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STOSUNKI GLEBOWE W REZERWACIE JODŁOWYM MOLENDA

(Z byłego Zakładu Gleboznawstwa WSGW — Łódź 
oraz Katedry Gleboznawstwa WSR — Olsztyn)

Utrzymanie się stanowiska jodły w okolicach Łodzi, a więc na granicy 
jej naturalnego zasięgu, oraz dobry jej rozwój mimo silnej konkurencji 
innych gatunków drzew, jak na przykład dębu, wskazuje na to, że wa
runki glebowe tam istniejące sprzyjają rozwojowi tego gatunku.

Dlatego też poznanie stosunków glebowych rezerwatu jodłowego Mo
lenda, które do pewnego stopnia zrównoważyły oddziaływanie niezbyt 
sprzyjającego klimatu dla jodły i pozwoliły jej na zwycięską walkę z in
nymi gatunkami drzew, jest zagadnieniem nie tylko interesującym 
z punktu widzenia gleboznawstwa, ale jest również aktualne i ważne dla 
hodowli lasu.

Badania przeprowadzone na terenie rezerwatu, mimo swych skrom
nych rozmiarów, stanowić mogą przyczynek do poznania wymagań siedli
skowych jodły oraz pewien wkład do projektowanej zespołowej pracy nad 
bioekologią wyżej wymienionego rezerwatu jodłowego.

Gleba jest jednym z czynników decydujących o rozwoju szaty roślin
nej, lecz również i szata roślinna silnie oddziałuje na glebę. Wpływ ten, 
jak to wykazał W. R. Wiliams jest doniosły. Wzajemne oddziaływanie na 
siebie obu tych czynników, tj. gleby i szaty roślinnej, szczególnie silnie 
i wyraźnie zarysowuje się w lasach (a zwłaszcza w rezerwatach leśnych), 
gdzie stosunki naturalne w mniejszym stopniu zakłócone są przez dzia
łalność człowieka niż w innych formacjach roślinnych.

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rezerwat jodłowy Molenda o powierzchni 13,85 ha położony jest 
w leśnictwie Molenda (nadleśnictwo Rydzyny) w pobliżu miejscowości 
Tuszyn pod Łodzią.

Charakterystycznym składnikiem lasu w tym  terenie jest jodła (Abies 
alba Mill.), występująca tu wspólnie z dębem, a także z sosną. Wydaje się.
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iż rodzimym typem lasu tych terenów jest Abieteto-quercetum (las jo- 
dłowo-dębo wy ).

Jodła porastająca tereny rezerwatu pochodzi, według danych admini
stracji leśnej, z samosiewu. Wykazuje ona dobry rozwój, czego dowodem 
są miejscami dość gęste i rokujące dobrą przyszłość, podrosty oraz obfite 
naloty (rys. 1). Tak jedne jak i drugie wskazują na sprzyjające warunki 
glebowe dla rozwoju jodły. Potężne przestoje jodłowe (rys. 2) wykazujące 
dotąd jeszcze dobrą zdrowotność, a  których drewno charakteryzuje się 
stosunkowo wysoką jakością, wskazywałyby również na odpowiednie wa
runki glebowe i w niżej położonych warstwach, stanowiących środowisko 
rozwoju głębokiego systemu korzeniowego jodły.

Rys. 1. Fragment lasu jodłowego na ’ Rys. 2. Fragment lasu jodłowego na 
glebie III i IV; widać kępy podrostu glebie IV

jodłowego

Badany teren posiada powierzchnię na ogół równą, wykazuje niemniej 
jednak szereg zróżnicowań mikroreliefowych, mających doniosły wpływ 
na kształtowanie się stosunków glebowych rezerwatu. Prace gleboznawcze 
przeprowadzone na omawianym terenie oparte zostały na gęstej sieci od
krywek glebowych, zarówno podstawowych jak i zasięgowych, które po
zwoliły na scharakteryzowanie gleb nawet we wspomnianych zróżnicowa
niach mikroreliefowych terenu.
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Poza badaniami morfologicznymi gleb na podstawie odkrywek, ozna
czone zostały metodami polowymi niektóre własności fizyczne i chemiczne 
gleby. Szczególną uwagę zwrócono na stosunki wodne, które stanowią 
jeden z najważniejszych momentów ,,życia“ lasu. Badania glebowe uzu
pełnione zostały ponadto obserwacjami ściółki leśnej, utworu ważnego 
dla lasu, nierozerwalnie związanego z glebą leśną i stanowiącego wskaźnik 
kierunku zachodzących w niej procesów biologicznych.

Również runo leśne stanowi ważną cechę diagnostyczną jakości gleby 
leśnej tym ważniejszą, iż mówi ono o wypadkowej działania licznych 
czynników wpływających na kształtowanie się siedliska leśnego. Zostało 
ono opisane na podstawie szeregu orientacyjnych ,,zdjęć florystycznych“, 
wykonanych w pobliżu odkrywek glebowych.

Badania glebowe w terenie uzupełnione zostały oznaczeniem składu 
mechanicznego, odczynu gleb, zawartości próchnicy (w Ai), azotu ogól
nego oraz potasu i fosforu przyswajalnego 1.

Na podstawie powyższych badań wykreślono mapę glebową, która 
obrazuje rozmieszczenie poszczególnych odmian glebowych, różniących się 
pomiędzy sobą nie tylko składem mechanicznym, stosunkami wodnymi 
i powietrznymi, ale również cechami chemicznymi i biologicznymi. Zanim 
przejdziemy do omówienia poszczególnych gleb należy jeszcze wyjaśnić 
kilka pojęć gleboznawczo-leśnych.

2. ŚCIÓŁKA LEŚNA

Ściółka leśna jest to warstwa rozmaitej grubości (od kilku do kilkuna
stu cm) składająca się głównie z opadłego listowia i igliwia drzew, odpad
ków kory, szyszek, chrustu, resztek runa leśnego oraz szczątków fauny 
leśnej. Nie stanowi ona zazwyczaj jednolitej warstwy, lecz składa się 
z dwu lub więcej podwarstw w różnym stopniu rozłożonych. Szczegół ten 
pozwala na wyciągnięcie wniosków co do sprawności gleby leśnej.

Z wierzchu znajduje się ściółka właściwa (s), złożona ze słabo rozłożo
nych szczątków organicznych (przeważnie liści i igieł). Pod nią występuje 
lepiej rozłożona i ciemniej zabarwiona podwarstwa „fermentacyjna“ (f), 
gdzie odbywają się intensywne procesy fermentacyjne materii organicz
nej, najniżej, to jest na pograniczu pomiędzy ściółką a częścią mineralną 
gleby, tworzy się zazwyczaj warstwa „humifikacyjna“ (h), w której od
kładają się części shumifikowane, bezpostaciowe (1, 2 ). Obie te warstwy

1 Analizę składu mechanicznego wykonała asystentka byłego Zakładu Glebozna
wstwa WSGW mgr St. Bachman, odczyn gleby (elektrom. w H20) — L. Uggla, ozna
czenie azotu met. Kiejdahla oraz P20 5 i K20  metodą Egnera — asystenci Katedry 
Gleboznawstwa WSR w  Olsztynie, mgr Z. Mirowski, A. Nożyński, J. Rytelewski i T. 
Witek.
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to jest warstwa ,,f“ i ,,h“ jako całość znane są leśnikom jako „próchnica“, 
jakkolwiek tylko podwarstwa „h“ ma charakter zbliżony do ,,próchnicy 
właściwej“. Z podwarstwy humifikacyjnej cząsteczki próchniczne przeni
kają do gleby mineralnej, gdzie tworzą się poziomy próchniczne.

Ze względu na doniosłe znaczenie ściółki, jako wskaźnika jakości sie
dliska leśnego, poświęcę jeszcze kilka słów sprawie jej rozkładu.

