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Abstract. The paper presents properties of soils under different groups o f pine forest communities that 
exist in the lowland areas from Poland, based on research sites located in nature reserves and national 
parks. The soil properties are shown to be related with the character of the parent material they developed 
from. Dry and fresh pine forest communities grow on Haplic Arenosols, poor Albic Podzols and Branic 
Arenosols developed from deep, highly acid, dune, alluvial and glacial sands. Humid pine forests occur on 
wet and acid Gleyic Podzols and Ombric Histosols, whereas boggy pine forests generally occupy Fibric 
Histosols. The dystrophic character of soils under pine forests results from the low content of the 
colloidal fraction and base cations, as well as from the type of accumulated organic matter. The trophic soil 
index (SIG) offers a valuable measure of soil fertility
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WSTĘP

Artykuł stanowi charakterystykę gleb zespołów borów sosnowych występujących na 
niżu naszego kraju. Bory te zajmują siedliska zróżnicowane pod względem uwilgotnienia 
od najsuchszych odznaczających się deficytem wody (Cladonio-Pinetum), poprzez 
siedliska świeże (Peucedano-Pinetum, Leucobryo-Pinetum), wilgotne (Molinio-Pinetum) 
aż do bagiennych (Vaccinio uliginosi-Pinetum). Przedstawiona charakterystyka obejmuje 
również nadmorski bór sosnowy (Empetro nigri-Pinetum) wykształcający się na glebach 
o zróżnicowanym uwilgotnieniu (od suchych do wilgotnych), a także wyniki analizy 
kilku stanowisk badawczych na niżowych torfowiskach z sosną zwyczajną lub brzozą 
omszoną jako wstępnymi stadiami sukcesji roślinności leśnej. Łącznie grupę borów 
sosnowych wraz ze wspomnianymi zbiorowiskami torfowiskowymi reprezentuje 40 
stanowisk badawczych z rezerwatów Polski niżowej. Szczegółowy wykaz powierzchni 
badawczych zamieszczono w artykule Brożka i in. [2011]. Celem pracy jest ukazanie 
właściwości gleb i siedlisk badanych zespołów (warunków położenia, utworów 
macierzystych, podtypów gleb, uziamienia, właściwości chemicznych i in.) oraz określenie 
przydatności indeksu SIG w diagnozie żyzności siedlisk. W literaturze znajdujemy niewiele 
prac, w których gleby i warunki siedliskowe omawianych zespołów leśnych byłyby 
głównym przedmiotem badań. Ogólne informacje na temat warunków glebowych różnych
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zespołów leśnych odnajdujemy głównie w pracach florystycznych [Czerwiński 1970; 
Herbichowa i in. 2004; Matuszkiewicz 2001] bądź opracowaniach o charakterze 
monograficznym [Izdebski i in. 1992; Izdebski, Fijałkowski 2002; Sienkiewicz 1995]. 
Autorzy niniejszej pracy porównywali wcześniej gleby zespołów borów świeżych 
sosnowych lasów gospodarczych niżu Polski [Brożek i in. 2007].

METODYKA

W trakcie badań przeanalizowano 40 powierzchni typologicznych wyznaczonych w 
dobrze wykształconych płatach zespołów borów sosnowych. Na każdej powierzchni 
wykopano głęboką odkrywkę glebową z której pobrano próbki do wykonania podstawo
wych analiz laboratoryjnych. Dla każdej z analizowanych gleb określono siedliskowy 
indeks glebowy (SIG) na podstawie całkowitego zapasu cząstek spławialnych (0  < 0,02 
mm) w słupie gleby o przekroju 1 m2 i głębokości 1,5 m (Czsv), zasobu kationów 
wymiennych w tej samej objętości gleby (Slv), relacji kwasowości hydrolitycznej 
odniesionej do zapasu cząstek spławialnych (Yv/Czsv) oraz parametru N2/C w pierwszym 
mineralnym poziomie akumulacji próchnicy. Sposób obliczania wskaźnika liczbowego 
SIG przedstawiono w pracy Brożka i wsp. [2011]. Siedliskowy indeks glebowy 
analizowano w glebach wyróżnionych zespołów roślinnych. Na każdej powierzchni 
pomierzono drzewostan i spisano roślinność runa. Na podstawie bonitacji wzrostowej 
głównych gatunków lasotwórczych określono cząstkową diagnozę siedliska wg 
drzewostanu (w tekście nazywaną „diagnozą wg drzewostanu”). Druga cząstkowa 
diagnoza florystyczna została ustalona na podstawie obecności gatunków7 różnicujących 
dna lasu (siedliskowo-diagnostycznych). W pracy jest ona nazywana „diagnozą wg runa” 
lub „diagnozą cząstkową wg runa”. Obie diagnozy’ florystyczne wraz z diagnozą typu 
siedliska ustaloną na podstawie cech gleby (typu, podtypu, rodzaju, gatunku gleby, 
warunków- położenia) posłużyły do ustalenia typu siedliskowego lasu (wg tradycyjnych 
zasad systemu typologicznego, stosowanego w praktyce gospodarstwa leśnego) [Zasady 
Urządzania Lasu 2003]. Siedliskowy indeks glebowy określany w pracy wykorzystano 
do ustalenia dodatkowej diagnozy siedliska w nowatorski sposób zaproponowany przez 
Brożka i współautorów [2008, 2011]. W tekście typ siedliska ustalony w ten sposób (na 
podstawie SIG z uwzględnieniem diagnoz florystycznych) nazywany jest „diagnozą 
syntetyczną” lub „oceną żyzności siedliska z użyciem SIG”. Dla badanych zbiorowisk 
różne sposoby oceny jakości siedliska są w pracy porównywane.

