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WSTEP 

7 agadnienie typologii leśnej, jak to typolodzy sami przyznają, od po- 
czątku naszego wieku jest najszerzej dyskutowanym zagadnieniem 

w leśnictwie. Różne punkty widzenia ścierają się na łamach prasy za- 
wodowej i na kongresach, nawet światowych. Lecz jak dotychczas 
z dyskusji tych nie wyłoniło się rozwiązanie wyraźne i zadowalające. 

Dlatego to podjąłem próbę krytyki zagadnienia z punktu widzenia 
logiki. Jest to skądinąd zastosowanie właściwe tej dyscypliny. Czyż nie 
stworzył jej Arystoteles po to, aby była instrumentem nauki, 
a w szczególności biologii? 

Pracą tą zajmowałem się od dawna, lecz najlepsze możliwości do- 
prowadzenia jej do końca znalazłem jako stypendysta rządu francuskie- 
go w Instytucie Botaniki Uniwersytetu w Montpellier, gdzie przebywa- 
łem w roku akademickim 1960/61, korzystając ze zgromadzonej tam 
bogatej literatury. Dużą pomocą były dla mnie również wyczerpujące 
dyskusje z dyrektorem Instytutu, prof. L. Embergerem, za co skła- 
dam mu wyrazy głębokiej wdzięczności. 
  

* Na podstawie tej pracy autor uzyskał stopień doktora Uniwersytetu w Montpellier 
(Francja) na Wydziale Nauk Ścisłych, w dniu 23 czerwca 1961 r. KZ 
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DYSKUSJA WPROWADZAJACA 

Pojecie siedliska 
& 

Pojęcie siedliska ustalone zostało po raz pierwszy na Kongresie 
w Brukseli, gdzie przyjęto następujący tekst przedstawiony przez Fla- 
hault i Schroetera: „siedlisko obejmuje ogół czynników działa- 

jących w określonym miejscu, w takim zakresie, w jakim wpływają one 

na roślinność". Du Rietz (24) daje definicję następującą: „siedlisko 

jest to normalne środowisko biologiczne rośliny lub zbiorowiska”. Pa- 
villard (54) dodaje: „tak rozumiane siedlisko odpowiada ściśle Баз- 

tatowi (dwelling place) autorów anglo-amerykańskich. Pawłowski 
(55) mówi, że siedliskiem nazywamy: „przestrzeń zajętą przez dany ze- 

spół roślinny (czy zbiorowisko) wraz z całym układem warunków fizycz- 
nych i chemicznych (klimatycznych i glebowych), jakie w jej obrębie 

występują'. Duchaufour (22) definiuje je w sposób następujący: 

„siedlisko można określić jako jednostkę ekologiczną to jest jako po- 

wierzchnie, na której warunki środowiska są jednorodne ; i dalej: ,,.De- 

finicja siedliska będzie więc następująca: powierzchnia jednorodna pod 

względem warunków ekologicznych którą charakteryzuje ta sama ros- 

linność naturalna . 

Definicje powyższe w zasadzie są podobne, jednak dopiero w deli- 

nicji Duchaufoura znajdujemy precyzję, która wyraźnie wskazuje 

na konieczny warunek jednorodności środowiska. 

Potrzeba klasyfikacji siedlisk 

Wszystkie gałęzie gospodarki ludzkiej, które eksploatują szatę ros- 

linną ziemi, a więc ogólnie biorąc rolnictwo i leśnictwo, aby działać 

racjonalnie muszą znać potencjał ekonomiczny terenów pokrytych ros- 

linnością, na jakich gospodarują. 

Szczególnie ważne jest to w leśnictwie, gdyż wartość produkcji ros- 

linnej pod względem ilościowym i jakościowym, jaką w danych warun- 

kach naturalnych można uzyskać przez zagospodarowanie lasu zależy 

cd zdolności produkcyjnej siedliska (60). 

Słuszna więc jest opinia leśników, według której naczelnym zada- 

niem, jakie praktyka stawia nauce jest klasyfikacja wszystkich po- 

wierzchni leśnych według ich przydatności do produkcji drewna (95 

1 96). Wynika stąd, że konieczne jest dokonanie klasyfikacji siedlisk, 

klasyfikacji opartej na „trwałych warunkach ekologicznych”. Te ostat- 

nie odpowiadają ściśle „pierwotnym czynnikom siedliskowym' Ca- 

jandera, tj. istotnym cechom siedliska, rozpatrywanym niezależnie 

od aktualnej roślinności, a więc środowisku egzogenicznemu Gou- 

nota’, 
A więc typologia leśna narodziła się z przesłanek ekonomicznych. 
  

1 Terminem tym Zlatnik określa czynniki naturalne trwałe, jak klimat ogólny, 

skała macierzysta itd. 
2 Środowisko egzogeniczne tworzą wszystkie te czynniki środowiska, które istniały 

przed wkroczeniem roślinności (skała macierzysta, mikroklimat zależny od topografii 

(35). 
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Kryteria dotychczas stosowane 

Sktad drzewostanu 

W swej postaci prymitywnej leśnictwo rozróżniało lasy na podsta- 
wie składu gatunkowego drzewostanów. 

Obecnie wiadomo, że kryterium to już nie wys'arcza, gdyż nie po- 
zostaje ono w korelacji ze zróżnicowaniem ekologicznym siedlisk jakie 
może zajmować dany gatunek, W każdym razie klasyfikacja taka może 
mieć jakieś znaczenie tylko w krajach, w których zachowały się jeszcze 
.asy pierwotne. Nie ma ona żadnej wartości w krajach, w których szata 
roślinna została zmieniona przez działalność ludzką. 

