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Idee studjów typologicznych. 

Uber die Ideen der typologischen Studien. 

Gdy rozważamy problem lasu, nasuwa się nasamprzód py- 
tanie, czy typy są czemś konkretnem, czy egzystują one w przyro- 
dzie istotnie, czy też są fikcją. Odpowiedź nie jest łatwa! Gdy za 
punkt wyjścia weźmiemy las, to faktem jest, że pod wpływem mi- 
kroreljefu, mikroklimatu, stosunków edaficznych, socjalnych i t. d. 
charakter lasu zmienia się, różnicuje, i zmienność ta jest tem większa, 
im dogodniejsze a równocześnie bardziej urozmaicone są warunki 
egzystencji. 

Zmienność taką możnaby zobrazować, porównywując ją do 
tęczowego pasma (widma), .: jakie daje rozszczepiony przez pryzmat 
promień słońca. Odcinki widma, gdzie barwy występują jaskrawo, 
jako znanych z barw podstawowych, odpowiadałyby ,ty powym “ 
warjacjom leśnego skupienia. Określenie tych barw tak długo nie 
nastręcza jednak żadnych trudności, jak długo bierzemy pod uwagę 
odpowiednio wydzielone, krótkie odcinki widma; w całem paśmie 
bowiem przejście od jednej barwy od drugiej jest tak subtelne, nie- 
znaczne i równomierne, że niepodobieństwem byłoby określić gdzie 
jedna z barw się kończy a druga zaczyna. Co więcej, biorąc osobno 
pod uwagę pewne wykrojone odcinki partyj przejściowych pomiędzy 
barwami zasadniczemi, określimy je również odrębnie co do barwy, 
względnie jej natężenia, co zależeć będzie od indywidualnego od- 
czucia kolorów. Wydzielając coraz krótsze odcinki widma, dojść 
możemy tą drogą do wydzielenia nieograniczonej wprost ilości tonów 
barw. 

Zupełnie analogicznie przedstawia się sprawa w odniesieniu do 
„typów* lasu. W przyrodzie leśnej mamy częste przykłady, które 
zdają się stwierdzać, że ostre granice między „typami* zarysowują 
się wyraźnie, że więc typy, jako jedności określone istnie ją, skoro 
dają się wydzielić (n. p. Pinetum sphagnosum, sąsiadujące z P. cla-
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dinosum, lub callunosum !); jednakże jestto tylko złudzenie ; ostra 

granica bywa w takich wypadkach granicą sztuczną, spowodo- 
waną względami natury terenowej, edaficznej; i t. p., podobnie, jak 

ostro uwydatni się rodzaj barwy 1 jej granice, jeśli z tęczowego 

pasma widma wykroimy wąski odcinek 1 zestawimy go z odcinkiem, 
wykrojonym z innego miejsca. W innym wypadku, gdzie różnice 

terenowe, różnice wilgotności dna lasu 1 t. d. nie będą skokowe 

a równomierne i nieznaczne, przytoczony jako przykład typ Pinetum 

cladinosum przejdzie tak nieznacznie w P. sphagnosum, że graniczy 
między obydwoma typami doszukać się nie sposób! 

Przeprowadzone porównania 1 przykłady nasuwają następujące 
wnioski: 

1. istnieją konkretne warjacie leśnego zespołu (nazwijmy je 

„typami*), których charakter w kulminacyjnych punktach wyraźnie 

się rysuje, 

2. warjacje te tylko sztucznie dają się od siebie oddzielić. 

Ostatni wniosek w związku z istotą wyodrębniania a więc 
1 charakterystyki typów jest szczególnie ważny, gdyż oddzielenie 

uznanych za typy dwu warjacyj zawsze będzie natury subjek- 

tywnej, prowadzi wreszcie w zależności od stopnia „odczucia* 
badacza do wyodrębniania „typów przejściowych", których ilość może 
być wprost nieograniczona. | 

I jeśli podanie ścisłej definicji lasu jest właściwie niemożliwe 
ze względu na nader skomplikowaną naturę objektu, że raczej za- 

dowolić się musimy mniej lub więcej trafnem i wyczerpującem wy- 

liczeniem jego cech, to tem większą trudność nastręczałaby próba 

zdefinjowania typu lasu! Powiedzieć możemy, że typ lasu, jako 

pewną odmianę (warjację) leśnego zespołu charakteryzuje: 

1. mniej lub więcej odrębny skład florystyczny, 

2. pewne morfologiczne i biologiczne właściwości komponentów. 
Co do ostatniego punktu, to pod uwagę bierzemy w danym razie 

przedewszystkiem roślinność drzewiastą, jako owo „jądro* typu. 
Chodzi więc o postacie wzrostu drzew w danym typie, o przyrost 

masy drzewnej pod względem ilościowym 1 jakościowym, 0 usto- 
sunkowanie się do światła, o sposób i stopień oczyszczania się strzał, 

wydzielanie klas K rafta, obradzanie nasion it.d. Wszystkie te wła- 
Ściwości są wynikiem różnicy siedliska, o którejto różnicy sta- 
nowi na pierwszem miejscu mikroreljef, a w związku z tem stosunki 
wilgotności substratu, stosunki edaficzne, mikroklimat, wreszcie układ 

stosunków socjalnych. 

