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CLASSIFICATION OF CLEARCUT´S VEGETATION IN CONIFEROUS FORESTS
OF NORTH-WESTERN NOVGOROD REGION

Abstract. Investigations were carried out in Novgorod region. Disturbed

ecosystems on the example of cuttings of pine and spruce forests were

investigated on 95 sample plots. The quadrats ranged in size from 100 to 300 m2

and in ages from 3 to 7 years. The data were analysed by cluster and detrendent

correspondence analysis (DCA) to evaluate the degree of heterogeneity. First

classification of clearcuts vegetation on dominant base is more detailed (16

types) then classification units obtained by mathematical methods (7 types).

This study demonstrated some differences between two approaches for

distinguishing the classification units of vegetation in forest ecology.

Clearcut´s vegetation was analysed as a complex of phytocoenoses. Extremal

ecological habitats determined formation of one exact clearcut´s phytocoenose

type. Diversity of types was higher in middle ecological habitats in different

forest types.

First classification obtained 16 types of phytocoenoses based on dominant

species. Second classification obtained 7 types of phytocoenoses based on the

results of cluster analysis and detrendente correspondence analysis (DCA).

They could be combined in 5 groups: bog, swamp, woodland, dried mesotrophic

and meadows.
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1. WSTÊP

Prowadzenie zrêbów jest jednym z najistotniejszych przejawów oddzia³ywania
cz³owieka na ekosystemy leœne. Zrêby zupe³ne s¹ jednym z podstawowych obiek-
tów zainteresowania botaników i leœników, jednak do tej pory ukaza³o siê niewiele
prac poœwiêconych analizie struktury powierzchniowej wystêpuj¹cej na nich
roœlinnoœci. W zwi¹zku z tym szczególnego znaczenia nabieraj¹ badania nad mo-
zaikowatoœci¹ roœlinnoœci zrêbowej prowadzone w œwietle wspó³czesnych teorii
wielopoziomowej organizacji pokrywy roœlinnej, z u¿yciem narzêdzi matematycz-
nych. Poznawanie roli ¿ywej pokrywy roœlinnej w procesie odbudowy zbiorowisk
leœnych zniekszta³conych przez zr¹b ma d³ug¹ tradycjê w rodzimej nauce leœnej,
rozwijan¹ tak¿e wspó³czeœnie.

Celem niniejszej pracy* by³o zbadanie roœlinnoœci zrêbowej lasów strefy
po³udniowej tajgi, porównanie wyró¿nionych wizualnie jednostek klasyfikacyj-
nych z wynikami analizy klasterowej (skupieñ) i korespondencyjnej.

2. MIEJSCE BADAÑ

Badania roœlinnoœci zrêbowej przeprowadzono w lipcu 2000 roku na terenie
leœnictwa Taleckiego, nale¿¹cego do Nadleœnictwa Nebolskiego (rejon Lubytinski,
obwód Nowogrodzki). Obszar badañ charakteryzuje siê umiarkowanie ch³odnymi
zimami i niewielk¹ sum¹ œredniorocznych opadów (750–800 mm/rok) (Atlas
Novgorodskoj oblasti 1982). Rejon Lubytinski nale¿y do Wzniesienia Wa³daj-
skiego (Ponomarev 1955). Jest to jeden z najsilniej zabagnionych obszarów w ob-
wodzie. Gleby darniowo-bielicowe i bielicowe zajmuj¹ 77,3% jego ca³kowitej
powierzchni (Atlas Novgorodskoj oblasti, 1982). Terytorium, na którym prowa-
dzono badania, nale¿y do obszaru Volchovskiego w strefie lasów po³udniowej
tajgi, podprowincji pó³nocnej Dwiny – Górnego Dniepru w prowincji pó³nocno-
europejskiej tajgi (Alexandrova i in. 1989). Lesistoœæ rejonu wynosi 76,8%
(Avdeev 1998). Na znacznej czêœci obszaru, wskutek licznych wyrêbów dokony-
wanych w przesz³oœci, nast¹pi³o przekszta³cenie lasów iglastych w mieszane z
du¿ym udzia³em miêkkich gatunków liœciastych (Nikonov 2000). Przewa¿aj¹ tu
lasy brzozowe i osikowe z niewielkim udzia³em gatunków iglastych (Kalantirya i
in. 1998).
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Œcinka drzew w gospodarstwie odbywa siê g³ównie zim¹, z u¿yciem ciê¿kich
maszyn leœnych, z oczyszczeniem zrêbu za pomoc¹ ci¹gników oraz zgarniêciem
odpadów zrêbowych w wa³y. Po oczyszczeniu zrêbu nastêpuje jego odnowienie
przy u¿yciu 3-letnich sadzonek œwierka umieszczanych w bruzdach wyoranych
p³ugiem. Sadzonki œwierka przyjmuj¹ siê s³abo, czêsto zamieraj¹. Nie uda³o siê
ustaliæ przyczyn tego stanu w badanych obiektach.