Tymczasem dla tych właśnie krajów zagadnienie odpowiedniej kla- 
syłikacji jest szczególnie ważne, ze względu na konsekwencje gospo- 
darcze, jakie mogą wyniknąć z przyjętych założeń. 

Ieoria biogeocenozy i ekosystemu 

Termin biogeocenoza stworzony został przez Sukaczowa. Uczo- 
ny rosyjski określa nazwą biogeocenozy leśnej każdy płat lasu na pew- 
nej powierzchni, jednorodny pod względem składu i charakteru kompo- 
nentow oraz pod względem ich współzależności i wzajemnego oddzia- 
ływania na siebie, tj. jednorodny pod względem pokrywy roślinnej, 
świata zwierzęcego, warunków glebowych i podłoża, warunków hydro- 
'ogicznych i atmosferycznych (76). 

Pojęcie ekosystemu zawdzięczamy Tansleyowii. Jest to „złożony 
system organizmów, sił, substancji i warunków zawartych w zbioro- 
wisku, ich środowisko i ich oddziaływania" (53). 

Szkoły rosyjskie i anglosaskie używają tych teorii jako podstawy 
do klasyfikacji typologicznej lasów. Sadzę, że pomimo ich aktualnego 
rozpowszechnienia, zasady te są jeszcze mniej użyteczne jako kry- 
terium typologiczne niż wyżej wspomniany skład drzewostanu. 

Wielu współczesnych autorów zajmuje podobne stanowisko Na 
przykład R. Bach (2) dochodzi do wniosku, że: „Istnieje ścisła zeleż- 
ność pomiędzy glebą a zbiorowiskami roślinnymi lecz nie ma korelacji 
między jednostkami klasyfikacji fitosocjologicznej i gleboznawczej". 

Podobnie Y. A. Rioux (63), mówiąc o biocenozie (rośliny — zwie- 
rzęta) zaznacza, że jest „trudno, a często niemożliwe nałożyć na siebie 
ściśle zoocenozy i fitocenozy". 

Jeśli chodzi o ekosystemy, które próbowano rozpatrywać jako jed- 
nostki obiektywne, to należy zaznaczyć, że w naturze takie nie istnieją. 
„Ekosystem, mówi J. S. Rove (04), nie ma określonych (prescribed) 
granic w przestrzeni i w czasie; jego wielkość i zakres oraz okres w któ- 
rym jest rozpatrywany jako funkcjonująca jednostka, są określone przez 
cel i metody badań". | 

Ekosystemy są wydzielane arbitralne, np. według fitocenoz, topo- 
grafii itd., a więc tylko na podstawie części tego, co jest w mys! auto- 
row ekosystemem. Nie moga wiec one stuzyc za fundamentum divisionis 
dla naszej klasyfikacji. 

i” 
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Czynniki siedliskowe 

Niektórzy autorzy szukając podstaw dla klasyfikacji siedlisk poło- 

zyli nacisk na cechy glebowe. Cajander (9) rozpatruje prace, które 

usiłują zbudować klasyfikację siedlisk na podstawie cech fizyko-che- 

micznych gleby, uważanych za czynniki wzrostowe roślin (44, 71, 89, 

30, 93). Dochodzi on do wniosku, że chociaż istnieje pewna zależność 

między zdolnością produkcyjną siedliska a poszczególnymi cechami 

chemicznymi i fizycznymi gleby, to jednak należy brać pod uwagę cały 

zespół czynników siedliskowych. Czynniki te wpływają na siebie wza- 

jemnie tak dalece, że czynnik dominujący może w pewnym stopniu 

kompensować działanie innego, słabszego. Dlatego też według niego 

prawo minimum Liebiga powinno być zastąpione prawem harmonij- 

nego minimum Schimpera. Cajander słusznie podkreśla, że 

liczy się łączny wpływ czynników wzrostu, nawet jeśli mają one zna- 

czenie nierówne i wnioskuje: „Wyłącznie na podstawie czynników 

wzrostu nie można zbudować naturalnej klasyfikacji siedlisk ani okres- 

lić naturalnych klas siedlisk '. 

Wzrost drzew 

Metody urządzania lasu!, które wydzielają drzewostany według klas 

bonitacji, na podstawie tablic zasobności (masa drewna produkowanego) 

również nie dają zadowalającej podstawy do klasyfikacji siedlisk. 

W rzeczywistości klasy bomitacji siedlisk ustalane są arbitralnie i nie 

odpowiadają podziałom dokonanym przez naturę. lej samej klasie bo- 

nitacji mogą odpowiadać siedliska różne pod względem biologicznym 

i wymagające zastosowania różnych metod hodowlanych. Na przykład 

V klasa bonitacji sosny w Europie Środkowej zawiera siedliska tak róż- 

ne, jak wydmy piaszczyste i torfowiska, dla których stosuje się odrębne 

metody zagospodarowania. 
Metody dendrometryczne mogą być natomiast użyteczne do oceny 

produktywności jednostek siedliskowych, wyróżnionych za pomocą in- 

nej metody. 

Roślinność 

Cajander proponuje, aby siedliska dzielić na kategorie za po- 

mocą metody pośredniej, tj. według typów lasu; te ostatnie reprezento- | 

wane są przez zbiorowiska roślinne o określonym składzie, z drzewo- 

stanami dojrzałymi, o normalnym zwarciu i normalnie rozwiniętymi. 