Morozow, mówiąc o typach, z całkowitą słusznością zauważa, 
że do wydzielenia typu, do jego scharakteryzowania, potrzebne jest 

„SYLWAN* 1931. — Nr. 2. 
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zbadanie tych wszystkich właściwości, co jednak nastręcza olbrzymie 

trudności, wymaga wieloletnich obserwacyj na doświadczalnych te- 

renach i dziś już obejść się nie może bez zastosowania kosztownej 

nieraz aparatury i skomplikowanych metod laboratoryjnych, przy- 

czem, jak zaznaczono, typów definitywnie oddzielić niepodobna, 

zawsze będzie to kwestją pewnego subjektywizmu. 

Ponieważ warjacje (czy typy) zespołu leśnego powstają i róż- 

nicują się pod wpływem różnorodności siedliska przy równoczesnem 

polepszaniu się warunków bytu, więc też wnioskować można, Ze 
w warunkach stanowiących nie więcej, jak minimum egzysten- 

cji dla gatunków szczególnie mało wymagających a więc nielicz- 

nych, przy siedlisku idealnie jednorodnem, prostem, osiągnęlibyśmy 

idealny, teoretycznie prosty pra-typ lasu, z którego możnaby wy- 

prowadzić, lub odwrotnie sprowadzić doń typy coraz więcej skom- 

plikowane. Jeszcze raz wracając do porównania z pasmem tęczowem 

widma, mielibyśmy w tym wypadku pasmo co do barw niezróżnico- 
wane, jednostajnie zabarwione. Stosunki na wielką skalę najbar- 

dziej zbliżone do takiego prostego, hipotetycznego pra-typu znaj- 

dziemy gdzieś na dalekiej północy wzdłuż polarnej granicy lasu, 

który to las przedstawia tam zespoły na olbrzymich przestrzeniach 

bardzo monotonne i mało różniące się między sobą. W miarę zbli- 

żania się ku równikowi, wraz z polepszajacemi się warunkami 

egzystencji, zwiększa się także liczba komponentów zespołu leś- 
nego a równocześnie zwiększa się zróżnicowanie typów, nadto 

zaznacza się intenzywny przybytek drzewiastych elementów 

asocjacji leśnej, aż dochodzimy do strefy, gdzie elementy te poczy- 

nają i liczebnie i co do ilości gatunków brać górę nad komponen- 

tami roślinności zielnej. W warunkach optymalnych, zwłaszcza przy 

różnorodnem siedlisku, różnorodność zmięszanych ze sobą warjacyj 

zespołu leśnego będzie ogromna bezmierną swą pstrokacizną, wobec 

której zmysł analityczny czuje się bezwładny 1 odurzony, różno- 

rodność wywołująca wrażenie jakiejś przytłaczającej, błyskotliwej 

jednostajności, podobnie, jak barwami tęczy pomalowane odcinki wi- 

rującej tarczy, które na skutek coraz szybszych przesunięć wywołują 
wrażenie jednostajnej barwy! 

Taką forystyczną pstrokaciznę przedstawia. puszcza tropikalna 

typu „Selvas*, gdzie od spodu do szczytów drzew mamy plątaninę 

tysięcy gatunków drzewiastych, wśród których o wyodrębnianiu ty- 

pów trudno zaiste mówić! Rośliny zielne ograniczone, głównie do 

ciekawej zresztą biologicznie grupy epifytów. 
Reasumując ostatnio rozważone momenty, dochodzimy do na- 

stępujących, ważnych konkluzyj:
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1. Па trudniejsze i mniej zróżnicowane warunki egzystencji, 
tem mniej zróżnicowana jest asocjacja leśna. 

2. Z polepszeniem się warunków egzystencji wzrasta różnorodność 
„typów*, co w skrajnych, optymalnych wypadkach prowadzi do wy- 
tworzenia się niemożliwej do zanalizowania mozajki. 

5. Analizując lasy pod względem typologicznym w kierunku 
od północy ku południowi zauważymy, że ilość i różnorodność typów 
wzrasta, jednak kosztem ich terytorjalnej rozciągłości, przyczem 
element drzewiasty od pewnej szerokości liczebnie i gatunkowo tak 

„sllnie wzrasta, że i pod tym względem bierze górę nad roślinnością 
zielną dna lasu, która traci na znaczeniu, ewentualnie całkiem 
ustępuje. 

4. Orjentacja wśród typów i ewentualne wyodrębnianie tako- 
wych tem mniejsze nastręcza trudności, im wyższa jest geograficzna 
szerokość dotyczącej krainy. 

W związku z ostatnią konkluzją, biorąc za punkt wyjścia po- 
larną granicę lasów i posuwając się ku południowi, stwierdzić mo- 
żemy, że znany układ strefowy wegetacji, asocjacyj leśnych w szcze- 
gólności, ma znaczenie szczególne także ze względu na kwestję 
wyłaniania się typów a więc pod względem typogenicz- 
nym. Z tego względu możnaby wyróżnić następujące strefy: 

1. Najdalej na północ wysunięta strefa przejściowa formacji 
leśnej w tundrę; typy bardzo słabo zarysowane, bardzo nieliczne, 
nader równomiernie przechodzące jeden w drugi, ciągnące się całemi 

setkami kilometrów, stąd wielka monotonja! Była to strefa wy- 
łaniania się, względnie w kierunku regresywnym zanikania 
typów. 