3. OBIEKT I METODA BADAÑ

Obiektem badañ by³y zrêby w 3 do 7 lat po usuniêciu drzewostanów sosno-
wych i œwierkowych, o powierzchni od 1,5 do 16 ha. Poniewa¿ ka¿dy zr¹b móg³
byæ zró¿nicowany ekologicznie z powodu mikroreliefu, do badañ wybrano jedno-
rodne fragmenty roœlinnoœci z okreœlonymi gatunkami dominuj¹cymi w podroœcie,
runie i warstwie mszystej. Ka¿dy typ fitocenozy kszta³tuje siê w specyficznych wa-
runkach ekologicznych, mimo jednakowego sposobu naruszenia pokrywy gle-
bowej w trakcie prac zrêbowych. Zdjêcia fitosocjologiczne obejmowa³y faktyczny
obszar zajmowany przez dan¹ fitocenozê o powierzchni 150–200 m2 (rzadziej
100–300 m2). £¹cznie na zrêbach sosnowych i œwierkowych wykonano 98 zdjêæ
wed³ug standardowej metodyki. Wszystkie zdjêcia wprowadzono do arkusza
kalkulacyjnego «Excel». Dalsze opracowanie prowadzono za pomoc¹ pakietów
«Statistica» i «PC-ORD».

Oznaczenia gatunków roœlin naczyniowych wykonano na podstawie Klucza do
oznaczania roœlin naczyniowych europejskiej czêœci Rosji Gubanova i in. (1995),
mchów – wed³ug listy mchów terytorium by³ego ZSRR Ignatova i Afoniny (1992).

4. WYNIKI BADAÑ

4.1. Typologia roœlinnoœci zrêbowej

Fitocenozy przyporz¹dkowano okreœlonym typom lasu. Na podstawie danych
taksacyjnych oraz analizy roœlinnoœci lasów iglastych w rejonie badañ wydzielono 8
g³ównych typów lasu (wg Sukaèeva 1957): œwierczyny szczawikowe, œwierczyny
czernicowe, œwierczyny torfowcowe, œwierczyny mieszane, soœniny we³niankowo-
turzycowo-torfowcowe, soœniny czernicowo-brusznicowo-torfowcowe, soœniny
brusznicowe i czernicowe.

Na zrêbach œwierkowych i sosnowych wyró¿niono 16 typów fitocenoz (ze-
spo³ów roœlinnych). Najwa¿niejsze spoœród nich to: zespó³ trzcinnika piaskowego,
zespó³ trzcinnika leœnego, zespó³ trzcinnika lancetowatego, zespó³ wierzbowni-
cowy i zespó³ we³niankowo-turzycowo-torfowcowy.

Klasyfikacja roœlinnoœci zrêbowej lasów iglastych 11



Zespo³y trzcinnika piaskowego w badanym rejonie s¹ charakterystyczne dla
wszystkich typów œwierczyn.

Zespó³ trzcinnika leœnego kszta³tuje siê po wyrêbie œwierczyn czernicowych,
szczawikowych, mieszanych i soœnin czernicowych.

Klimatyczne warunki zachodnich rejonów europejskiej czêœci Rosji
umo¿liwi³y rozpowszechnienie zespo³ów trzcinnika lancetowatego (Tichonov,
1979) z panuj¹cym Calamagrostis canescens (Web.) Roth. Fitocenozy te spo-
tykano w warunkach podwy¿szonej wilgotnoœci gleby.

Zespo³y malinowe rozwijaj¹ siê w tym rejonie stosunkowo rzadko.
Stwierdzono je w miejscu wyciêtych œwierczyn czernicowych i szczawikowych.

Zespo³y wierzbownicowe z panuj¹c¹ Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
formuj¹ siê na miejscu œwierczyn czernicowych i szczawikowych oraz soœnin
brusznicowych. Wed³ug danych N. G. Ulanovoj i A. A. Maslova (1989) zespó³ ten
znamionuje najbardziej naœwietlone mikrofragmenty terenu, z du¿ym udzia³em
azotu w glebie.

Du¿y obszar zajmuje zespó³ we³niankowo-turzycowo-torfowcowy. Powstaje on
wy³¹cznie w miejscu wyciêtych soœnin we³niankowo-turzycowo-torfowcowych, w
warunkach silnego zabagnienia.

Zespo³y sitowe z dominacj¹ Juncus effusus L., J. conglomeratus L. lub (i) J.
filiformis L. wyrastaj¹ w miejscu wyciêtych œwierczyn czernicowych i torfow-
cowych. Wed³ug danych W. I. Obidennikova (1989), w obwodzie Novgorodskim
zespo³y sitowe formuj¹ siê w miejscu wyciêtych œwierczyn czernicowych, a tak¿e
szczawikowych.