Dla Cajandera typy leśne tak rozumiane są według jego wyraże- 

nia, „normalnymi (prawidłowymi) jednostkami roślinności”, gdyż оаро- 

wiada im określona, odrębna ekologia. A więc autor ten uważa, że osta- 

tecznie roślinność i jej skład powinny stanowić kryterium do klasyfi- | 

kacji siedlisk. 
| | 

Myśl tę, że roślinność dostarcza najlepszych danych do oceny sied- | 

liska, zwłaszcza pod względem jego zdolności produkcyjnej wyraził już 

w 1823 r. botanik duński J. F. Schouw (26), a potem podjęło ją wielu. 

1 Cajander (7,8, 9) przytacza szczegółową krytykę tych kryteriów. 
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innych. W leśnictwie na przykład K.F.G. Henke (50): „Uwaga па 
wegetację w ogólności dostarcza już więcej (więcej niż sądzenie według 
„wielkości” pojedynczych drzew — W.N.) znamion do sądzenia o zdol- 
ności produkcyjnej gruntu dla pewnego rodzaju drzew”. Henke do- 
daje, że nie trzeba wielkiego doświadczenia dla wyróżnienia skrajnych 
klas gleby ze względu na ich wartość — produkcyjną, trudniej jednak 
rozpoznać liczne klasy pośrednie, „gdy do tego już trzeba mieć wpraw- 
ne oko i wiele doświadczenia". „Jednak za pomocą wiadomości bota- 
nicznych można w każdym leśnictwie oznaczyć rośliny, po których 
różne klasy gruntu, mniej więcej mogą być poznane, nawet na haliz- 
nach, gdzie drzewo teraz nie rośnie". 

Z. rozwojem nauki, zwłaszcza dzięki postępom fitosocjologii, myśli te 
stopniowo przybierały kształty i wyrażano je w sposób coraz bardziej 
precyzyjny. 

„Roślinność, jeśli umie się ją odczytać, daje najdokładniejsze wska- 
zówki o możliwościach ekspansji ludzkiej" (cyt. Ch. Flahault umie- 
szczony na jego posągu w Instytucie Botaniki w Montpellier). „Każdy 
zespół roślinny jest charakteryzowany przez ogół właściwości biologicz- 
nych gatunków, które go tworzą, zespół przedstawia lepiej niż jakikol- 
wiek gatunek stosunki między roślinnością a warunkami iizyko-che- 
micznymi. Z uwagi na to, że wymagania każdego gatunku wahają się 
w granicach szerszych niż wymagania zespołu, zespół przedstawia na |- 
dokładniej ogół stosunków pomiędzy życiem roślinnym a środowiskiem 
zewnętrznym” (29) i „wielka wartość praktyczna pojęcia zespołu po- 
chodzi stąd, że zbiorowiska roślinne powtarzają się, w zasadzie wiernie, 
wszędzie tam, gdzie środowisko jest takie samo, w ten sposób, że po- 
wierzchnie zajęte przez określony zespół, bez względu na ich roz- 
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mieszczenie geograficzne, mają tę samą wartość i reprezentują to samo 
środowisko" (27). 

Można więc przyjąć, że możliwe jest utworzenie klasyfikacji siedlisk 
na drodze pośredniej, opierając się na danych fitosocjologicznych. Jed- 
nakże nie ulega wątpliwości, że „Klasyfikacja taka, jeśli ma mieć zna- 
czenie gospodarczo-leśne, musi przyjąć za punkt wyjścia taką jed- 

, nostkę fitosocjalną, która reprezentuje określony typ siedliska i daje 
podstawy do oceny jego możliwości hodowlanych" (49). 

Głównym celem niniejszej pracy jest zbadanie, w jaki sposób można 
by zbudować klasyfikację siedlisk na powyższych zasadach. 

DYSKUSJA I WYBÓR WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI 

Klasyfikacja i identyfikacja 

Klasyfikacja, mówi Słownik Akademii Francuskiej, jest to „czynność 
metodycznego segregowania lub wynik tej czynności ': 

Z drugiej strony — „segregować” jest określone: „porządkować, roz- 
dzielać na klasy", a klasa: „podział, jaki istnieje naturalnie lub który 
ustalono między różnymi osobami lub różnymi rzeczami" (31). 

Klasyfikacja jest główną metodą pracy w systematyce. Należy jed- 
nak odróżniać klasyfikację od identyfikacji. Kiedy sortowanie przed- 
miotów klasyfikowanych doprowadzi do pewnej liczby kategorii, opi- _suje się każdą kategorię (klasę) według cech wspólnych dla indywiduów 
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tworzacych kazda z nich. Teraz za pomoca tej skali mozna identyfiko- 
wać przedmioty, ktorych klasy nie znamy. Podobnie za pomocg ,,flory”, 
która jest odzwierciedleniem „kategorii gatunków, można identyfiko- 
wać rośliny których nie znamy. 

Nie podzielam zdania T. S. Rove (64), który pisze na ten temat: 
„Koniecznym warunkiem uprzednim dla klasyfikacji jest, oczywiście, 
identyfikacja rzeczy, które mają być klasyfikowane". 

sączę, że zachodzi tu nieporozumienie. „Identyfikacja jest to czyn- 
nosć identyfikowania, np. kiedy rozpoznaje się dany przedmiot, jako 
należacy do określonej klasy" (47). 