WYNIKI

Bór sosnowy suchy (Cladonio-Pinetum)
Bór sosnowy suchy jest zbiorowiskiem rzadkim, spotykanym na bardzo małych 

powierzchniach, z reguły w rozległych kompleksach borów sosnowych świeżych. Głównym 
czynnikiem decydującym o powstaniu tego typu zbiorowiska jest niedosyt wilgotności w 
piaszczystym, bardzo przepuszczalnym podłożu. W trakcie badań przeanalizowano 5 profili 
w płatach boru sosnowego suchego. Są to cztery powierzchnie zlokalizowane w Borach 
Tucholskich (powierzchnie NOR210, NOR211 w Parku Narodowym Borów Tucholskich 
oraz profile NOR40, NOR41 w rezerwatach Krwawe doły i Bór chrobotkowy) oraz jedna 
powierzchnia zlokalizowana w Kampinoskim Parku Narodowym (NORII5).
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Badane gleby boru chrobotkowego zaklasyfikowano do trzech typów: rdzawych 
bielicowych (NÓR40, NOR41), rdzawych właściwych (NOR210, 211) oraz arenosoli 
właściwych (NOR115) (tab .l). Gleby te ukształtowały się z głębokich piasków 
wydmowych (profile: NOR115, NOR210) lub piasków wodnolodowcowych (profile 
NOR40, NOR41, NOR211). Uziamienie tych gleb to głębokie piaski luźne drobnoziarniste 
(w przypadku utworów wydmowych) lub gruboziarniste (w przypadku piasków 
wodnolodowcowych). W jednym profilu (arenosol z KPN) poniżej piasków wydmowych 
stwierdzono występowanie gliny na głębokości przekraczającej 150 cm. Badane gleby 
zawierają śladowe ilości frakcji iłu ( 0  < 0.002 mm).

Właściwości chemiczne badanych gleb borów chrobotkowych są zróżnicowane. 
Poziomy akumulacji próchnicy są z reguły silnie kwaśne (pHH2Q 3.4-4,2). Głębokie poziomy 
skały macierzystej są silnie zróżnicowane pod względem odczynu ( p H ^  4,7-6,9). 
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami w czterech glebach jest bardzo niskie (V<10 
w całym profilu). W profilu NOR211 z Borów Tucholskich, gdzie w głębokich poziomach 
skały macierzystej pojawił się odczyn słabo kwaśny, jednocześnie zanotowano wzrost 
wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi do wartości 65 i 77%.

Wspólną cechą gleb borów chrobotkowych jest niska akumulacja substancji próch- 
nicznych (rys. lc, zbiorowisko 1). Wynika to z małej produkcji biomasy. Drzewostan 
sosnowy jest niski, ma silnie przerzedzony aparat asymilacyjny, roślinność runa tworzą 
głównie porosty niewytwarzające dużej plechy. Bory chrobotkowe w większości 
przypadków łączy się z siedliskami borów suchych wyróżnianych w klasyfikacji 
typologicznej lasów. Typem próchnicy występującej w tego rodzaju siedliskach jest tzw. 
„butwina rozdrobniona55, którą tworzy niewielka warstwa rozdrobnionych, suchych 
szczątków organicznych, luźno przykrywająca glebę mineralną. Na badanych powierz
chniach poziom detrytusowo-epihumusowy stwierdzono w czterech profilach glebowych, 
gdzie miał on grubość 3-5 cm w glebach siedlisk uznanych jako bór suchy i 10 cm w 
glebie bielicowej siedliska boru świeżego (NOR210). W profilu NOR115 próchnica 
nadkładowa nie występowała w ogóle, a bezpośrednio od powierzchni stwierdzono inicjalny 
poziom mineralny akumulacji próchnicy. Poziomy próchnicy nadkładowej cechowało słabe 
rozłożenie szczątków7 organicznych, o czym świadczy wskaźnik C/N przyjmujący wartości 
35,8-41,2. Poziomy mineralne akumulacji próchnicy są w omawianych glebach ubogie 
w związki próchniczne, na co wskazuje niska koncentracja węgla organicznego (0,47- 
1,02%) oraz azotu ogólnego (0,015-0,035%).

Omówione właściwości decydują o wielkości siedliskowego indeksu glebowego, który 
w badanych glebach osiąga zróżnicowaną wartość. W przypadku trzech profili (NOR4Ó, 
NOR41, NOR210) indeks SIG jest bardzo niski i osiąga wartości 4-5 typowe dla gleb 
dystroficznych. W dwóch profilach jest zdecydowranie wyższy i wynosi 10 (NOR115) i 
16 (NOR211) (tab.l). Tak wysoką wartość indeksu spowodował relatywnie korzystny 
iloraz całkowitej kwasowości i zapasu części spławialnych, oraz wyższy zapas kationów 
wymiennych (11,1 mol w słupie gleby o przekroju 1 m2 i głębokości 1,5 m). Należy 
jednak pamiętać, że na omawianym siedlisku głównym czynnikiem ograniczającym wzrost 
drzewostanu i rozwój roślinności runa jest niedobór wody, właściwości chemiczne podłoża 
glebowego mają drugorzędne znaczenie.

Wspomniany niedobór wody sprawia, że w klasyfikacji typologicznej lasów takie 
siedliska utożsamia się z borami suchymi. W badanym materiale cztery stanowiska zaliczono 
do takich siedlisk. Identyfikuje się je na podstawie bardzo niskiej bonitacji drzewostanu 
sosnowego (w wieku dojrzałym bonitacja sosny wynosi TV-V). W przypadku powierzchni 
NOR210, gdzie w wieku dojrzałym zanotowano nieznacznie wyższąbonitację sosny (111,4)
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typ siedliskowy lasu określono jako bór świeży. O wyższej produkcji biomasy w 
drzewostanie porastającym tę glebę świadczyć może również dobrze rozwinięty poziom 
butwinowy (10 cm miąższości) i pojawianie się śmiałka pogiętego w roślinności runa, 
który obok borowiki czarnej traktowany jest jako gatunek odróżniający siedliska borów 
świeżych od borów suchych.

Żyzność siedliska określoną na podstawie indeksu SIG, z uwzględnieniem diagnoz 
cząstkowy ch według roślinności runa i cech drzewostanu, poza jednym przypadkiem 
(NOR211), uznano za bory (B). Wspomniana powierzchnia z Borów Tucholskich 
(NOR211) ze względu na wysoką wartość indeksu SIG została wg propozycji Brożka i 
in. [2008] uznana za siedlisko zdegradow7anych borów mieszanych (BMde).

Nadmorski bór sosnowy (Empetro nigri-Pinetum)
Zbiorowisko boru sosnowego spotykane jest w pasie nadmorskim, przede wszystkim 

na podłożu piasków eolicznych. W przeprowadzonych badaniach ten zespół 
reprezentowany jest przez pięć powierzchni. Dwie z nich zlokalizowano w  rezerwacie 
Mierzeja Sarbska (NOR37, NOR38), dwie w rezerwacie Białogóra (NOR220, NOR221), 
a jeden profil w  Słowińskim Parku Narodowym (NOR216). Wszystkie badane gleby 
powstały na podłożu piasków' eolicznych wydm nadmorskich (tab. 1). Są to gleby słabo 
wykształcone (arenosole) w  różnych podtypach: arenosol właściwy (NOR37), arenosol 
inicjalny (NOR38), arenosol bielicowy (NOR216). Gleby z rezerwatu Białogóra określono 
jako bielicow7a w-łaściwa (NOR221) i gruntowoglejowa właściwa (NOR220). Bardzo 
ciekawą morfologię ma profil NOR37, w którym na głębokości 20-24 cm znajduje się 
kopalny poziom detrytusowo-epihumusowy przysypany warstwą nawianego piasku, w  
którym rozpoczął się od nowa proces glebotwórczy.