2. Strefa typów względnie pełnych odpowiada mniej 
więcej strefie tajgi, t. j. szpilkowych, zimozielonych lasów. Typy 
nieliczne, stosunkowo dobrze się zarysowujące, ciągną się nieraz na 
olbrzymich przestrzeniach. Gatunki drzewiaste nieliczne, stąd drze- 

wostany monotonne. Roślinność podkrzewów 1 roślin zielnych, sta- 
nowiąca t. zw. runo, odgrywa ważną rolę tak w morfologji typów 
jak i pod względem biologicznym (wpływ na glebę), pod względem 
różnorodności i ilości gatunków przewyższająca niepomiernie ele- 
ment drzewiasty. (Strefa szczególnie dogodna do studjów typolo- 
gicznych !) 

8. Strefa wyłaniania się coraz liczniejszych, nowych, ale tery- 
torjalnie coraz drobniejszych typów ; w obrębie typów, odpowiada- 
jących mniejwięcej typom strefy poprzedniej, zarysowuje się znaczne 
zróżnicowanie. Coraz liczniejsze gatunki zarówno drzewiastych jak 
zielnych komponentów. Runo odgrywa jeszcze ważną rolę, ilość 

*
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gatunków zielnych we florze dna lasu w każdym razie przytłacza- 

jąco większa od ilości drzewiastych komponentów, z których składa 

się drzewostan. Urozmaicenie w każdym razie w porównaniu z po- 

przednią strefą duże, wyłania się konieczność wyodrębniania coraz 

nowych „podtypów*. Wogóle wyodrębnianie typów napotyka na co- 

raz większe trudności! 

Strefie tej odpowiada strefa lasów liściastych 1 mięszanych 

środkowej i południowej Europy. Byłaby to strefa rozdrabnia- 

nia się typów. 
4. Strefa zupełnego panowania komponentów drzewiastych 

w leśnej asocjacji. Liczba gatunków tych ostatnich wzrasta ogromnie, 

bo do tysięcy, przy równoczesnem ustępowaniu komponentów ziel- 

nych z dna lasu. Runo jako takie przestaje istnieć ! Bogactwo świata 

roślinnego stwarza niesłychaną mięszaninę form, skupień, pięter, Że 

o wydzielaniu „typów * w dotychczasowym sensie I przy pomocy sto- 

sowanych dotąd metod mowy być nie może. Jestto strefa wilgotnych 

puszcz podzwrotnikowych typu Sełvas. 

Analogiczne „typogeniczne* strefy zarysują się w lasach gór- 

skich, zresztą w zależności od geograficznej szerokości odnośnego 

systemu górskiego. Różnica w górach położonych dalej na południe 

(choćby w Alpach) będzie może ta, że najwyższa strefa u górnej 

granicy lasu, odpowiadająca zatem strefie wyłaniania się ty- 

pów, będzie jednak bez porównania bardziej zróżnicowana 1 w typy, 

nieraz dające się dobrze scharakteryzować, bogatsza. 

Wobec tego, co dotąd powiedziano o typach, nasuwa się pyta- 

nie, czy próby wydzielania typów nie są robotą beznadziejną, skoro 

z natury rzeczy na bezwzględny objektywizm w tym względzie 

zdobyć się nie możemy. 

Na to możemy odpowiedzieć w ten sposób: Skoro faktem jest, 

ze warjacje czy typy lasów istnieją, bo widzimy je 1 odczuwamy. 

niejako, tak, jak nie da się zaprzeczyć faktu istnieuia w widmie 

barw czerwonej, żółtej, zielonej 1 t. d., to nawet gdyby przyszło 

zrezygnować z możliwości definitywnego oddzielania typów, zbli- 

żenie się do punktów granicznych, jak tylko na to pozwolą me- 

tody i środki, pod względem czysto teoretycznym zawsze dostar- 

czy szeregu ciekawych szczegółów 1 wysunąć może niejeden, godny 
specjalnego zainteresowania problem, zaś pod względem praktyczno- 
leśnym może się nawet okazać w danych warunkach w zupełności 

wystarczające, czego przykładem znane fińskie typy Uajandera. 
Z. koleji nasuwa się pytanie, jaką korzyść osiągnąć można 

w leśnej praktyce z wydzielenia takiej czy innej ilości typów.
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Te problemy są znane, zrozumiałe i omawiać ich na tem miej- 
scu niema potrzeby, wystarczy wspomnieć 1. że jednakowe typy 

winny być pod względem hodowlanym jednakowo traktowane, co 

w kwestjach urządzeniowych stanowi moment niezmiernie ważny, 
2. typy nadają się (czy wszędzie?) do celów taksacyjnych, Jeśli każdy 

typ cechuje pewna charakterystyczna ilość i jakość wyprodukowa- 

nego drzewa. Niedociągnięcia co do rozgraniczenia w danym razie 
dwu, przechodzących w siebie typów, jako bardzo subtelne, w kwe- 

stjach tych nie odgrywają poważniejszej roli, mogą więc być zigno- 

Jakież są wobec tego metody, stosowane do wyodrębniania 

typów? Większość typów, określana przez szereg naszych badaczy 

w latach ostatnich, wyodrębniona była może nieraz zupełnie trafnie, 

ale raczej „na oko*, czy drogą intuicji, oraz pewnego wczucia się 

w nie na skutek długoletniego obcowania z przyrodą leśną, ale nie 

drogą jakiejś określonej metodyki. 

