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Abstract: The objective o f the researches was to investigate soils o f fresh pine forests from 
Polish lowlands. During field investigations we set 45 plots in well developed sites o f  plant 
communities Leucobryo-Pinetum  and Peucedano-Pinetum. We found, that both plant commu
nities are existing on different types o f podzolic and rusty soil, however Leucobryo-Pinetum  
more frequently occupies proper podzolic soils and the poorer rusty soils. The Peucedano- 
Pinetum was twice more frequent on proper rusty soils. The differences seem to be result o f  the 
variability o f parent material.
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WSTĘP
Zbiorowiska borów sosnowych świeżych Leucobryo-Pinetum oraz Peucedano- 

Pinetum są w wielu regionach naszego kraju dominującym składnikiem obszarów 
leśnych, ważnym nie tylko ze względów elokogicznych, ale również produkcyjnych. 
Zajmują najuboższe siedliska przyrodniczo-leśne, które nie są wykorzystywane na 
potrzeby rolnictwa, porastają najlżejsze i słabo uwilgotnione utwory piaszczyste pełniąc 
funkcję glebochronną i krajobrazotwórczą.

Celem pracy było zbadanie gleb zajmowanych przez zbiorowiska borów sosnowych 
świeżych: subatlantyckiego bom świeżego (Leucobryo-Pinetum) oraz kontynentalnego 
bom świeżego (Peucedano-Pinetum). Zespoły te zajmują nieco inne regiony niżu 
Polski, subatlantycki bór sosnowy świeży występuje na obszarze Polski zachodniej,
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południowej i środkowej, kontynentalny bór sosnowy świeży kształtuje się na obszarze 
Polski wschodniej i północno-wschodniej [Matuszkiewicz 2001]. Analizując właściwości 
gleb omawianych zbiorowisk szczególną uwagę poświęcono właściwościom fizyko
chemicznym.

MATERIAŁ I METODY

W trakcie prac terenowych (wykonanych w latach 2004-2005) założono 45 
powierzchni badawczych w dobrze wykształconych płatach fitocenoz borów sosnowych 
świeżych Leucobryo-Pinetum oraz Peucedano-Pinetum zgodnych z charakterystyką 
zamieszczoną w opracowaniach fitosocjologicznych [Matuszkiewicz 2001] (30 
powierzchni reprezentujących subatlantycki bór sosnowy świeży Leucobryo-Pinetum 
oraz 15 powierzchni z zespołem kontynentalnego boru sosnowego świeżego Peuce
dano-Pinetum). Na każdej powierzchni wykonano głęboką (2 m) odkrywkę glebową, 
w której opisano układ poziomów genetycznych i pobrano próby z głębokich poziomów 
(wzbogacenia -  В oraz skały macierzystej -  C). Dodatkowo z poziomów leżących na 
głębokości 200-300 cm pobierano próbę przy pomocy świdra glebowego, poziomy te 
w trakcie analizy oznaczono jako głębokie poziomy skały macierzystej (C2). Z poziomów 
powierzchniowych (organicznych i mineralnych akumulacji próchnicy) pobrano zbiorcze 
próby mieszane z odkrywki głównej oraz płytkich odkrywek zlokalizowanych wokół 
odkrywki głównej. W próbach tych po przewiezieniu do laboratorium oznaczano 
podstawowe właściwości metodami stosowanymi w badaniach gleboznawczych 
[Ostrowska i in. 1991]. Oznaczono:
• skład granulometryczny gleb metodą areometryczną Bouyuocosa-Casagran- 

de a w modyfikacji Prószyńskiego, określając grupy granulometryczne zgodnie 
z Klasyfikacją PTG [Systematyka gleb Polski 1989] oraz Polskiej Normy 
PN-R-04033 z 1998 roku [Klasyfikacja gleb leśnych Polski 2000],

• odczyn w H20  i w IM KC1 potencjometrycznie przy zastosowaniu stosunku gleby 
do roztworu 1:5 w poziomach organicznych i 1:2,5 w poziomach mineralnych,

