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1. WSTĘP 

гу sommcowanls przyrodniczych warunków wzrostu i rozwoju roślin- 

ności w Polsce wynika nie tylko z różnic edaficznych, ale także 

z dużej zmienności klimatu. Wśród dyscyplin naukowych zainteresowa- 

nych poznaniem warunków ekologicznych rozwoju ekosystemów leśnych 

jest leśnictwo, albowiem dzisiaj reprodukcja zasobów drzewnych jest 

prowadzona głównie w lasach o charakterze zbliżonym do naturalnych 

zespołów leśnych. Intensyfikacja produkcji leśnej przez pełniejsze wy- 

korzystanie naturalnych możliwości produkcyjnych siedlisk leśnych wy- 

maga poznania warunków ekologicznych wzrostu i rozwoju ekosystemów 

leśnych. 

Badania nad poznaniem ekologicznych warunków środowiska przy- 

rodniczego lasów i nad ich przydatnością dla produkcji leśnej były pro- 

wadzone w dwu kierunkach: 

Od Komitetu Redakcyjnego: Zgodnie z zaleceniem Zastępcy Sekretarza Naukowego 

Polskiej Akademii Nauk z 1985 r. w sprawie łączenia numerów czasopism przy 

jednoczesnym zmniejszaniu ich objętości — oddajemy do druku podwójny numer 

„Sylwana”, w którym zamieszczamy przede wszystkim referaty wygłoszone na Se- 

sji Naukowej PTL w Gdańsku we wrześniu 1984 r. oraz materiały sprawozdawcze 

z Sesji i 84 Zjazdu Delegatów Oddziałó 

   



— nad regionalizacją przyrodniczoleśną, w której dążono do wyod- 
rębnienia obszarów odpowiadających geograficznemu zróżnicowaniu sie- 
alisk, 

— nad typologią siedlisk leśnych, w której dążono do wyróżniania 
gleb leśnych według ich potencjalnych możliwości dla produkcji leśnej. 

2. ROZWÓJ REGIONALIZACJI PRZYRODNICZOLEŚNEJ 

Badania nad regionalizacją przyrodniczoleśną mają w Polsce wielo- 
Jetnią tradycję. Zostały one zapoczątkowane pracami W. Jedlińskie- 
go (1926 r.)i T.Włoczewskiego (1939 r.). 

Po wojnie administracja lasów państwowych już w 1945 r. rozpisała 
konkurs na prace z zakresu regionalizacji leśnej, w którym zostały wy- 
różnione trzy prace: Z. Czubińskiego, K. Steckiego 1 Т. 
Włoczewskiego. Poza tym badania takie prowadzili E. Chodzic- 
ki (1947 r.)ilL. Dreszer (1949 r.). 

Pomimo różnic zachodzących między poszczególnymi regionalizacjami 
szereg granic w tych podziałach odpowiada ogólnemu podziałowi geogra- 
ficznemu kraju na niziny bałtyckie, wysoczyzny pojezierne, pas wielkich 
dolin, wyżyny środkowopolskie, góry. 

Powszechnie przyjęta została regionalizacja przyrodniczoleśna L. M ro- 
czkiewicza (1952 r.). Autor ten oparł swoją regionalizację na zasię- 
gach naturalnego występowania buka, jodły, świerka północnego i świer- 
ka południowego, traktując te zasięgi jako wykładniki warunków ekolo- 
gicznych, ukształtowanych przez klimat. Przy wykreślaniu granic krain 
kierowano się nie tylko podawanymi przez geobotaników granicami wy- 
stępowania poszczególnych gatunków drzew, ale również wynikami in- 
wentaryzacji lasów. 

Na podstawie przyjętych kryteriów L. Mroczkiewicz wyróżnił 
7 krain i 35 dzielnic przyrodniczoleśnych, które są powszechnie znane. 
Zostaty one scharakteryzowane, na podstawie ówcześnie dostępnych ma- 
teriałów, pod względem klimatycznym, glebowym oraz składu gatunko- 
wego lasów. 