Wspólną cechą gleb omawianego zbiorowiska jest przede wszystkim bardzo jednorodne 
uziamienie głębokich piasków luźnych, w których dominuje frakcja piasku drobnego i 
średniego, a w śladowych ilościach występuje frakcja iłu (rys. la). Gleby te cechuje również 
niska koncentracja węgla w poziomach mineralnych (0,2^0,3% Corg.). Poziomy akumulacji 
próchnicy są zawsze silnie kwaśne (pHR20 3,3-4,3), natomiast w głębokich poziomach 
skały macierzystej stopień zakwaszenia się zmniejsza (pHyoQ 5,5-6,2). Koncentracja 
zasadowy ch kationów7 wymiennych jest bardzo niska i wynosi w poziomach mineralnych 
0,03-0,12 cmol(+)-kg_1. Tylko w poziomach fermentacyjno-humifikacyjnych zasobność 
w kationy jest wyższa i wynosi 2,5-13,9 cmol(+)-kg-1. Niewielki zapas cząstek 
spławialnych (0,8-19,9 kg-1,5 m~3), mały zapas kationów zasadowych (0,7-5,6 mol-1,5 
m~3) oraz niska koncentracja azotu w stosunku do węgla w mineralnych poziomach 
próchnicznych (parametr N2/C mieści się w granicach 0,0008-0,0028) sprawia, że 
wskaźnik żyzności (SIG) jest mało zróżnicowany i nieduży (w trzech przypadkach wynosi 
4, w dwóch pozostałych 6 i 8) (tab.l).

Pod względem siedliskowym zbiorowisko nadmorskiego boru sosnowego łączy się 
przede wszystkim z siedliskiem boru świeżego (Bśw). Spośród badanych płatów cztery 
zaliczono właśnie do tej kategorii siedliskowej. Wyjątek stanowiła powierzchnia NOR38 
zlokalizowana na wierzchołkowej partii wydmy nadmorskiej, gdzie wy stępowała gleba w 
początkowym stadium rozwoju (arenosol inicjalny), drzewostan sosnowy wykazywał 
wyjątkowo słaby wzrost, a dno lasu poza charakterystyczną bażyną czarną pokryte było 
głównie przez porosty, podobnie jak w borze chrobotkowym. Powierzchnię tę uznano za 
siedlisko boru suchego, a pokrywające ją  zbiorowisko roślinne za najsuchszą postać boru 
nadmorskiego sosnowego (Empetro nigri-Pinetum cladonietosum).
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Syntetyczna diagnoza żyzności siedliska wyznaczona na podstawie indeksu SIG, 
[Brożek i in. 2008] wszystkich badanych płatów boru nadmorskiego wykazywała siedlisko 
dystroficzne określane jako bory (B).

Subatlantycki bór sosnowy świeży (Leucobryo-Pinetum)
Leucobryo-Pinetum to dominujący typ roślinności na dystroficznych świeżych glebach 

Polski zachodniej, utożsamiany w typologii leśnej przede wszystkim z siedliskiem boru 
świeżego (Bśw). W niniejszym opracowaniu zespół ten reprezentowany jest przez 10 
powierzchni badawczych. Podłoże gleb omawianego zespołu tworzą: piaski plejstoceńskich 
tarasów rzecznych, piaski wodnolodowcowe oraz piaski wydm śródlądowych. Przeważają 
tu gleby bielicowe (6 na 10 badanych gleb), a pozostałe gleby należą do gleb rdzawych 
właściwych (3 na 10 gleb) i rdzawych bielicowanych (jeden profil) (tab. 1).

Gleby subatlantyckiego boru sosnowego świeżego łączy podobne uziamienie -  są to 
zawsze głębokie piaski luźne, w których zupełnie nie występuje frakcja iłu (cząstki o 
średnicy < 0,002 mm) lub jest jej bardzo mało (w pojedynczych przypadkach notowano 
przewarstwienia o zawartości do 2% iłu). We frakcji piasku dominują z reguły podfrakcje 
piasku średniego i drobnego, a wyższą domieszkę piasku grubego, ponad 20%, stwierdzono 
w 3 przypadkach piasków rzecznych lub wodnolodowcowych. Gleby omawianego zespołu 
mają podobne właściwości chemiczne. Powierzchniowe poziomy akumulacji próchnicy 
cechuje silnie kwaśny odczyn (pHJI2Q 3,5-4,7) i niskie wysycenie przez kationy zasadowe 
(1-17%). Wraz z głębokością pH nieznacznie wzrasta osiągając wartości z przedziału 
4,9-6,3. Stopień wysycenia kationami zasadowymi kompleksu sorpcyjnego w głębokich 
poziomach skały macierzystej poza jednym profilem był niski (2-8%). Wyjątek stanowi 
profil NOR39, gdzie na głębokości 100 cm wysycenie kationami zasadowymi przekroczyło 
50% przy’ zawartości tych kationów 0,75 cmol(+)*kg_1.

Ektopróchnica gleb omawianego zespołu ma postać poziomów Ofh grubości 5-12 cm. 
Zawiera ona 20,2-40,6% węgla organicznego, i 0,64-1,20% azotu. Iloraz C/N będący 
wskaźnikiem stopnia rozkładu szczątków organicznych zamyka się w granicach 25,0-37,2.

Na wartość indeksu SIG wpływają: niski zapas części spławialnych (18,2-56,5 średnio 34,3 
kgl,5 m~3), niska zasobność kationów zasadowych (od 1,6 do 8,5, średnio 2,8 mol*l,5 m-3), 
stosunkowo wysoka wartość ilorazu całkowitej kwasowości i zapasu części spławialnych (od 
0,83 do 3,17, średnio 1,81) oraz niekorzystna wartość parametru Ń2/C w mineralnym poziomie 
próchnicznym (od 0,0004 do 0,0062, średnio 0,0019). Wymienione cechy decydują o niskich 
wartościach indeksu SIG, które mieszczą się w granicach 4-12 (średnio 8) (tab. 1).