• kwasowość hydrolityczną (Y)* i sumę zasadowych kationów wymiennych (S) 
metodą Kappena i na tej podstawie obliczono pojemność sorpcyjną (T=Y+S)* 
oraz stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V),

• węgiel organiczny metodąTiurina w modyfikacji Oleksynowej,
• azot całkowity metodą Kj eldahla,
• azot ruchliwy metodąTiurina i Kononowej*,
• węglan wapnia (w próbach gleby o odczynie obojętnym lub zasadowym) metodą 

Scheiblera*,
zawartość wymiennych form kationów Ca, Mg, К i Na w wyciągu 
IM CH3COONH4 o pH 7 -  m etodą ASA, na podstaw ie której określono 
sumę zasadowych kationów wymiennych (S I) oraz stopień wysycenia kom 
pleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V I).

*Niezamieszczone w tabeli 2.
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Gleby obu zespołów borów sosnowych porównywano na podstawie podobieństwa cech 
w analogicznych poziomach genetycznych koncentrując się na poziomach butwinowych -  
Ofh, próchnicznych mineralnych -  A, AE oraz głębokich poziomach skały macierzystej -  
С (tj. poziomach, w których stwierdzono istotne zróżnicowanie właściwości pomiędzy 
glebami badanych zespołów). Dodatkowo obliczano zapasy różnych składników w słupie 
gleby o przekroju 1 m2 i głębokości 1,5 m, co posłużyło do obliczenia liczbowego wskaźnika 
trofizmu, tzw. Siedliskowego Indeksu Glebowego -  SIG [Brożek i in. 2006].

Na każdej powierzchni pomierzono drzewostan sosnowy, określając jego przeciętną 
wysokość. Na podstawie wysokości przeciętnej oraz wieku drzewostanu określono 
bonitację wzrostową sosny.

WYNIKI 

Typy gleb i utwory geologiczne
Stwierdzono, że oba badane zespoły borów sosnowych świeżych porastają różne 

podtypy gleb bielicowych oraz rdzawych, przy czym subatlantycki bór sosnowy 
(Leucobryo-Pinetum) częściej zajmuje gleby bielicowe właściwe i najuboższe gleby 
rdzawe -  rdzawe bielicowe (80% stanowisk) aniżeli kontynentalny bór sosnowy 
(Peucedano-Pinetum). Z kolei kontynentalny bór sosnowy świeży, poza wymienionymi 
podtypami gleb (stwierdzonymi na 53% stanowisk), dwukrotnie częściej zajmuje 
bogatsze podtypy gleb rdzawych -  rdzawe właściwe (stwierdzone na 33% stanowisk). 
Powodem tych różnic jest najprawdopodobniej odmienne pochodzenie utworów 
macierzystych, z których powstały gleby badanych zbiorowisk borów sosnowych 
świeżych. Na większości powierzchni zajętych przez gleby kontynentalnego boru 
sosnowego (Peucedano-Pinetum) są to piaski wodnolodowcowe (60%o), które w 
przypadku gleb subatlantyckiego boru sosnowego (Leucobryo-Pinetum) stwierdzono 
zaledwie na 17% powierzchni. Z kolei gleby subatlantyckich borów sosnowych świeżych 
wytworzyły się z piasków eolicznych (zajmujących 53% powierzchni), które pod 
kontynentalnymi borami świeżymi spotykano rzadziej (tylko w przypadku 2 0 % 
powierzchni) (tab. 1).