Rozumiejący głęboko istotę typów Morozow żadnej właści- 

wie konkretnej metody wyodrębniania nie wypracował. Równoczesne 

badanie całego splotu czynników ekologicznych, subtelnych przemian, 

zachodzących w obrębie skupienia leśnego, jako kryterjum do wy- 

odrębniania typów, byłoby zadaniem zbyt skomplikowanem, wprost 

niewykonalnem, uciekamy się więc do metod uproszczonych, szuka- 

jąc wskaźnika, na którym te właściwości i przemiany uwydatniłyby 

się, jak na wskazówce i podziałce manometru. Rolę takiego mano- 

metru odgrywa sama szata roślinna. Tą drogą dochodzimy do flo- 

rystycznej metody wyodrębniania typów, na niej też opiera się 

Cajandera nauka o typach lasów Finlandji. Ściśle biorąc, cała 

fińska typologja przedstawia nietyle jakąś sprecyzowaną metodę 

określania i wyodrębniania typów, ile raczej wykończony już, gotowy 

schemat. Przez porównawcze badania typów na podstawie charakteru 

runa, na terenie całego leśnego obszaru Finlandji doszedł synte- 

tycznym swym umysłem jeden człowiek, profesor Cajander, do 

skonstruowania takiego schematu i w tem tkwi duża wartość fińskiej 

nauki o typach, przedstawia bowiem całość jednolitą w przeciwień- 

stwie do plejady typów, wyodrębnionych przez wielu naszych ba- 

daczy, któreto typy w braku zastosowania jakiejś wspólnej metody 
a przynajmniej krytycznego opracowania i zestawienia przez jednostkę 

będącą w stanie ogarnąć całokształt typologicznych zagadnień ca- 

łego leśnego obszaru Polski, przedstawiają wartości niejednolite, 

najczęściej nieporównywalne. 
Jakiż jest stosunek fińskiej typologji do frankoszwajcarskiej 

szkoły fitosocjologicznej? Z zupełną słusznością zaznacza prof.
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Sokołowski w swym podręczniku, że jednem z ważnych zadań 
nauki o typach byłoby uzgodnienie pojęcia „typów* z frankoszwaj- 
carskiemi „asocjacjami*. Wydaje mi się, że w całej swej koncepcji 

pojęcie typów prawie się pokrywa z pojęciem frankoszwajcarskich 

asocjacyj roślinnych, na co zwróciłem uwagę w mej publikacji „Za- 

rzuty przeciwko nauce Cajandera o typach 1 ich praktycznemu 
zastosowaniu w leśnictwie* (Roczniki Nauk Roln. i Leśn. T. XX. 

1928). Sądzę, że metodą frankoszwajcarskiej szkoły możnaby się przy 

wyodrębnianiu typów z powodzeniem posługiwać, czego zresztą 

próbowało już kilku badaczy; przez to florystyczny kierunek typo- 

logji oparłby się o jakąś konkretną metodę, której właściwie brak 
mu dotąd. 

(Główną zaletą Cajanderowskiej nauki o typach, jeśli chodzi 
o wartość praktyczną dla celów gospodarczo-leśnych, jest jej całko- 

wite, zamknięte wypracowanie i wykończenie, strona, której u nas 

nie docenia się I najczęściej wcale nie bierze pod uwagę! Wyodrę- 

bnione w ogólnych zresztą zarysach typy lasów Finlandji stanowią 

pewną, ograniczoną i zamkniętą, stosunkowo niewielką ilość. Uwi- 

docznione są one w mapach i operatach urządzeniowych a każdy o śred- 

niem wykształceniu leśnik, bez specjalnego fitosocjologicznego przygo- 

towania, doskonale w terenie wyróżnić je potrafi. Inna jest rzecz, że 

teoretyczne studja nad typami prowadzone są w Finlandji w dalszym 

ciągu, co w ich systematyce prowadzi do wyodrębniania typów 

przejściowych, podtypów i t. d., te kwestje jednak nie naruszają 

ugruntowanego do celów gospodarczych głównego schematu typów. 

A jeśli w Finlandji dojść mogło do takiego definitywnego usta- 
lenia typów, to w pierwszym rzędzie stało się to dzięki samej przy- 

rodzie tamtejszej leśnej strefy! Oto Finlandja w całości znajduje 

się właściwie w strefie, którą pod względem „typogenicznym* okre- 
śliłem jako strefę typów względnie pełnych, północną częścią 

sięgając tylko w strefę wyłaniania się, (względnie zanika- 

nia) typów. 

W strefie dalej ku południowi wysuniętej takie analogiczne 
wypracowanie typów napotyka już na znacznie większe trudności. 

Może u nas w Polsce partje leśne półn.-wsch. Wileńszczyzny zali- 

czyćby się jeszcze dały do strefy typów względnie pełnych. 