Zespo³y œmia³ka darniowego z dominacj¹ Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
stwierdzono w miejscu œwierczyn czernicowych i mieszanych, na glebach wilgot-
nych, silnie naruszonych.

W miejscu œwierczyny czernicowej i soœniny brusznicowej w warunkach
nieznacznego uwilgotnienia gleby, na wynios³oœciach terenu zanotowano rozwój
zespo³ów œmia³ka pogiêtego z dominacj¹ Deschampsia flexuosa (L.) Schur.

Zespo³y czernicowo-brusznicowo-torfowcowe formuj¹ siê na miejscu soœnin
okreœlonego typu. Czernicowo-torfowcowy i brusznicowo-torfowcowy – po
wyrêbie œwierczyny torfowcowej. Brusznicowo-mszyste fitocenozy kszta³towa³y
siê w miejscu œwierczyny czernicowej, zaœ brusznicowo-czernicowe – w miejscu
œwierczyny szczawikowej.

Zespo³y turzycowe powsta³y na miejscu œwierczyny torfowcowej. W ich
kszta³towaniu g³ówny udzia³ bierze Carex cinerea Poll., rzadziej – C. nigra (L.)
Reichard.

Zespo³y wrzosowiskowe trafia³y siê w tym rejonie bardzo rzadko, co jest
zwi¹zane ze specyficznymi warunkami ich kszta³towania. Ten typ fitocenoz uda³o
siê znaleŸæ po wyciêtej œwierczynie szczawikowej i soœninie brusznicowej, gdzie
wrzos z pewnoœci¹ wystêpowa³ do czasu wykonania zrêbu.
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4. 2. Klasyfikacja roœlinnoœci zrêbowej

4.2.1. Analiza klasterowa roœlinnoœci

Klasyfikacjê roœlinnoœci zrêbowej przeprowadzono za pomoc¹ analizy klas-
terowej (skupieñ) opisan¹ w programie «Statistica». Przy formowaniu klasterów
niezgodnoœci lub odleg³oœci euklidesowej miêdzy obiektami wykorzystano metodê
klasteryzacji dendrytowej Warda. W analizie wykorzystano 72 zdjêcia roœlinnoœci
zrêbowej.

W wyniku przeprowadzonej analizy wszystkie zdjêcia zaliczono do trzech
grup, wydzielonych na podstawie wilgotnoœci i ¿yznoœci gleby. Pierwsza grupa
³¹czy fitocenozy (brusznicowo-czernicowe, œmia³ka pogiêtego) suchych i najubo¿szych
biotopów powsta³ych po suchych soœninach (czernicowych i brusznicowych) oraz
zespo³y (we³niankowo-turzycowo-torfowcowe, czernicowo-brusznicowo-torfo-
wcowe) zabagnionych ubogich biotopów powsta³ych na miejscu soœnin
we³niankowo-turzycowo-torfowcowych oraz œwierczyn torfowcowych, w których
nastêpuje proces torfowienia.

Druga grupa zawiera zespo³y sitowe oraz trzcinnika lancetowatego, które
kszta³tuj¹ siê przede wszystkim na miejscu œwierczyn czernicowych, gdzie
wystêpuje wysoka troficznoœæ i przeciêtna wilgotnoœæ. W glebie przewa¿aj¹ procesy
glejowe.

Trzecia grupa ³¹czy zespo³y ³¹kowe (œmia³ka darniowego, trzcinnika piaskowego)
tworz¹ce siê w warunkach œredniego uwilgotnienia i ¿yznoœci na miejscu wszystkich
wyró¿nionych typów œwierczyn. W glebie przewa¿aj¹ procesy darniowe.

4.2.2. Diagramy porz¹dkuj¹ce zespo³y roœlinne

Analizê korespondencji (zgodnoœci) z oddalonym trendem (DCA) prze-
prowadzono za pomoc¹ programu PC-ORD (DECORANA) wed³ug typów fitoce-
noz, wyjœciowych typów lasu i gatunków. W analizie wykorzystano wszystkie
zdjêcia fitosocjologiczne roœlinnoœci zrêbowej. Do uporz¹dkowania wed³ug ga-
tunków wziêto te spoœród nich, które wystêpowa³y co najmniej w 10% zdjêæ fito-
socjologicznych. Porz¹dkowanie wed³ug typów fitocenoz wyodrêbni³o
nastêpuj¹ce grupy (ryc. 1):

1) oligotroficzne, w których nastêpuje zabagnienie wierzchniej warstwy
gleby (turzycowe, we³niankowo-turzycowo-torfowcowe, czernicowo-brusznicowo-
torfowcowe);

2) mezotroficzne i eutroficzne, o glebach gruntowo oglejonych (sitowe,
trzcinnika lancetowatego);

3) suche zespo³y eutroficzne i mezotroficzne (malinowe, wierzbownicowe,
trzcinnika leœnego i piaskowego);

4) suche zespo³y oligotroficzne (œmia³ka pogiêtego).
Lew¹ górn¹ czêœæ uk³adu wspó³rzêdnych zajmuj¹ nadmiernie uwilgotnione

fitocenozy we³niankowo-turzycowo-torfowcowe, powstaj¹ce na miejscu soœnin
we³niankowo-turzycowo-torfowcowych.
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Praw¹ górn¹ czêœæ diagramu zajmuj¹ przewa¿nie fitocenozy sitowe, turzy-
cowe i trzcinnika lancetowatego, eutroficzne, czêsto zabagnione.