TABELA 1. Procentowy udział głównych utworów geologicznych, stanowiących skały
macierzyste gleb badanych zespołów borów sosnowych świeżych
TABLE 1. Percentage share o f parent rock in the investigated fresh pine forest
communities

Główne rodzaje utworów 
macierzystych gleb

Leucobryo-Pinetum Peucedano-Pinetum

Piaski eoliczne 53% 20%

Piaski rzeczne 27% 20%

Piaski wodno-lodowcowe 17% 60%



TABELA 2. Wybrane właściwości poziomów organicznych (Ofh), mineralnych próchnicznych (A, AE) oraz skały macierzystej(C) w glebach badanych 
zespołów borów sosnowych świeżych (właściwości istotnie różnicujące poziomy gleb porównywanych zespołów zaznaczono pogrubioną czcionką)
TABLE 2. Some soil properties in the organic horizons (Ofh), humus-mineral horizons (A, AE) and parent rock horizons (C) in the investigated fresh pine 
forest communities (bold number denote statistical difference between soils in investigated fresh pine forest communities)

O n

Zbiorowisko Wartości
wyników

c ür. Noii QM S S1 V [%] Ca К Mg Na pH D obj.
[g • cm 3]

% cmol(+) • kg 1 mg T00 g 1 н 2о KCl

Poziom 0  fh

Leu.-Pin. SR(mcan) 41,53 1,24 33,71 11,86 7,67 10,38 121,72 26,87 10,39 3,81 3,54 2,66 0,18
Min 28,82 0,96 26,93 5,60 1,25 4,80 20,47 3,03 1,93 0,34 3,13 2,24 0,09
Max 52,41 1,62 42,27 27,20 19,85 21,86 352,80 40,32 16,78 5,88 4,04 3,06 0,40

Pe uc.-Pin. SR (niean) 31,78 1,08 29,69 10,68 8,21 10,89 128,53 26,77 13,40 2,71 3,68 2,81 0,26
Min 14,33 0,63 19,27 2,60 3,81 3,32 53,90 17,80 6,20 1,28 3,23 2,58 0,14
Max 48,70 1,54 46,69 15,40 11,65 14,11 186,50 40,38 24,32 5,18 4,05 3,08 0,64

Poziom A,AE

Leu.-Pin. SR (mean) 1,82 0,07 27,33 0,41 0,41 4,92 6,28 1,41 0,55 0,50 3,91 3,10 1,29
Min 0,53 0,03 17,67 0,00 0,15 0,00 1,51 0,35 0,23 0,25 3,25 2,64 0,96
Max 4,61 0,15 46,20 2,20 1,91 25,29 36,40 3,01 1,32 0,85 4,90 3,82 1,54

Pe uc.-Pin. SR (mean) 1,83 0,08 23,81 0,46 0,38 5,43 5,15 1,63 0,74 0,48 4,17 3,44 1,25
Min 0,83 0,04 13,29 0,00 0,12 0,00 1,28 0,61 0,21 0,19 3,69 2,73 0,84
Max 3,83 0,18 37,78 1,60 1,23 17,86 18,93 3,09 2,28 0,79 4,94 4,19 1,46

Poziom С

Leu.-Pin. SR (mean) 0,07 0,01 11,71 0,14 0,14 9,92 2,02 0,42 0,22 0,25 4,86 4,40 1,56
Min 0,02 0,00 3,00 0,00 0,04 0,00 0,51 0,09 0,07 0,12 4,45 4,00 1,37
Max 0,17 0,01 28,33 1,10 0,47 61,11 7,20 1,48 0,91 0,45 5,89 4,75 1,67

Ре uc.-Pin. SR (mean) 0,06 0,01 7,94 0,41 0,25 20,98 3,22 0,52 0,75 0,30 5,39 4,53 1,57
Min 0,01 0,00 1,43 0,00 0,05 0,00 0,62 0,14 0,08 0,14 4,85 4,18 1,44
Max 0,11 0,02 13,75 1,60 1,15 64,00 13,62 1,83 4,73 1,13 6,14 4,90 1,67

Leu.-Pin. -  Leucobryo-Pinelurn, Pcuc.-Pin. -  Peucedano-P inetum ; Corg. -  węgiel organiczny; organic С [%], Nog. -  azot ogólny; total N [%)] S -  suma 
zasadowych kationów wymiennych; sum o f exchangeable bases [cmol(+) ■ kg ']; S -  by K appen metod; SI -  by metod in IM CH3C 0 0 C N H 4, V -  stopień 
wysyccnia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi; degree o f base saturation [%]; Ca, К, Mg, Na -  kationy wymienne; exchangeable Ca, K, Mg, N a 
[mg • 100 g 1 ]; D obj. -  gęstość objętościowa; bulk density [g -cm y]
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Właściwości fizyko-chemiczne
Uziamienie badanych gleb borów sosnowych świeżych jest zwykle jednorodne. 

