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Uwagi do wypowiedzi mgr inz. Jézeia Borka w sprawie 

siedliskowych typów lasu 

(ао ukazały się w „Sylwanie' dwie wypowiedzi mgr inż. Józefa 
Borka (,Siedliskowe typy lasu w praktycznym zastosowaniu, nr 

12/1956, str. 43—63 oraz „Sprawa aktualnych zagadnień nie naświetla- 
nych w dostateczny sposób na łamach pism fachowych', nr 3/1957, str. 
52—59, w których autor ustosunkowuje się do typologii leśnej przyjętej 
w państwowym gospodarstwie leśnym, W pierwszej swej wypowiedzi 
autor przedstawia ponadto swoją własną koncepcję klasyfikacji siedlisk. 

Sprawa właściwej klasyfikacji siedlisk leśnych, z uwagi na ich możli- 
wości produkcyjne, jest dzisiaj niewątpliwie jednym z podstawowych pro- 
blemów gospodarstwa leśnego nie tylko w Polsce, ale we wszystkich kra- 
jach o intensywnej gospodarce leśnej. Z tego też powodu należy powitać 
z radością fakt rozpoczęcia w „Sylwanie' dyskusji na ten tak ważny 
temat. Jednakże należy wyrazić wątpliwość. czy takie wypowiedzi jak 
Borka wniosą coś nowego do rozwiązania tego problemu. 

Wątpliwość tę nasuwa fakt, że Borek krytykując typologiczną klasy - 
fikację siedlisk leśnych, przedstawioną w załączniku do instrukcji urzą- 
dzenia lasu, nie potrudził się nawet, aby się zaznajomić z definicją pojęcia 

typu siedliskowego lasu, podaną na wstępie tego załącznika, Tylko bra- 
kiem znajomości tej definicji można bowiem tłumaczyć błędną interpre- 
tację nazw las mieszany, bór mieszany, oraz sugerowanie, że tylko na tych 
siedliskach skład gatunkowy drzewostanu powinien być mieszany, a na 
pozostałych jednogatunkowy. Z definicji typu siedliskowego lasu wynika 
wyraźnie, że jest to pojęcie, do którego zaliczane są siedliska o podob- 
nych warunkach ekologicznych, bez względu na szatę roślinną. W świetle 
tej definicji nie może być zatem mowy, by nazwa bór mieszany czy też 
las mieszany odnosiła się do składu gatunkowego drzewostanu, który wi- 
nien na tych siedliskach rosnąć. Nazwa ta wskazuje jedynie na przejścio- 

wy charakter siedlisk, zaliczonych do tych typów, na pośrednie ich stano- 

wisko między skrajnie różnymi siedliskami, jakimi są siedliska borowe 

i siedliska lasowe. Nazwy te odpowiadają nazwom typów warunków sie- 

dliskowych w klasyfikacji P ogrebniaka: subory i słożnyje subory. 

Z braku znajomości pojęcia typu siedliskowego lasu wynikają również 
dalsze wypowiedzi autora. Borek nie może zrozumieć, dlaczego do jedne- 

go typu siedliskowego lasu mogą być zaliczane zespoły leśne o zmiennym 

składzie gatunkowym drzew. Autorom klasyfikacji chodziło o wyodręb- 
nienie stosunkowo małej ilości kategorii siedlisk, które posiadają okreś- 

lone możliwości produkcyjne dla głównych gatunków drzew. Zmienność 
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warunków klimatycznych, przestrzenne rozmieszczenie drzew oraz spe- 

cyfika niektórych utworów geologicznych powodują, że w ramach typów 

siedliskowych lasu można rozróżnić warianty klimatyczne i geologiczne. 

