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Wyjaśnienia do uwag mgr K. Pietkiewicza w sprawie typologicznej 
klasyfikacji siedlisk leśnych 

Объяснение к замечаниям магистра К. Петкевича по вопросу типологи- 
ческой классификации условии местопроизрастания 

Comment on Notes of Mr. K. Pietkiewicz, B. Sc. Concerning the Typological 
Classification of Sites 

„Sylwanie”, nr 11/1960 r. ukazał się artykuł dyskusyjny mgr inż. K Pietkie- 
wicza, w którym autor precyzuje w długim wywodzie i wyjaśnia swoje nega- 

tywne stanowisko w stosunku do typologicznej klasyfikacji siedlisk leśnych, wprowa- 
dzonej do zasad hodowlanych i do instrukcji urządzenia lasu. 

Na wstępie chciałbym zastrzec się przed sugestią, jaka może płynąć ze sformułowa- 

nia tytułu tego artykułu, że na konferencji Polskiego Towarzystwa Leśnego, która 
odbyła się w Międzyzdrojach w 1958 r. przedstawiłem swoją własną propozycję 
w sprawie klasyfikacji siedlisk leśnych. Na konferencji tej referowałem tyllko jako 
jeden ze współautorów system klasyfikacji typologicznej opracowanej w Instytucie 

Badawczym Leśnictwa. 

Mgr K. Pietkiewicz opiera swoje negatywne stanowisko na następujących prze- 

słankach: 

a) prof. dr Г. Mroczkiewicz pomimo że podkreśla wyższość ekologicznych 

metod klasyfikacji typologicznych, opartych na glebie przyjął faktycznie metodę fito- 

socjologiczną, gdyż jako kryterium pierwotne dla sklasyfikowania siedlisk przyjął 

drzewostan, a w szczególności wzrost gatunków przewodnich, 

b) w obecnych założeniach klasyfikacji siedlisk, rozpoznaje się je głównie na pod- 

stawie formy próchnicy, jako elementu najważniejszego z elementów glebowych, gdyż 

została ona uznana za pierwotne kryterium pomocnicze, 

c) w obecnej klasyfikacji większą rolę przy rozpoznawaniu siedlisk leśnych przypi- 

suje się roślinności dna lasu niż drzewostanowi, pomimo że prof. dr L. Mroczkie- 

wicz uznał ten element za kryterium cierwotne. 

Wychodząc z tych przesłanek mgr Pietkiewicz dochodzi do przekonania, że 
w wypowiedzi prof. dr Mioczkiewicza i w moich sformułowaniach w spra- 
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wie obecnej klasyfikacji typologicznej siedlisk zachodzą duże sprzeczności co poważ- 
nie podważa zaufanie do tej klasyfikacji. 

Те sprzeczności nasuwają się autorowi wskutek niewłaściwego interpretowania 
określania kryterium pierwotnego i zrozumienia jego znaczenia przy opracowaniu 

klasyfikacji. „Pierwotne' — to kryterium, które było wykorzystywane w pierwszej 

fazie pracy nad klasyfikacją siedlisk przy wyróżnianiu typów siedliskowych lasu. 

Przystępując bowiem do opracowania klasyfikacji typologicznej należało wyróżnić 

typy siedliskowe lasu, tj, ustalić ile i jakie typy należy uwzględnić w tej klasyfika- 

cjii W drugiej kollejności należało ustalić na podstawie jakich kryteriów będzie 

się typy te rozpoznawać, to znaczy na podstawie jakich przesłanek będzie się zali- 

czaio poszczególne płaty lasu do określonego typu siedliskowego lasu. 

Wyróżnienie typów siedliskowych lasu musiało nastąpić, zgodnie z przyjętymi zało- 

żeniami klasyfikacji typologicznej, na podstawie empirycznego poznania całej zmien- 

nej zdolności produkcyjnej siedlisk leśnych w Polsce. Za kryterium dla poznania tych 

możliwości przyjęto drzewostan, w szczególności wzrost (rolę lasotwórczą) najważniej- 

szych gatunków drzew leśnych. Kryterium to niewątpliwie należy traktować jako 

gospodarczo ważny wykładnik przydatności hodowlanej siedliska w warunkach mało 

zniekształconych drzewostanów. Ten element został zatem przyjęty za kryterium 

pierwotne, które posłużyło do wyróżnienia typów siedliskowych lasu, przyjętych 

w, obecnej klasyfikacji. 