Bezwzględnie słabą stronę metody fińskiej stanowi przecenia- 
nie znaczenia runa w. kwestji wyodrębniania typów. W myśl teorji 

Cajandera runo przedstawia plastyczniejszy, ale też przez to 

w razie zniszczenia macierzystego drzewostanu albo nawet całego 

typu, łatwiej 1 szybciej regenerujący a więc trwalszy i charakte- 

rystyczniejszy element składowy typu.
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Tymczasem ogólnie znaną 1 zrozumiałą jest rzeczą, że całko- 

wite usunięcie lub bodaj zmiana rodzaju drzewostanu zmienia za- 

równo charakter fitoklimatu leśnego, jako też wywiera wybitny 

wpływ na samą glebę już choćby przez zmianę rodzaju ściółki! 

Czy w razie trwałych zmian, jakieby zaszły w samem siedlisku, 

charakter runa mógłby nie uledz również trwałej zmianie? Czy mamy 

pewne podstawy do twierdzenia, że regenerujące się runo będzie 
identycznego typu z poprzedniem? 

Obserwacje w lasach naszych stwierdzają raczej, że runo głęb- 
szym zmianom podlega a przy działaniu człowieka w tym samym 

kierunku przez dłuższy okres czasu, zmiany takie utrwalić się mogą, 

kto wie, czy nie na zawsze. 

Jeśli jednak drzewostan regeneruje się, co przy mniej inten- 
sywnym typie gospodarstwa leśnego w Finlandji częściej się spotyka, 
wówczas miewamy przed sobą pewne stadja regeneracyjne, 

jako typy niestałe, przemijające, które w końcowej fazie roz- 

wojowej dochodzą do stałego, pierwotnego typu. Bystry 1 doświad- 

czony obserwator takie przemijające typy od stałych umie odróżnić. 
Na tem miejscu pragnę zwrócić uwagę na kwestję dotyczącą 

pojęcia „typów przejściowych*, któreto pojęcie nie jest bynajmniej 
jasno i jednolicie sprecyzowane. Cajander, używając terminu typ 

przejściowy, (n. p. w stosunku do typu Ozałis Myrtiullus) ma na 
myśli taki typ, który stanowi pewne ogniwo pomiędzy dwoma in- 

nemi, „wyraźnemi* typami, z których każdy wzięty z osobna dałby 

się względnie łatwo scharakteryzować. Taki typ, mimo przejścio- 
wego charakteru, będzie podobnie, jak typy, które łączy, typem 

względnie stałym (czy panującym) [niby żółtawo-zielona partja 
widma na pograniczu barwy żółtej i zielonej !]. 

Natomiast przejściowe typy tak, jak je rozumie prof. Pa- 

czoski i Sokołowski, jak je rozumiał Morozow, byłyby to 
krótkotrwałe, przemijające typy, (więc zmienność w czasie !), 

będące regeneracjami pierwotnej leśnej asocjacji, które, gdyby nie 

ingerencja człowieka, dojśćby kiedyś powinny do stanu względnej 
równowagi dynamicznej, t. j. przeistoczyć się w typ trwały, 

panujący! 

Jednem słowem, ze względu na trwałość, proponowałbym 
podział typów na 1. trwałe, 2. przemijające. Wśród typów 
trwałych wyróżnićby można typy a) zasadnicze 186) przej- 

ściowe, choć rozdział taki w praktyce napotykać zawsze będzie 

na duże trudności. 

Typy przemijające mają wartość regeneracyjną, więc 
znaczenie ich zgoła inne, niż typów trwałych. Ź 1ch charakteru n. p.



  

  

172 Witold Kulesza 
  
  

trudno wysnuwać wnioski o pełni sił twórczych siedliska; do tego 
nadają się tylko typy trwałe! 

W naszych, Iintenzywnie prowadzonych i eksploatowanych la- 
sach, szczególnie na niżu zachodniej i środkowej Polski, możemy 
mieć do czynienia prawie wyłącznie z takiemi nietrwałemi, przemi- 
jającemi typami, które w rezultacie nigdy końcowej fazy regenera- 
cyjnej nie osiągają, bo czynności hodowlane i eksploatacyjne stają 
temu na przeszkodzie. 

Drugą konkretną metodę wyodrębniania typów przedstawia 
Paczoskiego sposób analizy struktury drzewostanów, przytem 
kwestja runa nie jest bynajmniej ignorowana. Metodę tę możnaby 
nazwać metodą dendrometryczno-florystyczną. Bez poró- 
wnania głębsza od fińskiej metody Cajandera, jest równocześnie 
bezwątpienia najbardziej udatną próbą ze wszystkich stosowanych 
dotąd sposobów analiz ftosocjologicznych, gdyż w miejsce bądź 
cobądź abstrakcji, wprowadza poraz pierwszy porównywalne dane 
cyfrowe, przerzucając w typologicznych badaniach punkt ciężkości 
z runa na sam drzewostan, którego elementy jako najstarsze i naj- 
trwalsze dają się łatwo wymierzyć. Rozumie się, metody tej z na- 
tury rzeczy do innych asocjacyj roślinnych, jak tylko do drzewiastych, 
stosować nie możemy i to stanowi jej słabą stronę. 

