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Określanie żyzności i zdolności produkcyjnej siedlisk leśnych 
za pomocą liczb żyzności 

Опеределение плодородия и производственной способности лесных условий 

местопроизрастания при помощи цифр плодородия 

Determination of fertility and production potential of forest sites with the aid of 

fertility indices 

V/ y2nose siedliska stanowi podstawowy czynnik w układzie przyrodni- 
czych warunków produkcji leśnej, decydujący o kierunku ich wyko- 

rzystania w toku tej produkcji. Determinuje ona zdolność produkcyjną sie- 
dlisk i jest podstawą ich systematyzacji. W tym też głównie znaczeniu żyz- 
ność siedliska jest przedmiotem zainteresowania ze strony siedliskozna- 
wstwa, hodowli i urządzania lasu oraz innych dziedzin leśnictwa. 

W pojęciu żyzności siedliska rozróżniamy w najogólniejszym ujęciu 
żyzność edaficzną, czyli glebową, i żyzność klimatyczną siedliska. Wpływom 
gospodarczym w leśnictwie podlega tylko pierwsza z nich, druga natomiast 
jest pod tym względem czynnikiem niezależnym. Stąd też tylko żyzność 
glebowa siedliska (nazywana też żyznością gleby) stanowi przedmiot zabie- 
gów gospodarczych w dążeniu do intensyfikacji produkcyjności lasu. 

W siedliskoznawstwie naszym zachodzi potrzeba dokładnego liczbowego 
ujmowania 1 przedstawiania żyzności siedliska oraz wynikającej z niej 
zdolności produkcyjnej siedlisk. Szczególnie potrzebne są dane dotyczące 
zdolności produkcyjnej siedlisk w aspekcie ich aktualnego stanu, zwłaszcza 
zaś w stosunku do siedlisk zdegradowanych. 

W systemie klasyfikacyjnym IBL zdolność produkcyjna siedliska, wa- 
runkowana jego żyznością, określana jest doborem naturalnym i rolą laso- 
twórczą ważniejszych gatunków drzew oraz ich bonitacją w dojrzałych 
drzewostanach zbliżonych składem do naturalnych. Otrzymywane wyniki 
są jednak w ramach całościowego systemu siedlisk trudno porównywalne 
ze względu na posługiwanie się bonitacją rozmaitych gatunków drzew i brak 
w związku z tym wspólnego poziomu odniesienia. 

Interesujące pod tym względem i godne uwagi są stosowane w siedlisko- 
znawstwie Niemieckiej Republiki Demokratycznej tzw. liczby żyzności, 
znane zpracy Koppa i Schiibela (1). Przedstawione tam dane, acz- 
kolwiek odnoszące się do terenów nizinnych NRD, mogą jednak orienta- 
cyjnie posłużyć także do liczbowego zobrazowania zdolności produkcyjnej 
siedlisk w części naszego kraju, zwłaszcza zaś wyróżnionych ostatnio zde- 
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gradowanych siedlisk Swiezych (2), pod wzgledem ich potencjalnej i aktual- 
nej zdolnosci produkcyjnej. 

Do ilościowego przedstawienia żyzności siedliska, traktowanej w tym 
ujęciu jako siedliskowo uwarunkowanej zdolności produkcyjnej siedliska, 
wymienieni autorzy proponują przeciętną roczną produkcję biomasy na 
1 ha. Na razie jednak posługują się tylko produkcją suchej masy w q samej 
tylko grubizny drewna (z korą), jako dobrze znaną w leśnictwie wielkością 
z całości produkowanej biomasy. Wielkości liczbowe tej użytkowanej su- 
chej masy drewna w q na rok i ha zwane są liczbami żyzności. Liczby te 
zostały wyprowadzone z tabel optymalizacyjnych oczekiwanej produkcji 
gatunków drzew i ustalone dla jednostek siedliskowych (grup siedlisk) ca- 
łego systemu klasyfikacyjnego nizinnej części NRD. Żyzność siedliska (gle- 
by) jest przy tym rozróżniana jako: 

— żyzność przy obecnym stanie siedliska (żyzność aktualna), przy czym 
stan siedliska może być gorszy lub nawet lepszy niż stan równowagi (stan 
naturalny) siedliska; 

— żyzność w stanie równowagi pomiędzy trwałymi i łatwo zmiennymi 
elementami siedliska (żyzność podstawowa, zwana dawniej potencjalną); 
odpowiada ona żyzności siedliska w stanie normalnym czyli naturalnym 
z naturalną (klimaksową) roślinnością leśną w dojrzałym stopniu rozwojo- 
wym. 