Regionalizacja ta została w głównych zarysach wprowadzona do Za- 
sad Hodowlanycn (wyd. III, 1969 r.) jako podstawa planowania hodo- 
wlanego w lasach. Została jednakże uszczegółowiona w wyniku prac 
zespołu pracowników administracji lasów państwowych. Wyróżniono 59 
dzielnic, a ich granice były prowadzone granicami dawnych nadleśnictw. 
W Zasadach tych przedstawiono w przekroju krain i dzielnic udział pa- 
nujących gatunków drzew, strukturę siedlisk i ich potencjalne możli- 
wości produkcyjne. 

Należy tutaj podkreślić duży wkład i zasługę J. Szczuki, który 
wprowadził regionalizację przyrodniczoleśną do praktyki i oparł na niej 
planowanie hodowlane w leśnictwie. 

Regionalizacja L. Mroczkiewicza została wprowadzona do znowelizo- 
wanych Zasad Hodowli Lasu (wyd. IV, 1979 r.) i ujęta w oddzielnym to= 
mie. Zrewidowano granice dzielnic, opierając je nie na granicach stale 
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zmienianych nadleśnictw, lecz na kryteriach przyrodniczych. Wyróż- 
niono w 8 krainach 59 dzielnic przyrodniczoleśnych. 

Jednakże regionalizacja ta wymagała już weryfikacji. Powstała bo- 
wiem potrzeba uwzględnienia w niej poważnych osiągnięć różnych dys- 
cyplin naukowych w poznaniu środowiska przyrodniczego w naszym kra- 
ju. Pracy tej podjął się zespół pracowników Instytutu Badawczego Leś- 
nictwa (T. Trampler, E. Dmyterko, A. Girzda i na po- 
czątku A. Sierpińska) w ramach problemu węzłowego 09.10, a na- 
stępnie problemu międzyresortowego MR 25, koordynowanego przez In- 
stytut Geografii PAN. 

Przystępując do weryfikacji regionalizacji L. Mroczkiewicza uznano, 
że założenia przyjęte przez tego autora przy wyróżnianiu krain i dzielnic 
przyrodniczoleśnych sprawdziły się w praktyce w wyniku stosowania 
jej przez wiele lat jako podstawy planowania hodowlanego w leśnictwie. 
Należaio zrewidować jedynie zasady rozgraniczania tych jednostek. 

Z. Obmiński (1977 r.) wystąpił z tezą, że podstawową jednostką 
regionalizacji przyrodniczoleśnej powinna być fizjocenoza. Jest to jedno- 
stka ekologiczno-fizjograficzna, o której charakterystycznych cechach de- 
cyduje miejscowy układ stosunków litologicznych, geomorfologicznych, 
klimatycznych, glebowych, dynamiczno-geochemicznych i biocenotycz- 
nych, często silnie modyfikowanych przez działalność człowieka. Jest ona, 

bez względu ną poziom hierarchiczny i stopień generalizacji, jednostką 
przestrzenną, terytorialnie zwartą, wewnętrznie spójną i wyróżniającą się 
w określony sposób właściwościami ekologiczno-fizjograficznymi, warun- 
kującymi potencjalne możliwości rozwoju lasów oraz ich wielorakich 
tunkcji. . 

W pracy nad rewizją regionalizacji przyjęto, że podstawowa jednostka 
ekologiczno-fizjograficzna będzie wyróżniana i rozgraniczana na podsta- 

wie rozprzestrzenienia się powierzchniowych utworów geologicznych. Jest 

to bowiem ważny element ekologiczny w środowisku przyrodniczym, 

gdyż: 
— na danym podłożu geologicznym w określonych warunkach klima- 

tycznych powstaje jeden typ gleby o określonym typie gospodarki wod- 

nej, 
— na danym podłożu geologicznym w określonych warunkach kli- 

matycznych powstaje jeden zespół klimaksowy roślinności naturalnej, 

— od utworu geologicznego, z którego wykształciła się gleba, w głów- 

nej mierze zależą potencjalne możliwości produkcyjne siedlisk leśnych. 