Nie zawsze opisywane trzy podwarstwy ściółki występują jednocześnie: 
zależy to od warunków, w których odbywa się rozkład m aterii organicznej, 
jak również i rodzaju samej materii. W sprzyjających warunkach uwil
gotnienia, tem peratury, odczynu i przewiewności gleby, biologiczne pro
cesy rozkładu odbywają się energiczniej, przy czym wśród organizmów 
powodujących rozkład ściółki dużą rolę odgrywają grzyby-pleśnie oraz 
bakterie tlenowe. Powstające w tych warunkach podwarstwy fermenta
cyjne i humifikacyjne nie dają się od siebie wyraźnie oddzielić i tworzą 
ciemno zabarwioną cienką warstewkę, przechodzącą stopniowo w próch- 
niczny poziom gleby. Inaczej rzecz się przedstawia, gdy rozkład odbywa 
się w środowisku zbyt wilgotnym, słabo przewiewnym o odczynie gleby 
silnie kwaśnym (np. pH 3,0—4,0), a wśród materiału organicznego prze
ważają części bogate w trudno rozkładające się żywice i garbniki na przy
kład igliwie, szyszki, kora, resztki runa krzewinkowego itp.

W takich warunkach procesy rozkładu odbywają się stosunkowo wol
niej i powstaje gruba warstwa ściółki zróżnicowanej na wyraźne podwar
stwy. Wśród organizmów rozkładających substancję organiczną dużą rolę 
odgrywają bakterie beztlenowe i niektóre gatunki aktinomycetów.

Ściółki wykazujące grube warstwy fermentacyjne (warstw tych jest 
niekiedy kilka) noszą nazwę 7,butwiny“ (1 ).

Jak wynika z wyżej podanego, już sam zewnętrzny, morfologiczny 
wygląd ściółki wskazuje do pewnego stopnia na warunki fizyczne, che
miczne i biologiczne środowiska glebowego.

3. SKAŁY MACIERZYSTE GLEB REZERWATU

Wszystkie gleby rezerwatu powstały z utworów pochodzenia lodowco
wego, przy czym część gleb wytworzyła się z materiałów rozsortowanych 
i osadzonych przez wody lodowcowe, część natomiast z utworów lodowco
wych zwałowych.

Rozmieszczenie tych utworów na terenie rezerwatu jest dość charak
terystyczne: w południowo-wschodniej, południowej i północno-wschod- 
n iej jego części występują utwory zwałowe. Zajmują one najwyższe poło
żenie całego terenu: wzgórze morenowe wysokości około 225 m n. p. m. 
zbudowane z silnie szkieletowego różnoziarnistego piasku luźnego, słabo 
gliniastego. Nieco bardziej na wschód wychodzą na powierzchnię pokłady



ciężkiej gliny morenowej zawierającej СаСОз. Podobne gliny występują 
również w północno-wschodniej części rezerwatu. Powierzchnia występo
wania glin morenowych obniża się ku środkowi rezerwatu, tworząc jak 
gdyby nieckę. W zagłębieniu tym, w czasie cofania się i topnienia lodowca, 
wytworzyły się przypuszczalnie zastoiska wodne, w których osadziły się 
drobne piaski oraz utwory pyłowe (pelity). Te ostatnie wykazują wyraźną 
budowę warstwowaną i zawierają niekiedy na głębokości poniżej 2 0 0  cm 
warstewki węglanu wapnia. W części północno-wschodniej rezerwatu, 
wśród utworów pyłowych, spotyka się również utwory iłowe. W kierunku 
peryferii niecki grubość warstwy pelitowej maleje. W miejscach występo
wania obok siebie zarówno materiałów zwałowych jaik i rozsortowanych 
powstały z biegiem czasu, dzięki procesom namywu i zwiewu, utwory 
o charakterze mieszanym.

Wierzchnią warstwę utworów wodno-lodowcowych tworzą piaski cha
rakteryzujące się, zwłaszcza w środkowej części rezerwatu, drobnoziami- 
stością i znaczną zawartością części pyłowych. Cechy te jednak stopniowo 
zanikają w miejscach położonych bliżej występowania utworów zwało
wych.

Cały prawie teren rezerwatu opada lekko w kierunku północno-za- 
chodnim. Najniższą częścią rezerwatu jest zagłębienie kotlinowate, poło
żone w północno-zachodniej jego części. W podłożu przeważają tu utwory 
iłowe, silnie oglejone z powodu wysokiego poziomu wody gruntowej.

4. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ GLEB

Wszystkie gleby rezerwatu należą do gleb bielicowych. Interesujący 
jest tutaj fakt, że w terenie o powierzchni kilkunastu zaledwie ha zaryso
wują się zupełnie wyraźnie rozmaite stopnie intensywności procesu bieli- 
cowego (podtypy). Spotykamy tu obok gleb słabo zbielicowanych i sto
sunkowo słabo zakwaszonych (,,gleby skryto bielicowe“) także gleby 
dość silnie zbielicowane i kwaśne. Zjawisko to należy tłumaczyć oddziały
waniem różnych czynników lokalnych, wśród których główną rolę od
grywają: szata roślinna, mikrorzeźba terenu, jak również skała macie
rzysta.

Gleby wytworzone z gliny zwałowej o znacznej zawartości СаСОз są 
z reguły słabiej zbielicowane i mniej kwaśne niż gleby powstałe z gliny 
nie zawierającej węglanu wapnia. W przypadku występowania słabo roz
winiętych poziomów bielicowych lub w ogóle ich braku, w tworzeniu się 
gleby brały udział procesy ,,darniowe“ związane z występowaniem w lesie 
traw  i innych roślin zielonych, wchodzących w skład runa leśnego.

Stopień zakwaszenia gleb leśnych należy inaczej interpretować, niż 
stopień zakwaszenia gleb ornych i łąkowych. Gleba leśna wykazująca
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w poziomie próchnicznym pH 5,0—6,0 *, a więc gleba o odczynie kwaśnym, 
charakteryzuje najczęściej siedliska sprawne, odpowiednie dla większości 
najbardziej wymagających drzew leśnych.

W badanym terenie została stwierdzona pewna korelacja pomiędzy 
stopniem rozkładu ściółki, a nasileniem procesu bielicowego. W miejscach 
występowania ściółki gorzej rozłożonej wytworzyły się na ogół gleby sil
niej zbielicowane, niż w miejscach pokrytych ściółką dobrze rozłożoną. 
Zależność ta jednak nie występuje we wszystkich badanych miejscach. 
Zupełnie wyraźna korelacja zachodzi natomiast pomiędzy rodzajem runa 
i odczynem a sprawnością gleby; gleby o odczynie słabo kwaśnym pokryte 
są runem typowym dla lasów mieszanych, składającym się na przykład 
z żankiela (Sanicula europea L.), przylaszczki (Hepatica triloba L.), dą
brówki rozłogowej (Ajuga reptans L.) itp. Tu też spotyka się najdorodniej
szy drzewostan jodłowo-dębowy z domieszką grabu. W miejscach wystę
powania runa o charakterze „borowym“, na przykład borówki czernicy 
(Vaccinium myrtillus L.), odczyn gleby jest bardziej kwaśny, ściółka na 
ogół gorzej rozłożona, a gleba wykazuje przeważnie wyraźniejsze oznaki 
procesu bielicowego. Powyższe stosunki glebowe odzwierciedlają się także 
w składzie gatunkowym drzewostanu w postaci znacznego udziału w nim 
sosny zwyczajnej.

W zagłębieniach terenowych niższe partie profilu glebowego charakte
ryzują się dość silnym rozwojem procesów glejowych.

Jak wynika z opisu skał macierzystych, część gleb należy do niecałko
witych tj. do gleb, których podłoże składa się z dwu lub więcej warstw 
różnego pochodzenia; część stanowią natomiast gleby całkowite, które wy
tworzyły się z jednolitej skały macierzystej (do 2 0 0  cm).

Badane gleby zostały ujęte, zgodnie z projektem klasyfikacji gleb 
leśnych Podkomisji Klasyfikacji i Nomenklatury Gleb Leśnych Polskiego 
Towarzystwa Gleboznawczego, w następujący schemat klasyfikacyjny:

Gleby bielico we nie ogle j one:

I . Skryto bielico we gleby piaskowe, słabo gliniaste, różnoziarniste. 
całkowite (opis profilu nr 4).

II. Skryto bielicowe gleby piaskowe, słabo gliniaste, drobnoziarniste, 
całkowite (opis profilu n r 18).

III. Słabo bielicowe gleby piaskowe, drobnoziarniste, pylaste na w ar
stwowanych utworach pyłowych (opis profilu 1 1 ).

Ilia. Średnio bielicowe gleby piaskowe, drobnoziarniste, pylaste, na 
warstwowanych utworach pyłowych.