Po ustaleniu jakie typy siedliskowe lasu będą jednostkami taksonomicznymi w tej 

klasyfikacji można było dane zebrane na powierzchniach typologicznych posegregować 

według wyróżnionych typów i na podstawie tych zestawień ustalić dalsze elementy 

charakteryzujące poszczególne typy siedliskowe lasu, a mianowicie kryteria wtórne. 

Rozpoznawanie typów siedliskowych lasu może być prowadzone zarówno na pod- 

stawie kryteriów pierwotnych jak i wtórnych, a które kryteria należy wybrać będą 

decydowały o tym aktualne warunki w jakich znajduje się las. 

Przyjęcie zatem wzrostu drzew za kryterium pierwotne nie stoi w sprzeczności 

z tym, że rozpoznawanie (klasyfikacja) siedlisk będzie prowadzone na podstawie dal- 

szych kryteriów, tj. kryteriów wtórnych, bardziej przydatnych w warunkach lasów za- 

gospodarowanych. Przyjęcie za kryterium pierwotne wzrostu drzew przy wyróżnieniu 

typów siedliskowych lasu nie przesądza bynajmniej tego, że jakąś klasyfikację należy 

zaliczyć do metod fitosocjologicznych, a nie do metod ekologicznych. 

Podobnie nie można twierdzić, że forma próchnicy jest głównym elementem giebo- 

wym, na którym opiera się obeona klasyfikacja typologiczna siedlisk leśnych tylko 

dlatego, że przyjęto ją za kryterium uzupełniające do kryterium pierwotnego dla oce- 

ny żyzności (a nie stosunków wodnych) siedliska, przy wyróżnieniu typów siedlisko- 

wych lasu. Przy rozpoznawaniu siedlisk forma próchnicy jest jednym 4 elementów gle- 

bowych, oprócz innych, jak typ gleby, rodzaj gleby, które są kompleksowo wykorzys- 

tywane przy rozpoznawaniu siedlisk. Zdaje się, że zostało to wyraźnie podkreślone 

w mojej wypowiedzi, choćby na przykładzie tablicy do wozpoznawania siedlisk na pod- 

stawie elementów glebowych. Gdyby tylko forma próchnicy miała być tym elémen- 

tem rozpoznawczym nie potrzebne byłoby układanie takich tabel. 

Spośród elementów glebowych najsilniej skorelowanymi z typami siedliskowymi la- 

su okazały się poziom wody gruntowej, rodzaj gleby (pochodzenie geologiczne podło- 

ża) i typ gleby, które zostały przyjęte jako kryteria wtórne, Skład mechaniczny 

gleby—gatunek. gleby to kryterium mało przydatne do rozpoznawania siedlisk, Dotych- 

czas głoszony pogląd oparty na przekonaniu wielu wybitnych leśników, że żyzność 
siedliska zależy od składu mechanicznego gleby okazał się o tyle niesłuszny, że 

żyzność piasków zależy nie tyle od gatunku gleby, ile od składu mineralogicznego, 
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co jest związane z rodzajem gleby. Można to wyrazić również inaczej: gleby gli- 
niaste lub z podłożem gliny zawsze są związane z siedliskami lasowymi i lasu mie- 
szanego. Gleby piaszczyste natomiast nie zawsze są związane z siedliskami borowymi, 
mogą być to również siedliska lasów mieszanych, a nawet lasów świeżych. 

Dawne przekonania leśników o zależności między żyznością gleby a jej rodzajem 
wynikały stąd, że gdy ustalanie siedlisk przeprowadzane jest na małym obszarze, 
w obrębie jednego podłoża geologicznego, to tam istotnie różnice w składzie mecha- 
nicznym gleby odpowiadają różnicom w żyzności siedliska, szczególnie przy glebach 
piętrowych, Natomiast gdy zamierza się rozpoznawać i porównywać siedliska na 
większych obszarach i ustalać dla ich rozpoznania wspólne kryteria na obszarach, 
na których występują różne rodzaje gleb, to tam nie wystarczy sama znajomość 
gatunku gleby. Zatem można by na podstawie gatunku gleby ustalać typy siedliskowe 
lasu w obrębie jednego nadleśnictwa, ale nie można by ich porównywać z typami 
ustalonymi w innych nadleśnictwach. 
Niewątpliwie określanie rodzaju gleby, typu gleby i formy próchnicy wymaga 