Według kryteriów stosowanych w systematyce typologicznej siedlisk leśnych badane 
powierzchnie zbiorowiska Leucobryo-Pinetum w większości przypadków są utożsamiane 
z siedliskiem boru świeżego (8 na 10 powierzchni). Te same powierzchnie diagnozowane 
według indeksu SIG [Brożek i in. 2008] zaliczone zostały do grupy borów (B). Na tych 
siedliskach kształtuje się drzewostan sosnowy bonitacji II-III,5, a gatunki o wyższych 
wymaganiach ekologicznych (dęby i buk) mogą występować w warstwie podszytu, pełniąc 
funkcję biocenotyczną. Runo tworzą gatunki siedlisk borowych, przede wszystkim 
borówka czarna, borówka brusznica, wrzos i dobrze wykształcona warstwa mchów, 
wśród których najliczniejszy jest rokietnik pospolity, gajnik lśniący i widłozęby. Dwie 
spośród badanych powierzchni subatlantyckiego boru sosnowego (NOR27 z rezerwatu 
Jaksonek i NOR179 z rezerwatu Słupy) zaklasyfikowano do siedlisk boru mieszanego 
świeżego ze względu na wyższą bonitację sosny tworzącej drzewostan (bonitacje la i 1,1) 
oraz występowanie dębu lub buka w II piętrze drzewostanu. Wśród roślin runa na tych
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TABELA 1. Zestawienie parametrów uwzględnianych w obliczaniu siedliskowego indeksu glebowego 
(SIG) w borach sosnowych wraz z podtypami i rodzajami gleb
TABLE 1. Components of trophic soil index (SIG) of pine forest communities with a soil subtypes and 
parent rock material

Nr profilu
Profile
No.

Podtyp
gleby
Soil
subtype

Rodzaj
gleby
Parent
rock
material

Zasoby frakcji 
Store of 
fraction 
<0,02 mm

Zasoby 
kationów 
Store of base 
cations

Azot
przeliczony
Convertable
N

Kwasowość
przeliczona
Convertable
acidity

SIG

Czsv* W
v v c z s

Slv** W
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N 2/C WN Yv/Czsv*** W
Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Cladonio-Pinetum

NOR40 RDb Qfgp 16,58 1 1,77 1 0,0007 1 3,11 1 4
NOR41 RDb Qfgp 7,23 1 1,40 1 0,0003 1 4,69 1 4
NOR115 ARw Qwp 44,13 2 0,92 1 0,0008 1 0,51 6 10
NOR210 Bw Qwp 27,31 2 1,76 1 0,0010 1 1,82 1 5
NOR211 Bw Qfgp 56,05 4 11,10 6 0,0012 1 0,7 5 16

2. Empetro nigri-Pinetum

NOR37 ARw Qmwp 4,83 1 5,61 4 0,0028 2 11,7 1 8
NOR38 ARi Qmwp 19,86 1 1,33 1 0,0026 2 1,15 2 6
NOR216 ARb Qmwp 0,80 1 1,05 1 0,0012 1 31,97 1 4
NOR220 Gw Qmwp- 1,42 1 0,73 1 0,0010 1 8,76 1 4
NOR221 Bw Qmwp 5,27 1 0,98 1 0,0008 1 7,19 1 4

3 .Leucobryo-Pinetum

NOR16 Bw Qwp 21,02 2 2,93 2 0,0026 2 3,17 1 7
NOR27 RDw Qfp 42,12 2 2,68 2 0,0016 1 0,93 4 9
NOR39 RDw Qfgp 40,59 2 8,50 5 0,0024 2 1,02 3 12
NOR58 RDb Qfgp 35,95 2 1,92 1 0,0062 5 1,35 2 10
NOR73 Bw Qfp 18,22 1 1,76 1 0,0004 1 2,93 1 4
NOR82 RDw Qep 40,78 2 1,65 1 0,0009 1 0,83 4 8
NOR96 Bw Qfp 35,68 2 1,86 1 0,0005 1 2,65 1 5
NOR179 Bw Qfp 56,52 4 1,58 1 0,0014 1 0,98 4 10
NOR212 Bw Qwp 25,30 2 2,21 1 0,0016 1 1,83 1 5
NOR213 Bw Qfgp 26,88 2 3,33 2 0,0011 1 2,4 1 6

4. Peucedano-Pinetum

NOR87 RDb Qep/Qfp 33,91 2 1,65 1 0,0004 1 1 , 2 2 6
NOR122 RDb Qwp 64,82 4 1,57 1 0,0029 2 0,78 5 12
NOR136 RDb Qfgp 35,13 2 3,27 2 0,0012 1 1,27 2 7
NOR152 Bw Qwp 30,70 2 2,85 2 0,0142 8 i i ,5 i 1 13
NQR200 Dw Qfgp 57,10 4 1,97 1 0,0039 4 1,38 2 11

5. Molinio caeruleae-Pinetum

NOR17 Mt Qt/Qwp 26,87 _ 8,99 5 0,0071 6 2,2 1 16
NOR42 Bgts Qt 60,92 4 2,44 2 0,0007 1 2,92 1 8
NOR57 Mt Qt 0,00 - 86,20 9 0,0051 5 3,38 1 20
NOR94 Gms Qfgp 84,95 5 3,04 2 0,0072 6 1,17 2 15
NOR118 Blgw Qfp 73,87 4 4,22 3 0,0088 7 1,65 1 15



Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych 45

TABELA 1. cd -  TABLE 1 continued

1 2 3 4 5
6  !

8 9 i o  i
!

1 1 12

6. Vaccinio ułiginosi-Pinetum

NOR30 Tw Qt 0,00 - 11,54 6 0,0069 6 1 , 8 1 17
NOR48 Tw Qt 0,00 - 13,27 7 0,0022 2 1,87 1 13
NOR92 Tw Qt 0,00 - 13,00 6 0,0016 1 0,89 4 15
NOR98 Mt Qt 35,38 - 11,01 6 0,0032 3 5,21 1 13
NOR113 Tw Qt/Qep 192,66 - 30,66 8 0,0035 3 4,62 1 16
NOR182 Bgts Qfp 38,73 2 3,66 3 0,0011 1 3,2 1 7
NOR217 Gw Qmwp 4,80 1 3,02 2 0,0008 1 4,79 1 5

7. Ledo-Sphagnetum magellanici, Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis

NOR18 Gt Qt/Qp 8,68 - 12,41 6 0,0018 1 0,23 8 20
NOR86 Tw Qt 0,00 - 42,08 18 0,0041 ! 4 5,87 1 17
NOR131 Tp Qt 0,00 - 16,89