1 Odczyn gleby oznaczono w wodzie destylowanej.
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IV. Słabo i średnio bielicowe gleby piaskowe *, drobnoziarniste, pylaste 
na glinie morenowej podścielonej warstwowanymi utworami pyłowymi.

V. Słabo i średnio bielicowe gleby lekkie, wytworzone z ciężkiej gliny 
zwałowej zawierającej węglan wapnia.

VI. Słabo bielicowe gleby średnie wytworzone z ciężkiej gliny zwałowej 
zawierającej węglan wapnia (opis profilu 15).

Gleby bielicowe oglejone:
VII. Średnio bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste, drobnoziarniste 

na ciężkiej glinie morenowej słabo ogle j one j (opis profilu 5).
VIII. Silnie bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste, drobnoziarniste 

na warstwowanych utworach pyłowych i iłach oglejonych (opis profilu 2 0 ).
IX. Damiowo-bielicowa gleba piaskowa słabo gliniasta na utworach 

pyłowych i iłowych silnie oglejonych (opis profilu 8 ).

S z c z e g ó ł o w a  c h a r a k t e r y s t y k a  g l e b  r e z e r w a t u 2

I. Skryto bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste, różnoziarniste cał
kowite.

Opis profilu 4 (rys. 3)
Od 0 do 2 cm ściółka (A„) iglasto-liściasta, średnio rozłożona pH 4,6—5,1.
Od 4 do 20 cm poziom próchniczny (Ai) brunatno-szary składający się z piasku 

różnoziarnistego, słabo gliniastego zawierającego żwir i kamienie, pH 5,0.
Od 20 do 70 cm poziom przejściowy (Ai/В) składający się z piasku gliniastego, 

lekkiego, barwy brunatno-żółtej, poza tym jak wyżej pH 5,4.
Od 70 do 80 cm poziom iluwialny (B), piasek słabo gliniasty, rdzawo-żółty, poza 

tym jak wyżej, pH 6,0 3.
Poniżej 80 cm występuje skała macierzysta (C) w  postaci piasku różnoziarnistego 

słabo gliniastego z wkładkami gliny. Do głębokości 180 cm zaznacza się miejscami 
słabe burzenie z HC1, poniżej 18'0 cm materiał glebowy burzy silnie.

Ukształtowanie powierzchni: łagodny stok wzgórza morenowego.

Opisane powyżej gleby zajmują niewielki obszar w północno-wschod- 
niej części rezerwatu. Powstały one z silnie przemytych materiałów zwa
łowych reprezentowanych przez szkieletowe słabo gliniaste i gliniaste 
piaski różnoziarniste. Najbardziej charakterystyczną cechą tych gleb jest 
ich znaczna przepuszczalność i przewiewność. Poziom próchniczny tych 
gleb zawiera na głębokości 5— 1 0  cm dość znaczną ilość próchnicy, wyno
szącą około 2,4% oraz 0,13% azotu. Zawartość łatwo przyswajalnego P2 Og 
wynosi w poziomie A, przeciętnie 1,5 mg, zaś K 20  — 3,0mg/100g gleby.

1 Ze względu na trudności rozgraniczenia zasięgów gleb (podtypów) słabo 
i średnio zbielicowanych, gleby te ujęto razem jako kompleks.

2 Gleby charakteryzujące siedlisko leśne o podobnych własnościach omówione 
zostały wspólnie.

* Odczyn gleby oznaczono w wodzie destylowanej.
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W głąb profilu zarówno ilość P20 2 jak i K20  maleje: na głębokości 65— 
70 cm gleby te zawierają około 0,65 mg P20 5 i już tylko 0,25 mg K20  \  

W głębszych warstwach spotyka się niewielkie wkładki lub soczewki 
gliny, gdzie skupiają się drobne korzenie roślin, pobierające potrzebne 
roślinom składniki pokarmowe. ,

Rys. 3. Profil nr 4 Rys. 4. Profil nr 18

Również mineralogiczny skład tych piasków jest charakterystyczny, 
gdyż zawierają one obok kwarcu domieszki innych minerałów, na przy
kład skaleni, które wietrzejąc stopniowo zasilają glebę w niezbędne dla 
życia roślin składniki.

Na głębokości około 100 cm w glebach tych spotyka się pewne nie
znaczne ilości węglanu wapnia, którego ilość wzrasta w głąb profilu. Dla-

1 Zawartość P20 3 i K 20  oznaczono w mg na 100 g gleby.



tego też gleby te, nawet w wierzchnich warstwach, nie wykazują jak na 
stosunki glebowo-leśne, silnie kwaśnego odczynu (pHH2o 5,0).

Drzewostan porastający te gleby składa się w górnej warstwie drzew
nej z sosny, w dolnej z dębu i świerka. Podszyt składa się z leszczyny 
i świerka.

Wśród zespołu roślin runa spotykamy borówkę czernicę (Vaccinium  
myrtillus L.), poziomkę pospolitą (Fragaria vesca L.), majownik dwulistny 
(Majanthemum bifolium), przylaszczkę ( Hepatica triloba Gilib.), barwinek 
(Vinca minor L.), turzycę palczastą (Carex digitata L.), perłówkę zwisłą 
(Melica nutans L.) i inne. Wśród warstwy mchów wybija się na pierwsze 
miejsce rokiet pospolity (Entodon Schreberi Moenk).

Chociaż wśród runa panują rośliny „borowe“, jak na przykład borówka 
czernica i rokiet pospolity, to jednak spotyka się tu także rośliny charak
terystyczne dla lasów mieszanych, bardziej wybredne co do gleby, jak na 
przykład przytulię (Galium Schultesii Vest.), przylaszczkę itp. Na podkre
ślenie zasługuje występowanie barwinka.

Skryto bielicowe gleby piaskowe różnoziarniste całkowite są typowymi 
glebami lasu dębowo-sosnowego (Querceto-Pinetum) z domieszką innych 
drzew liściastych i iglastych.

II. Skryto bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste równoziarniste cał
kowite.

Opis profilu nr 18 (rys. 4).
Od 0 do 3 cm — ściółka (Atypu „butwiny“, 0)рННзО 4,9—4,6.
Od 3 do 10 cm występuje poziom próchniczny złożony ze średniego piasku drobne

go, przesortowanego i słabo gliniastego o strukturze słabo gruzełkowatej. Odczyn 
PHH.;0 5*2*

Od 10 do 14 cm zaznacza się poziom przejściowy (A t/B) barwy jasnobrunatnej
0 składzie mechanicznym piasku luźnego. W poziomie tym występują obficie korzenie 
roślin. Przechodzi on stopniowo w piasek żółtawy drobnoziarnisty, luźny, przesorto
wany, wodnego pochodzenia. Odczyn pHHa0 5,4.

Od 15 do 90 cm występuje białawy piasek drobnoziarnisty, luźny, rozsortowany, 
zawierający gdzie niegdzie żyłki rudawcowe wpływające korzystnie na gospodarkę 
wodną tych gleb.

Powierzchnia równa.

Opisana wyżej gleba ciągnie się dość szerokim pasem w kierunku 
mniej więcej równoleżnikowym w południowej części rezerwatu. Przylega 
ona od strony północnej do gleb pyłowych, od strony południowej do gleb 
piaskowych na glinie zwałowej. Wytworzyła się ona z drobnoziarnistego, 
dobrze rozsortowanego piasku kwarcowego, jest silnie przepuszczalna
1 stosunkowo mało zasobna w składniki pokarmowe roślin. Dzięki znacznej 
domieszce piasku drobnego i warstewek rudawcowych, wpływających 
w pewnym stopniu na poprawę stosunków wodnych oraz stosunkowo nie
znacznej głębokości zalegania poziomów wodonośnych (opierających się 
zapewne o warstwy glebowe słabo przepuszczalne, na przykład glinę lub
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utwory pyłowe), gleba ta jest świeża, wykazuje więc dość dobre stosunki 
wilgotnościowe. Skład chemiczny tej gleby charakteryzuje się następująco: 
w poziomie A j występuje stosunkowo znaczna ilość próchnicy, przeciętnie 
około 2,4%; azotu zawiera ona 0,11%. Zawartość przyswajalnego P 2Os 
wynosi w Ai około 1,3 mg, zaś K20  około 2,0 mg. Na głębokości 90—100 cm 
gleby te zawierają 0,6 mg P 2Os. Zawartość przyswajalnego fosforu i potasu 
jest wprawdzie nieznaczna, lecz jest zupełnie wystarczająca dla drzew, 
zwłaszcza dla mniej wymagających, na przykład sosny.