Fitocenozy z udzia³em brusznicy, czernicy i torfowców jako gatunków domi-
nuj¹cych tworz¹ odosobnion¹ grupê w uk³adzie wspó³rzêdnych. Zajmuj¹ one
ujemn¹ czêœæ osi odciêtych. Tak¿e zdjêcia zespo³ów œmia³ka pogiêtego po³o¿one s¹
oddzielnie (w lewej dolnej æwiartce uk³adu wspó³rzêdnych). W oddaleniu od in-
nych zdjêæ, w dodatniej czêœci osi rzêdnych zlokalizowane s¹ suche fitocenozy z
trzcinnikiem leœnym, odznaczaj¹ce siê specyficznym sk³adem gatunkowym.

Zdjêcia zespo³ów wierzbownicowych, malinowych, czêœciowo tak¿e zespo³ów
trzcinnika piaskowego silnie przeplataj¹ siê ze sob¹, co dowodzi du¿ej zbie¿noœci ich
sk³adu gatunkowego. Zespo³y œmia³ka darniowego i trzcinnika piaskowego s¹ zbli¿one
do siebie pod wzglêdem sk³adu gatunkowego, reprezentuj¹ œrednie warunki pod
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Ryc. 1. Diagram porz¹dkuj¹cy wed³ug typów fitocenoz
Fig. 1. Diagram for sorting by phytocoenosis



wzglêdem wilgotnoœci i ¿yznoœci. Ich zdjêcia po³o¿one s¹ w centrum uk³adu, co
oznacza, ¿e ich warunki ekologiczne s¹ ma³o charakterystyczne.

W celu okreœlenia trafnoœci schematów typologicznych zbiorowisk zrêbowych
odnoszonych do wyjœciowych typów lasu (œwierczyny czernicowe, szczawikowe, mie-
szane i torfowcowe; soœniny brusznicowe, czernicowe, czernicowo-brusznicowo-
torfowcowe, we³niankowo-turzycowo-torfowcowe) przeprowadzono analizê kore-
spondencyjn¹ porz¹dkuj¹c¹ zdjêcia roœlinnoœci zrêbowej wed³ug fitocenoz i wy-
jœciowych typów lasu (ryc. 2).

Analiza danych uporz¹dkowanych wed³ug wyjœciowych typów lasu wykaza³a
odosobnion¹ grupê fitocenoz na miejscu soœnin we³niankowo-turzycowo-
torfowcowych. Tej grupie lasów odpowiadaj¹ fitocenozy we³niankowo-turzycowo-
torfowcowe – zabagnione zespo³y oligotroficzne (ryc. 2).

Jednolit¹ grupê stanowi¹ tak¿e soœniny, w których runie panowa³a czernica,
brusznica i torfowce, w ró¿nych kombinacjach: soœniny czernicowo-brusznicowo-
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torfowcowe, czernicowe i brusznicowe. Na diagramie typów fitocenoz odpowia-
daj¹ im zespo³y brusznicowo-czernicowe, czernicowo-torfowcowe, brusznicowo-
torfowcowe, brusznicowo-mszyste, brusznicowo-mszysto-chrobotkowe, charak-
teryzuj¹ce siê œrednimi warunkami ¿yznoœci i wilgotnoœci (ryc. 2).

Najbardziej jednolitym zestawem florystycznym charakteryzuj¹ siê fitoce-
nozy na miejscu œwierczyn torfowcowych. Odpowiadaj¹ im nastêpuj¹ce zbior-
owiska: trzcinnika lancetowatego, brusznicowo-torfowcowe, czernicowo-
torfowcowe, sitowe, turzycowe (ryc. 2). Niektóre z nich (trzcinnika lancetowatego,
turzycowe, czernicowo-torfowcowe) czêsto s¹ zabagnione.

Œwierczyny szczawikowe nie tworz¹ oddzielnej grupy, opisy zespo³ów nie
maj¹ wyraŸnego umiejscowienia w przedzia³ach osi wspó³rzêdnych (ryc. 2).
Odpowiadaj¹ im g³ównie zespo³y: brusznicowo-czernicowe, trzcinnika piasko-
wego, trzcinnika leœnego i œmia³ka darniowego.