Oba te rodzaje żyzności Kopp i Schiibel przedstawili w formie 
tabelarycznej za pomocą liczby żyzności dla całego układu podstawowych 
grup siedlisk i grup aktualnego stanu siedlisk z uwzględnieniem 3 stopni 
makroklimatycznych (1). 

W celu uproszczenia, w opracowaniu niniejszym (tab. 1) przedstawiono 
liczby żyzności tylko dla ważniejszych grup siedlisk (wg klasyfikacji NRD) 
1 odpowiadających im w przybliżeniu typów siedliskowych lasu (wg klasy- 
iikacji IBL). Tab. 1 obrazuje zdolność produkcyjną jednostek siedlisko- 
wych przy normalnym (naturalnym) stanie siedliska. Przytoczone dane po- 
zwalają zorientować się w wartościach liczb żyzności poszczególnych grup 
1 typów siedlisk oraz we wzajemnych stosunkach tych wartości, tak w sze- 
regach żyznościowych (pionowo) jak i stopniach wilgotnościowych (pozio- 
mo), przy dodatkowym ich zróżnicowaniu wg 3 stopni makroklimatu. Do- 
tychczas nie mamy podstaw do oceny w jakim stopniu przedstawione dane 
mogą być odpowiednie dla terenów naszego kraju. 

Interesująco przedstawia się obraz zdolności produkcyjnej siedlisk 
z uwzględnieniem ich aktualnego stanu. Dane dotyczące, dla lepszej przej- 
rzystości, jednego stopnia klimatycznego (m), uporządkowane wg przyjęte- 
go u nas układu typologicznej siatki form aktualnego stanu siedlisk świe- 
żych (patrz tab. 2), przedstawia tab. 3. W tabeli tej odniesiono do podsta- 
wowych grup siedlisk świeżych (wg klasyfikacji NRD) odpowiednie typy 
siedliskowe lasu (wg klasyfikacji IBL), a przy grupach aktualnego stanu 
siedlisk (stopniach aktualnej żyzności) podano odpowiadające im określe- 
nia zaznaczone symbolami typów siedlisk (pisane literami małego alfabetu), 
w powiązaniu z aktualnymi formami próchnicy. 

Liczby żyzności w tab. 3 przedstawiają żyzność podstawową (potencjal- 
ną) siedlisk świeżych (druk tłusty) oraz ich żyzność aktualną. Żyzność aktu- 
alna silnie maleje w miarę pogarszania się stanu siedliska, czyli wraz z na- 
sileniem degradacji siedliska. Rozpiętość pomiędzy podstawową a aktualną 
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Tabela 1 

Liczby żyzności ! (wg uzytkowej suchej masy grubizny drewna) 

w ważniejszych podstawowych stopniach żyzności 

i uwilgotnienia siedlisk nizinnej części NRD (1) 

uporządkowane w układzie siatki typologicznej siedlisk IBL 
  

  

          
  

Podstawowe stopnie żyzności (zdolności odżywczej) 
Podstawowe Atopnie uwilgot- siedlisk 

nienia siedlisk i stopnie z M | 

klimatyczne” ubocie dość ubogie średnio mocne b.gate 
5 (słabe) żyzne (żyzne) |(b. żyzne) 

m NRD | IBL | B BM LM | L 

(T)... 3 f 

suche m $ (14—18) 

t | 

(T)... 2 f 24 31 41 52 60 
Średnio m ŚW 22 28 37 49 56 

Świeże t 20 26 34 43 49 

N...2 f 34 48 54 60 66 

wilgotne m w 32 46 51 57 63 

$ 30 42 48 54 60 

О... 3 f 22 32 34 36 38 
wilgotne 

bagna m—t b 30 32 34 36 

O...2 

mokre bagna 14 16 18 20 

t Liczby żyzności można przeliczać na m3 drewna przy zastosowaniu dzielnika: dla 
sosny 4,4, świerka 4,1, daglezji 4,2, buka i dębu 5,5, olszy 4,0, topoli 3,5, akacji 6,6 

2 Stopnie makroklimatu: Е — klimat wilgotny (morski), m — średnio wilgotny, 

t — suchy 

Tabela 2 

Formy aktualnego stanu siedlisk świeżych na terenach nizinnych 

wg systemu klasyfikacyjnego IBL (2) 

_ Trwate elementy Potencjalna zyznosé i zdolnosé produkcyjna siedliska 
siedliskowe (i naturalna 
  

  

          
  

roślinność) 

Łatwo zmienne elementy Bs Bśw RMśw LMśw Lśw 
siedliska i aktualna . 

