określeniem pojęć podstawowych 
następuje opracowana przez auto- 
ra morfologiczno-ekologiczna kla- 
syfikacja próchnic leśnych wraz 
z charakterystyką wyróżnionych 
odmian oraz typów i podtypów 
próchnicy leśnej. Znany także z 
innych publikacji tegoż autora sy- 
stem ten jest logiczny i konsek- 
wentny. Podtypy próchnicy odpo- 
wiadają mniej więcej stosowanym 
od dość dawna (od 1956 r.) w na- 
szej typologii leśnej zaadaptowa- 
nym formom próchnicy. Należało- 
by jednak dołożyć starań, aby sy- 
stem ten został oficjalnie przyjęty 
przez PTG i znalazł zastosowanie 
w naszej praktyce siedliskoznaw- 
czej. Wymaga on do tego celu 

uzgodnienia nomenklatury oraz 

ustalenia kryteriów i cech diagno- 
stycznych do rozpoznawania pod- 
typów próchnic w terenie, a także 
uzupełnienie tej klasyfikacji, głów- 
nie w zakresie próchnic na siedli- 
skach zdegradowanych. 
"W końcowych pięciu rozdzia- 

łach tego działu autor przedstawia 
glebę jako siedlisko fito- i zooeda- 
fonu oraz definiuje pojęcia żyzno- 
Ści, produkcyjności i urodzajności 
gleb leśnych. Załącza też własne 
schematy ekologicznego uporząd- 
kowania gleb, zespołów roślinności 
leśnej i siedliskowych typów lasu, 
wykazując ich wzajemną korela- 
cję. Rozpatruje też kompleksowo 
związki zachodzące między ele- 
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mentami gleby a życiem drzewo- 
stanów. Określa przy tym ogólne 
warunki i zasady prowadzenia cięć 
trzebieżowych i odnowieniowych 
ze stanowiska 'gleboznawczego. 
Kończą ten dział uwagi o potrze- 
bie siedlisk leśnych. 

Końcowe dwie części książki 
zawierają ogólne uwagi z zakresu 
kompleksowego charakteru siedli- 
ska oraz metod systemizowania 
1 kartowania siedlisk. T. Puchalski 
podaje w nich rozmieszczenie la- 
sów w Polsce z uwzględnieniem 
udziału siedliskowych typów lasu 
w skali kraju. Autor przedstawia 
też trudności syntetycznego oce- 
niania siedliska według pojedyn- 
czych elementów siedliska. Uwy- 
pukla także ograniczone znaczenie 
samych matematycznych wartości 
przeciętnych stosowanych w no- 
woczesnej iniormatyce, co nie po- 
winno jednak — według Nestero- 
va — powstrzymywać od ргак- 
tycznego formułowania bioekozy. 

W ostatniej części książki au- 
tor przedstawia rozwój metodyki 
klasyfikowania siedlisk, podkre- 
ślając wyższość metod kombino- 
wanych, uwzględniających kom- 
pleksowo siedlisko i roślinność. 
W nawiązaniu do nich przedsta- 
wione są stosowane w praktyce 
kombinowane metody rozpozna- 
wania i kartowania siedlisk le- 
śnych, przyjęte w Polsce (metoda 
typologiczna IBL), w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, w Re- 
publice Federalnej Niemiec oraz 
w Austrii. Wnioski syntetyczne, 
wyprowadzone głównie na podsta- 
wie prac siedliskoznawczych w 
NRD, kończą tę interesującą książ- 
kę. Uzupełnienie tekstu stanowią 
liczne ryciny i tabele oraz bogaty 
wykaz cytowanej literatury. 

