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Abstract. The research concentrates on soil properties under communities o f Q.r.-Pinetum typicum, Q .r- 
P. molinietosum, Serratulo-Pinetum, Abietetum polonicum, Querco-Piceetum, Sphagno girgensohni-Pice- 
etum and Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis that belong to the group o f mixed coniferous forests. 
The discussed groups occupy various soils whose trophism depends on the type o f parent rock and is 
related to the floatable particles, alkaline cations, level o f acidity and quality of accumulated organic 
matter. The fertility level of the analyzed soils may be calculated based on the trophic soil index (SIG) 
which correlates with the floristic richness of the analyzed communities.
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WSTĘP

Praca charakteryzuje gleby zespołów leśnych, które można zaliczyć do grupy borów 
mieszanych. Są to zbiorowiska tworzone przez sosnę, świerk a na obszarach wyżynnych 
także jodłę z domieszkami gatunków liściastych. Wśród roślinności runa, zdominowanej 
przez gatunki borowe, wyróżniają się niewielkim udziałem roślin typowych dla ubogich 
lasów liściastych. Przedmiotem badań były tu gleby zespołów: kontynentalnego boru 
mieszanego w podzespole typowym (Querco roboris-Pinetum typicum) oraz trzęślicowym 
(iQuerco roboris-Pinetum molinietosum), subborealnego boru mieszanego (Serratulo- 
Pinetum)), wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum), jegla czyli 
boru mieszanego wilgotnego świerkowo-dębowego z obszaru Polski północno-wschodniej 
(lQuerco-Piceetum). Na glebach torfowych takimi zespołami były: borealna świerczyna 
(iSphagno girgensohni-Piceetum) oraz brzezina bagienna (Vaccinio uliginosi-Betuletum 
pubescentis). Brzezina bagienna w tej grupie odróżnia się składem gatunkowym 
drzewostanu, w którym brzoza omszona jest obok sosny gatunkiem głównym, jednak 
roślinność runa jest bardzo uboga, zdominowana przez gatunki borowe, dlatego zespół 
ten omówiono razem z grupą borów mieszanych.
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Celem pracy jest ukazanie właściwości gleb i siedlisk zespołów borów mieszanych, 
jak również określenie przydatności siedliskowego indeksu glebowego SIG do oceny 
żyzności tych siedlisk. W literaturze (głównie w opracowaniach florystycznych) znajdujemy 
jedynie ogólne informacje na temat warunków glebowych różnych zespołów borów 
mieszanych [Czerwiński 1970; Izdebski i in. 1992; Matuszkiewicz 2001; Izdebski, 
Fijałkowski 2002; Herbichowa i in. 2004; Mróz, Łabaj 2004].

METODYKA

W trakcie badań przeanalizowano 49 powierzchni typologicznych wyznaczonych w 
dobrze wykształconych płatach zespołów borów mieszanych w rezerwatach obszaru 
nizinnego i wyżynnego Polski. Na każdej powierzchni wykopano głęboką odkrywkę 
glebową, z której pobrano próbki do wykonania podstawowych analiz laboratoryjnych. 
Po ich uzyskaniu 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), zapasu 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 współautorów [2011]. Siedliskowy indeks glebowy analizowano w glebach 
wyróżnionych zespołów roślinnych. Na każdej powierzchni oprócz prac glebowych 
pomierzono drzewostan i spisano roślinność runa. Na podstawie bonitacji wzrostowej 
głównych gatunków lasotwórczych określono cząstkową diagnozę siedliska wg 
drzewostanu (w tekście nazywana „diagnozą wg drzewostanu”)- Druga cząstkowa 
diagnoza flory styczna została ustalona na podstawie obecności gatunków 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 zasad systemu 
typologicznego, stosowanego w praktyce gospodarstwa leśnego [Zasady Urządzania Lasu 
2003]). Siedliskowy indeks glebowy określany w ramach pracy, wykorzystano do ustalenia 
dodatkowej diagnozy siedliska w nowatorski sposób zaproponowany przez Brożka i wsp. 
[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