I 7
0,0064 ] 5 0,88 4 21

Podtyp gleby, Soil subtype: ARi - arenosol inicjalny, Haplic Arenosol, ARb - arenosol bielicowany, 
Albie Arenosol; ARw - arenosol właściwy, Haplic Arenosol, RDb - rdzawa bielicowa, Albie Brunic 
Arenosol, RDw - rdzawa właściwa, Haplic Brunic Arenosol, Bw - bielicowa właściwa, Haptic podzol, 
Bgts - glejo-bielicowa torfiasta, Fibrihisti Gleyic Podzol, Blgw - glejo-bielica właściwa, Gleyic Podzol, 
Gw - gruntowoglejowa właściwa, Haplic Gleysol, Gms - gruntowo glej owa murszasta, Saprihisti 
Gleysol, Gt - gruntowoglejowa torfowa, Fibrihistic Gleysol, Mt - torfowo-murszowa, Sapric Histosol, 
Tw - torfowa torfowiska wysokiego, Dystri-Fibric Histosol, Tp - torfowa torfowiska przejściowego, 
Ombri-Fibric Histosol;
Rodzaj gleby, Parent rock material: Qwp - piaski wydm śródlądowych, Dune sands , Qmwp - piaski 
eoliczne wydm nadmorskich, See dune sands, Qep - piaski eoliczne, Dune sands, Qfgp - piaski 
wodnolodowcowe, Fluvio-glacial sands , Qfp - piaski plejstoceńskich tarasów rzecznych, Fluvial 
sands, Qt - torfy, Peats;*[kg/l,5 m3]; **[mol/l,5 m 3]; ***[mol/kg czs]

dwóch powierzchniach stwierdzono występowanie gatunków odróżniających bory 
mieszane świeże od borów świeżych (konwalijka dwulistna, płonnik strojny, nerecznica 
krótkoostna, jastrzębiec leśny). Powierzchnie te jednak nie różnią się od pozostałych 
powierzchni z zespołem Leucobryo-Pinetum wartością siedliskowego indeksu glebowego. 
Wartości SIG określone w glebach tych dwóch powierzchni są jednymi z większych w 
tej grupie, lecz nie najwyższymi. Powierzchnie zaliczone do boru mieszanego świeżego 
odznaczają się najwyższymi w badanej grupie powierzchni zespołu Leucobryo-Pinetum 
zasobami części spławialnych -  42,1 i 56,6 kg* 1,5 m~3 (w pozostałych przypadkach 
wartości są mniejsze od 41 kg-1,5 m-3). Dlatego w przypadku tych dwóch powierzchni 
(NOR27 z rezerwatu Jaksonek i NOR179 z rezerwatu Słupy) żyzność siedliska z 
wykorzystaniem SIG, oceniono jako bór mieszany (BM).

Kontynentalny bór sosnowy świeży (Peucedano-Pinetum)
Kontynentalny bór sosnowy świeży zastępuje na terenie wschodniej Polski zespół 

subatlantyckiego boru sosnowego świeżego. Prowadząc badania założono 5 powierzchni 
reprezentujących ten zespół: NOR87 w rezerwacie Kresy, NOR122 w Kampinoskim PN, 
NOR136 w rezerwacie Mały Borek, NOR152 w rezerwacie Ciemny Kąt oraz NOR200 w 
rezerwacie Biele. Na powierzchniach tych występują gleby rdzawe bielicowe (na 3 z 5 
powierzchni), gleba rdzawa właściwa i gleba bielicowa właściwa. Gleby te powstały na 
podłożu piasków eolicznych całkowitych (NOR122, NOR152) lub podścielonych piaskami
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rzecznymi (NOR87) oraz na piaskach wodnolodowcowych (NOR136, NOR200). Typowym 
gatunkiem gleby, podobnie jak to ma miejsca w glebach subatlantyckiego boru sosnowego, 
są głębokie piaski luźne, w których dominuje frakcja piasku drobnego i średniego; wyższą 
domieszką ziaren piasku grubego odznaczały się profile NOR87 i NOR122.

Budowa gleb i właściwości chemiczne są bardzo zbliżone do tych, jakimi cechują się 
gleby wikaryzującego od zachodu zespołu Leucobryo-Pinetum. Na powierzchni gleby 
mineralnej tworzy się 5-10 cm grubości poziom butwinowy zawierający 30,1-37,4% 
węgla organicznego oraz 1,00-1,24% azotu. Występujący pod butwinąpoziom mineralny 
akumulacji próchnicy zawiera jeszcze 1,15-2,05%  węgla i odznacza się bardzo 
zróżnicowaną koncentracją azotu (0,020-0,152%). Podobnie jak gleby wcześniej 
omówionego zespołu, gleby borów kontynentalnych sosnowy ch świeżych są silnie kwaśne 
w górnych poziomach (pHH„0 3,4-4,3), głębsze poziomy wykazują podobne lub 
nieznacznie wyższe pH; (w najgłębszych poziomach pHH2Q wynosi 4,8-5,7). Kwaśny 
odczyn idzie w parze z niskim wysyceniem kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi 
(4 ,8 -9 ,4%  w poziomach butwinowych, 1 ,4-3,0%  w poziomach mineralnych 
próchnicznych, 2,1-24,8% w poziomach najgłębszych).

Właściwości uwzględniane przy konstrukcji wskaźnika liczbowego SIG przyjmują 
podobne przedziały jak w glebach wcześniej omówionego zespołu. Zapas części 
spławialnych średnio wynosi 44,3, zawarty jest w zakresie od 30,7 do 64,8 kg-1,5 m~3; 
zapas kationów' wymiennych średnio wynosi 2,3, a waha się w zakresie 1,6-3,3 moM,5 
m-3; iloraz kwasowości do zawartości części spławialnych mieści się w przedziale od 
0,79 do 1,51, a parametr N2/C w pierwszym mineralnym poziomie próchnicznym wynosi 
od 0,0012 do 0,0157 (tab. 1). Powyższe składowe określają wielkość siedliskowego 
indeksu glebowego, który zamyka się w przedziale 6-13 (średnio 10). Wskaźnik SIG 
przyjmuje więc nieco wyższe wartości, w stosunku do tych, które określono dla gleb 
subatlantyckiego boru sosnowego świeżego (rys. le, zbiorowisko 4).

Według klasyfikacji typologicznej badane powierzchnie zaliczono do siedliska boru 
świeżego. Drzewostan kontynentalnego boru sosnowego tworzy sosna, która na badanych 
powierzchniach cechowała się bonitacją od la do III. W dolnym piętrze drzewostanu 
spotykano świerka, w podroście występowały sosna, brzoza brodawkowata, a w 
podszycie, poza jarzębiną i jałowcem wzrastał pojedynczo także dąb.