Gleby te porasta drzewostan składający się w górnej warstwie drzew
nej z dębu i sosny z domieszką jodły i świerka. Zarówno dąb jak i jodła 
oraz świerk charakteryzują się co najwyżej średnią jakością. W podszyciu 
spotyka się głównie leszczynę a ponadto występuje jodła (podrost), świerk 
i grab, rzadziej lipa (Tilia parvifolia Ehrh.) i inne.

Wśród runa daje się wyróżnić warstwa wyższa i niższa. W pierwszej 
przeważa orlica pospolita (Pieridium aquilinum  Kühn), w drugiej do
minuje borówka czernica. Poza tym występują siewki dębu, kosmatka 
włosista (Lusula pillosa L. Willd.), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella L.), 
perłówka zwisła, konwalia leśna (Convallaria majalis L.), turzyca palcza- 
sta, przylaszczka, rozmaite gatunki rodzaju gruszyczki (Pirola sp.) i inne.

Wśród warstwy mchów występują między innymi: rokiet pospolity, 
płonnik pospolity (Polytrichum commune L.) i płonnik jałowcowy (Poły- 
trichum juniperinum  Willd.) itp.

Rośliną dominującą w zespole runa jest borówka czernica. Znamien
nym jest jednak występowanie siewek dębowych (Quereus sesiloflora) 
i wielu innych roślin charakterystycznych dla lasów mieszanych, na przy
kład szczawnika zajęczego, zawilca leśnego (Anemone nemorosa L.). Wśród 
wielu gatunków mchów dominują rodzaje: rokiet i płonnik. Z uwagi na 
dość znaczną zawartość próchnicy w poziomie A! i niezłe stosunki wodne 
gleby te należy uważać, pomimo ich uibóstwa w cząstki gliniaste, jako 
zupełnie odpowiednie dla boru mieszanego. Dla jodły jednak gleby te są 
zbyt słabe, a zwłaszcza za mało wilgotne, toteż gatunek ten występuje tu 
jedynie jako nieznaczna domieszka.

III. Słabo bielicowe gleby piaskowe drobnoziarniste pylaste na w ar
stwowanych utworach pyłowych (opis profilu 1 1 ).

Ilia. Średnio bielicowe gleby piaskowe, drobnoziarniste, pylaste, na 
glinie zwałowej podścielonej warstwowanymi utworami pyłowymi.

IV. Słabo i średnio bielicowe gleby piaskowe drobnoziarniste pylaste 
na glinie zwałowej podścielonej warstwowanymi utworami pyłowymi.

Gleby powyższe charakteryzuje między innymi profil 11.
Opis profilu 11 (rys. 5).
Od 0 do 3 cm występuje ściółka (A0) dość dobrze rozłożona. Przechodzi ona stop

niowo w  poziom próchniczny. Odczyn — pH  4,6—5,5.
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Od 3 do 10 cm występuje poziom próchniczny (Aj) barwy ciemnoszarej, składa
jący się z drobnego piasku gliniastego ze znaczną domieszką pyłu. Poziom ten w y
kazuje strukturę gruzełkową, pH około 4,5.

Od 10 do 15 cm — poziom słabo bielicowy o barwie jasnoszarej, składający się 
z drobnego pylastego piasku.

Od 15 do 20 cm zarysowuje się poziom iluwialny (bardzo słabo), składający się 
z żółtego piasku pylastego.

Od 20 do 50 cm spotyka się piasek o barwie jasnożółtej, jaśniejący ku dołowi, 
pH 5,0.

Na głębokości 55 cm występuje warstwowany utwór pyłowy o barwie brunatno- 
siwej z licznymi smużkami piaskowymi barwy białawej (przy korzeniach) i „pie
przami“ oraz gdzieniegdzie kieszeniami piasku. Na głębokości 100 cm pH 5,7.

Na głębokości 160—180 cm stwierdzono obecność warstewek węglanu wapnia.
Opisywana gleba burzy miejscami z HC1 na głębokości około 150 cm. Poziom  

wody gruntowej nie wystąpił na głębokości 250 cm.
Powierzchnia równa, obniżająca się nieznacznie w kierunku północno-wschodnim.

Grupa gleb, których najbardziej charakterystyczny profil został opi
sany, zajmuje centralną część rezerwatu. Gleby te różnią się w  sposób 
zasadniczy od gleb I i II zarówno budową profilową, jak i własnościami 
fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi. Od wierzchu znajduje się w ar
stwa piasku drobnoziarnistego, słabo gliniastego i silnie pylastego. Gleba 
wytworzona z tego piasku jest czynna, przepuszczalna, stosunkowo silnie 
próchniczna (zawiera 2 ,6 %  próchnicy) i posiada strukturę gruzełkowatą, 
która zapewnia jej przewiewność. W warstwie tej spotyka się silnie roz
winięty system korzeniowy drzew. Dość dobre warunki uwilgotnienia tej 
warstwy uzależnione są od warstwy utworów pyłowych lub gliny zwało
wej zalegających do znacznej niekiedy głębokości. Zarówno w w ar
stwach pyłowych jak i warstwach gliny zwałowej występuje na głębo
kości od 150 cm do 200 cm węglan wapnia (СаСОз). Opisywane gleby są 
zasobne w składniki pokarmowe roślin, zawarte zarówno w poziomie 
próchnicznym jak i w niżej położonych warstwach, złożonych bądź z gliny 
zwałowej, która zawiera około 60% cząstek spławialnych, bądź z utwo
rów pyłowych zawierających ponad 2 0 % cząstek spławialnych.

Analiza chemiczna wykazała, iż gleby te zawierają w poziomie A t około 
2,7% próchnicy, 0,09% azotu, 1,3 mg P 20 5 i 4,2 mg K20 . W poziomie elu- 
wialnym zarówno zawartość P 2Os jak i K20  spada, P 20 5 do 0,4 mg, K20  
do 1,1 mg. Podłoże złożone z utworu pyłowego wykazuje jednak większe 
ilości tych składników: na głębokości 90—100 cm znaleziono 0,5 mg P 2Os 
i 3 , 0  mg K20 , co ma doniosłe znaczenie dla odżywiania drzew mających 
głęboki system korzeniowy, jak np. jodła.

Stosunki uwilgotnienia tych gleb są na ogół, jak już zaznaczono wyżej, 
zadowalające. Miejscami tylko daje się zauważyć wpływ nadmiernego 
uwilgotnienia, wskutek czego rozkład ściółki nie we wszystkich miejscach 
jest pomyślny. Tworzą się więc gdzie niegdzie dość grube w arstwy ściółki
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o charakterze „butwiny“, przy czym gleba wykazuje w tych miejscach 
dość znaczny stopień zakwaszenia (pH 4,5). Przyczyny takiego stanu rzeczy 
można dopatrywać się w ściśle ułożonych i słabo przepuszczalnych war
stwach utworu pyłowego i miejscami w zbyt silnym ocienieniu gleb przez 
drzewostan. Zachodzące tu  procesy prowadzą do zakwaszenia i zbielico
wania gleb. Niemniej jednak opisywane gleby uważać należy jako wysoko 
produktywne, typowe dla lasu mieszanego jodłowo-dębowego typu Abiete- 
to-quercetum, z domieszką buku, grabu i innych.

Rys. 5. Profil nr 11 Rys. 6. Profil nr 15

Gleby zaliczone do gatunku IV są w stosunku do gleb gatunku III i l i la  
zasobniejsze w składniki pokarmowe i wykazują nieco lepsze własności 
ze względu na prze warst wienie ciężkiej, lecz strukturalnej gliny zwało
wej. Gleby te stanowią przejście do gatunku IV i V.

Bogata roślinność uzupełnia charakterystykę tych gleb. Drzewostan 
mieszany iglasto-liściasty składa się w górnej warstwie drzewnej z jodły, 
dębu, buka, sosny, świerka i grabu.
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Dolna warstwa składa się z dębu, jodły i grabu. W podszycie panuje 
leszczyna, poza tym występuje tam grab, jodła, dąb i inne.