Dominujący w regionie powierzchniowy utwór geologiczny lub okreś- 

lona mozaika tych utworów wskazuje na to, że obszar ten ukształtował 

się pod wpływem tych samych procesów geologicznych i morfogenetycz- 

nych. Stosunkowo mały obszar wyróżnionych regionów przemawia za 

tym, że jest on również jednorodny pod względem klimatycznym. Można 
zatem przyjąć, że dynamika rozwoju gleb i naturalnej roślinności, przy 

uwzględnieniu zróżnicowania siedlisk, będzie podobna na całym obszarze 
regionu. 

Mały obszar regionu pozwala również sądzić, że na całym jego tere- 

nie historyczny rozwój społeczno-ekonomiczny był podobny, a jego wy- 

razem jest obecna struktura użytkowania gruntów, a w tym i udział la- 
sow. 
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Można zatem przyjąć, że regiony wyróżnione i rozgraniczone na pod- 
stawie przyjętej zasady, nazwane mezoregionami przyrodniczoleśnymi, 
są jednostkami ekologiczno-fizjograficznymi (fizjocenozami) w zrozumie- 
niu Obmińskiego. | 

Do przeprowadzenia analizy przestrzennej występowania poszczegól- 
nych rodzajów powierzchniowych utworów geologicznych i do wyróżnia- 
nia i rozgraniczania mezoregionów wykorzystano mapy geologiczne w 
skali 1 : 300 000. Wyróżniono 148 mezoregionów przyrodniczoleśnych. 

Kierując się ukształtowaniem terenu i lesistością mezoregionów łą- 
czono je w dzielnice. Dzielnice leżące w granicach występowania buka, 
jodły, świerka północnego i świerka południowego łączono w krainy. 
W ramach 8 krain wyróżniono 58 dzielnie przyrodniczoleśnych (ryc. 1). 

  
Ryc. 1. Schematyczna mapa regionalizacji przyrodniczoleśnej (ekologiczno-fizjogra- 

ficznej) 
I. Kraina Bałtycka 
II. Kraina Mazursko-Podlaska 
III. Kraina Wielkopolsko-Pomorska 
IV. Kraina Mazowiecko-Podlaska 
V. Kraina Śląska 
VI. Kraina Małopolska 
VII. Kraina Sudecka 
VIII. Kraina Karpacka



Wielu autorów, w tym również L. Mroczkiewicz, uważało, że ważnym 
elementem, który powinien być uwzględniony w regionalizacji przyro- 
dniczoleśnej, jest występowanie naturalnych zespołów leśnych. Zakoń- 
czenie prac nad kartowaniem potencjalnej roślinności naturalnej w kraju 
przez zespół pod kierunkiem prof. W. Matuszkiewicza umożli- 
wiło przeprowadzenie analizy ich występowania w mezoregionach, dziel- 
nicach i krainach przyrodniczoleśnych. (Dziękuję Panu Profesorowi za 
uprzejme udostępnienie nie opublikowanych materiałów źródłowych w 
postaci map w skali 1: 100 000). 

Analiza występowania naturalnych zbiorowisk leśnych i ich regional- 
nych i klimatycznych odmian posłużyła za podstawę do zaliczenia krain 
przyrodniczoleśnych do określonych obszarów ekoklimatycznych, w któ- 
rych warunki ekologiczne ukształtowały się pod wpływem określonego 
klimatu. 

Wyróżniono następujące zespoły leśne lub ich odmiany: 
— subatlantyckie; grupują się one w Krainie Bałtyckiej i ob- 

szar ten zaliczono do ekoklimatu morskiego; 
— środkowoeuropejskie; występują w Krainie Wielkopol- 

sko-Pomorskiej i w Krainie Śląskiej i obszar obu krain zaliczono do eko- 
klimatu środkowoeuropejskiego; - 

— subborealne; grupują się w Krainie Mazursko-Podlaskiej i 
obszar ten zaliczono do ekoklimatu subborealnego; 