Wykorzystując indeks SIG do oceny żyzności [Brożek i in. 2008], siedliska we 
wszystkich badanych płatach kontynentalnego boru sosnowego świeżego zaliczono 
jednoznacznie do siedlisk dystroficznych (borów).

Bór sosnowy wilgotny (Molinio caeruleae-Pinetum)
Mo linio caeruleae-Pinetum to zbiorowisko porastające dystroficzne oraz oligotroficzne, 

silnie uwilgotnione gleby. W trakcie prowadzonych badań wybrano pięć powierzchni 
mających cechy boru sosnowego wilgotnego. Są to powierzchnie: NOR17 w rezerwacie 
Pieczyska, NOR42 w rezerwacie Jeziora Chośnickie, NOR57 w rezerwacie Zródliska 
Flinty, NOR94 w Poleskim PN oraz N O R II8 w Kampinoskim PN. Wymienione pięć 
powierzchni ukazuje duże zróżnicowanie gleb tego zespołu pod względem typu, podtypu, 
troficzności określonej indeksem SIG, a zarazem stanowi spektrum siedlisk, które może 
zajmować omawiany zespół.

Gleby badanego zespołu należą do gleb mineralnych (glejo-bielicowych i glejo-bielic), 
gleb organiczno-mineralnych (przykładem jest tu gleba gruntowoglejowa murszowa na 
powierzchni NOR94) oraz organicznych gleb torfowo-murszowych (na powierzchniach
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N0R17, NOR57). Podłożem geologicznym tych gleb sązarówno piaski eoliczne, rzeczne 
i wodnolodowcowe, jak i różnej miąższości murszejące torfy wysokie lub przejściowe 
(tab.l). Różny kierunek procesu glebotwórczego wywołuje różnice w budowie profilu 
glebowego. Wspólną cechą gleb boru sosnowego wilgotnego jest próchnica nadkładowa, 
o charakterze butwiny wilgotnej murszastej lub torfiastej. Poziom butwinowy ma miąższość 
8-18 cm, zawiera 33-45% węgla, 1.17-1,75% azotu, a iloraz C/N w tych poziomach 
wynosi od 25-36. Wyższa akumulacja materii organicznej w glebach boru sosnowego 
wilgotnego (w porównaniu z glebami borów sosnowych świeżych) widoczna jest w 
zapasie węgla organicznego oraz azotu ogólnego (rys. lc, ld, zbiorowisko 5). Odczyn 
tych gleb jest zawsze kwaśny w poziomach akumulacji próchnicy (pHj^Q 3,1-4,0), głębiej 
pozostaje nadal kwaśny (pHH00 4,6-5,4), a wysycenie kationami zasadowymi zmienia się 
od bliskiego zeru w poziomach powierzchniowych do wartości z zakresu 2-26% w 
głębokich poziomach skały macierzystej. Zapas zasadowych kationów wymiennych w 
tak różnych glebach waha się w szerokich granicach od 2,4 do 86,2 mol-1,5 m-3, przy 
czym najwyższe zawartości stwierdzono w głębokiej glebie torfowo-murszowej w 
rezerwacie Zródliska Flinty. Również druga ważna cecha decyduj ąca o wielkości wskaźnika 
SIG -  zapas części spławialnych jest silnie zróżnicowana. W glebach organicznych zapas 
części spławialnych nie jest obliczany, w glebach organiczno-mineralnych jest niewielki 
(27 kg-1.5 m~3). W pozostałych profilach gleb mineralnych zapas części spławialnych 
jest wyższy (60,9-84,9 kg-1,5 m-3). Najsilniej zróżnicowaną cechą omawianych gleb jest 
iloraz N2/C w pierwszym mineralnym poziomie próchnicznym lub w poziomie organicznym 
w przypadku gleb torfowo-murszowych. Wartość tego ilorazu wynosi od 0,0007 w glebie

RYSUNEK la. Zapas frakcji iłu w  glebach badanych zespołów borów sosnowych (numery zespołów jak 
w tabeli 1)
FIGURE la. Store of fraction 0<O,OO2 mm in soils o f pine forest communities (numbers o f communities 
according to Table 1)
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RYSUNEK lb. Zapas kwasowości całkowitej w  glebach badanych zespołów borów sosnowych (numery 
zespołów jak w  tabeli 1)
FIGURE 1 b. Store of total acidity in soils of pine forest communities (numbers of communities according 
to Table 1)

RYSUNEK lc. Zapas węgla organicznego w  glebach badanych zespołów borów sosnowych (numery 
zespołów jak w  tabeli 1)
FIGURE 1 c. Store of organie C in soils of pine forest communities (numbers of communities according to 
Table 1)
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RYSUNEK ld. Zapas azotu ogólnego w glebach badanych zespołów borów sosnowych (numery zespołów  
jak w  tabeli 1)
FIGURE Id. Store of total N  in soils of pine forest communities (numbers of communities according to 
Table 1)

RYSUNEK le. Siedliskowy indeks glebowy (SIG) w  glebach badanych zespołów borów sosnowych 
(numeiy zespołów jak w  tabeli 1)
FIGURE le . Trophic soil index (SIG) of soils o f pine forest communities (numbers of communities 
according to Table 1)
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glejo-bielicowej torfiastej na powierzchni NOR42 do 0,0088 w glejo-bielicy właściwej na 
powierzchni NORI I 8 (tab. 1). Powyższe różnice przekładają się na wartości wskaźnika 
siedliskowego indeksu glebowego, które w badanych glebach borów- sosnowych 
wilgotnych kształtują się od 8 do 20.

Na powierzchniach NOR17 i NOR42 wydzielono bory wilgotne (Bw), natomiast 
pozostałe trzy powierzchnie uznano za bogatsze i zaliczono je do boru mieszanego 
wilgotnego (BMw). Różnica w zaszeregowaniu tych powierzchni wywołana jest albo 
wyższą bonitacją sosny (powierzchnia NOR94), pojawianiem się osiki lub dębu w 
drzewostanie (powierzchnie NOR94 i N O R II8) lub występowaniem w runie gatunków 
różnicujących bory mieszane wilgotne od borów wilgotnych: konwalijki dwulistnej, 
nerecznicy krótkoostnej, tojeści pospolitej, płonnika strojnego. Te jednoznacznie bogatsze 
powierzchnie w parametryzacji z użyciem indeksu SIG zostaną również zaliczone do 
grupy borów mieszanych (BM). W jednym tylko przypadku wartość SIG nie zgadza się 
z podziałem na kategorie troficzne w ramach zespołu boru sosnowego wilgotnego. Ta 
sprzeczność dotyczy powierzchni NOR17, gdzie wartość indeksu okazała się wysoka 
(SIG =16)  właściwa dla gleb oligotroficznych siedlisk borów mieszanych. Zgodnie z 
metodyką ustalania diagnozy syntetycznej typu siedliska zaproponowanej przez Brożka i 
in. [2008,2011], gdy roślinne i drzewostanowe cechy diagnostyczne świadcząo siedlisku 
uboższym (w analizowanym przypadku wskazują na bór wilgotny), siedlisko na tej 
powierzchni zdiagnozujemy jako bór mieszany zdegradowany (BMde).