Runo wyższe reprezentowane jest przez nerecznicę (Aspidium spinulo- 
sum  Sw.). W warstwie runa niższego występują: turzyca palczasta, bo
rówka czernica, szczawik zajęczy, dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans L.), 
siewki grabu i dębu, kosmatka włosista, majownik dwulistny, fiołek (Viola 
sp.), jodła, przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys L.), przylaiszczka 
i wilcze łyko (Daphne mezereum  L.). Wśród mchów przeważa rokiet po
spolity.

Jak  wynika z opisu runa znajdujemy w nim obok gatunków „boro
wych“, jak borówka czernica i rokiet pospolity, cały szereg gatunków wy
bitnie „lasowych“ charakterystycznych dla opisywanej grupy gleb. Wśród 
gatunków tych, na szczególne podkreślenie zasługuje charakterystyczna 
dla lasów jodłowych turzyca palczasta. Do roślin rzadkich występujących 
w lasach cienistych, należy bluszcz (Hedera helix L.) spotykany dość czę
sto na tych glebach.

V. Słabo i średnio bielicowe gleby lekkie, wytworzone z ciężkiej gliny 
morenowej zawierającej węglan wapnia (profil 3).

VI. Słabo bielicowe gleby średnie, wytworzone z ciężkiej gliny more
nowej zawierającej węglan wapnia (profil 15).

Opis profilu 15 (rys. 6).
Od 0 do 2 cm występuje ściółka (A,.) dobrze rozłożona. Przechodzi ona stopniowo 

w glebę mineralną. Podwarstwa (s) składa się z liści dębu i grabu oraz igieł jodło
wych. Podwarstwy f i h nie dają się od siebie odróżnić i składają się z dość dobrze 
rozłożonej substancji organicznej z nieznaczną domieszką ziaren mineralnych. 
pH 5,8—6,3.

Od 2 do 5 cm występuje poziom próchniczny (Ai) składający się z jasnoszarej, 
silnie spiaszczonej, słabo wilgotnej gliny o strukturze gruzełkowatej. pH 5,5.

Od 5 do 35 cm występuje poziom słabo bielico wy (A2) barwy brudnobiałej z żół
tymi plamami i próchniczny mi zaciekami, świeży, silnie ukorzeniony, zawierający 
kamienie, pH 5,3:

Od 35 do 80 cm wyróżnia się słabo poziom rudawcowy barwy rdzawobrunatnej 
o składzie mechanicznym ciężkiej gliny. Glina ta jest wyraźnie strukturalna, w  szcze
linach spiaszczona, pH 6,0.

Od 80 do 200 cm występuje ciężka glina zwałowa barwy jasnoczekoladowej, bu
rząca z HC1. Glina ta zawiera liczne drobne głaziki wapienne oraz w  szczelinach 
nowotwory z węglanu wapnia, pH 7,3.

Poniżej 200 cm spotyka się utwór pyłowy ilasty.
Poziom wody gruntowej stwierdzono na głębokości 300 cm.
Powierzchnia równa.

Gleby charakteryzujące się powyższym profilem są położone w pół
nocno-wschodniej części rezerwatu. Są one pokryte dobrze rozłożoną 
ściółką i wykazują stosunkowo słabo kwaśny odczyn poziomu próchnicz- 
nego (pH 5,0—6,0). Jedynie część tych gleb a mianowicie gleby położone
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w południowo-zachodniej partii rezerwatu wykazują gorsze własności 
fizyczne i biologiczne, prawdopodobnie na skutek stałego wydeptywania 
i wygrabiania ściółki. Zarówno gatunki gleby V jak i VI należy uważać 
za całkowite, wytworzone in situ , tj. na miejscu z ciężkiej gliny zwało
wej (tzw. bielice różnoziarniste). Niemniej jednak pierwsza z nich posiada 
w wierzchniej warstwie znaczną domieszkę materiału obcego pochodzenia. 
Sprawia to pewne trudności w ustaleniu pochodzenia tych gleb.

Najbardziej charakterystyczną cechą opisywanych gatunków gleb sta
nowi ciężka strukturalna glina zwałowa bogata w węglan wapnia 
(5—11% СаСОз). Glina ta posiada dość dobre własności fizyczne, wskutek 
czego jest przewiewna i do pewnego stopnia przepuszczalna.

Omawiane słalbo bielicowe gleby wykształcone z ciężkiej gliny zwa
łowej są najzasobniejszymi glebami rezerwatu jodłowego. Zawierają one 
w poziomie Ад, na głębokości 3—7 cm, 3,17% próchnicy, 1,2 mg przyswa
jalnego fosforu i 2,1 mg przyswajalnego potasu. Na głębokości 15—25 cm 
zawartość P 2O5 spada do 0,5 mg K20  do 0,7 mg. Niżej jednak zawartość 
tych składników znów wzrasta, co jest charakterystyczne dla gleb bielico- 
wych. Wynosi ona na głębokości 90—100 cm (glina ciężka) 0,6 mg P 20 § 
i 1,8 mg K 20.

Na tych glebach oraz częściowo na glebach III i IV, rozmieszczone są 
najpiękniejsze drzewostany jodłowo-dębowe rezerwatu, typu Abieteto- 
Quercetum. Gleby te najzupełniej odpowiadają wymaganiom jodły, o czym 
świadczy wspaniały rozwój tego gatunku drzewa, osiągającego dobrą zdro
wotność. Również inne gatunki, jak na przykład dąb, czują się na tej gle
bie doskonale. Dno lasu pokrywają tu najbogatsze zespoły runa, wśród 
którego panują płatami paprocie: narecznica ciernista, narecznica samcza 
(Aspidium filix  Sw), żankiel zwyczajny (Sanicula europea L.) przylaszczka, 
turzyca palczasta (rys. 7) charakterystyczna dla lasów jodłowych, sałata 
leśna, przetacznik ożankowy, jodła (siewki), gwiazdnica wielkokwiatowa, 
szczawik zajęczy, perłówka zwisła. Zasługuje także na uwagę fakt wystę
powania takich gatunków, jak na przykład czerniec gronkowy (Actea spi- 
cata L.), bluszcz, wilcze łyko itp.

Wśród przeważających roślin „lasowych“ występują jednak także 
rośliny o nieco skromniejszych wymaganiach glebowych, jak: poziomka 
pospolita (Fragaria vesca L.), konwalia, borówka czernica, trzcinnik leśny 
(Calamagrostis arundinacea Rth.). Z mchów występują: żurawiec falisty, 
merzyk i inne.

Spośród opisywanych gleb, gleby VI są nieco zasobniejsze od gleb V.
VII. Średnio bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste, drobnoziarniste, 

na ciężkiej glinie zwałowej słabo oglejonej (profil 5).
VIII. Silnie bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste, drobnoziarniste, 

na warstwowanych utworach pyłowych i iłowych oglejonych (profil 2 0 ).

10 Roczniki Gleboznawcze
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IX. Damiowo-bielicowe gleby słabo gliniaste na utworach pyłowych 
i iłowych silnie oglejonych (profil 8).

Gleby te zostały ujęte w  jedną grupę ze względu na występujące w nich 
ogle jenie. Są to gleby wyraźnie zbielicowane, niedostatecznie przewiewne, 
o podłożach ciężkich, nieprzepuszczalnych i oglejonych.

Rys. 7. Turzyca palczasta (Сатех dig ita ta)
— roślina charakterystyczna dla lasów jodłowych

Opis profilu 5 (rys. 8).
Od 0 do 5 cm występuje ściółka. Podwarstwa ściółki właściwej (s) składa się

z liści i igieł słabo rozłożonych; pH 5,3.
Od 2 do 3 cm występują pod warstwy ściółki f i h barwy ciemnobrunatnej, pH 4,6.
Od 5 do 10 cm występuje poziom próchniczny (Ai), ciemnoszary złożony z piasku 

drobnego, słabo gliniastego o niewyraźnej strukturze, pH 4,4.
Od 10 do 20 cm wytworzył się poziom bielicowy (A2) o barwie jasnoszarej (z od

cieniem  różowawym) składający się ze świeżego, drobnego, słabo gliniastego piasku, 
p H  4,4.
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Od 20 do 45 cm zaznacza się poziom słabo iluwialny (B,) w  postaci jasnordza- 
wego, świeżego piasku słabo gliniastego.