Zależnie od tego czy klasy te odpowiadają kategoriom, które istnieją 
rzeczywiście w przyrodzie czy nie, będziemy mieli klasyfikację natu- 
raliną lub sztuczną. 

Oczywiście, przy klasyfikacji naturalnej definicje tych klas są wy- 
nikiem pracy indukcyjnej. 

Zagadnienie obiektywności zbiorowisk roślin- 
nvch 

Przede wszystkim nasuwa się pytanie czy i w jakim stopniu klasy- 
likacja naturalna siedlisk jest możliwa? Jak już wyżej wskazano jedynie 
roślinność jest zdolna wyrazić siedlisko w całości i w całej jego złożo- 
ności. Dzięki temu roślinność może służyć za podstawę do poszukiwanej 
klasyfikacji. 

Roślinność ma jeszcze inną cechę, która zasługuje na uwagę: ten- 
uencję do tworzenia na każdym siedlisku zbiorowisk mniej lub 
więcej jednorodnych. „Naturalne ugrupowania roślin" — Braun-. 
Blanqueta (3). Na różnych siedliskach występują różne zbioro- 
wiska, przez co roślinność danego obszaru tworzy mozaikę, a więc jest 
nieciągła. 

Niektórzy autorzy, zwłaszcza amerykańscy (6, 16, 33, 34), rozwijali 
ideę przeciwną, a mianowicie, że roślinność przedstawia „continuum . 
Metody stosowane przez tych autorów zostały jednak skrytykowane. 
R. Daubenmire (20) i M. Gounot (36) uważają, że ten punki 
widzenia nie ma dostatecznych podstaw. W zupełności podzielam zda- 
nie Gounot, które głosi: „jest jednak oczywiste, że zagadnienie con- 
tinuvm należy rozpatrywać w dwóch poziomach. Najpierw należy upew- 
nić się, czy istnieją zbiorowiska roślinne o wystarczającym stopniu jed- 
norodności. Dopiero wtedy i tylko wtedy można się zastanawiać czy 
zbiorowiska te można lub nie, posegregować na jednostki nie ciągłe. 
Niemożliwe jest badanie drugiego zagadnienia bez rozwiązania pierw- 
szego . 

Fierwszy punkt potwierdzany jest nawet przez tych, którzy nie 

uznają istnienia zbiorowisk, jako jednostek systemizacyjnych mających 
określoną kombinację gatunków. Na przykład Gleason (33) mówi: 

„Zbiorowisko jest jednolite, zarówno w przestrzeni jak w czasie, tylko | 
w umiarkowanym stopniu. Jednolitość ta jest wystarczająca, aby umoż- | 
liwić nam rozpoznanie zbiorowiska i aby uznać je za jednostkę roślin- | 
ności". 

Co się tyczy drugiego punktu, Poore (59, 60) stwierdził, że mna ogra- | 

 



niczonym terenie większość zbiorowisk skupia się w grupy (пода) о ро- 
dobnym składzie, które odpowiadają jednostkom roślinności. 

Można więc przyjąć, że przynajmniej w skali lokalnej istnienie zbio- 
rowisk roślinnych zostało wykazane. 

Oczywiście nie wyklucza to ani istnienia stref przejściowych pomię- 
dzy zbiorowiskami, ani istnienia zbiorowisk, kióre mają skiad flory- 
styczny pośredni między dwoma lub nawet większą ilością zbiorowisk. 
Tego rodzaju trudności spotyka się w każdej klasyfikacji biologicznej 
i można je wytłumaczyc. 

Z. drugiej strony jak w swych rozważaniach na temat jednorodności 
wnioskuje Poor e (58) „okazuje się, że dotychczas nie podano zadowala- 
jącej deiizicji jednorodności, i że zastosowanie techniki statystycznej 
pozwala jedynie określić stopień nadmiernego lub niedostatecznego 
rozproszenia różnych gatunków zbiorowiska w stosunku do poszczegó!l- 
nych wielkości kwadratów, a przy tej samej wielkości kwadratów, 
w stosunku do innych gatunków . W tym stanie rzeczy, kiedy wyraże- 
nie realności zbiorowisk w postaci wzoru matematycznego nie jest 
możliwe, wydaje się poprawne oparcie jej na cechach wyżej wskaza- 
nych, a mianowicie, że zbiorowiska roślinne, jak to wyraził Moli- 
nier (48) dla asocjacji są „faktem zaobserwowanym . Jest to podstawa 
wystarczająca: oczywistość, jak powiedział Kartezjusz, jest osta- 
tecznym kryterium prawdy. 

Dyskusja nad podstawową jednostką typologii 
lesnej 

Zagadnienie polega na znalezieniu jednostki rosiinności, która odpo- 
wiadałaby warunkom wskazanym przez Niedziałkowskiego (49). 

Można tutaj wyjść z definicji siedliska, według której siedlisko jest 
„Jednostką ekologiczną , tj. „powierzchnią jednorodną pod względem 
warunków ekologicznych, którą charakteryzuje jednakowa roślinność 
naturaina' (21). 

Lecz cóż to jest „roślinność naturalna''? 

Roślinność naturalna 

lermin roślinność naturalna, rozpowszechniony we współczesnej 
literaturze ekologicznej i leśnej jest wieloznaczny. Doliczylem się pół 
tuzina różnych sposobów tego rozumienia. 