Œwierczyny mieszane stanowi¹ jednolit¹ grupê na p³aszczyŸnie uk³adu
wspó³rzêdnych, odpowiadaj¹ im suche zespo³y trzcinnika leœnego, trzcinnika pia-
skowego i œmia³ka darniowego.

Najbardziej ró¿norodn¹ pod wzglêdem sk³adu gatunkowego grupê zespo³ów
zrêbowych stanowi¹ cenozy powsta³e na miejscu œwierczyn czernicowych, s¹ one
mniej wiêcej równomiernie roz³o¿one w poszczególnych czêœciach uk³adu
wspó³rzêdnych (ryc. 2). S¹ to tereny o œredniej ¿yznoœci, bez nadmiernego uwilgot-
nienia. W takich miejscach formuj¹ siê g³ównie zespo³y wierzbownicowe, trzcin-
nika leœnego i piaskowego, œmia³ka pogiêtego i darniowego, a tak¿e sitowe i
trzcinnika lancetowatego.

Wyniki analizy korespondencji wed³ug sk³adu gatunkowego przedstawiono na
rycinie 3. W celu interpretacji wyników wszystkie gatunki po³¹czono w grupy
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Skrót
Abbreviation

Gatunek
Species

Skrót
Abbreviation

Gatunek
Species

Ac Agrostis canina Je Juncus effusus

Af Athryhum filix-femina Jf Juncus filiformis

Ag Agrostis gigantea Lb Linnaea borealis

Ai Alnus incana Lp Luzula pilosa

Ap Aegopodium podagraria Lv Lysimachia vulgaris

Ar Anemone ranunculoides Mb Maianthemum bifolium

As Angelica sylvestris Me Milium effusum

At Agrostis tenuis Mp Melampyrum pratense

Aup Aulacomium palustre Oa Oxalis acetosella

Bo Brachythecium oedipodium Pa Picea abies

Bpe Betula pendula Pc Polytrichum commune

Bpu Betula pubescens Pe Potentilla erecta

Caa Calamagrostis arundinacea Pis Pinus sylvestris

Cac Calamagrostis canescens Pj Polytrichum juniperinum

Cae Calamagrostis epigeios Plc Plagiomnium cuspidatum

Camp Campanula patula Pls Pleurozium schreberi

Cap Calamagrostis purpurea Pm Plagiomnium medium

Cci Carex cinerea Pn Pohlia nutans

Ce Carex echinata Pr Padus racemosa

Cf Coronaria flos-cuculi Ps Polytrichum strictum

Ch Cirsium heterophyllum Pt Populus tremula

Cha Chamerion angustifolium Ra Ranunculus acris

Cl Carex leporina Rhs Rhytidiadelphus triquetrus

Clc Calliergon cordifolium Ri Rubus idaeus

Cn Carex nigra Rn Ribes nigrum

Co Cirsium oleraceum Rr Ranunculus repens

Cp Cirsium palustre Rs Rubus saxatilis

Cr Carex rostrata Sa Sorbus aucuparia

De Dryopteris expansa Saa Salix aurita

Dec Deschampsia caespitosa Sca Salix caprea

Df Deschampsia flexuosa Sci Salix cinerea

Dp Dicranum polysetum Sg Sphagnum girgensohnii

Ds Dicranum scoparium Sh Stellaria holostea

Ep Epilobium palustre Sl Stellaria longifolia

Es Equisetum sylvaticum Sm Salix myrsinifolia

Ev Eriophorum vaginatum Sp Salix pentandra

Fa Frangula alnus Spa Sphagnum angustifolium

Fu Filipendula ulmaria Sps Sphagnum squarrosum

Fv Fragaria vesca Ss Salix starkeana

Gb Galeopsis bifida Sv Solidago virgaurea

Gd Gymnocarpium dryopteris Te Trientalis europaea

Gp Galium palustre To Taraxacum officinale

Gr Geum rivale Vm Vaccinium myrtillus

Hs Hylocomium splendens Vo Veronica officinalis

Jcc Juncus conglomeratus Vp Viola palustris

Vv Vaccinium vitis-idaea



ekologiczno-cenotyczne (ECG) (Prilepskij, Karpuchina, 1994; Alekseev i in.,
1992).

Analiza danych wed³ug gatunków pozwoli³a wydzieliæ trzy g³ówne grupy.
1. Roœliny terenów zabagnionych: Eriophorum vaginatum L., Carex cinerea

Poll., C. rostrata Stakes, Epilobium palustre L., Calamagrostis purpurea Trin.,
Sphagnum angustifolium L. Po na³o¿eniu diagramu sporz¹dzonego wed³ug typów
lasu, obszar ten zajmuj¹ soœniny we³niankowo-turzycowo-torfowcowe i œwier-
czyny torfowcowe.