Bór sosnowy bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum)
Bór sosnowy bagienny to skrajnie wilgotne siedlisko dystro- lub oligotroficzne, które w 

materiale badawczym jest reprezentowane przez siedem powierzchni. Dominują na nich 
gleby torfowe torfowisk wysokich, występujące na powierzchni NOR30 w rezerwacie 
Kurze Grzędy, NOR42 w rezerwacie Staniszewskie Błoto, NOR92 w Poleskim PN i NOR113 
w Kampinoskim PN. Inne gleby tworzące to siedlisko to gleba torfowo-murszowa w 
rezerwacie Lasy Janowskie (NOR98), gleba glejo-bielicowa torfiasta w rezerwacie 
Międzyrzeki (NOR182) i gleba gruntowoglejowa właściwa z terenu Słowińskiego PN 
(NOR217) (tab.l). Znamienną cechą gleb zespołu Vaccinio uliginosi-Pinetum jest 
występowanie procesu bagiennego w: warunkach stale wysokiego poziomu wody gruntowej 
oraz akumulacja silnie kwaśnego torfu sfagnowego. Miąższość akumulowanego torfu jest 
zmienna. W badanych glebach torfowych w trzech przypadkach nie stwierdzono w profilu 
do głębokości 150 cm mineralnej warstwy podścielaj ącej. W profilu z Puszczy Kampinoskiej 
(NOR113) płytki torf wysoki podścielony był na głębokości 55 cm piaskiem eolicznym. 
Miąższość poziomów organicznych w pozostałych glebach była zróżnicowana: w profilu 
gleby torfowo-murszowej mursz wraz z torfem zalegał do głębokości 80 cm, natomiast w 
glebie glejo-bielicowej torfiastej na powierzchni zakumulował się tylko płytki torf wysoki 
(18 cm). Wyjątkiem jest profil gleby gruntowoglejowej ze Słowińskiego PN, w której mimo 
zabagnienia (o którym świadczy obecność roślin siedlisk bagiennych) nie wytworzył się 
torf. W glebie tej (NOR217) pod płytką warstwą butwinową ukształtował się mineralny 
poziom próchniczny i głębiej poziom glejowy w luźnym piasku wydmowym. Powierzchnia 
ta w odróżnieniu od pozostały ch łączy się z odmianą nadmorską boru sosnowego bagiennego 
(V. u.-Pinetum ericetosum tetralicis) formującą się w sąsiedztwie borów bażynowych.

Powstający, na powierzchni gleb borów sosnowych bagiennych, torf wysoki jest 
silnie kwaśny ( p H ^  3,4-4,0), słabo wysycony kationami zasadowymi (od 4 do 20%), 
chociaż całkowita ilość tych kationów w poziomach torfowych jest dość wysoka (5,1— 
29,9 cmol(+)-kg_1). Torf wysoki jest bogaty w węgiel organiczny (28^46%), zawartość
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azotu w tych poziomach oscyluje wokół 1% (w zakresie od 0,7 do 1,4%). Proporcja 
C/N jest więc z reguły wysoka (3 2 do nawet 99) z wyjątkiem poziomo w, które wykazują 
pewien stopień zmurszenia i silniejszego rozkładu.

Wartość siedliskowego indeksu glebowego w glebach boru sosnowego bagiennego różnicuje 
się w zależności od zapasu zakumulowanej materii organicznej. W glebach torfowych i torfowo- 
murszowej SIG jest bardzo zbliżony i zawiera się w przedziale od 13 do 17. Decyduje o tym 
podobny stopień zakwaszenia (rys. Ib, zbiorowisko 6), zbliżony zapas kationów zasadowych 
(11,0-30,7 mol* 1,5 m“3) i podobny iloraz N2/C w wierzchnich warstwach torfowych (tab.l). 
Zupełnie odmienne wartości wskaźnika SIG stwierdzono w dwóch profilach gleb mineralnych 
na poziomie zaledwie 5-7, to jest w zakresie wartości charakteryzujących najuboższe gleby 
borów sosnowych suchych i świeżych. Tak niskie wartości wskaźnika wynikają z niewielkiego 
zapasu kationów zasadowych, części spławialnych, jak również z niekorzystnego ilorazu N2/C 
w mineralnych poziomach akumulacji próchnicy (tab. 1).

W klasyfikacji typologicznej IBL badane powierzchnie borów sosnowych bagiennych 
zaliczono do dwóch typów siedliskowych. Głównym kryterium była bonitacja wzrostowa 
sosny, jeżeli mieściła się w wieku dojrzałym w zakresie bonitacji II-III,5, wskazywała na 
siedliska o wyższej produkcyjności -  boru mieszanego bagiennego (BMb), jeżeli bonitacja 
była gorsza (IV-V) uznano powierzchnie za klasyczne boiy bagienne (Bb) (powierzchnie 
NOR48, NOR182, NOR217). O wyższej produkcyjności siedlisk BMb poza bonitacją sosny 
wskazywały również liczniejsze domieszki brzóz i świerka w drzewostanie (powierzchnie 
NOR30, NOR113) oraz obecność gatunków runa -  wskaźnikowych dla borów mieszanych: 
widłaka jałowcowatego, nerecznicy krótkoostnej i szczawika zajęczego.

Syntetyczna diagnoza żyzności siedliska wyznaczona na podstawie indeksu SIG, 
[Brożek i in. 2008] we wszystkich przypadkach badanych płatów boru sosnowego 
bagiennego jest zbieżna z ustalonymi typami siedliskowymi lasu.