wyższych kwalifikacji niż określenie składu mechanicznego gleby. Metody laborato- 
ryjne pozwalają stosunkowo szybko określić skład granulometryczny gleby. Natomiast 
prawidłowe określenie typu gleby i formy próchnicy musi być oparte na dużym 
doświadczeniu i znajomości gleboznawstwa. Analizy laboratoryjne, które mają po- 
twierdzić diagnozę typu gleby i formy próchnicy są bardziej skomplikowane. Nie 
oznacza to jednak, że określenie typu gleby i formy próchnicy jest rzeczą subiek- 
tywną. 

Przy rozpoznawaniu typu gleby i formy próchnicy nasuwają się dalsze trudności. 
Polska klasyfikacja gleb leśnych jest już przestarzała i nie uwzględnia najnowszych 
osiągnięć gleboznawstwa. Nie ma również klasyfikacji form próchnicy. Opracowania 
klasyfikacji typologicznej siedlisk nie można było odłożyć. Ale wykorzystanie obecnej 
klasyfikacji gleboznawstwa w klasyfikacji typologicznej siedlisk wykazało, że klasy- 
fikacja gleboznawcza wymaga uzupełnień szczególnie w zakresie klasyfikacji gleb 
brunatnych i bagiennych. Ponadto opierając się na systemach klasyfikacji próchaic, 
stosowanych za granicą, szczególnie w Niemczech i Austrii przyjęto dla najważniej- 

szych form próchnic odpowiednie nazwy polskie. Naturalnie autorzy klasyfikacji typo- 

logicznej siedlisk nie mogą sobie uzurpować prawa do uzupełnienia klasyfikacji glebo- 

znawczej i do jej podawania jako oficjalnej. Jednakże dla wzajemnego porozumienia 

się konieczne było przyjęcie jakiejś nomenklatury, do czasu, gdy właściwa klasyfi- 

kacja gleb leśnych będzie przez gleboznawców opracowana. 
Z tego też powodu różni autorzy przyjmują dziś różne nazwy dla określenia tego 

samego typu gleby. To co niektórzy gleboznawcy nazywają glebą skrytobielicową 

odpowiada nazwie gleba brunatna zdegradowana. Bardzo wartościowym przyczynkiem 

dla ustalenia prawidłowej nomenklatury stypów gleb jest praca dr S, Borowca 

pt. „Gleby brunatne i bielicowe na terenie Wolińskiego Parku Narodowego oraz 

powiązanie ich z siedliskowymi typam* lasu" („Sylwan”, nr 7/1961 r... W pracy iej 

autor posługuje się nomenklaturą gleb, która w zupełności odpowiada nomenklaturze 

przyjętej w klasyfikacji typologicznej siedlisk. Jednocześnie praca ta w pełni po- 

twierdza poprawność diagnozy gleboznawczej na powierzchniach ‘typologicznych, 

przedstawianych na konferencji terenowej PTL w Międzyzdrojach. 

Osobne wyjaśnienie należy się jeszcze mgr Pietkiewiczowi w sprawie 

interpretowania stwierdzonych korelacji między poszczególnymi elementami glebo- 

wymi, a typami siedliskowymi lasu. Ścisłość korelacji może być bardzo różna od 

słabej do silnej, Przy słabej korelacji jedna cecha badanego elementu glebowego 

występuje w kilku, zbliżonych do siebie typach, natomiast przy bardzo silnej kore- 