Poza pojedynczymi przypadkami są to całkowite, głębokie piaski luźne, o zawartości 
iłu (wg podziału PTG iłu koloidalnego) w częściach ziemistych poniżej 3%. W przypadku 
gleb subatlantyckiego boru świeżego, uziamienie piasków słabogliniastych i jednoczesną 
zawartość iłu wynoszącą 3-3,3% stwierdzono w wierzchnich poziomach akumulacji 
próchnicy dwóch powierzchni, zaś w jednym przypadku zanotowano przewarstwienie 
piasku gliniastego lekkiego, spowodowane wzrostem zawartości frakcji pyłu drobnego. 
Spośród 15 profili gleb kontynentalnego boru sosnowego świeżego w trzech wystąpiło 
w wierzchnich poziomach uziamienie piasku słabogliniastego (przy zawartości iłu
3—4%), zaś w jednym przypadku zanotowano na głębokości 120-160 cm przewar
stwienie pyłem zwykłym, w którym zawartość iłu wzrosła do 12%.

Ubogie w części spławialne utwory piaszczyste odznaczają się z reguły mało 
korzystnymi właściwościami chemicznymi. Zasadą jest silne zakwaszenie wierzchnich 
poziomów gleby, w których odczyn mierzony w wodzie nie przekracza wartości 4,0 (w 
poziomach butwinowych Ofh -  tab. 2) oraz 4,9 w mineralnych poziomach akumulacji 
próchnicy (A, AEes). W głębszych poziomach stopień zakwaszenia staje się bardziej 
zróżnicowany. W glebach subatlantyckiego boru świeżego, w głębokich poziomach skały 
macierzystej odczyn w większości (90%) profili mieścił się w przedziale pH od 4,6 do 
5,9. W trzech spośród 30 profili na głębokościach 170-200 cm stwierdzono odczyn 
przekraczający 6,0 (w jednym przypadku wzrost pH był wynikiem pojawiania się węglanu 
wapnia w ilości 1,07%). Gleby kontynentalnego boru świeżego wykazywały podobny 
odczyn w wierzchnich warstwach organicznych i mineralnych akumulacji próchnicy, 
natomiast głębsze poziomy odznaczały się w nich przeciętnie wyższym pH zawierającym 
się w zakresie 5,0-8,1. Znacznie częściej (w ponad 50% przypadków, tj. w 8 z 15 profili) 
stwierdzono w głębszych poziomach wzrost odczynu mierzonego w wodzie do wartości 
powyżej 6,0  (w trzech przypadkach wzrost odczynu wiązał się z obecnością węglanów 
w ilości 1,27-2,23%, które pojawiły się na głębokości od 105 do 200 cm). Wspomniany 
wzrost odczynu w głębszych poziomach wystąpił w różnych podtypach gleb zarówno 
bielicowych i rdzawych bielicowych, jak i rdzawych właściwych.