2. Grupa borealna reprezentowana przez typowe gatunki leœne: Betula pendula

Roth., Calamagrostis arundinacea Roth., Vaccinium myrtillusL., Vaccinium vitis-

idaea L., Trientalis europaea L., Linnaea borealis L., Milium effusum L., Pleu-

rozium schreberi (Brid.) Mitt., Dicranum polysetum Sw., Hylocomium splendens

(Hedw.) Schimp. in B.S.G. Po na³o¿eniu diagramu wykonanego wed³ug typów
lasu, znajduj¹ siê w tym miejscu g³ównie œwierczyny czernicowe i szczawikowe
oraz soœniny czernicowe i brusznicowe.

3. Dla zrêbów po œwierczynach mieszanych, a w mniejszym stopniu tak¿e
czernicowych, charakterystyczna jest grupa ³¹kowo-okrajkowych roœlin zielnych
reprezentowana przez Campanula patula L., Carex leporina L., Coronaria flos-
cuculi (L.) A. Br., Galeopsis bifida Boenn., Aegopodium podagraria L., Geum ri-

vale L., Cirsium heterophyllum(L.) All., Padus racemosa (Lat.) Gilib.
Gatunki ruderalne nie wykazuj¹ œcis³ej przynale¿noœci do ¿adnego zespo³u i s¹

charakterystyczne zarówno dla grupy borealnej jak i ³¹kowej.
Porównanie diagramów sporz¹dzonych wed³ug gatunków (ryc. 3) i typów fito-

cenoz (ryc. 1) przeprowadzono w celu ujawnienia wyró¿niaj¹cych i najbardziej
charakterystycznych gatunków dla zbiorowisk. I tak dla zespo³ów we³niankowo-
turzycowo-torfowcowych wyró¿niaj¹cymi gatunkami okazuj¹ siê Eriophorum

vaginatum L., Sphagnum angustifolium L., Carex nigra Bell.
Dla fitocenoz kszta³tuj¹cych siê na miejscu soœnin czernicowych i bruszni-

cowych charakterystyczne s¹: Pinus sylvestris L., Vaccinium myrtillus L., V. vitis-

idaea L., Polytrichum commune Hedw.
Gatunkiem diagnostycznym dla zespo³u œmia³ka pogiêtego jest Deschampsia

flexuosa L. (Trin). Dla zespo³ów trzcinnika leœnego s¹ nimi gatunki borealne: Cala-

magrostis arundinacea L. (Roth.), Luzula pilosa (L.) Milld., Polytrichum juniperi-

num Hedw.
Analiza wed³ug gatunków dominuj¹cych pozwoli³a wyró¿niæ grupê zespo³ów

trzcinnika lancetowatego. Przewa¿aj¹cymi gatunkami tych zbiorowisk okaza³y siê:
Calamagrostis canescens (Web.) Roth, Epilobium palustre L., Sphagnum squarro-

sum Crome.
Na podstawie gatunków dominuj¹cych mo¿na wy³¹czyæ jednolit¹ grupê zdjêæ

zespo³ów turzycowych i sitowych z panuj¹cymi Carex cinerea L., Juncus filiformis

L., J. conglomeratus L., Salix cinerea L.
Zespo³y trzcinnika piaskowego, wierzbownicowe, malinowe i œmia³ka dar-

niowego wykazuj¹ du¿e podobieñstwo sk³adu gatunkowego. S¹ to typowe gatunki
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lasów zagospodarownych, rozwijaj¹ce siê na miejscu wykonanego zrêbu. Zajmuj¹
one œrodkow¹ czêœæ uk³adu wspó³rzêdnych, co œwiadczy o ich ma³o charakte-
rystycznych wymaganiach ekologicznych. Grupy przypisane œciœle okreœlonym
warunkom wystêpowania mo¿na okreœliæ jedynie w przybli¿eniu. W ten sposób
zespo³y wierzbownicowe przeplataj¹ siê z malinowymi, a zespo³y œmia³ka
darniowego g³ównie z zespo³ami trzcinnika piaskowego, co œwiadczy o du¿ej
zbie¿noœci sk³adu gatunkowego w granicach wymienionych grup fitocenoz.

5. DYSKUSJA WYNIKÓW

Porównuj¹c wyniki analizy klasterowej i korespondencyjnej mo¿na zauwa¿yæ
ich du¿¹ zbie¿noœæ. Mo¿na przy tym wyró¿niæ cztery grupy zbiorowisk:

1) oligotroficzne wilgotne (turzycowe, czernicowo-brusznicowo-torfow-
cowe, we³niankowo-turzycowo-torfowcowe);

2) mezotroficzne i eutroficzne wilgotne (sitowe i trzcinnika lancetowatego);
3) eutroficzne i mezotroficzne suche (wierzbownicowe, trzcinnika leœne-

go i piaskowego, œmia³ka darniowego);
4) oligotroficzne suche (œmia³ka pogiêtego).
Analiza korespondencji wed³ug typów fitocenoz wykaza³a odrêbnoœæ ze-

spo³ów we³niankowo-turzycowo-torfowcowych, brusznicowo-czernicowych,
œmia³ka pogiêtego, trzcinnika leœnego, trzcinnika lancetowatego, sitowych i turzy-
cowych.