о. 67



lacji jedna cecha występuje tylko w jednym typie siedliskowym lasu. Jeżeli zatem 
stwierdzam, że korelacja nie jest zbyt silna to bynajmniej nie twierdzę, że jej nie ma 
i nie neguję przydatności elementów glebowych dla rozpoznawania siedlisk. 
W tymczasowych zasadach typologii leśnej wyraźnie podkreślono, że diagnoza 

siedliska oparta jest przynajmniej na dwu wskaźnikach — na glebie i na roślinności 
runa leśnego, a drzewostan może być wykorzystywany jako sprawdzian tej diagnozy 

tam, gdzie obecny jego skład gatunkowy chociaż w przybliżeniu odpowiada siedlisku. 
Nie można zgodzić się ze stanowiskiem mgr Pietkiewicza, który neguje 

przydatność rozpoznawania siedlisk na podstawie roślin dna lasu, Oczywiście, że 

głębokość zakorzeniania się tych roślin jest o wiele płytsza niż drzew. Jednakże 
korzenie runa leśnego przenikają wierzchnie warstwy gleby, w której zachodzą pro- 

cesy glebotwórcze, mające znaczenie dla kształtowania się całego profilu glebowego 

a w szczególności dla żyzności gleby. Przydatność moślin dla charakteryzowania 

pewnych warunków ekologicznych bytowania roślinności została już wielokrotnie 

w badaniach fitosocjologicznych potwierdzona tak że brak dzisiaj argumentów, które 

mogłyby temu zaprzeczyć. 

Wykorzystanie roślin dna lasu dla rozpoznawania typów siedliskowych lasu na- 

stręczało wiele trudności przede wszystkim ze względu na dużą amplitudę warunków 

ekologicznych w jakich poszczególne rośliny mogą występować. Okazało się przy 

tym, że nie można oprzeć się tylko na gatunkach rwoślin powszechnie znanych i na 

różnicach w stopniu pokrywania przez nie gleby, masowość bowiem wystąpienia 

jakiegoś gatunku zależy nie tyle od warunków siedliska, ile od warunków środowiska, 

jakie wytworzyło się w obrębie istniejącego drzewostanu, Zestawienia roślin wystę- 

pujących na powierzchniach typologicznych i zaliczonych do jednego typu siedlisko- 

wego lasu wykazały, że wiele roślin, właśnie o małej frekwencji występuje w lesie 

począwszy od pewnego stopnia żyzności lub wilgotności. Na tych roślinach należało 

zatem oprzeć się jako na kryteriach wtórnych przy rozpoznawaniu typów siedlisko- 

wych lasu. Obecność jakiejś rośliny w runie może być rzeczą przypadku, ale jest 

bardzo mało prawdopodobne aby dwie lub trzy rośliny różnicujące jakiś typ wystą- 

piły jednocześnie, o ile warunki żyznościowe i wilgotnościowe są dla nich mniej 

korzystne. 

Dysponując listą florystyczną pewnej powierzchni typologicznej analizuje się ją 

pod kątem widzenia występowania roślin wyróżniających, a o typie siedliskowym. 

lasu decyduje obecność roślin różnicujących najżyźniejszego typu. Przy analizie listy 

florystycznej nie trzeba sobie zaprzątać uwagi dążeniem do wyjaśnienia czy dana 

roślina jest w danych warunkach rośliną różnicującą czy też często występującą, 

gdyż o przydziale do określonego typu będzie decydował wyłącznie zestaw roślin 

różnicujących. Wszystkie inne rośliny nawet o dużym stopniu pokrywania, (frekwencji) 

będą uznane za rośliny często występujące. 

"Nie ma zatem trudności w posługiwaniu się listą florystyczną przy rozpozna- 

waniu typów siedliskowych lasu, jednakże konieczna jest przy tym dobra znajomość 

roślin runa leśnego, aby można je poprawnie określić nawet w stanie bezkwiatowym. 
Trzecim elementem, którym posługuje się typologia przy rozpoznawaniu siedlisk 

jest drzewostan. Jeżeli drzewostan odpowiada warunkom siedliskowym, to znaczy, 

jeżeli w jego składzie występują gatunki drzew właściwe dla danego siedliska nie 

trudno wówczas na podstawie elementów taksacyjnych drzewostanu określić typ 

siedliskowy lasu. Znając bowiem jakie typy siedliskowe lasu są przydatne do pro- 

dukcji określonych gatunków drzew łatwo ustalić przydatność hodowlaną tego Ssie- 

dliska i jego typ. Jeżeli jednakże, jak to często się zdarza w lasach zagospodaro- 

wanych, skład gatunkowy drzewostanu zupełnie nie odpowiada warunkom siedlisko- 
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wym, to bez spekulacji nie jest możliwe określenie jakie gatunki drzew powinny się 
stać przedmiotem hodowli lasu. Wtedy drzewostan staje się elementem mało przy- 
datnym do obiektywnego określenia typu siedliskowego lasu. 