Niżowe torfowiska z sosną zwyczajną (Ledo-Sphagnetum) 
lub brzozą omszoną (Sphagno-Betuletum pubescentis)

Zbiorowiska Ledo-Sphagnetum i Sphagno-Betuletum pubescentis zaliczane są do klasy 
zbiorowisk nieleśnych (Oxycocco-Sphagnetea). Stanowią wcześniejsze stadia rozwoju 
zespołów leśnych na obszarach zarastających kwaśnych torfowisk wysokich bądź 
przejściowych. Właściwości gleb tych zbiorowisk obrazują profile NOR18, NOR86, 
NOR131 w rezerwatach Pieczyska, Kresy i Jasne. Stwierdzono w nich głębokie torfy 
wysokie i przejściowe (NOR86, NOR131), jak również gleby gruntowoglejowe torfowe 
z powierzchniową warstwą torfu sfagnowego (NOR18) (tab. 1). Powierzchniowe warstwy 
osadów torfowych zawierają dużo węgla (od 40,8 do 47,7%). W zależności od rodzaju 
torfu i zawartości azotu proporcja C/N jest różna, od 27,3 w torfie przejściowym do 47,3 
w torfie wysokim. Kwasowość takich torfów jest dość wysoka, czego wyrazem jest 
pH ^o 3,4-4,9, oraz niskie wysycenie kationami zasadowymi (od 6 do 34%) w poziomie 
powierzchniowym. Zasobność omawianych poziomów torfowych w kationy zasadowe 
jest zróżnicowana (w zakresie od 6,4 do 40,9 cmol(+)*kg_1).

Omawiane gleby nie są wprawdzie podłożem zespołów leśnych, określono w nich 
jednak wielkość siedliskowego indeksu glebowego, który wyraża tu raczej potencjał, 
który będzie mógł się realizować w przypadku eliminacji czynnika ograniczającego wzrost 
roślinności leśnej, za który niewątpliwie należy uznać aktualny silny stopień nawodnienia 
omawianych gleb. Obliczone wielkości siedliskowego indeksu glebowego są w porównaniu 
ze wskaźnikami określonymi w glebach boru sosnowego bagiennego stosunkowo wysokie
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(SIG 17-21), na co decydujący wpływ ma wysoki zapas kationów zasadowych (12,4— 
42,1 mol-1,5 m“3). Parametr N2/C w powierzchniowym poziomie torfowym, ze względu 
na zróżnicowaną zawrartość azotu wyrażają wielkości 0,0018-0,0064 (tab.l).

Według kryteriów klasyfikacji typologicznej omawiane siedliska można określić jako 
bór bagienny bądź nawet bór mieszany bagienny. Omawiane fitocenozy są wprawdzie 
zbiorowiskami nieleśnymi, można przypuszczać, że w przyszłości ewoluują w kierunku 
zespołów leśnych (bogatszych odmian boru sosnowego bagiennego bądź brzezin 
bagiennych), o czym świadczy powstający drzewostan, obecnie w postaci zwierających 
się koronami biogrup i pojedynczych karłowatych sosen lub brzóz. Żyzność siedliska na 
podstawie indeksu SIG [Brożek i in. 2008. 2011] w badanych zespołach torfowiskowych 
określono jako oligotroficzne siedliska borów mieszanych (BM).

DYSKUSJA WYNIKÓW

Dotychczas publikowane opracowania flory styczne zawierające charakterystyki 
zespołów leśnych traktują warunki glebowe dość pobieżnie. Informacje, jakie w nich 
znajdujemy, dotyczą ważniejszych podtypów gleb, utworów geologicznych, ważne 
znaczenie przypisują topografii terenu [Izdebski, Fijałkowski 2002; Herbichowa i in 2004]. 
Właściwości utworówr glebowych są ograniczone do informacji o odczynie gleby, a jeżeli 
zawierają tabelaryczne zestawienia wyników badań gleb, nie są one interpretowane [Izdebski 
i in. 1992]. Prezentowane badania ukazują szczegółowe właściwości gleb zespołów borów 
sosnowych, określają zaw-artości podstawowych biogenów' w tych glebach oraz wielkość 
siedliskowego indeksu glebowego, która jest miarą trofizmu badanych utworów glebowych. 
Gleby naturalnie ukształtowanych borów sosnowych należą do najuboższych gleb, jakie 
wykształcają się na obszarze niżu. Fitocenozy borów suchych i świeżych tworzą się na 
jałowych, głębokich, luźnych piaskach wydmowych, rzecznych bądź wodnolodowcowych. 
Łączy te utwory silne zakwaszenie, ubóstwo substancji ilastych i składników odżywczych, 
czego wyrazem są niskie wartości siedliskowego indeksu glebowego. Gleby borów 
sosnowych wilgotnych i bagiennych cechuje wysoka akumulacja kwaśnej, słabo rozłożonej 
substancji organicznej. Powstają wówczas gleby organiczno-mineralne bądź organiczne. 
Gleby borów sosnowych należą głównie do gleb dystroficznych. Nieco korzystniejsze 
właściwości chemiczne zostały stwierdzone w pojedynczych profilach boru sosnowego 
suchego, gdzie głównym czynnikiem ograniczającym wzrost drzewostanu jest deficyt 
uwilgotnienia. Matuszkiewicz [2001] oraz Zielony i in. [1993] zwracają uwagę na 
ewentualność ukształtowania się fitocenoz boru sosnowego suchego (Cladonio-Pinetum) 
jako stadium sukcesji wtórnej borów świeżych na gruntach porolnych bądź w wyniku 
innych form antropopresji. Na badanych powierzchniach zlokalizowanych w rezerwatach 
przyrody wykluczono taką możliwość ze względu na brak cech świadczących o degradacji 
środowiska glebowego. Gleby borów sosnowych świeżych (Leucobryo-Pinetum, 
Peucedano-Pinetum) są najmniej zróżnicowane pod względem właściwości chemicznych. 
Gleby subkontynentalnego boru sosnowego świeżego w odróżnieniu od gleb suboce- 
anicznego boru sosnowego wykazywały nieznacznie lepsze parametry chemiczne, co 
potwierdza wcześniejsze badania autorów opracowania, przeprowadzone w lasach 
gospodarczych [Brożek i in. 2007], jak również dane Czerwińskiego [1970] oraz 
Sienkiewicza [1995]. W przypadku borów sosnowych wilgotnych oraz boru sosnowego 
bagiennego związek zespołu leśnego z typem siedliskowym lasu nie jest tak jednoznaczny, 
jak w przypadku borów sosnowych suchych czy świeżych. Blisko 25% gleb tych zespołów
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zaliczono do grupy oligotroficznych (tożsamych z siedliskami borów mieszanych 
wilgotnych bądź bagiennych), na co wskazywała wyższa wartość indeksu SIG oraz 
bonitacje wzrostowe gatunków lasotwórczych nie uwzględniane we florystycznej 
klasyfikacji siedlisk.
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