Przy analizie porz¹dkuj¹cej, przeprowadzonej wed³ug wyjœciowych typów
lasu, wyodrêbnia siê grupa wilgotnych soœnin we³niankowo-turzycowo-
torfowcowych, soœnin czernicowo-brusznicowych, œwierczyn torfowcowych. Po-
zosta³e typy lasu nie tworz¹ oddzielnych grup na p³aszczyŸnie uk³adu
wspó³rzêdnych, co jest zwi¹zane z niewielk¹ specyficznoœci¹ sk³adu gatunkowego
tworz¹cych j¹ zespo³ów.

Analiza ekologiczno-cenotycznych grup gatunków pozwoli³a wydzieliæ trzy
g³ówne grupy roœlin:

1) roœliny terenów uwilgotnionych charakterystyczne dla zrêbów po soœ-
ninach we³niankowo-turzycowo-torfowcowych i œwierczynach torfowcowych;

2) typowe gatunki leœne (borealne) charakterystyczne dla zrêbów po
œwierczynach czernicowych, szczawikowych, soœninach czernicowych i bruszni-
cowych;

3) gatunki ³¹kowo-okrajkowe zespo³ów trawiastych, charakterystyczne dla
œwierczyn mieszanych i czernicowych.

Analiza wykonana wed³ug gatunków wykaza³a, które z nich s¹ najbardziej ty-
powe dla du¿ej czêœci wspomnianych wy¿ej fitocenoz. Konstrukcje typologiczne
oparte na gatunkach g³ównych s¹ prawid³owe dla fitocenoz we³niankowo-
turzycowo-torfowcowych, czernicowo-brusznicowo-torfowcowych, turzycowych,
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sitowych, trzcinnika leœnego, trzcinnika lancetowatego i œmia³ka pogiêtego. Sk³ad
gatunkowy pozosta³ych fitocenoz w znacznej mierze pokrywa siê, choæ wizualnie
ró¿ni¹ siê one miêdzy sob¹ wyraŸnie.

Istniej¹ grupy fitocenoz dok³adnie odpowiadaj¹ce konkretnym wyjœciowym
typom lasu i odznaczaj¹ce siê okreœlonym sk³adem gatunkowym. Wystêpuj¹ one
zwykle w skrajnych warunkach ekologicznych: s¹ to ubogie oligotroficzne sied-
liska z zabagnieniem opadowo-glejowym, ewentualnie bogate siedliska z zabagni-
eniem gruntowo-glejowym, lub te¿ skrajnie ubogie siedliska suche. Mog¹ to byæ
równie¿ nie zabagnione fragmenty stosunkowo ubogich siedlisk. W skrajnych wa-
runkach ekologicznych formuj¹ siê wiêc silnie wyró¿niaj¹ce siê typy fitocenoz:
zrêby w soœninach we³niankowo-turzycowo-torfowcowych prowadz¹ do wytwor-
zenia zespo³ów we³niankowo-turzycowo-torfowcowych, a na zrêbach po soœninach
czernicowo-brusznicowo-torfowcowych kszta³tuj¹ siê fitocenozy czernicowo-
brusznicowo-torfowcowe. W takich warunkach nie zachodz¹ zmiany sk³adu gatun-
kowego lub s¹ one nieznaczne.

W suchych oligotroficznych warunkach kszta³tuj¹ siê zespo³y œmia³ka po-
giêtego na miejscu œwierczyn czernicowych oraz soœnin czernicowych i bruszni-
cowych.

Zespo³y trzcinnika lancetowatego charakteryzuj¹ siê kompleksem gatunków ty-
powych dla warunków z zabagnieniem gruntowo-glejowym. S¹ to warunki mezotro-
ficzne, wœród procesów glebowych przewa¿a proces oglejenia (rzadziej procesy
torfotwórcze).

Zespo³y trzcinnika leœnego, w których znajduje siê ca³y kompleks gatunków
borealnych, tworzy siê g³ównie na miejscu œwierczyn czernicowych i szczawi-
kowych, z zachowaniem g³ównych gatunków roœlin dna lasu.