Należy podkreślić, że typy siedliskowe lasu są jednostkami o dużej stosunkowo 
amplitudzie warunków ekologicznych, Przy większym zacieśnieniu tych warunków 
w obrębie jednostek klasyfikacyjnych należałoby liczbę tych jednostek znacznie 
powiększyć, co nie byłoby wskazane w pierwszym etapie wdrażania typologii do 
praktyki. Zrozumiałe jest zatem, że bonitacje gatunków drzew muszą wykazywać 
pewną cozpiętość. Dzisiejsze typy siedliskowe lasu określają jedynie, jakie gatunki 
drzew powinny być w danych warunkach siedliskowych hodowane. Natomiast drze- 
wostany tego samego gatunku drzewa w obrębie jednego typu siedliskowego lasu 
będą różniły się pod względem bonitacji. W tych warunkach bonitacje drzew 
nie mogą być podstawą do określania typów siedliskowych lasu, z wyjątkiem typów 
skrajnych — boru suchego i bagiennego. W przyszłości konieczne będzie dalsze 
zróżnicowanie typów siedliskowych na mniejsze jednostki klasyfikacyjne, które 
odznaczałyby się już małą amplitudą bonitacji. 

Analizując szczegółowo krytyczne uwagi mgr Pietkiewicza w stosunku do 
typologicznej klasyfikacji siedlisk, obowiązującej w lasach państwowych nalieży 
stwierdzić, że jego negatywne stanowisko nie jest oparte na rzeczowych przesian- 
kach wynika ono przede wszystkim z błędnego zrozumienia określenia „Kryterium 
pierwotne" i przypisywania mu specjalnego znaczenia przy rozpoznawaniu typów 
siedliskowych lasu. Należy dziwić się, że autor po szczegółowym zaznajomieniu się 
z materiałami konferencji w Międzyzdrojach tak zasugerował się „Kryterium pier- 
wotnym , że starając się udowodnić sprzeczności w założeniach tej klasyfikacji nie 
zwrócił uwagi na samą klasyfikację i na kryteria, którymi się ona posługuje. Czy 
do pomyślenia bowiem jest, aby autorzy klasyfikacji typologicznej przedstawiając 
ją na konferencji, nie mieli sprecyzowanych założeń i przemyślanych do końca kon- 

cepcji tej klasyfikacji? 

Mgr K. Pietkiewicz podkreśla, że leśna klasyfikacja typologiczna powinna 
opierać się w praktyce na kryteriach, które dadzą się bezspornie określić oraz będą 

jednoznacznie rozumiane i rozróżniane przez wszystkich taksatorów, a także pracowni- 

ków leśnych. W moim natomiast przekonaniu klasyfikacja siedlisk powinna opierać 

się przede wszystkim na kryteriach, które pozwalają w sposób obiektywny określić 

przydatność siedlisk do produkcji leśnej. Muszą to być kryteria, które są wskaźnikami 

warunków pirodukcji leśnej. 
Rozwój typologii leśnej ostatnich lat pozwolił na ustalenie kryteriów przydatnych 

do klasyfikacji siedlisk. Nie ma dzisiaj żadnych podstaw aby negować przydatność 
elementów glebowych czy też roślinności do diagnozy siedliska. Większość nowych 
klasyfikacji typologicznych to klasyfikacje kombinowane, opierające się zarówno na 

kryteriach gilebowych jak i na roślinności. Również klasyfikacja typologiczna IBL 

opiera się na tych obu kryteriach i przyznaje im zasadniczo tę samą hierarchię. Aby 

kryteria te były jednoznacznie rozumiane i aby umieli się nimi poprawnie posługi- 

wać wszyscy taksatorowie i pracownicy lasów państwowych, konieczne jest stałe 

podnoszenie kwalifikacji tych osób w zakresie gleboznawstwa i fitosocjologii, Bez 

tego nie jest do pomyślenia rozwój leśnictwa i wprowadzanie do praktyki osiągnięć 

nauki. 