1. R. Tuxen (85) uważa, że roślinność naturalna jest roślinnością 
klimaksową, taką jaką utworzą zespoły, które rozwiną się, jeśli czło- 
wiek przestanie na nie oddziaływać. Tiixen wypowiada to w sposób 
następujący: „naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi są te, które rosły- 
by dzisiaj, jeśliby wyłączyć wpływ człowieka. Naturalnymi zbiorowi- 
skami roślinnymi w naszej strefie, prawie bez wyjątku leśnej, są koń- 
cowe stadia progresywnych serii rozwojowych wszystkich ich zbioro- 
wisk zastępczych i które mogą być wyprowadzone z tych grup zbioro- 
wisk (Gesellschaft-Komplex). 

5.5. Iregubow (88) za K.Rubnerem (65) i F.K.Hartman- 
n e m (40), ograniczając się do tematyki leśnej pisze: „typ lasu natural- 
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nego odpowiada... klimaksowi regionalnemu, gdzie las jest w stanie 
rownowagi stałej z czynnikami siedliska (stan statyczny). 

2.A.F. W. Schimper (67) przeciwstawia las naturalny — lasowi 
sztucznemu lub zagospodarowanemu. 

G.Graebner (37) również przeciwstawia las naturalny — lasowi 

sztucznemu. 
W. Sukaczow (75) przeciwstawia naturalne ugrupowania roślin 

(Pflanzengruppierungen) — sztucznym ugrupowaniom roślin. 
C. Regel (61) mówi o naturalnych łąkach w przeciwstawieniu do 

łąk sztucznych. 
E. Schmidt (68) za F. Hornsteinem (42) przeciwstawia lasy 

naturalne — typom sztucznym (Kunsttypen). 
3. Inni autorzy przeciwstawiają roślinność naturalną — roślinności, 

która powstała dzięki uprawom. 
H. Gaussen (32): „Przejdźmy teraz do roślinności zwanej natu- 

ralną, którą raczej należałoby określać jako nieuprawianą, gdyż czło- 
wiek prawie wszędzie zmienił roślinność klimaksową . 

A. Tansley (84): „Przez roślinność naturalną rozumiemy oczy- 

wiście roślinność, która zależy zasadniczo od natury, a nie od człowie- 
ka. Las pierwotny jest wyraźnie naturalnym, podczas gdy uprawy psze- 
nicy czy okopowych wyraźnie nie są naturalne . 

Gunnar Anderson (1) przeciwstawia naturalne łąki — glebom 
uprawianym. 
Brockman-Jerosch (5) rozróżnia roślinność naturalną i kul- 

tury. 
H. J. Oosting (53) jest podobnego zdania, mówiąc o naturalnej 

roślinności i o ziemi uprawianej. 
4.P.W.Richard (62) przeciwstawia roślinność naturalną i zbioro- 

wiska antropogeniczne. 
5 Dla Jedlińskiego (45) roślinnością naturalną jest roślinność 

pozostająca w stanie względnej równowagi biologicznej (stadia suk- 

cesji). 
Najczęściej jednak używa się terminu „roślinność naturalna” bez 

przytaczania definicji, mając na myśli roślinność spontaniczną, pierwot- 

ną lub autochtoniczną. 

Łatwo zauważyć, że we wszystkich wyżej przytoczonych definicjach 

pojęcie „roślinności naturalnej” zmienia się w zależności od autora, lecz 

zawsze ma znaczenie ściśle określone. Jest to zrozumiałe, gdyż według 

samej definicji terminu „naturalny” przejmuje wszystkie znaczenia sło- 

wa „natura' (47), a jak dalej mówi Lalande: „Nie jest możliwe upo- 

rządkowanie znaczeń słowa natura, z punktu widzenia semantyki, w jed- 

ną serię liniową. Wydaje się, że utworzyły się one przez promieniowa- 

nie w wielu kierunkach od pewnej idei pierwotnej, którą zapewne 

będzie rozwój istot żyjących — rozwój spontaniczny, według określo- 

nego typu . 
W tych warunkach, aby uniknąć nieporozumienia, wydaje się celo- 

we zaprzestanie używania terminu „roślinność naturalna", i mówić 

o roślinności klimaksowej, spontanicznej, pierwotnej itd. w zależności 

od sytuacji. 
Rzeczywiście duża liczba autorów postępuje w ten sposób. Na przy- 

kład Ch.Flahault (29), W.Soczawa (74) i inni mówią o „roślin- 
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ności spontanicznej” i ,,roslinnosci pierwotnej". M.S chmidt (69) uzy- 
wa terminu „roślinność pierwotna'. P. Segalen (72) — „roślinność 
pierwotna' itd. Często jednak wyżej wymienione terminy używane są 
równolegle z „roślinnością naturalną", bądź jako synonimy, bądź w zna- 
czeniach odmiennych. 

Z. drugiej strony należy pamiętać, że zwykle im pojęcie ogólniejsze, 
| tym mniej jest ścisłe. Dlatego definicje najogólniejsze „roślinności na- 

turalnej', jak np. definicja Jedlińskiego, choć wydają się naj- 
bardziej poprawne, nie mogą znaleźć zastosowania w niniejszych rozwa- 
żaniach, przeciwnie, najbardziej użyteczne będą definicje najwęższe, 
które, choć mniej zgodne ze znaczeniem pierwotnym, będą najściślej- 
sze. 5ą to te definicje, które rozumieją roślinność naturalną jako zbioro- 
wiska końcowe lub klimaksowe. 