Od 60 do 120 cm wyróżnić można drugi poziom iluwialny (B2) występujący 
w postaci czekolado wo-brunatnej, rdzawo-plamistej, ciężkiej spoistej gliny. Liczne 
plamy glejowe występują przy korzeniach, pH 4,7.

Od 120 do 130 cm wyróżnić można warstewkę białego, luźnego, drobnego, w il
gotnego piasku pylastego.

Poniżej 130 cm zaznacza się poziom glejowy (G) na tle ciężkiej gliny zwałowej. 
Gleba nie burzy z HC1.

Powierzchnia wykazuje wyraźny spadek w kierunku północno-zachodnim.

Rys. 8. Profil nr 5 Rys. 9. Profil nr 20

W wyższej warstwie drzewostanu występuje: dąb, jodła, świerk, sosna. 
W niższej występuje grab. Podszyt składa się z leszczyny, świerka i jodły.

W runie dominuje borówka czernica; poza tym występuje szczawik 
zajęczy, turzyca palczasta, przylaszczka, konwalia, gwiazdnica wielko
kwiatowa, majownik dwulistny, sałata leśna, perłówka zwisła, siewki 
jodły i grabu, borówka brusznica (Vaccinium vitis idaea L.) i inne.

10*
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Opis profilu 20 (rys. 9).
Od 0 do 5 cm występuje ściółka (A„) słabo rozłożona, typu „butwiny“, p H  4,5.
Od 5 do 10 cm poziom próchniczny (Aj) o barwie stalowoszarej składający się 

ze świeżego, równoziamistego, słabo gliniastego piasku.
Od 10 do 30 cm poziom bielicowy (A2), o barwie brudnobiałej, składa się z luźnego 

piasku równoziamistego.
Od 30 do 40 cm poziom iluwialny (Bi), barwy ciemnordzawej, składa się z piasku 

słabo gliniastego.
Od 55 do 65 cm drugi poziom iluwialny (B2), jasnordzawy piasek luźny, wilgotny.
Od 60 do 90 cm poziom glejowy (GA) składa się z piasku siwego, słabo glinia

stego, oglejonego.
Od 90 do 150 cm poziom glejowy (G2) składa się z silnie oglejonych warstwo

wanych utworów iłowych i pyłowych z wkładkami piasky.
Powierzchnia równa, łagodnie opadająca w  kierunku północno-zachodnim.

W drzewostanie przeważa sosna. Pojedynczo występują: dąb, świerk, 
jodła, grab, w podszyciu obficie występuje kruszyna, świerk i leszczyna. 
W runie zaznacza się przewaga borówki czernicy, poza tym  występuje 
kosmatka włosista (Lusula pillosa L.), orlica pospolita i inne. Wśród mchów 
dominują: rokiet pospolity, a miejscami płonnik pospolity.

Opis profilu 8.
Od 0 do 5 cm występuje ściółka (A0) dość dobrze rozłożona, pH  3,8—4,2.
Od 5 do 20 cm występuje poziom próchniczny (A,) ciemnoszary, składa się z piasku 

słabo gliniastego i przechodzi stopniowo do poziomu następnego.
Od 20 do 45 cm występuje poziom bielicowy (A2) barwy różowo-białej, składający 

się z piasku luźnego, pH  5,3.
Od 45 do 80 cm występuje słabo iluwialny poziom (В) o barwie żółtawej. 

Składa się z gliny lekkiej. Pod poziomem tym występuje warstwa bruku.
Od 80 do 130 cm występuje poziom glejowy (Gi) barwy siwej z odcieniem  

zielonkawym. Składa się z iłu, p H  5,0.
Poniżej 130 cm zaznacza się poziom glejowy (G2) barwy siwozielonkawej z licz

nymi rdzawymi zaciekami. Składa się z utworzu pyłowego.
Woda gruntowa występuje na głębokości 100 cm.
Położenie lekko kotlinowate.

Na glebie tej występuje drzewostan dębowy z domieszką sosny. W pod
szyciu przeważa osika. Poza tym występuje kruszyna, różhe gatunki traw  
i niskich turzyc. Wśród mchów dominuje płonnik pospolity.

Wśród gleb, których charakterystyczne profile zostały wyżej podane, 
gleba VII stanowi przejście do grupy gleb opisywanych poprzednio. K rań
cowo odmienne własności wykazuje natomiast gleba IX, podczas tworze
nia się której brały niewątpliwie udział procesy „darniowe“ i „błotne“, 
o czym świadczy miąższy i intensywnie czarny poziom próchniczny, silnie 
rozwinięty poziom glejowy oraz wysoki poziom wody .gruntowej.

Stosunki wodne opisywanej grupy pogarszają się stopniowo w kie
runku od gleby VII poprzez gleby VIII do gleb IX.

Równolegle ze zwiększeniem się wilgotności opisywanej grupy gleb 
przebiega również stopień ich zbielicowania i zakwaszenia. Najwyższe na
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silenie procesu bielicowania występuje w glebach VIII, u których poziom 
akumulacyjny w niektórych miejscach zredukowany jest kosztem poziomu 
bielicowego do kilku zaledwie centymetrów, ten ostatni natomiast osiąga 
niekiedy pokaźną miąższość 40 cm. Jednocześnie gleba ta charakteryzujê 
się ściółką typu „butwiny“ o stosunkowo dużej grubości i kwaśnym od
czynie. pH 4,5. Pokrywające tę glebę runo posiada charakter wybitnie 
,,borowy“.

Gleby reprezentowane profilem 8  powstały w znacznym stopniu pod 
przemożnym wpływem procesu damiowo-bagiennego i stanowią przejście 
do typu gleb bagiennych.

Wśród runa dominują tu rośliny trawiaste, sity i niskie turzyce, które 
przyczyniły się do wytworzenia dość grubego poziomu próchnicznego. 
Słaba przewiewność i wadliwe stosunki wodne tych gleb spowodowane są 
nie tylko ukształtowaniem terenu (obniżenie kotlino wate), lecz także wy
jątkową „ciężkością“ ich podłoża, składającego się, jak wykazały analizy 
mechaniczne, z iłu o zawartości około 80°/o części spławialnych. Podłoże 
to ze względu na stałe uwilgotnienie nie wykazuje żadnej struktury i jest 
dla wody zupełnie nieprzepuszczalne.

Ogólnie należy stwierdzić, że stosunki powietrzno-wodne układają się 
dla lasu w opisywanej grupie gleb niezbyt korzystnie. Gleby te znajdują się 
na drodze do stopniowej degradacji i zbielicowania. Wprowadzenie odpo
wiednich podszytów glebochronnych oraz zwiększenie przymieszki drzew 
liściastych (na przykład grabu) może wpłynąć hamująco na przebieg tych 
procesów.

Ze względu na dość znaczne uwilgotnienie j  silne zakwaszenie, opisy
wane gleby reprezentują siedliska, na których świerk mógłby znaleźć 
lepsze warunki bytowe, niż inne gatunki drzew rezerwatu.

Dla jodły istniejące stosunki glebowe przedstawiają się niezbyt ko
rzystnie. Silny stopień zakwaszenia, zbity układ cząstek glebowych, gruba 
zazwyczaj pokrywa „kwaśnej próchnicy“ oraz runo borowe (borówka czer
nica, rokiet pospolity itp.) stwarzają niedogodne warunki dla naturalnego 

. jej odnowienia. Po osiągnięciu jednak należytej sprawności (pulchność, 
struktura, obojętna próchnica) w wyniku odpowiednio zastosowanych za
biegów pielęgnacyjno-hodowlanych, gleby te ze względu na bogate pod
łoże mineralne, będą zupełnie odpowiednimi także i dla jodły.