Wiąże się to ściśle ze specjalizacją w zawodzie leśnika, a w szczególności pra- 
cowników drużyn urządzeniowych. Jeszcze do niedawna pomiar geodezyjny w ca- 
łości wykonywali pracownicy drużyn urządzeniowych. Inwentaryzacja powierzchni 
leśnej była inwentaryzacją lasów. Dzisiaj już nikogo nie dziwi, że pomiar geodezyjny 
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przeprowadzają osobne drużyny, w których pracują geodeci. Dalsza specjalizacja 
pójdzie niewątpliwie, jak tego uczy przykład NRD, w kierunku wydzielania spe- 
cjalnych grup do klasyfikowania siedlisk. Taksator coraz bardziej musi być zwolniony 
od czynności, które absorbują jego uwagę i odciągają od właściwego zadania, jakim 
jest niewątpliwie prawidłowe ustalenie celu produkcji i zabiegu gospodarczego. Gdy 
specjalista poprawnie określi siedlisko, taksator będzie mógł łatwiej ustalić cel pro- 
dukcji i zabiegi gospodarcze. 

liależy ze zdziwieniem stwierdzić, że mgr Pietkiewicz uznaje potrzebę spo- 
rządzania map glebowych przez specjalistów gleboznawców, podczas gdy nie widzi 
konieczności specjalizacji w zakresie klasyfikacji siedlisk, przy której należy mieć 
praktyczną znajomość gleboznawstwa jak i fitosocjologii. 

Przesłanką do planowania hodowlanego w leśnictwie, do ustalenia celu produkcji, 
wyboru rębni i zaprojektowania zabiegu gospodarczego jest przecież typ siedliskowy 
lasu, a nie jednostki klasyfikacji gleboznawczej czy też fitosocjologicznej. Mapy gle- 
boznawcze nie są wystarczającą podstawą dla ustalenia typu siedliska. Dzisiaj, gdy 
dąży się do przyspieszenia prac urządzeniowych czy należy sporządzać mapy glebowe, 
które są tylko w pewnej mierze przydatne dla określenia siedlisk Kartowanie sie- 
dlisk jest o wiele szybsze gdyż odpada konieczność zakładania bardzo dużej ilości 
dołów i wierceń glebowych, gdyż można wyznaczyć granice siedlisk na podstawie ro. 
ślinności. | 

Na zakończenie mgr K. Pietkiewicz przedstawia swoją własną klasyfikację 
siedlisk i podaje ich charakterystykę. W ten sposób powstał jeszcze jeden system 
klasyfikacji siedlisk nie podbudowany żadnymi materiałami dowodowymi, a oparty 
jedynie może nawet na dobrym, ale subiektywnym pojmowaniu siedlisk prziez autora. 
Nad tą klasyfikacją, jak nad wielu innymi można by przejść do porządku dziennego 
gdyby nie fakt, że pod nazwą jednostek klasyfikacji typologicznej, stosowanej w la- 
sach państwowych, podsuwane są jakieś bliżej nie określone jednostki taksonomiczne, 
wydedukowane na bliżej nie znanych przesłankach. 

Nie jest to odosobniony fakt. W instrukcji urządzania lasu z 1957 r. podano nazwy 
jednostek klasyfikacji typologicznej, natomiast nie umieszczono charakterystyki tych 
jednostek, Nazwy siedlisk zostały podane bez treści, tak że ich interpretacja mogła 
być zupełnie dowolna. Nie mogło się to przyczynić, rzecz jasna, do prawidłowego 
zrozumienia typologii, a tym bardziej do prawidłowego jej stosowania. W tej samej 
instrukcji zamieszczono tabele klasyfikacji gleb leśnych, w której dla pewnej kom- 
binacji «Lementow glebowych podano „orientacyjny odpowiedni typ siedliskowy lasu". 
la tabela nie oparta na opracowaniach IBL tym bardziej przyczyniła się do zamie- 
szania pojęć w typologii, która dopiero wchodziła do praktyki. Tabela ta została 
anulowana dopiero przy częściowej rewizji tej instrukcji w 1961 r., a charakterystykę 
typów siedliskowych lasu podano w załączniku do Zasad Hodowlanych w 1961 r. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 6 marca 1962 r. 
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