Warianty charakteryzują się odmiennym doborem gatunków drzew do- 

mieszkowych i ich różnym udziałem procentowym. Zasięgi wariantów ЕП- 

matycznych wyznaczają granice krain przyrodniczo-leśnych, jak równiez 

pionowe zróżnicowanie typów w reglach. Warianty geologiczne, w ramach 

krain przyrodniczo-leśnych i regli, wyznaczone są przez zasięgi utworów 

geologicznych. W ten sposób typy siedliskowe lasu wyznaczają zgodnie 

z możliwościami produkcyjnymi siedlisk i zgodnie z założeniami gospo- 

darczymi gatunki główne dla poszczególnych siedlisk, dając gwarancję, że 

uniknie się zasadniczych błędów przy ustalaniu składu gatunkowego 

uprawy. Dobór gatunków domieszkowych i ich udział procentowy może 

być natomiast w ramach typów siedliskowych lasu i krain przyrodniczo- 

leśnych regulowany tylko orientacyjnie, ostateczna zaś decyzja musi być 

pozostawiona inicjatywie gospodarza, który może uwzględnić lokalne wa- 

rianty siedlisk, Tylko na tej drodze może być zagwarantowane indywi- 

dualne traktowanie poszczególnych siedlisk. Niecelowe natomiast wy- 

daje się — przynajmniej w obecnej chwili — wyodrębnianie lokalnych 

jednostek siedliskowych, gdyż doprowadziłoby to do takiego nadmiernego 

zwiększenia tych jednostek, że nie byłyby one przydatne w organizowa- 

niu gospodarstwa leśnego i w ogólnym projektowaniu hodowlanym 

w kraju. Typy siedliskowe lasu są jednostkami, które umożliwiają racjo- 

nalne planowanie w gospodarstwie leśnym, regulują zgodnie z możliwoś- 

ciami produkcyjnymi i założeniami ekonomicznymi skład gatunków pod- 

stawowych w uprawie, a jednocześnie pozostawiają dostateczną swobodę 

miejscowemu gospodarzowi w uwzględnianiu lokalnych warunków przy- 

rodniczych. 

Borek przeciwstawia ekologicznej klasyfikacji siedlisk leśnych swoją 

własną koncepcję klasyfikacji, opartą na „zbiorowiskach określonych ga- 

tunków drzew” jak również na runie leśnym. Autor nie definiuje pojęcia 

grupy typów ani typu tlorystycznego, oraz nie ustala stosunku tych jed- 

nostek do siedliskowego typu lasu. Pojęcie „siedliskowego typu lasu jest 

niezrozumiałe, z uwagi na wprowadzone, a nie wyjaśnione pojęcie ,,zblo- 

rowiska określonych gatunków drzew*. Pojęcie zbiorowiska, ograniczone 

tylko do warstw drzew, jest mi nieznane i niezrozumiałe. Następnie 

autor nie wyjaśnia, co jest dla niego podstawą zaliczenia poszczególnych 

zespołów leśnych do grupy typów lub do typu florystycznego. Autor nie 

wyjaśnia, co rozumie przez rośliny wskaźnikowe. 

Te wszystkie wątpliwości utrudniają szczegółowszą analizę klasyfika- 

cji, zaproponowanej przez Borka. Jednakżę na podstawie opisanych jed- 

nostek można stwierdzić, że klasyfikacja ta w znacznym stopniu przy- 

pomina przestarzałą, dawno zarzuconą klasyfikację typów lasu, zapropo- 

nowaną przez J. Miklaszewskiego. 

Była to próba przeniesienia klasyfikacji typów lasu Cajandera 

do naszych warunków: Próbę tę uznano za nieudaną (Kulesza, № ie- 

działkowski). Niemniej jednak próba ta wy wołała nagminne dążenie 

do opisywania różnych „typów lasu" przez różnych autorów. Doprowadzi- 

ło to do zupełnego zamieszania, gdyż pojęcia te nie były dokładnie sprecy- 

zowane tak, że pod różnymi nazwami były opisywane te same siedliska, 

68



i na odwrót te same nazwy otrzymywały różne siedliska. Do tego nie- 
chlubnego okresu w typologii leśnej nawiązuje obecnie Borek. Klasyfi- 
kacja zaproponowana wydaje się pozornie bardzo prostą, ale trzeba zda- 
wać sobie sprawę, że nic ona nie porządkuje ani nic nie segreguje. Jest 
to tym niebezpieczniejsze, że Borek za jednostkę uważa siedliskowy typ 
lasu (pojęcie zdefiniowane przez typologię ekologiczną) i nie dając popraw- 
nej definicji tego pojęcia, używa go w zupełnie innym znaczeniu. 