— środkowopolskie i sarmackie; występują obok zespo- 
łów o charakterze środkowoeuropejskim i subkontynentalnym; głównie 
w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej (bez dzielnie południowo-wschodnich) 
i w Krainie Małopolskiej i obszar ten zaliczono do ekoklimatu środko- 
wopolskiego, o charakterze przejściowym między klimatem środkowo- 
europejskim a subkontynentalnym; 

— subkontynentalne; grupują się, obok zespołów o charak- 
terze środkowoeuropejskim i środkowopolskim, w południowo-wschodnich 
dzielnicach Krainy Mazowiecko-Podlaskiej, co przy braku buka i jodły, 
ważnych elementów atlantyckich, upoważniło zaliczenie tego obszaru do 

ekoklimatu subkontynentalnego; 

— górskie sudeckie; występują w Krainie Sudeckiej i obszar 

ten zaliczono do ekoklimatu górskiego; 

— górskie karpackie; występują w Krainie Karpackiej i ob- 
szar ten zaliczono do ekoklimatu górskiego. 

W ramach obszarów ekoklimatycznych wyróżniono regiony ekoklima- 

tyczne kierując się ukształtowaniem terenu. Jest to ważny element wpły- 

wający na klimat, uwzględniany w niektórych regionalizacjach klima- 
tycznych (E. Romer, W. Wiszniewski). Ogółem w ramach 7 ob- 
szarów wyróżniono 29 regionów ekoklimatycznych (ryc. 2). 

Przyjęte granice krain przyrodniczoleśnych i grup mezoregionów jako 

granice obszarów i regionów ekoklimatycznych należy traktować jako 
umowne, przedstawiające strefy przejściowe między poszczególnymi eko- 

klimatami. | 

Wyróżnione jednostki ekoklimatyczne scharakteryzowano elementami 

klimatycznymi, ważnymi dla poznania warunków ekologicznych rozwoju 

roślinności, a mianowicie: temperaturą roku, stycznia, lipca i okresu we- 

0



    
Ryc. 2. Schematyczna mapa regionalizacji ekoklimatycznej 

А, В, ..... С — obszary ekoklimatyczne 
1, 2,3 ль. — regiony ekoklimatyczne % 

getacyjnego, amplitudą roczną temperatur, sumą opadów w roku iw 
okresie wegetacyjnym. Analiza tych elementów przy pomocy testów ma- 
tematyczno-statystycznych wykazała, że w elementach klimatycznych 
między obszarami i między regionami wewnątrz obszarów zachodzą istot- 
ne różnice. 

Powstały zatem dwie regionalizacje oparte na przesłankach ekolo- 
gicznych. Można przyjąć, że regionalizacja przyrodniczoleśna, a raczej 
ekologiczno-fizjograficzna, powinna być pomocna w planowaniu prze- 
strzennym i przy ustalaniu funkcji fizjotaktycznej lasów. Może ona być 
przydatna jako pomoc przy kartowaniu siedlisk. 

Dotychczas uważano, że podnosząc szczegółowość regionalizacji przy- 
rodniczoleśnej można również podnosić szczegółowość planowania hodo- 
wlanego w leśnictwie. Tymczasem regionalizacja ekoklimatyczna wyka- 
zała, że może ona stanowić racjonalną podstawę dla planowania hodowla- 
nego w leśnictwie. 
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Wykaz obszarów i regionów ekoklimatycznych 

  

Obszary ekoklimatyczne Regiony ekoklimatyczne 

  

Obszar A — ekoklimat morski 

ow 
o 

Ma
 

je wybrzeża południowobałtyckiego 

niziny pomorskiej 

pojezierza pomorskiego północnego 

żuław wiślanych 

pojezierza iławskiego 

  

Obszar B — ekoklimat 

środkowoeuropejski 

pojezierza pomorskiego południowego 

pojezierza wielkopolskiego 

wyżyn dolnośląskich 

  

Obszar Ć€ — ekoklimat subborealny —
 

W
 

niziny staropruskiej 

pojezierza mazurskiego 

wysoczyzny białostockiej 

  