Stopień zakwaszenia ściśle łączy się z ze stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego 
kationami zasadowymi, jak również bezwzględną za wartością tychże kationów. Jeżeli 
chodzi o stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami -  V, w wierzchnich 
warstwach gleb obu omawianych zespołów wykazywał on wartości typowe dla gleb 
oligotroficznych, w poziomie butwinowym średnie jego wartości wynosiły odpowiednio 
10,4% w glebach zespołu Leucobryo-Pinetum i 10,9% w glebach zespołu Peucedano- 
Pinetum (analiza istotności różnic przeprowadzona testem nieparametrycznym wyka
zała istotność różnicy pomiędzy tymi wartościami średnimi). W poziomach mineralnych 
akumulacji próchnicy (AE, A) wartości V były najniższe, zbliżone w glebach obu 
zbiorowisk (średnio 4,9 i 5,4%), gdy wartości maksymalne sięgały 15-18%. W głę
bokich poziomach skały macierzystej (C, C2), wraz ze zróżnicowaniem odczynu stopień 
wysycenia kompleksu zasadami zmieniał się w szerokim zakresie od wartości bliskich 
zeru do 94%, przy czym w glebach Peucedano-Pinetum wartości V powyżej 50% 
wystąpiły w 7 spośród 15 powierzchni, a w przypadku gleb zespołu Leucobryo-Pinetum
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takie wartości notowano rzadziej, bo w 4 spośród 30 profili. Wysokie wartości stopnia 
wy sycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami w tych glebach wynikają z niewielkiej 
pojemności sorpcyjnej ubogich w ilaste części utworów piaszczystych. Lepszym 
wskaźnikiem trofizmu tych gleb wydaje się bezwzględna zawartość kationów 
zasadowych. Głębokie warstwy skały macierzystej gleb subatlantyckiego boru świeżego 
cechuje bardzo niska wartość sumy zasadowych kationów wymiennych oznaczonych 
metodą Kappena. W 2/3 badanych profili glebowych w zespole L e u c o b ry o -P in e tu m  
stwierdzano śladowe ilości zasadowych kationów wymiennych zawarte w granicach 
0-0,2 cmol(+)-kg_1, w pozostałych glebach zespołu L e u c o b ry o -P in e tu m  obserwowano 
wzrost zawartości kationów zasadowych do wartości 0,4-1,4 cmol(+)*kg_1, jednak z 
reguły występował on bardzo głęboko, bo dopiero na głębokości poniżej 2 m (prawi
dłowość taka miała miejsce w 7 z 10 pozostałych profili). W przypadku „zasobniejszych” 
w kationy zasadowe gleb kontynentalnego boru świeżego, w analogicznych poziomach 
skały macierzystej notowano zazwyczaj zawartość kationów na poziomie 0,4-1 ,6 
cmol(+)-kg_1, przy czym wzrost zawartości tych kationów (powyżej 0,4 cmol(+)-kg_1) 
następował na różnej głębokości, zwykle pomiędzy 100 i 200 cm. Tylko w dwóch 
przypadkach na 10 wzrost zawartości kationów wystąpił poniżej 200  cm i wynikał 
bezpośrednio z obecności węglanów. W odróżnieniu od gleb subatlantyckiego bom 
świeżego sosnowego, w głębokich warstwach gleb zespołu P e u c e d a n o -P in e tu m ,  
śladowe ilości kationów zasadowych (0 ,0- 0 ,3 cmol(+)*kg_1) wystąpiły zaledwie w 
trzech profilach. Porównując średnie zawartości kationów wymiennych w glebach 
badanych zbiorowisk stwierdzono istotną różnicę tej cechy jedynie w poziomach skały 
macierzystej (C), gdzie wynikała ona głównie ze zróżnicowanej zawartości wymiennego 
magnezu. We wspomnianych poziomach skały macierzystej gleb kontynentalnego boru 
sosnowego świeżego, średnie zawartości tego pierwiastka ponad trzykrotnie 
przewyższały zasobność odpowiednich poziomów gleb boru subatlantyckiego (średnie 
zawartości magnezu w poziomach skały macierzystej gleb badanych zespołów wynosiły: 
0,22 i 0,75 mg - 100 g“1) (tab. 2)

Ponadto szczegółowe porównanie właściwości w analogicznych poziomach 
genetycznych gleb obu badanych zespołów wykazało w poziomach epihumusowych 
(Ofh) zespołu (P eu ced a n o -P in e tu m )  korzystniejszy stosunek C/N i jednocześnie wyższą 
gęstość objętościową, zaś w poziomach mineralnych akumulacji próchnicy (AEes, A) 
wyższą zawartość azotu ruchliwego, co może świadczyć o silniejszym stopniu przemian 
związków humusowych w poziomach próchnicznych gleb kontynentalnego boru 
sosnowego świeżego w porównaniu z glebami zespołu boru subatlantyckiego (L e u c o 
b ry o -P in e tu m )  (tab. 2).