5. WNIOSKI

Badania gleboznawcze przeprowadzone na terenie rezerwatu jodłowego 
Molenda koło Tuszyna pod Łodzią wykazały znaczną różnorodność gleb 
na stosunkowo małym obszarze. Powstanie tej różnorodności glebowej 
związane jest z mikrorzeźbą terenu i stosunkami wodnymi, jego szatą
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roślinną oraz własnościami skał macierzystych. Wszystkie opisywane gleby 
należą do bielicowych. Są one jednak w różnym stopniu zbielicowane; wy
stępują tam  gleby począwszy od skryto bielicowych do silnie zbielicowa- 
nych włącznie. Gleby rezerwatu Molenda ujęto w następujący sphemat 
klasyfikacyjny według P. T. G.

I. Skryto bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste, różnoziarniste, cał
kowite (opis profilu 4).

II. Skryto bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste drobnoziarniste, 
całkowite (opis profilu 4).

III. Słabo bielicowe gleby piaskowe drobnoziarniste, pylaste, na w ar
stwowanych utworach pyłowych (opis profilu 1 1 ).

Ilia. Średnio bielicowe gleby piaskowe, drobnoziarniste, pylaste na 
glinie morenowej podścielonej warstwowanymi utworami pyłowymi.

IV. Słabo i średnio bielicowe gleby piaskowe drobnoziarniste, pylaste 
na glinie morenowej podścielonej warstwowanymi utworami pyłowymi.

V. Słabo i średnio bielicowe gleby lekkie wytworzone z gliny zwałowej 
zawierającej CaC03.

VI. Słabo bielicowe gleby średnie wytworzone z ciężkiej gliny zwało
wej zawierającej CaC03.

VII. Średnio bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste, drobnoziarniste, 
na ciężkiej glinie zwałowej słabo oglejonej.

VIII. Silnie bielicowe gleby piaskowe, słabo gliniaste, drobnoziarniste, 
na warstwowanych utworach pyłowych i iłowych oglejonych.

IX. Damiowo-bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste, na utworach 
pyłowych i iłowych silnie ęglejonych.

Wymienione wyżej gleby pod względem przydatności dla jodły można 
podzielić na 3 grupy, z który cłj. każda obejmuje gleby o zbliżonych własno
ściach.

Do pierwszej grupy, stanowiącej 43% powierzchni rezerwatu, należą 
gleby III, Ilia, IV, V i VI. Charakteryzują się one dość dobrze rozłożoną 
ściółką świadczącą o ich sprawności, przeważnie strukturalnym  poziomem 
Ai zawierającym 2 , 6 —3,1% dobrze rozłożonej próchnicy i odczynem na 5 

ogół słabo kwaśnym. Gleby te zawierają w poziomie 1,2—1,3 mg P20  
oraz 2,1—4,2 mg K 20  na 100 g gleby. Poziomy eluwialne tych gleb są 
najuboższe w powyższe składniki, których ilość wynosi na głębokości 
15—30 cm: P 20 5 — 0,4—0,5, K20  0,7—1,1 mg. Natomiast w podłożach 
zaznacza się nieco większa ilość P 20 5 i znacznie większa ilość K20  (w sto
sunku do poziomu eluwialnego), a mianowicie: 0,5—0,6 mg P 2Os i 1,8—3,0 
mg K 20 .

Wierzchnie warstwy tych gleb należących do słabo lub co najwyżej 
średnio zbielicowanych, złożone są z utworów lżejszych, jak piasek glinia
sty lekki, rzadziej glina lekka, niższe natomiast z cięższych, jak utwory
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pyłowe, glina zwałowa średnia lub ciężka. Taki układ warstw wpływa ko
rzystnie na stosunki wodne i powietrzne tych gleb.

Na podstawie obserwacji terenowych dotyczących wyglądu jodły we 
wszystkich stadiach jej rozwoju (nalot, podrost, stare drzewa) należy 
przypuszczać, że gleby należące do opisywanej grupy całkowicie odpowia
dają wymaganiom edaficznym jodły i pozwalają temu gatunkowi na utrzy
manie się wśród innych gatunków drzew na granicy jego naturalnego 
zasięgu (patrz mąpa siedliskowa).

Rys. 10. Mapa siedliskowa rezerwatu Molenda

Następną grupę stanowią gleby VII, VIII i IX, zajmujące powierzchni 
38,3%, różniące się od gleb wyżej opisanych silniejszym stopniem zbieli- 
cowania i zakwaszenia. Są to przeważnie gleby piaszczyste podścielone 
warstwami utworów pyłowych lub iłowych zazwyczaj silnie oglejonych, 
wilgotnych, a nawet mokrych. Dlatego też gleby należące do tej grupy są 
przeważnie ,,zimne“, a więc i mało sprawne, o czym sądzić można na pod
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stawie grubych warstw butwiny, pokrywającej te gleby. Jodła na tych 
glebach znajduje gorsze warunki rozwoju. Po przeprowadzeniu pewnych 
zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych jodła i na nich znajdzie odpowiednie 
warunki bytowania.

Kompleks gleb I i II o powierzchni 18,7% charakteryzuje się krańcowo 
odmiennymi własnościami niż gleby grupy poprzedniej. Mimo iż zawie
rają one dość znaczne ilości próchnicy w wierzchnich warstwach i może 
nawet dostateczne ilości fosforu i potasu, zawartość P 20 5 w wierzchnich 
warstwach waha się od 1,3 do 1,5 mg zaś K20  od 2,0 do 3,0 mg na 100 g 
gleby, a w głębszych warstwach 0,6—0,6 P 20 5 i około 0,2 mg K 20 ;  są to 
gleby dla jodły zupełnie nieodpowiednie z powodu zbyt . dużej ich prze- 
wiewności i przepuszczalności. Dlatego też gatunek ten na glebach tych 
może występować jedynie jako nieznaczna przymieszka w drzewostanach 
złożonych z drzew o znacznie skromniejszych wymaganiach glebowych, 
a zwłaszcza mniej wrażliwych na brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie, 
jak na przykład sosna, brzoza (Betula verrucosa Ehrh) lub dąb bezszypuł- 
kowy (Quereus sessilis Ehrh).
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X. УГГЛЯ и С. БАХМАН

О ПОЧВАХ ПИХТОВОГО ЗАПОВЕДНИКА МОЛЕНДА 
(Кафедра почвоведения Высшей Сельскохозяйственной Школы в Ольштыне)

Р е з ю м е
В 1948 г. сотрудниками лаборатории почвоведения бывшей сельско

хозяйственной школы в Лодзи начаты были исследования почв пихто
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вого заповедника Моленда близ Тушинка, в окрестности Лодзи. Они 
были закончены научными работниками кафедры почвоведения 
высшей Олынтинской сельскохозяйственной школы.

На территории заповедника Моленда пихта находится на границе 
своей естественной области распространения. Здесь она образует 
прекрасные древостой пихтоводубовые (Abieteto quercetum). Ф акт 
сохранения этой породы среди других более соответствующих кли
мату этой части Польши в значительной степени объясняется свойст
вами почв. На территории заповедника выделены три группы почв. 
К первой относятся почвы образовавшиеся на песках, на пылеватых 
породах или на моренной глине. В подпочве этой группы находится 
углекислый кальций. Пихта развивается на этих почвах лучше всего, 
образуя густой и сильный самосев, буйный подрост и сильные полно
возрастные деревья при значительной их высоте и хорошем состоянии. 
Эти почвы составляют около 43% от всей территории.

Вторую группу образуют почвы занимающие около 38,3% от всей 
площади, сходные с вышеупомянутыми, но сильнее оподзоленные 
и обладающие менее благоприятными водно-аэрационными свойства
ми и более кислой реакцией. На них пихта развивается слабее, чем 
на почвах первой группы.

К третьей группе, составляющей около 18,7% от всей поверхности 
принадлежат мощные песчаные почвы. Они непригодны для произ
растания пихты вследствие недостаточного в них содержания влаги. 
На этих почвах пихта является исключительно примесью к сосново
дубовому лесу.

H. UGGLA, S. BACHMAN

SOIL CONDITION IN THE MOLENDA FIR TREE RESERVATION

(Institute of soil Science of the Lodz Agricultural College and Chair of Soil Science 
in the Olsztyn Agricultural College)

S u m m a r y
In 1948, the investigators of the former Institute of Soil Science in the 

Lodz Agricultur College initiated the investigations on the soils in the 
Molenda fir tree reservation situated near Tuszynek in the Lodz district. 
These investigations were brought to an end by the workers of the Chair 
of Soil Science — the Olsztyn Agricultural College.