Jak powierzchowne jest podejście Borka do klasyfikacji typów lasu 
świadczy fakt, że tylko w skrajnych, najuboższych grupach borów sosno- 
wych i borów świerkowych wyróżnia po kilka typów ilorystycznych, gdy 
tymczasem w pozostałych grupach, niewątpliwie żyźniejszych, gdzie istnie- 

je o wiele większa możliwość powstawania różnych typów florystycznych, 
wyróżnia ich tylko dwa lub trzy lub w ogóle ich nie wyróżnia (w grupie 
lasów dębowych), powołując się jedynie na literaturę. Świadczy to o braku 

materiału dowodowego, który by umożliwił wyróżnianie typów florys- 

tycznych. 
Pozostaje jeszcze sprawa sprawozdania z konferencji typologiczne} 

w Rabsztynie i Szczecinku. Borek w wypowiedzi swojej zarzuca mi, 

że jako sprawozdawca niewłaściwie przedstawiłem jej wyniki. W spra- 

wozdaniu swoim starałem się jak najwierniej oddać wyniki tej konferencji, 

przedstawiając podsumowania jej dokonane przez prof. Kwinichi- 

dze z Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, prof. Pawłows kie- 

go z Polskiego Towarzystwa Botanicznego i prof. Mroczkiewi- 

cza z Polskiego Towarzystwa Leśnego. Jeżeli podsumowania te nie były 

wierne, to należało przede wszystkim oczekiwać sprostowania od strony 

autorów tych podsumowań. Takich sprostowań jednak nie było. Nie wiem 

jakich wyników konferencji spodziewał się Borek uczestnik tej konie- 

rencji. Założeniem konferencji jednakże nie było uzgadnianie nomenkla- 

tury w typologii leśnej lub przesądzanie jej kierunku rozwoju. 

Założeniem była natomiast swobodna wymiana poglądów osób reprezen- 

tujących różne kierunki w typologii leśnej, jak również fitosocjologów 

i gleboznawców. Na konferencji nie było żadnego komenderowania i dys- 

kryminacji poglądów, pomimo iż było to w okresie, w którym takie meto- 

dy w naukach biologicznych były stosowane. 

Jeszcze jedna wypowiedź B orka wymaga wyjaśnienia. Borek jest 

przeciwnikiem stosowania rębni zupełnej i upatruje w zaniechaniu tej 

rębni możliwości podniesienia przyrostu w drzewostanach rębnych. Obec- 

nie zgodnie z obowiązującymi zasadami zagospodarowania lasu rębnia zu- 

pełna jest stosowana głównie w drzewostanach na siedliskach borowych. 

Nasuwa się pytanie, czy istotnie przejście na tych siedliskach na rębnię 

częściową, przy jednoczesnym stosowaniu odnowień pod okapem może 

przyczynić się do zwiększenia przyrostu masy drzewostanów rębnych. 

Przyrost drzewostanów sosnowych na jednostce powierzchni jest propor- 

cjonalny do zapasu, gdyż zwiększenie przyrostu tego gatunku wskutek 

prześwietlenia nie jest jeszcze należycie wyjaśnione i zdaje się być bardzo 

małe. Zatem przyrost zapasu drzewostanów rebnych w kraju maleje pro- 

porcjonalnie do wysokości użytkowania, bez względu na to, czy użytko- 

wanie to następuje rębnią zupełną czy tez częściową. 

Mniemanie zatem Borka, że gospodarstwo leśne ponosi „wielomi- 

lionowe straty w przyrostach wskutek zakładania rębni zupełnej , jest 
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niczym nie uzasadnione. Głoszenie takich bezpodstawnych twierdzeń przez 
powszechnie znanego praktyka może sugerować możliwość zwiększenia 
etatu użytkowania przy stosowaniu na siedliskach borowych rębni częś- 
clowej. 

Na koniec chciałbym zaapelować, by wszelkie dyskusje prowadzone 
były rzeczowo, by były oparte na dokładnej analizie krytykowanych fak- 
tów, a nie polegały tylko na powierzchownym zaznajomieniu się z przed- 
miotem. Jedynie rzeczowe i przemyślane wypowiedzi prowadzą do wyjaś- 
nienia spornych zagadnień. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 26 września 1957 r.