Nieznaczne zróżnicowanie żyzności gleb badanych zespołów borów sosnowych 
potwierdziły obliczone wartości wskaźnika trofizmu, tzw. Siedliskowego Indeksu 
Glebowego -  SIG uwzględniającego zapas składników pokarmowych, części spławial- 
nych i wymiennego wodoru w pedonie gleby do 1,5 m głębokości oraz zawartość azotu 
ogólnego w odniesieniu do stosunku C/N w wierzchnim mineralnym poziomie akumulacji 
próchnicy [Brożek i in. 2006]. Średnia wartość wskaźnika SIG obliczona dla gleb 
subatlantyckiego boru sosnowego wynosiła 9,43 i istotnie różniła się od przeciętnej 
wartości tego wskaźnika w glebach kontynentalnego boru sosnowego wynoszącej 13,26.
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Bonitacje wzrostowe sosny
Porównanie bonitacji wzrostowych sosny w drzewostanach badanych zespołów 

borów sosnowych wskazuje na to, że w zespole subatlantyckiego boru świeżego 
Leucobryo-Pinetum sosna osiąga w ponad 46% przypadków głównie bonitacje z za
kresu 11,5-111,0 oraz na ponad 36% powierzchni -  bonitacje niższe (III, 1—IV), natomiast 
stosunkowo rzadko osiąga bonitacje wzrostowe wyższe aniżeli 11,5. Przeciętną bonitację 
sosny można określić w tym zespole jako 11,9. Nieco inna sytuacja występuje w 
przypadku jakości sosny w zespole kontynentalnego boru sosnowego świeżego 
(.Peucedano-Pinetum), gdzie częściej niż w poprzednio wspomnianym zespole sosna 
osiąga bonitacje wzrostowe z przedziału 11,0-11,4, a nawet bonitacje wyższe od 11,0, 
nie spotkano natomiast w tym zespole bonitacji gorszej aniżeli 111,0 (tab. 3), przeciętnie 
uzyskuje się w tym zespole bonitację 11,2 .

TABELA 3. Procentowy udział drzewostanów o określonej bonitacji wzrostowej sosny, 
w badanych zespołach borów świeżych
TABLE 3. Percentage portion o f Pine stand quality in the investigated fresh pine forest 
communities