Obszar D — ekoklimat 

środkowopolski 

B
w
 
P
P
 

a 
u 

niziny mazowieckiej 

wysoczyzny siedleckiej 

wyżyny małopolskiej 

podgórski — Jury Krakowsko- 

-Częstochowskiej 

gór niskich — Gór Świętokrzyskich 

podgórski — Roztocza 

  

Obszar E — ekoklimat 

‘subkontynentalny R 

niziny poleskiej 

wyżyny wołyńskiej 

  

Obszar F — ekoklimat 

górski sudecki 

A
W
D
 M
 podgórski sudecki 

gór wysokich — Karkonoszy 

gór średnich — Sudetów Środkowych 

gór wysokich — Sudetów Wschodnich 

  

Obszar G — ekoklimat 

górski karpacki 

H
R
O
P
E
R
 podgórski karpacki 

gór wysokich — Beskidu Wysokiego 

gór średnich — Beskidu Sądeckiego 

gór średnich — Bieszczad 

gór alpejskich — Tatr 

3. ROZWÓJ TYPOLOGII SIEDLISK LEŚNYCH 

Najstarszy kierunek w typologii leśnej, mający już dziś tylko zna- 
czenie historyczne, polegał na wyodrębnianiu jednostek na podstawie 
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składu gatunkowego drzewostanów. Takie typy lasu wyróżniał w Polsce 
J. Miklaszewski (1928 r.)iJ. Paczoski (1930 r.). 

Właściwa typologia leśna rozwijała się początkowo w dwu kierun- 
kach. Pierwszy z nich — gleboznawczy — opierał się na założeniu, że naj- 
ważniejszymi czynnikami ekologicznymi warunkującymi możliwości pro- 
dukcyjne siedlisk jest zasobność i wilgotność gleby. Przedstawiciełami 
tego kierunku w Polsce byli: Romanow (1919 r.), E. Chodzicki 
(1953 r.)iB. Alexandrowicz (1948 r.). 

Równolegle z nim rozwijał się drugi kierunek florystyczny. Przed- 
stawiciele tego kierunku wychodzili z założenia, że produkcyjność sie- 
dlisk leśnych znajduje pełny wyraz w występującej na tym siedlisku roś- 
linności. W związku z tym roślinność była traktowana jako element dia- 
gnozy. Reprezentantami tego kierunku byli W. Jedliński (1928 r.), 
J.J. Karpiński (1949 r.)iW. Niedziałkowski (1935 r.). 

Ostatecznie współczesna typologia siedlisk leśnych została opracowa- 
na przez zespół pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnic- 
twa (L. Mroczkiewicz, T. Trampler, J. Bąkowski, E.iL 
Bernadzcy, K. Mąkosa). Autorzy ci wyszli z założenia, że właści- 
wości lasu i jego przydatność dla produkcji leśnej najpełniej przejawiają 
się w charakterystycznym układzie ekologicznym (ekosystemie), jaki two- 
rzy swoista roślinność, świat zwierzęcy i siedlisko. Najtrwalszym elemen- 
tem tego układu jest siedlisko, które nawet po zmianie szaty roślinnej 
(drzewostanu) zachowuje przez długi czas swe najistotniejsze właściwości 
— swoją potencjalną zdolność produkcyjną. Od zdolności tej w głównej 
mierze zależy osiągalny w danych warunkach ekologicznych gospodarczy 
eiekt produkcji leśnej. 

Siedlisko zostało przyjęte jako konkretnie istniejący w przyrodzie 
układ dynamiczny, związany wzajemnymi zależnościami z określonym 
zespolem organizmów żywych (roślin i zwierząt). 

Jako jednostkę taksonomiczną przyjęto typ siedliskowy lasu. Jest to 
pojęcie, do którego są zaliczane siedliska i odpowiadające im ekosystemy 
leśne o podobnych potencjalnych warunkach produkcyjnych i o podob- 
nej przydatności hodowlanej w leśnictwie. 