Z rezultatu pomiarów tak drzewostanu, jak podrostu, biorąc 
przytem pod uwagę nalot i charakter runa, metodą tą wysnuwamy 

konkretne wnioski co do procesów biologicznych w łonie asocjacji. 

W stosunku do typologji fińskiej, przeprowadza się zatem tą 

drogą analizę typów właśnie w odwrotnym kierunku, zaczynając od 

drzewostanu, nie od runa. Sam sposób przeprowadzania analiz, wy- 

kresów 1 wyciąganie stąd odpowiednich wniosków według Paczo- 
skiego metody, jest już w literaturze leśnej znane, przedstawione 
też zostało w zarysach ogólnych w podręczniku hodowli prof. So- 
kołowskiego, więc powtarzać tych rzeczy niema potrzeby. 

Z punktu badań typologicznych pewną ujemną stronę metody 

tej stanowiłby może fakt, że stosować ją można z powodzeniem tylko 
do asocjacji leśnych o pierwotnym charakterze, ale też z drugiej 
strony trzeba zdać sobie sprawę, że jeśli w hodowli lasu opierać się 

mamy na wzorach zaczerpniętych z wolnej przyrody, to wszelkie 
wyodrębnianie „typów* w lasach zupełnie, lub w wysokim stopniu 
zmienionych przez gospodarkę ludzką, które w tym wypadku będą 
zawsze typami przemijającemi o charakterze regeneracyjnym, 
może mieć znaczenie tylko o tyle, o ile typy te dadzą się powiązać, 
dadzą się sprowadzić do typów trwałych, o ile, że tak powiem, 
istota ich da się przejrzeć. Klasycznym przykładem przemijających
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typów są typy wyróżnione przez Woszczyńskiego i Łucz- 
kiewicza, ze względu na kwestję procesów regeneracyjnych drze- 
wostanów, bardzo interesujące. 

Reasumując to, co powiedzieliśmy o typologji fińskiej i typo- 
logji Paczoskiego stwierdzamy, że idee przewodnie typologji 
Paczoskiego są znacznie głębsze, bo wnikają odrazu w istotę 
typów, więc w ich genezę, strukturę, rozgrywające się procesy 

_„. biologiczne, 1 na tej podstawie dopiero, zatem na drugim pla- 
nie stawiają próby ich systematycznego układu. W myśl idei 
przewodnich typologji fińskiej odwrotnie, na pierwszy plan wysuwa 
się usystematyzowanie typów i to na podstawie jednej wła- 
ściwie cechy, runa, choć mimo to ma być w założeniu wskaźni- 
kiem, jak gdyby manometrem, procesów ekologiczno-biologicznych 
w obrębie typu. Układ fiński byłby zatem układem niejako mor- 
fologicznym, sztucznym. Sposobem tym fińska typologja 
stworzyła w przeciwieństwie do Paczoskiego najpierw gotowy 
schemat, na jego tle prowadząc dopiero dalsze, teoretyczne badania. 
Stworzenie takiego wykończonego schematu dla celów gospodarczo- 
leśnych w stosunkach fińskich przydatne, pod względem czysto nau- 
kowym może nie bez zarzutu, możliwe było w kraju o szczególnie 
korzystnem fitogeograficznem położeniu, pod względem typogenicz- 
nym'w szczególności. 

Polska przedstawia pod względem typogenicznym teren znacz- 
nie bardziej skomplikowany od fińskiego, przytem typologiczne ba- 
dania utrudnia fakt, że na większości obszarów leśnych mamy do 
czynienia z niestałemi, przemijającemi typami o regeneracyjnym 
charakterze. 

Studja nad typami w Polsce, jak mi się zdaje, powinny iść 
przedewszystkiem w tym kierunku, by nieskoordynowane dotąd drogi 
badań połączyć przez zastosowanie wspólnych metod pracy, gdyż 
dopiero wtedy otrzymane wyniki będą przedstawiały dane poró- 
wnywalne. 

W szczególności zwrócić należy uwagę na kwestję rozdziele- 
nia typów trwałych (zrównoważonych) od typów przemija- 
jących, dotąd bowiem w literaturze opisywano zazwyczaj jedne 
obok drugich. Typy takie, jak zaznaczono wyżej, nie są równowar- 
tościowe ani porównywalne z typami trwałemi, gdyż już po czasie 
stosunkowo niedługim -przedstawić się mogą porównywającemu je 
z zamieszczonym gdzieś opisem badaczowi w zupełnie odmiennej 
postaci. Jakie drogi przechodzi pełny cykl przemian takich typów 
czy powtarza się zawsze i wszędzie w ten sposób, jak to podają 
Woszczyński i Łuczkiewicz, rozstrzygnąć mogą tylko obser-



174 Witold Kulesza 
  
  

wacje, prowadzone w odpowiednich warunkach, bardzo metodycznie, 

rozłożone przytem na wiele dziesiątek lat, zatem na kilka pokoleń 

badaczy. 
  

ZUSAMMENFASSUNG. 

Die Waldtypen existieren zwar in der freien Natur als gewisse 
Variationen der gesammten Waldassoziation, gehen jedoch meistens so al- 
mihlich ineinander iiber, dass die Abgrenzung derselben stets nur vomsub- 
jektiwen Gefiihl des betreffenden Forschers abhangig ist. 