roślinność 

Aktualna (Bs) =bs Bs-N Bsw-d BMśw-d LMśw-d 

żyzność (Bśw) = bśw Bśw-N BMśw-d LMśw-d Lśw-d 

i zdolność (BMsw) = bmśw BMsw-N LMśw-z Lśw-d 

produkcyjna(LMśw) = lmśw | LMśw-N _Lśw-z 
siedliska (Lśw) = lśw Lśw-N 

Formy aktualnego stanu siedliska: N — siedliska w stanie zbliżonym do naturalnego 

(symbol praktycznie opuszcza się), z — siedliska zniekształcone, d — siedliska słabo 

zdegradowane, d — siedliska silnie zdegradowane 
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Tabela 3 

Liczby żyzności i ujemne różnice pomiędzy podstawową a aktualną żyznością 

odniesione do form aktualnego stanu siedlisk świeżych 

(dane wg 1, dla stopnia klimatycznego m — Średnio wilgotnego) 

  

  

  

  

            
  

    

  

    

  

  

  

    

Aktualna żyzność siediiska Podstawowa (potencjalna) żyzność siedliska 
grupy siedlisk (NRD) i typ siedlisk (IBL) 

Grupy aktualnego 
stanu siedliska 

(stopnia aktual- Aktualna forma AŻ 22 М2 K2 R2 

liska) 
Bśw BMśw LMśw Lśw 

NRD | IBL | 

dt bs  butwina rozdrobniona 14 16 19 
—8 —12 —18 

at butwina włóknista 18 20 23 26 

_ —4 —3 ‚—14 —23 

am bsw  butwina typowa 22 24 27 _ 31 

0 —4 —10 —18 

zm bmsw moder butwinowy 28 32 37 40 

0 —5 —12 —16 

mi Imsw moder typowy 37 43 46 

0 —6 —10 

ki moder mullowy 49 02 

Isw 0 —4 

ri mull typowy 56 , 

żyznością w poszczególnych grupach siedlisk zaznaczono w tejże tabeli za 

pomocą ujemnych różnic liczb żyzności. 

Przedstawione dane umożliwiają zorientowanie się w obniżeniu aktu- 

alnej żyzności i zdolności produkcyjnej siedlisk na skutek ich degradacji. 
Dane te służą za podstawowy punkt wyjścia przy planowaniu potrzeb i spo- 

sobu meliorowania siedlisk zdegradowanych. Siedliska zdegradowane im są 

z natury żyźniejsze, tym większy jest spodziewany wzrost aktualnej żyz- 

ności i zdolności produkcyjnej po zastosowaniu odpowiedniej melioracji. 

Tym też pilniejsza jest ich melioracja, przywracająca im podstawową żyz- 

ność i zdolność produkcyjną. Na rachunek ekonomiczny ma przy tym rów- 
nież wpływ wysokość nakładów wiążących się z rodzajem melioracji. 

Udział siedlisk zdegradowanych w naszych lasach nie jest dokładnie 
znany. W NRD w nizinnej części kraju udział ten wynosi ok. 42 % powierz- 
chni leśnej (1). Melioracja siedlisk zdegradowanych jest tam najpilniejszym 
zadaniem w dążeniu do podniesienia żyzności siedlisk i zwiększenia tą drogą 
produkcyjności lasu. W drugiej dopiero kolejności zmierża się w NRD do 
podniesienia żyzności siedlisk z natury bardzo ubogich, nadmiernie kwaś- 
nych i zbyt mokrych. 

Omówiony sposób interpretowania żyzności siedliska, jako czynnika 
określającego poziom zdolności produkcyjnej siedliska, zbieżny jest z po- 
glądami panującymi w naszym siedliskoznawstwie. Ujmowanie żyzności 
siedliska i jego zdolności produkcyjnej za pomocą liczb żyzności, oznaczają- 
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cymi przecietny przyrost roczny suchej masy grubizny drewna w q na rok 
1 ha, wydaje się w leśnictwie słuszne i zasługujące u nas na bliższą uwagę. 

Przedstawione osiągnięcia w określaniu zdolności produkcyjnej sie- 
dlisk u naszego sąsiada skłaniają do podjęcia próby ustalenia odpowiednie- 
go sposobu ujmowania rzeczywistych możliwości produkcyjnych typów sie- 
dliskowych lasu w poszczególnych krainach i dzielnicach naszego kraju. 
Dane takie nieodzowne są do planowania hodowlanego w skali regionalnej 
i krajowej, zwłaszcza zaś do słusznego ukierunkowania rozwijanych na sze- 
roką skalę melioracji i nawożenia siedlisk leśnych. 
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