The fir tree Molenda reservation is situated on the border of the fir 
tree natural extent. There, it constitutes beautiful fir tree and oak forests 
(Abieteto quercetum). In comparison to other trees better adapted to the



T a b l i c a  1
Skład mechaniczny gleb

Nr
profilu

Głębokość
cm

Szkielet C z ę ś c i  z i e m i s t e

> 2  mm
0,

• 0
2—1 mm

°/o
1—0,05 mm

0// 0
0,5—0,25 mm

•/o
0,25—0,1 mm

00
0,1—0,05 mm

%
1 0,05-0,02 mm 
1 0
1

<  0,02 mm
°u

I .  Skryto bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste różnoziarniste całkowite

4 5— 10 4,3 8,2 14,2 33,5 1 30,1 8,5 3,0 10,5
70— 80 2,0 5,1 23,1 i 9,0 50,9 9,3 1,7 6,0

I I .  Skryto bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste drobnoziarniste całkowite

18a 5— 10 ____ ■ 1,0 2,5 13,0 51,5 21,0 4,0 8,0
40— 45 — ! 1,5 1,5 12,0 57,5 21,0 5,0 ! 3,0

100—105 — ! 0,5 1,0 8,0 60,0 24,0 4,0 !  3 , o
i

I I I .  Słabo bielicowe gleby piaskowe drobnoziarniste pylaste na warstwowanych utworach pyłowych

11
3— 10 1,8 1,2 11,0 22,0 32,2 18,7 6,5 9,5 '

15— 25 0,8
1,2

9,4 18,4 31,7 20,2 12,5 7,8
100—110 — i — — 1,2 56,3 23,0 19,5
150—160 —

1 — — 12,2 35,3 29,5 23,0

IV. Słabo i średnio bielicowe gleby piaskowe drobnoziarniste, pylaste na glinie zwałowej podścielonej warstwowanymi
utworami pyłowymi

19 3— 7 1,3 2,3 14,9 21,7 24,4 12,5 10,0 16,5
15— 25 1,1 1,9 15,0 20,0 27,2 9,9 7,0 20,9

i 60— 80 0,9 0,7 3,7 5,6 7,2 4,2 6,8 72,5
i 100—130 4,4 0,8 4,0 4,6 10,1 22,7 11,2 47,3

150—180 1,7 1,6 4,5 8,1 16,6 7,0 11,8 52,0
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V. Słabo i średnio bielicowe gleby lekkie wytworzone z ciężkiej gliny zwałowanej zawierającej węglan wapnia

7— 10 2,9 i 1,9 17,3 9,1 37,2 12,8 8,2 15,4

27— 35 2,9 I 1,2 18,7 17,6 22,9 7,6 7,6 25,5

5 0 - 60 , 0,7 ; 1,2 4,3 3,3 12,4 4,4 5,8 69,8

110—120 — 0,6 5,8 3,5 16,9 6,3 4,2 63,2

VI. Słabo bielicowe gleby średnie wytworzone z ciężkiej gliny zwałowej zawierającej węglan wapnia

2 . 5— 8 U  ! 1,3 11,8 12,7 34,8 10,6 9,5 20,6

20— 30 1 1,2 1,3 9,7 15,9 29,2 8,2 9,8 27,2

so— 55 ; 0,4 0,8 8,4 7,2 15,0 7,8 2,2 59,2

110—120 ii 1,2 2,3 2,2 6Д 23,0 7,2 6,7 54,7
i

15
i

2 -  5 4,5 1,5 11,4 16,9 20,9 14,7 8,5 1 21,5i
20— 25 1,4 2,0 13,2 18,3 25,5 9,7 8,3 25,0

40— 50 j! 0,9 1,2 7,4 8,4 17,0 6,7 4,7 ! 55,8
90—100 1,0 1,0 4,5 i 5,2 8,9 7,2

i
14,1 ! 60,0

VII. Średnio bielicowe gleby piaskowe słabo gliniaste drobnoziarniste na ciężkiej glinie zwałowej słabo oglejonej

5 2— 10 0,4 1,6 27,0 16,5 37,4 5,6i ’ 6,6
1

6,8
1 5 -  20 — 1,4 20,6 18,3 41,5 6,7 5,6 7,3
6 0 -  80 0,1 i 1,0 5,2 ! 4,5 12,4 i 4,0 0,6 i 68,2

VIII. Darniowo-bielicowe gleby piaskowe, słabo gliniaste na utworach pyłowych i iłowych silnie oglejonych

2 -  10 j _ _ 30,5 15,3 ; 38,6 4,6 j 3,2 7,8
30 -  35 ! _ 0,2 27,4 23,5 j 41,6 3,4 ! 0,6 3,5
45— 55 j _ 2,1 11,7 9,4 16,8 15,6 15,2 31,4

120—130 — 1,3 i,o !
i

8,4 2,3 3,3 83,7
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T a b l i  c a  2
Odczyn gleb (pH w H20)

Nr
profilu

Głębokość 
w cm

Warstwa lub 
poziom zróżnico

wania

P H  
w HaO

Nr
profilu

Głębokość 
w cm

Warstwa lub 
poziom zróżnico

wania

p H
w h 2o

2 0— 2 Warstwa A0S 4,6 11 0—1 Warstwa A0S 5,5
2— 5 „ Ao' + h 4,1 1—2 Ao< + b 4,6
5—10 Poziom Aj 5,2 3—8 Poziom A! 4,5

20—25 », a 2 5,0 25—35 Piasek 5,0
50—60 в 4,5 100-110 Utwór pyłowy 5,7

150 Warstwa С 6,3 150—160 a it 6,8

3 0— 1 » Aös 5,4 15 0—1 Warstwa Ao8 6,3
1— 2 „ A0f+ h 4,4 1—2 „ A0f+ h 5,8
3—10 Poziom Ai 4,0 2—5 Poziom A, 5,5

25—35 A , 4,9 40—45 в 6,0
50—60 в 4,7 110 Warstwa С 7,3

100—120 Warstwa С 6,1 18 0—1 A Rа л 0 4,9
4 0—2 ii Aq8 5,1 1—3 A f + h„ ■“ •0 T 4,6

2—5 ., Ао'+Ь 4,66 3—10 Poziom Ai 5,2
3—10 Poziom Aj 5,00 80—90 Piasek żółty 5,4

50—60 Aj/B 5,4 190 Piasek biały 6,5
100—110 Piasek zwałowy 6,5 19 0—1 Warstwa Аоя 5,2

5 0—2 Warstwa A0S 5,3 1—2,5 „ A0f+h 4,8
2—3 A„f+ h 4,6 3—7 Poziom A i 4,7
3—10 Poziom Aj 4,4 15—25 », a 2 4,7

15—20 »> A «2 4,4 60—80 в 4,4
70—80 в 4,7 100—130 Warstwa С 6,5

8 0—2 
2—4 

10—15 
30—35 
40—50 

130 i

Warstwa A0S
Ao,+l1 

Poziom A!
„ a 2

Poziom A2 
a  G

4.2 
3,8 
4,6
5.3
5,2 j 
5,0 ,

U w a g a :  Symbol f + h  oznacza, iż ściółka składała się z obu podwarstw (f+h) 
które ze względu na nieznaczną grubość nie zostały rozdzielone.

climatic conditions of this region of Poland, this species largely depends 
for its behaviour on the soil conditions. Three groups of soils have been 
found in the reservation. The first group includes the weakly podsolized 
soils formed from sands on silty clay formations, or from clays of glacial 
drift. The substratum  of the soils contains calcium carbonate. F ir tree is 
best grown on them, forming dense healthy clumps of trees, yielding 
profuse progeny, whereas the older trees prove to be fairly high and he- 
.althy. The soils cover some 43 per cent of the total area.
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The second group occuping the area of 18,7 per cent consists of soils 
similar to those represented by the first group, yet differing from them in 
that they are more strongly podsolized, more acid, w ith w ater air condi
tions showing a considerable deterioration, Here, the fir tree grows rather 
poorly.

The third group extending over the aera of 18,7 cent per comprises 
sandy entire soils, which are not suitable for the fir tree, mainly on 
account of their inadequate humidity. In these regions the fir tree is found 
only as an adm ixture to pine oak forests.