Centraln¹ czêœæ uk³adu wspó³rzêdnych zajmuj¹ zespo³y trzcinnika piasko-
wego, œmia³ka darniowego, wierzbownicowe i malinowe. Przewa¿aj¹ gatunki
leœne, ³¹kowe i ³¹kowo-leœne, zwi¹zane z wtórnymi zbiorowiskami leœnymi. Jest to
grupa zbiorcza, trudna do precyzyjnego rozdzielenia. Mo¿na próbowaæ wydzieliæ
jedynie grupy fitocenoz malinowo-wierzbownicowych oraz œmia³ka darniowego i
trzcinnika piaskowego. Potwierdzaj¹ to wyniki analizy klasterowej. Wszystkie te
typy fitocenoz formuj¹ siê na miejscu borów œwierkowych i mo¿na je nazwaæ
„³¹kowymi”. Kszta³tuj¹ siê one w warunkach œredniej ¿yznoœci i wilgotnoœci, z
którymi zwi¹zany jest szeroki wachlarz gatunków.

6. WNIOSKI

Analiza roœlinnoœci zrêbów za pomoc¹ metod matematycznych pozwoli³a us-
taliæ klasyfikacjê typów fitocenoz nieco ró¿n¹ od podstawowej (wed³ug gatunków
dominuj¹cych):
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– typ we³niankowo-turzycowo-torfowcowy zawiera zdjêcia zespo³ów
we³niankowo-turzycowo-torfowcowych i turzycowych. S¹ to zbiorowiska terenów
oligotroficznych i wilgotnych, powsta³e na miejscu soœnin we³niankowo-
turzycowo-torfowcowych. Zachodz¹ tu procesy torfowienia. Gatunki diagnostyc-
zne: Eriophorum vaginatum, Sphagnum angustifolium, Carex nigra;

– grupa fitocenoz siedlisk z zabagnieniem gruntowo-glejowym (sitowe, turzy-
cowe, trzcinnika lancetowatego) kszta³tuje siê na miejscu wilgotnych œwierczyn.
Gatunkami diagnostycznymi s¹: Calamagrostis canescens, Epilobium palustre,
Sphagnum squarrosum. Zachodz¹ tu procesy glejowe, przep³yw wody jest s³aby;

– grupa fitocenoz „leœnych” (czernicowo-brusznicowo-torfowcowe,
brusznicowo-czernicowe, czernicowo-torfowcowe, brusznicowe, brusznicowo-
mszyste, brusznicowo-mszysto-chrobotkowe, brusznicowo-brzozowe). Nad-
mierne uwilgotnienie nie wystêpuje, s¹ to warunki oligo- i mezotroficzne z
postêpuj¹cym procesem bielicowania. Fitocenozy te formuj¹ siê na miejscu soœnin
czernicowych i brusznicowych, œwierczyn czernicowych i szczawikowych,
obejmuj¹c kompleks gatunków leœnych. Zmienny jest jedynie stosunek pokrycia
przez gatunki dominuj¹ce;

– zespo³y trzcinnika leœnego zajmuj¹ na zrêbach najbardziej suche fragmenty
mezotroficzne, na wierzcho³kach rabat. Powstaj¹ na miejscu œwierczyn czerni-
cowych i szczawikowych. Diagnostyczne s¹ tu borealne gatunki leœne. Postêpuje
proces darniowy;

– dla zbiorowisk „³¹kowych” (zespo³y wierzbownicowe, malinowe, œmia³ka
darniowego, trzcinnika piaskowego) charakterystyczny jest kompleks gatunków
³¹kowo-okrajkowych i ³¹kowo-leœnych. Zbiorowiska te formuj¹ siê na miejscu bo-
realnych œwierczyn i osiczyn.

W obrêbie wyró¿nionych piêciu grup mo¿na jednak wydzieliæ siedem typów
zbiorowisk (jednostek klasyfikacyjnych):

1) we³niankowo-turzycowo-torfowcowe,
2) œmia³ka pogiêtego,
3) czernicowo-brusznicowe (czernicowo-brusznicowo-torfowcowe, brusz-

nicowo-czernicowe, czernicowo-torfowcowe, brusznicowe, brusznicowo-mszyste,
brusznicowo-mszysto-chrobotkowe, brusznicowo-brzozowe),

4) turzycowo-sitowe (sitowe, turzycowo-torfowcowe, turzycowe),
5) trzcinnika lancetowatego,
6) œmia³ka darniowego i trzcinnika piaskowego,
7) malinowo-wierzbownicowe.
W ten sposób skrajne warunki ekologiczne œciœle determinuj¹ powstawanie

okreœlonych typów zbiorowisk (1–2 warianty). W warunkach œredniej ¿yznoœci i
wilgotnoœci kszta³tuje siê du¿a ró¿norodnoœæ zbiorowisk zrêbowych na miejscu
poszczególnych wyjœciowych typów lasu.
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Klasyfikacja fitocenoz wed³ug gatunku dominuj¹cego okaza³a siê bardziej
szczegó³owa (16 typów) w porównaniu z otrzyman¹ dziêki u¿yciu metod matema-
tycznych (5 typów).
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