Da die Waldtypen die Relationen von verschiedenen Standortsbedin- 
cungen darstellen, so muss man annehmen, dass sich in dusserst einfa- 
chen und dem Minimum sehr nahe stehenden Bedingungen, ein einfachster, 
aus sehr wenigen Komponenten zusammengesetzter Waldurtypus entwickelt. 

Je mehr sich die Standortsbedingungen dem Optimum niaihern, je 
komplizierter sie erscheinen, desto komplizierter werden die Waldtypen 
und desto rascher steigt die Zahl der Komponenten. Besonders kommen 
immer neue Holzarten zum Vorschein und die Zahl der Typen wird immer 
hoher, wobei sie jedoch teritoriil immer mehr begrentzt werden. Im Opti- 
mum entsteht zuletzt eine so komplizierte, so bunte und aus tausenden 
von verschiedenen Holzarten zusammengesetzte Waldassoziation, dass wir 
die Waldtypen im jetzigen in Mitteleuropa gebrauchtem Sinne und mit 
Hilfe der angewandten Metoden nicht mehr bestimmen kónnen. 

Wir stellen also folgendes fest: 
1. Je ungiinstiger und zugleich einfacher die Standortsbedingungen 

ch gestalten, desto einfacher zeigt sich die Waldassoziation. | 
2. Bei giinstiger werdenden Standortsbedingungen steigt die Zahl 

und Verschiedenheit der Waldtypen, was in iussersten, optimalen Verhalt- 
nissen zur Entwicklung von so komplizierten Assoziationen fiihren kann, 
dass die Analyse derselben unmóglich wird. 

3. Wenn wir die Walder vom typologischen Standpunkte aus, vom 

Norden gegen Siiden analysieren, so zeigt sich, dass die Zahl der Typen 

nach Siiden zwar steigt, jedoch auf Kosten ihrer teritorialen Ausdehnung, 

wobei die Holzarten von gewisser geographischer Breite ab, die krauti- 

gen Pflanzen auch in Bezug auf die Zahl von Arten und Gattungen iiber- 

wiegen; zuletzt kónnen die krautigen Pflanzen vom Waldboden auch gian- 

zlich verschwinden. 
4. Die Analyse der Waldtypen ist desto leichter, je hóher die nórd- 

liche Breite des betreffenden Standorts ist. 
In Bezug auf die letzten Konklusionen kónnen wir die bekannten 

phytogeographischen dquatorialen Zonen vom typogenischen Stand- 
punkte folgenderweise interpratiren: 

1. Die Zone des Auftauchens, resp. in regressiver Richtung 
derAuflósung der Typen. Etwa die nórdlichste Waldtundrazone, wo 
auf weiten Strecken sehr grosse floristische Einformigkeit herrscht. Die 
wenigen Typen gehen sehr unmerklich ineinander iiber ; die den Bestand 

bildenden Holzarten sind in geringster Zahl vertreten. 
2. Die Zone der relativ vollen Typen — ungefahr die Na- 

delholz -(Tajga)- Zone, in welcher die noch wenigen Waldtypen sich ver- 
hiiltnissmissig leicht und gut charakterisieren lassen; sie bedecken manch-
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mal sehr weite Gebiete und die wenigen Holzarten bilden eintónige, oft 
reine Bestinde. Die Bodenflora spielt eine sehr grosse Rolle in der Mor- 
phologie und Ekologie der Typen, wobei die Zahl ihrer Elemente vielmals 
hóher, als die, der Holzarten ist. 

3. Die Zone der engeren Ty pen (Subtypen, Ubergangs- 
typen u. s. w.). 

Die Zahl der Holzarten und der Arten der Bodenflora steigt bedeu- 
tend, die biologischen und soziologischen Verhaltnisse gestalten sich im- 

«mer komplizierter. Die alten grossen Waldtypen werden in viele kleinere 
Typen, Subtypen oder sog. Ubergangstypen aufgelóst, die natiirlicherweise 
entsprechend engere Gebiete bedecken. Die Bodenfiora hat noch an ihrer 
Bedeutung nichts verloren, die Anzahl der Holzarten wird im Verhiltniss zu 
der grossen Menge der Bodenflora-Arten immer gering! Dieser Zone ent- 
spricht die Laubwald-Zone (Fageto-Castanetum) von Mittel und Siideuropa. 
Die Analyse der Waldtypen bietet schon gróssere Schwierigkeiten. 

4. Die Zone der aus absoluten Holzelementen gebil- 
deten Waldassoziation. 

Die Zahl der Holzarten steigt auf tausende, die krautige Bodenflora 

spielt schon im Walde eine dusserst geringe oder sogar keine Rolle. 

Grosses Reichtum von dusserst gemischten Pflanzenformen macht das Stu- 

dium der Typen, wenigstens im gebrauchten Sinne (wie oben gesagt), so 

gut, wie unmóglich. 
Est ist die Zone der tropischen Regenwialder. 