Książka stanowi w naszym [a- 
chowym piśmiennictwie leśnym 
cenne opracowanie syntetyczne 
żebranych wiadomości i odpowie-



dnio dobranych zagadnień w za- 

kresie ekologicznych podstaw sie- 

dliskoznawstwa leśnego. Stąd też 

jest szczególnie interesująca 

i przydatna dla urządzeniowców 

i hodowców lasu, zwłaszcza zaś 

dla leśników zajmujących się kla- 

syfikacją i kartografią siedlisk le- 

śnych. Uzupełnia ona dotkliwie 

niedobór literatury w tym zakre- 

sie, odczuwany przez leśników a 

także studentów Wydziałów Le- 

śnych. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że w 

całościowym przedstawianiu za- 

gadnień  siedliskoznawczych nie 

uwzględniono w tej książce w do- 

statecznej mierze elementów po- 

średniego sposobu badania i okre- 

Ślania siedlisk poprzez zbiorowiska 

roślinności leśnej, różnicowane na 

runo i drzewostan, co jest nie- 

odzowne dla stosowania metody 

kombinowanej w diagnostyce sie- 

dliskowej. Celowe i potrzebne by- 

łoby uzupełnienie w przyszłości 

przedstawionych w tej książce za- 

sadnień o ten właśnie roślinnościo- 

wy aspekt siedlisk leśnych. 
Kazimierz Mąkosa 

Ł. S. Sawieliewa. USTOICZIWOST 
DIERIEWIEW I KUSTARNIKOM 
W ZASZCZITNYCH LIESNYCH 
NASAŻDZIENIJACH (Odporność 
drzew i krzewów w ochronnych za- 

drzewieniach leśnych). Izd. Lies- 
naja promyszliennost. Moskwa 
1975, s. 168. 

Problemami dendrologicznymi 

występującymi na obszarach sztu- 
cznie zalesionych autorka intere- 
suje się już od wielu lat, czego do- 
wodem są liczne wartościowe pra- 
ce zamieszczone w różnych czaso- 
pismach fachowych. Książka, któ- 
rą obecnie prezentuje czytelnikom, 
jest efektem długotrwałych badań 
drzew i krzewów  zasadzonych 

przez człowieka w strefie suchych 

stepów i półpustyń ZSRR. Obej- 
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mują one powierzchnię 615 tys. 

ha, z czego na ochronne pasy le- 

śne przypada około 110 tys. ha. 

Recenzowana publikacja skła- 

da się z 7 zasadniczych, obszer- 

nych rozdziałów. W I opisane są 

glebowe i klimatyczne warunki 

suchych stepów i półpustyń, a tak- 

że przedstawiona jest historia le- 

śnych nasadzeń. Dowiadujemy się 

m. in., że początek zalesienia ste- 

pów w Rosji sięga lat 1843—1844, 

kiedy to powstały pierwsze pań- 

stwowe doświadczalne stacje leśni- 

ctwa Wielko-Anadolskiego i Bier- 

diańskiego. W tym samym. czasie 

rozpoczęto zalesianie terenów wy- 

żynnych Jergeni zlokalizowanych 

na zachód od dolnej Wołgi. W la- 

tach 1886—1906 przeprowadzono 

na Zawołżu ochronne nasadzenia 

leśne na obszarze obejmującym w 

przybliżeniu 7,9 tys. ha. 

Przedsięwzięcie na wyżynie 

Jergeni zakończyło się jednak nie- 

powodzeniem, prawdopodobnie na 

skutek znacznego deficytu wody 

w glebie. Po Rewolucji Pazdzier- 

nikowej nadano omawianemu za- 

sadnieniu znaczenie państwowe. 

Pierwsza pięciolatka przyniosła 

dorobek w postaci 136 tys. ha le- 

śnych nasadzeń, w tym ochron- 

nych pasów leśnych zabezpiecza- 

jących pola uprawne — 21 tys. ha. 

Wartość tych pozycji w okresie 

drugiej pięciolatki wzrosła do 525 

i 278 tys. ha. W powojennym pla- 

nie odbudowy i rozwoju gospodar- 

stwa narodowego ZSRR (1946— 

1950) przewidywano realizację 

sztucznych nasadzeń na przestrze- 

ni 705 tys. ha. Już wiosną 1949 r. 

objęły one 279 tys. ha, przeważnie 

na stepach. Do roku 1965 w stepo- 

wych 1 leśnostepowych rejonach 

europejskiej części Związku Ra- 

dzieckiego zasadzono lasy na po- 

wierzchni 1414,98 tys. ha. 

Obserwacje wykazały, że w 

czasie pierwszych 10—15 lat od 
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