O przydatności siedliska dla produkcji leśnej decyduje rola jaka przy- 
pada poszczególnym gatunkom drzew w budowie drzewostanu i ich pro- 
dukcyjność w danych warunkach ekologicznych. W zależności od tego 
wyróżniono: siedliska ubogie — bory, siedliska średnio żyzne — bory 
mieszane, siedliska żyzne — lasy mieszane, siedliska bardzo żyzne — 
lasy. W zależności od stopnia uwilgotnienia gleby wyróżniono grupy 
siedlisk: suche, świeże, wilgotne; bagienne i zalewowe. 

Na tych dwóch elementach została zbudowana powszechnie znana 
siatka ekologiczna porządkująca typy siedliskowe lasu na nizinach i wy- 
żynach w zależności od żyzności i wilgotności, a na pogórzu — siedliska 
wyżynne i w górach — siedliska górskie wg stref wysokościowych i żyz- 
ności siedliska. 

Wieloletnie badania doprowadziły do ustalenia, w ramach poszcze- 
gólnych siedlisk, współzależności między możliwościami produkcyjnymi 
(bonitacja) poszczególnych gatunków drzew i ich rolą w budowie drze- 
wostanu a roślinnością dna lasu i kompleksem elementów glebowych. 
Umożliwiło to pełne scharakteryzowanie wyróżnionych typów siedlis- 
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kowych lasu i opracowanie zestawu roślin runa leśnego oraz klucza do 
rozpoznawania siedlisk na podstawie elementów glebowych. 

Założenia typologii siedlisk leśnych oraz podsumowanie wieloletnich 
badań zakończonych na tym etapie w skali całego kraju zostały przed- 
stawione w publikacji: Typy siedliskowe lasu (1964 r.). 

Opracowanie to stało się podstawą do wprowadzenia przez J. Szczu- 
kę do Zasad Hodowlanych (1969 r.) charakterystyki siedlisk w przekroju 
krain przyrodniczoleśnych. Dzięki temu typologia siedlisk leśnych otrzy- 
mała trwałe prawa obywatelstwa w gospodarstwie leśnym. 

Na podstawie typu siedliskowego lasu, w zależności od krainy. i dziel- 
nicy przyrodniczoleśnej, został podany typ gospodarczy drzewostanu jako 
hodowlany cel produkcji, skład gatunkowy upraw leśnych oraz właści- 
wa rębnia, która powinna być stosowana przy odnawianiu lasu. Są to 
elementy, które ułatwiają okresowe planowanie hodowlane w planach. 
urządzania lasu, jak i bieżące planowanie hodowlane przy sporządzaniu 
rocznych planów gospodarczych. 

Równolegle z tym w Instrukcji urządzania lasu (1970 r.) w załączniku 
nr 2 zostały podane zasady rozpoznawania i kartowania siedlisk leśnych. 
W Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej powstały specjalistyczne 
pracownie, którym powierzono sporządzanie map gleb i siedlisk. Rozpo- 
częto prace nad kartowaniem siedlisk w kraju. Należy wskazać na za- 
sługi A. Dalmaczyńskiego, J. Dzierzbickiego iZ. Ada- 
mowicza, którzy podjęli trud realizacji ustaleń Instrukcji urządzania 
lasu w zakresie sporządzania map gleb i siedlisk. 

Prace nad doskonaleniem typologii siedlisk leśnych były dalej pro- 
wadzone pod kierunkiem K. Mąkosy przy współpracy J. Bąkow- 
skiego i A. Girżdy. Do współpracy włączono również Pracownie 
Glebowo-Siedliskowe BULiGL, co znacznie przyspieszyło postęp prac. 

Efektem tych prac było: 
— Wyróżnienie i scharakteryzowanie niektórych typów siedliskowych 

lasu, które nie zajmują znaczniejszych powierzchni i nie występują czę- 
sto. Umożliwiło to uzupełnienie brakujących ogniw w siatce typologicz- 
nej. 

— Sprecyzowanie i wyprowadzenie pojęcia rodzaju siedliska, wyróż- 
nianego w ramach typu siedliskowego lasu w zależności od podłoża geo- 
logicznego, z którego wykształciła się gleba. 