Bonitacja wzrostowa sosny Leucobtyo-Pinetum Peucedano-Pinetum

1,5-1,9 3,3% 26,7%

11,0 -11,4 13,3% 33,3%

11,5 -111,0 46,7% 40,0%

111,1-IV 36,7% -

DYSKUSJA

Porównanie gleb borów sosnowych świeżych niżu Polski wskazuje na pewne różnice 
w żyzności gleb zajmowanych przez obydwa zespoły borów sosnowych świeżych. 
Występujący na zachodniej, środkowej i południowej części niżu w naszym kraju 
subatlantycki bór sosnowy świeży zajmuje nieco uboższe pod względem żyzności gleby 
i siedliska leśne, tj. głównie gleby bielico we oraz uboższe podtypy gleb rdzawych, 
powstałe w przeważającej części z piasków wydmowych oraz luźnych piasków 
rzecznych plejstoceńskich. Związek tego zespołu z glebami oligotroficznymi o 
charakterze gleb bielicowych wytworzonymi z piasków wydmowych był wzmian
kowany we wcześniejszej pracy Wojterskich [1981]. Ubóstwo zajmowanych przez 
ten zespół gleb potwierdza niska jakość sosny, która w wieku dojrzałości rębnej osiąga 
najczęściej bonitacje z zakresu 11,5—IV Zajmowane przez drugi zespół-kontynentalny 
bór sosnowy (Peucedano-Pinetum) warunki glebowo-siedliskowe reprezentują szersze 
spektrum. Zespół ten częściej aniżeli poprzednio wspomniany porasta gleby rdzawe, 
w tym także rdzawe właściwe powstałe głównie z piasków wodnolodowcowych. Wiąże 
się to z zajmowaniem terenów częściowo położonych poza naturalnym zasięgiem dębu 
bezszypułkowego, charakteryzujących się silniejszym kontynentalizmem klimatu oraz
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większym rozpowszechnieniem słabiej wyługowanych utworów piaszczystych na 
obszarze zlodowacenia bałtyckiego [Czerwiński 1970]. Nieco wyższa zasobność gleb 
zajmowanych przez zespół kontynentalnego boru sosnowego (Peucedano-Pinetum) 
objawiająca się przede wszystkim w głębokich poziomach skały macierzystej znajduje 
odbicie w wyższej bonitacji wzrostowej sosny oraz większym bogactwie roślinności 
runa. Potwierdzają to nieco wyższe wartości Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG) 
[Brożek i in. 2006], które w glebach kontynentalnego boru sosnowego świeżego, w 
niespełna połowie przypadków, osiągają wartości analogiczne do gleb borów miesza
nych, związanych z zespołem Querco roboris-Pinetum typicum. Występowanie gleb 
rdzawych w zespole kontynentalnego boru sosnowego stwierdził we wcześniejszych 
badaniach Sienkiewicz [ 1995]. Opisywane przez tego autora gleby rdzawe odznaczały 
się zasobnymi głębokimi poziomami skały macierzystej -  C, wykazującymi słabo kwaśny 
odczyn, wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V) wynoszące 
ponad 50% oraz wyższą od opisywanej w niniejszej pracy sumą zasadowych kationów 
wymiennych (S) (powyżej 3,5 cmol(+)-kg_1 gleby). Jednocześnie wspomniane gleby 
rdzawe porastały drzewostany sosnowe wysokiej bonitacji (I-II), co zgodne jest z 
prezentowanymi w niniejszej pracy wynikami. Z kolei Kwiatkowski [1994] charakte
ryzując krajobrazy roślinne Puszczy Białowieskiej w powiązaniu z utworami geolo
gicznymi oraz warunkami geomorfologicznymi przypisuje kontynentalne bory świeże 
sosnowe zarówno glebom bielicowym, jak i rdzawym właściwym powstającym na 
równinach z piasków eolicznych -  utworów, które w świetle prezentowanych w pracy 
wyników częściej towarzyszą subatlantyckim borom świeżym. Geneza tych najuboż
szych na obszarze Puszczy Białowieskiej utworów piaszczystych oraz zróżnicowana 
sytuacja hydrologiczna warunkują różnice morfologii gleb tego obszaru oraz różne 
nasilenie procesów bielicowania [Prusinkiewicz, Michalczuk 1998].

WNIOSKI

1. Bory sosnowe świeże na obszarze niżu Polski zajmują podobne -  oligotroficzne 
gleby bielicowe i rdzawe, przy czym kontynentalny bór sosnowy świeży (Peuce
dano-Pinetum) porasta częściej gleby rdzawe, w tym rdzawe właściwe wykształ
cone z piasków wodnolodowcowych w przeciwieństwie do boru subatlantyckie
go, który częściej wykształca się na piaskach eolicznych z wyraźnymi cechami 
procesów bielicowania.

2. Gleby kontynentalnego boru sosnowego odznaczają się bardziej zasobnymi w ka
tiony zasadowe i słabiej zakwaszonymi głębszymi poziomami skały macierzystej; 
w wierzchnich poziomach gleby te cechują się nieco korzystniejszym stopniem 
rozkładu substancji organicznej i wyższą zawartością azotu.

3. Nieco wyższa żyzność gleb kontynentalnego boru sosnowego (Peucedano-Pine
tum) niż gleb subatlantyckiego boru sosnowego świeżego potwierdzona wyższą 
wartością Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG) znajduje odzwierciedlenie w 
wyższej bonitacji wzrostowej sosny.
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