In der Typologie der Walder kann man zwei Grundrichtungen fest- 

stellen: Mit der einen Richtung macht uns die finnische Lehre Cajanders 

iiber die Waldtypen bekannt. Zwar verfiigt sie iiber keine bestimmte Me- 

tode einer Waldtypenanalyse, stellt dagegen ein auf Grund vergleichen- 

der Studien der finnischen Walder, von Cajander geschaffenes, definitiv 

ausgearbteitetes und geschlossenes System dar, das sich eben aus diesem 

Grunde in der Praxis in Finnland als sehr geeignet und praktisch gezeigt 

hat. Die Analyse der Waldtypen stiitzt sich, wie bekannt, auf der Boden- 

flora, welche nach Cajander ein dauerhafteres Element in der Waldasso- 

ziation, dank ihrer schnelleren Regeneration darstellt als der Baum- 

bestand. Man kann also diese Richtung als eine floristische bezeichnen. 

Das Letzte ist leider die schwache Seite dieser Richtung; man kann jedoch 

nicht ohne Bedenken annehmen, dass sich die Bodenflora auch bei inten- 

siver, lange dauernder Waldwirtschaft die die Bodenverhialtnisse und auch 

das Waldklima ginzlich umgestaltet, nicht konstant dndern wiirde. Die 

Verhaltnisse in Mittel- und Westpolen sprechen jedenfalls viel dafir! 

Die andere Richtung bietet die in Westeuropa leider weniger be- 

kannte, vom polnischen Gelehrten, Professor Paczoski geschaffene, den- 

drometrisch-floristische Metode. Ihren Ausgangspunkt bildet im Gegensatz 

zum Cajander das Studium der Baumbestinde, die aus festen, dauer- 

haften und einen bestimmten Platz einnehmenden Elementen bestehen, welche 

man also verhaltnismassig leicht zahlenmassig bestimmen kann. Auf Grund 

der Zahlen konstruirt Paczoski entsprechende Variationskurven, die 

uns aufs deutlichste viele interessante biologische Prozesse vor Augen fiih- 

ren. Bei weiteren Betrachtungen wird auch die Bodenflora beriicksichtigt, 

doch wird ihre Rolle nicht iiberschitzt. (Niheres iiber die Metode sieh: 

Paczoski = Lasy Białowieży — Poznań 1980 [mit umfangrei-
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cher Zusammentassung in deutscher Sprache]). Die genannte Richtung zeigt 
sich als besonders genau, weil hier zum ersten Mal in den fitosoziologi- 
schen Studien konkrete Zahlen anstatt blosser Abstraktionen vorkommen. 

Cajanders Lehre legt den Schwerpunkt in den typologischen Stu- 
dien auf die Systematik der Typen, die zwar sehr konsequent ausgearbeitet 
wurde, doch ein mehr oder weniger kiinstliches System darstellt, welches 
sich blos auf der einen Eigenschaft, nihmlich auf der Bodenflora stiitzt, 
obwohl die letzte, eher als Zeichen der gesammten Standortsbedingungen 
gelten soll. 

Paczoskis Metode greift vom Anfang die innere Struktur und 
die biologischen Vorgange im Innern der Typen an, — die Systematik 
der Typen wird eher als Nebensache betrachtet, die weiter vom selbst 
kommt. | 

Dass sich in Finnland eine verhaltnismassig vollkommen ausgearbei- 
tete Systematik der Typen entwickeln konnte, das ist das grosse Verdienst 
des ausgezeichneten Gelehrten Prof. Cajanders, wobei man jedoch beachten 
muss, dass Finnland in besonders giinstigen natiirlichen Verhaltnissen sich 
befindet, da es in Bezug auf die fitogeographische Lage des Landes, vom 
typogenischen Standpunkte in der Zone der relativ vollen Typen liegt, wobei 
es im Norden schon in die Zone des Auftauchens der Typen eingreift; 
in den genannten Zonen ist das Bestimmen der Typen verhaltnismassie 
leicht; — in Polen, oder woanders in Mitteleuropa, sind die natiirlichen 
Verhaltnisse nicht mehr so giinstig! 

Folgendes muss man noch beachten: in der Typologie ist mehrmals 
die Rede von sog. „Ubergangstypen*, die jedoch nicht immer gleichbe- 
deutend sind. Wenn zwischen zwei ausgezeichneten „typischen* Typen ein 
Ubergang stattfindet, dann haben wir mit dem echten Ubergangstypus zu 
tun, der jedoch im Stande des gewissen dynamischen Gleichgewichtes 
sich befindet, also nicht weniger konstant ist, als die benachbarten Ty- 
pen, die er verbindet. Wenn sich aber ein „Typusć zeitlich ziemlich rasch 
indert, dann haben wir keinen echten Typus vor uns; es ist ja kein „Uber 
cangstypus“, sondern vielmehr ein , Voriibergehender“ Typus, der teoretisch 
friiher oder spater zur Stabilisierung gelangt, wenn sein ganzer Re gene- 
rations-prozess ungehindert und ungestórt voriibergeht. Fir die Praxis 
gelten als Muster der frelen Natur nur relativ konstante Typen, d. h. die 
Haupt- undew. Ubergangstypen, nicht aber die, einen regenerieren- 
den Charakter tragenden, Voriibergehenden Typen, die natiirlich 
teoretisch viel Interessantes darstellen. 

  

 