— Sprecyzowanie stopni występowania wody gruntowej i wody gle- 
bowo-opadowej w siedliskach jako podstawy wyróżniania wariantów wil- 
gotnościowych siedlisk. 

— Ustalenie zasad rozpoznawania form stanu (zniekształcenia, degra- 
dacji) siedliska. 

Uzyskany w wyniku badań naukowych postęp w zakresie diagnozo- 
wania siedlisk został wprowadzony do Zasad Hodowli Lasu (wyd. IV, 
1980 r.) i ujęty w oddzielnym tomie. Charakterystyka siedlisk została 
ujęta dla całego kraju w jednym opisie z zaznaczeniem różnic zachodzą- 
cych między nimi w poszczególnych krainach. 

Również w Instrukcji urządzania lasu, tom 3 (Prace glebowo-siedlis- 
kowe) (1981 r.) zostały podane udoskonalone zasady kartowania siedlisk 
leśnych uwzględniające uzyskany postęp w zakresie klasyfikacji siedlisk 
leśnych. |



Typologia leśna nie tylko opisuje wyróżnione typy siedlisk i umożli- 
wia ich rozpoznawanie, ale również je klasyfikuje ujmując w układzie 
ekologicznym według stopni żyzności i wilgotności. 

Przedstawiona regionalizacja przyrodniczoleśna (ekologiczno-fizjogra- 
ficzna) i ekoklimatyczna oraz typologia siedlisk leśnych, które powstały 
w wyniku wieloletnich badań prowadzonych w Instytucie Badawczym 
Leśnictwa, jest jednym spójnym systemem klisyfikacji przyrodniczych 
warunków produkcji leśnej, zbudowanym na podstawach ekologicznych. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 9 stycznia 1985 r. 

Краткое содержание 

Исследования природных условий лесной продукции в Польше имеют уже 

лиительную традицию и серьезные научные достижения. Эти исследования 

проводились в двух направлениях. 

Первое из них было нацелено на определение географической дифферен- 

циации природной среды, отражением этого были очередно разрабатываемые 

системы природно-лесной районизации. Последняя из них была основана на 

экологических и физиографических критериях. 

Другое направление стремилось определить пригодность условий местопро- 

израстания для лесного производства. На экологических основах была разра- 

ботана типология лесных условий местопроизрастания. Представлены признаки, 

которые дают возможность расшифровывать и определять настоящее состояние 

(степень деградации). 

Разработана природно-лесная районизация и типология лесных условий 

местопроизрастания. Она создает сомкнутую систему классификации природ- 

ных условий для лесного производства, основанного на экологических принци- 

пах. Для каждого типа условий местопроизрастания в зависимости от IIOJIO- 

жения в природно-лесном районе был определен хозяйственно желаемый целе- 

вой видовой состав насаждения. Это дает научные основания для планирования 

лесоводственных мероприятий (выбор рубок и видового состава культуры). 

Кроме того, природно-лесная районизация может быть использована для плани- 

рования физиотактичесчих, защитных и общественных функций лесов в про- 

странственном планировании страны. 

Summary 

Studies aimed at recognition of natural conditions of forest production in Po- 

land have already a long tradition and important scientific achievements. The 

studies were conducted in two directions. 

The first one was tending to determine the geographical differentiation of the 

natural environment and was expressed in successively elaborated natural forest 
regionalizations. The last one of them was based on ecological and physiographical 

criteria. 

С



The second one was aimed at determination of the usefulness of sites for 
forest production. The typology of forest sites was based on ecological foundations. 
Features rendering possible the recognition of the forest sites and the determination 
of their present state (degree of degradation) were given. 

The elaborated natural forest regionalization and typology of forest sites make 
a coherent system of classification of natural conditions for forest production, 
based on ecological knowledge. In dependence on the situation in a natural forest 
region, the desired final species composition of a stand was determined for each 
forest site type. This gives scientific bases for silvicultural planning (choice of 
cutting form and species composition of plantation). Moreover, the natural forest 
regionalization can be used for planning the physiotactical protective and social 
functions of the forests at spatial planning of the country.