Zagadnienie klimaksu 

Zagadnienie to było dotychczas obszernie dyskutowane. Dobre prze- 
glądy z obfitą literaturą wykonali R. W. Whittaker (91) i S. W. 
Selleck (73). 

Liczne pozycje jakie zajmują teoretycy klimaksu można sprowadzić 
do trzech koncepcji podstawowych: 

1. Teorii monoklimaksowej (12). 
2. Teorii poliklimaksowej (Tansley, 78—83). 
3. Teorii związanej z koncepcją „continuum' (91). 
Tylko druga teoria pozostaje w zgodności z rzeczywistością. 
leoria monoklimaksowa opiera się na dwu założeniach: pierwsze 

; z nich głosi, że tendencje rozwojowe roślinności dążą do jednego tvpu, 
"przy czym typ rozumiany jest w sensie formacji!. „U podstaw teorii 
Clementsa leży przekonanie, że z upływem czasu i przy braku 
czynników zakłócających, ten sam ogólny typ roślinności będzie się 
 ,wykształcał i ustalał niezależnie od wcześniejszych różnic siedlisko- 

„wych (10, 91). Założenie to jest jednak nie do utrzymania, skoro samo 
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opiera sie na hipotezie, niemozliwej do sprawdzenia w skali ludzkiego 
życia. 

Drugie założenie polega ma podziale klimaksu na określone jed- 
nostki niższego rzędu, o których będzie mowa dalej. Założenie to budzi 
dwa zastrzeżenia. 

1. Jest ono sprzeczne, gdyż wprowadza zróżnicowanie do tego, co 
powinno byc catoscia jednorodna. 

2. Przyjmując zróżnicowanie wewnętrzne monoklimaksu, różnica 
między teorią monoklimaksową i poliklimaksową staje się wyłącznie 
słowna. Ponadto do porównania dwu teorii konkurencyjnych można za- 
stosować zasadę metodologiczną, znaną pod nazwą brzytwy Occha- 
m a: „Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem'" — nie należy 
mnożyć bytów bez konieczności. Bardziej wartościowa jest teoria, która 
tłumaczy większą liczbę faktów. Zasady Clementsa doprowadziiy 
do terminologii skrajnie skomplikowanej, która zawiera: association, 
consociation, fasciation, lociation, seriation, lamiation, sation (14), asso- 
ciation-segregate (4), presociation (15), biociation (460), a także pre-, 
  

1 Chodzi tu o ostateczne stanowisko Clementsa w tej sprawie.



post-, ser-, sub-climax itp., pojęcia niezbędne dla obrony teorii mono- 
klimaksowej. Tymczasem teoria poliklimaksowa tłumaczy wystarcza- 
jąco i w prostszy sposób rzeczywiste zróżnicowanie roślinności. 

Teoria poliklimaksowa, która przyjmuje istnienie różnych klimaksów 
na rożnych siedliskach w obrębie danego obszaru klimatycznego, aby 
zachować konsekwencję powinna brać pod uwagę nie tylko czynniki 
edaficzne i fizjograficzne (klimaks edaficzny i klimaks topograficzny lub 
lizjograficzny) (51, 52), lecz wszystkie czynniki stałe, które mają wpływ 
na roślinność, jak skład zoologiczny, pożary okresowe itd. 

Jednak należy uczynić jeden wyjątek, a mianowicie dla czynnika 
antropogenicznego. Jeśli uzna się ten czynnik za czynnik klimaksowy 
(antropoklimaks, 87), należałoby również uznać za klimaks znaczną 
część upraw rolnych, co chyba prowadzi za daleko. 

Pozycja własna Whittakera, jako wynikająca z idei „conti- 
nuum ' wydaje się nie do utrzymania w świetle krytyki przytoczonej 
wyżej. 

Ostatecznie dochodzimy do pojęcia klimaksu sformutowanego przez 
Van Steenisa w 1950 r.: „Uważam, że jest słuszne, aby wszystkie 
stałe, nieantropogeniczne formacje uznac za klimaksy" (77). Klimaks 
tak zdeliniowany odpowiada temu co niedawno Tiixen (86) nazwał 
dzisiejszą potencjalną naturalną roślinnością. 

Van Steenis dodaje: „Ostatecznie wszystkie klimaksy okazują 
się edalicznymi . W tym punkcie jednak tylko częściowo można mu 
przyznać rację. 

Jednostka siedliskowa a typologiczna 

Po krótkim omówieniu zagadnień podstawowych przejdźmy z kolei 
do naszego zadania głównego, jakim jest definicja podstawowej jed- 
nostki typologii leśnej. Nietrudno zauważyć, że jednostką roślinności 
jaka odpowiada elementarnej jednostce siedliskowej (siedlisko rozu- 
iniane jako środowisko egzogeniczne) jest odpowiednie klimaksowe 
zbiorowisko roślinne. Innymi słowy jest to zbiorowisko, które charak- 
teryzuje siedlisko rozumiane jako „jednostka ekologiczna” (Duchau- 
jour). 

Dla Cajandera typologia kończy się w tym punkcie: „Typy 
leśne mają za cel jedynie oparcie klasyłikacji siedlisk leśnych na bar- 
dziej dokładnej, bardziej obiektywnej, bardziej określonej, bardziej na- 
turainej i bardziej ogólnej podstawie". | 

Lecz jak to zaznaczono na początku, ostateczny cel typologii leśnej 

jest natury ekonomicznej. Tutaj nieodwołalnie dochodzimy do następ- 
nego zagadnienia klasyfikacji, a mianowicie do hierarchizacji. Systemy 
klasylikacyjne, jak wiadomo, można ukiadać w różny sposób. W niniej- 
szym przypadku, tj. w przypadku klasyfikacji siedlisk leśnych hierar- 
chizacja powinna być ekonomiczna, tj. jeden typ leśny powinien gru- 
pować wszystkie klimaksowe zbiorowiska, które z racji ich podobien- © 
stwa ekologicznego mają podobny potencjał produkcyjny, jak to wy-. 
kazano w dawniejszych badaniach (92). I tak np. można złączyć w jeden 
typ dwa warianty geograficzne zespołu Pineto-Vaccinietum myrtilli, 
mianowicie wariant typowy i wariant z Deschampsia flexuosa. Jednost- © 
Ka ta zresztą będzie dość dobrze odpowiadać typowi gospodarczemu » 
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lasu, znanemu pod nazwą boru świeżego. Można również łączyć w jed- 
nym typie zbiorowiska, które różnią się ekologicznie, pod warunkiem 
jednak, że różnice te nie będą na tyle duże, aby powodować odmienne 

elekty produkcyjne. 

ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE 

Zarys metodyki typologii lesnej 

Praktyczna realizacja typologii opartej na wyżej omówionych pod- 
stawach da się streścić w następujących punktach: 

a) wyróżnienie i klasyfikacja zbiorowisk klimaksowych, rozumia- 
nych jako stałe zbiorowiska nieantropogeniczne; 

b) badania ekologiczno-gleboznawcze wymienionych jednostek i ba- 
dania serii! sukcesyjnych odpowiadających tym zbiorowiskom w celu 
ustalenia kryteriów identyfikacji siedlisk. Te dwie wytyczne badawcze 
razem wzięte odpowiadają programowi, jaki proponuje Duchau- 
four (21). „W rzeczywistości istnieją zależności pomiędzy drzewosta- 
nem i roślinnością leśną z jednej strony, a środowiskiem i typem gleby 
z drugiej strony. Metoda polega przede wszystkim na starannym usta- 
leniu natury tych zależności, za pomocą szczegółowych badań tereno- 
wych, a następnie na wykorzystaniu tych korelacji w celu ustalenia 
granic pomiędzy różnymi siedliskami , 

c) badania produktywności zbiorowisk klimaksowych — w celu 
określenia jednostek typologicznych, tj. typów siedliskowych lasu. 

W rzeczywistości w ostatnich latach w wielu krajach podejmowane 
są badania zgodne z powyższym programem: w Belgil — Dagne- 
lie (17), we Francji Duchaufour, Padre, Jacquemont 
i Debarzac (23), w Polsce — Wolak (92), w Luksemburgu — 
Dagnelie-Huberty i Noirfalise (18), w Kanadzie — Hills 
1 Pierpoint (41) itd. 

  

Prekursorzy 

Wyniki do których doszedłem w niniejszej pracy nie są czymś no- 
wym. Przeciwnie, odpowiadają one dawnym myślom typologicznym, 
jakie cytuje Clements (13), np. Graves (38) pisze: „Jeśli przy- 

, rodę pozostawić bez zakłóceń, te same typy lasu będą się wykształcały 
w podobnych warunkach położenia i gleby w danym regionie. Oczy- 
wiście da się zauważyć zmienność w obrębie typu, lecz charaktery- 

| styczne cechy lasu, jak panujące gatunki, gęstość, pokrój drzew, odno- 
, wienie, charakter podszycia itd. pozostaną stałe. Kiedy jakaś partia lasu 
zostanie zniszczona przez ogień, wiatr lub inny czynnik, typ czasowo 
ulegnie zmianie, lecz pozostawiony samemu sobie powróci do pierwot- 
nej postaci, pod warunkiem jednak, że warunki glebowe nie uległy 
trwałej zmianie”. 

| Clements (11): „Odnowienie oznacza w języku leśników rozwój 
_ lub regenerację; jest to złożona reakcja formacji na jej habitat, prowa- 
dząca do sukcesji. Wynikiem odnowienia jest leśny typ sukcesji i koń- 

| 

  

_ i seria — ogół różnych zbiorowisk, które następują po sobie w czasie na danym 
miejscu, jako stadia rozwojowe roślinności; zawiera stadium końcowe (klimaks) (57). 
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cowa czyli stata formacja, a wiec typ lasu i stata formacja sa identycz- 
ne. Identycznosc ta jest zrozumiata jesli uwzglednic, jaka wage przy- 
wiązuje autor do trwałości, jako ideału, do którego leśnik powinien 
dążyć przez odnowienie i pielęgnowanie lasu. 

Zakłócenie stabilizacji jest prawdopodobnie najistotniejszą cechą 
sukcesji, a sukcesja kończy się tylko dlatego, że habitat ostatecznie zaj- 
muje formacja, która wyjąwszy zakłócenia przypadkowe, jest najlepiej 
przystosowana i dzięki temu jest trwała'. 

Wyniki nasze w szczególności odpowiadają „trwałemu typowi' lub 
„naturalnemu typowi' Dana (19): „Typ lasu, zwany często po prostu 
typem, jest to drzewostan wyróżniający się składem gatunkowym. Ter- 
min ten nie zawiera implikacji, czy jest to typ przejściowy czy trwały 
lub czy należy go utrzymywać przez zabiegi urządzeniowe. Typem 
przejściowym jest taki typ lasu, który wytwarza się w wyniku zakłóce- 
nia warunków naturalnych, np. przez pożar lub wyrąb i który ewen- 
tualnie może być zastąpiony przez inny typ, jeśli przyrodę pozostawić 
bez zakłóceń. Trwałym typem lub naturalnym typem jest typ lasu, jaki 
mógłby się wykształcić i utrzymywać na każdym danym terenie, kiedy 
naturalne warunki nie będą tam zakłócone. Typem gospodarczym jest 
taki typ lasu, do którego utrzymania dążymy przez zabiegi urządze- 
niowe, niezależnie od tego, czy będzie to czy mie, typ, który zająłby 
teren w warunkach naturalnych". 

Wyniki te pozostają w zgodzie również ze wskazówkami Pear- 
sona (56): „Jedyną naukową podstawę dla takiej klasyfikacji stanowi 
potencjalna produktywność, która uwzględnia zarówno rolną jak i 1е5- 
ną produkcję. Wielkość produkcji może być ustalona w dwojaki sposób. 

Pierwszy, mierzy bezpośrednio, o ile możliwe, wszystkie czynniki 
lizyczne siedliska i dochodzi do zdolności produkcyjnej przez oszaco- 
wanie, w jakim stopniu suma tych czynników zaspokaja zapotrzebowa- 

nie różnych upraw. 
Drugi, używa charakterystycznych form roślinności w terenie jako 

wskaźnika warunków fizycznych i na tej podstawie ustala przydatność 
siedliska dla różnych upraw. Oczywistym zastrzeżeniem wobec pierw- 
szej metody jest konieczność posiadania danych klimatologicznych 
1 analiz glebowych dla wszystkich klasyfikowanych siedlisk; wobec 
zróżnicowania siedlisk na naszych terenach leśnych, jak również wobec 
całkowitego braku pomiarów klimatologicznych z licznych obszarów, 
zebranie tych danych wymagałoby sum pieniężnych, które przy dzisiej- 
szym stanie postępu w leśnictwie są prawie nieosiągalne. Druga me- 
toda wymaga objęcia wstępnymi badaniami każdego regionu w celu do- 
starczenia roboczych danych naukowych dla obecnej klasyfikacji grun- 
tów, przy czym oczywiście wartościowe wyniki mogą być osiągnięte 
tylko przy zatrudnieniu ludzi odpowiednio wyspecjalizowanych. Meto- 
da ta jest prostsza i prawdopodobnie pewniejsza, a także uważa się ją 
za zupełnie dostosowaną do potrzeb leśnictwa". | 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

Literatura na temat typologii leśnej w ciągu ostatnich lat pięćdzie- 
sięciu utworzyła prawdziwą dżunglę, Aby się w niej nie zgubić obra- | 
łem za busolę poprawność logiczną. 
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Przeprowadzone badania wskazuja, ze nie ma metody ogolnej, zdat- 

nej do zastosowania w kazdym przypadku. Natomiast kazda metoda 

moze znalezc zastosowanie. Wszystkie dyscypliny, zarowno fitosocjo- 

logia klasyczna, jak i ta, ktOra opiera sie na grupach dynamicznycn, 

ekologia w ogólności, a zwiaszcza gleboznawstwo, powinny zna.eźć za- 

stosowanie przy ustalaniu „klucza do rozpoznawania jednostek typo- 

logicznych. Tylko że klucz ten będzie więcej lub mniej kompietny I wię- 

cej lub mniej dokładny, w zależności od kryteriów przyjętych i zastoso- 

wanych metod. 
Klasyfikacji siedlisk dokonuje się na drodze pośredniej, według zbio- 

rowisk roślinnych klimaksowych (potencjalnych). Te ostatnie grupo- 
wane są w typy leśne według ich produktywności. Lecz aby rozpoznac 
te jednostki, aby ustalić ich „klucz identyfikacyjny ' konieczne są — 
zbadanie dynamiki zbiorowisk roślinnych i jak najdokładniejsze stu- 
dia ekologiczne i pedologiczne. 
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Краткое содержание 

В кандидатской диссертации, защищенной в 1961 г. на Факультете Точных 

Наук Университета в Монтпелье, автором даётся критическая оценка проблем, 

лежащих в основе лесной типологии. 

В результате проведённой дискуссии автор приходит к выводу, что усло- 

вия местопроизрастания необходимо классифицировать посредственным путём, 

при помощи постоянных (климаксовых) растительных сообществ. Эти элемен- 

тарные единицы условий местопроизрастания на основе их экологического i 

сходства и подобных производственных возможностей объединяются в единицы | 

лесной типологии и типы условий местопроизрастания леса. i 

Эти единицы определяются на основе установленных корелляций между о 

растительными климаксовыми сообществами и заменяющими их сообществами 

и на основе корелляции между такими сообществами и почвенными признаками. 

Summary 

In his doctorial dissertation presented and accepted on the Faculty of Natural © 

Sciences on the University in Montpellier in 1961 the author exposed to a critical review - 

problems underlying the fundaments of forest typology. 7 

As a result of carried out discussion the author comes to the conclusion, that sites 

should be classified in an intermediate way, with the aid of permanent (climax) plant > 
communities. These fundamental site units are grouped into forest typology units — © 
forest site types — on the base of their ecological relationship and similar productive 3 

capacity. These units are identified on the base of the correlation between plant climax * 

communities and their substitutional communities as well as the correlation betwee! — 

such communities and soil properties. 4 
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