Kontynentalny bór mieszany {Querco roboris-Pinetum)
Bór mieszany sosnowo-dębowy powstaje na glebach oligo-mezotroficznych na 

obszarze Polski centralnej i wschodniej. W trakcie badań przeanalizowano 7 profili 
glebowych, w dobrze wykształconych płatach typowego podzespołu kontynentalnego 
boru mieszanego (Querco roboris-Pinetum typicum) oraz jeden profil reprezentujący 
podzespół leszczynowy tegoż boru mieszanego (Querco roboris-Pinetum coryletosum).
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Podzespół typowy kontynentalnego boru mieszanego tworzą gleby bielicowe właściwe 
występujące na powierzchniach NOR88, NOR100, NOR184, rzadziej gleby glejobielicowe 
powierzchnia NOR91 oraz różne podtypy gleb rdzawych: rdzawa bielicowa NOR25, 
rdzawa właściwa NOR85 i rdzawa brunatna NOR61, uformowane na podłożu głównie 
piasków wodnolodowcowych, rzadziej eolicznych, czy rzecznych. Na terenach 
wyżynnych w podłożu wystąpiły piaskowce jurajskie (profil NOR25) (tab. 1). Uziamienie 
tych gleb na obszarze nizinnym tworzą piaski luźne lub piaski słabogliniaste na piaskach 
luźnych. W przypadku gleby powstałej na piaskowcach jurajskich piaski luźne średnio i 
słabo szkieletowe na głębokości 100 cm podścielone były piaskiem gliniastym słabo 
szkieletowym. Gleba najbogatszego florystycznie podzespołu leszczynowego (NOR28) 
miała cechy gleb opadowoglejowych właściwych, wytworzonych z piasków wodno
lodowcowych o uziamieniu piasków luźnych i słabogliniastych, przew^arstwionych pyłem 
zwykłym i głęboko podścielonych gliną średnią pylastą.

Właściwości chemiczne kontynentalnego boru mieszanego ściśle wiążą się z podtypem 
gleby. Na powierzchni gleby mineralnej tworzy się zróżnicowanej miąższości (2-18 cm) 
poziom butwinowy Ofh. Występujący poniżej mineralny poziom akumulacji próchnicy 
jest silnie zakwaszony, zawiera różną ilość węgla organicznego (od 0,8 do 1,9%) i azotu 
(od 0,02 do 0,05%). Głębokie poziomy skały macierzystej w glebach bielicowych czy 
uboższy ch rdzawych są kwaśne (pHH/,0 maksymalnie osiąga 4,8-5,4) i słabo wysycone 
kationami zasadowymi (od 1 do 4% w glebach niżu, 24% w głębokich poziomach gleby 
rdzawej z piaskowcem jurajskim w podłożu). Najbogatsza pod względem właściwości 
chemicznych okazała się gleba rdzawa brunatna, w której wystąpiły przewarstwienia o 
odczynie słabo kwaśnym (pHHOQ 6 ,6) lub zasadowym (pHH.,0 8,0), jednocześnie 
zasobniejsze w wymienne kationy zasadowe. Gleba opadowoglejowa właściwa podzespołu 
leszczynowego cechuje się w głębszych poziomach słabo kwaśnym odczynem (pHH20
5,5-5,8) i wysokim wysyceniem zasadami (60-87%).

Wspomniane różnice w uziamieniu, stopniu wyługowania i zakwaszenia znajdują odbicie 
w wielkości siedliskowego indeksu glebowego (SIG). W glebach bielicowych i rdzawej 
właściwej kontynentalnego boru mieszanego na obszarze nizinnym wartość wspomnianego 
wskaźnika żyzności wynosi od 7 do 11 i nie różni się od obliczonego dla gleb borów 
sosnowych świeżych. W glebie rdzawej brunatnej (NOR61) wskaźnik żyzności (SIG) osiągnął 
znacznie wyższą wartość 17, na co wpłynął wysoki zapas kationów rzędu 25,3 mol-1,5 
m~3. W glebie rdzawej bielicowej wytworzonej na piaskowcu jurajskim wskaźnik SIG 
określono na 32, o czym zadecydowały: relatywnie wysoki zapas części spławialnych (>300 
kg-1,5 m"3), zapas kationów wymiennych (19,4 mol-1,5 m~3), korzystna relacja kwasowości 
do zapasu części spławialnych oraz wysoki iloraz N2/C w poziomie próchnicznym. Jedyna 
gleba podzespołu leszczynowego wykazująca przewarstwienia drobnoziarnistych utworów 
i słabsze zakwaszenie cechuje się wartością wskaźnika SIG o wartości 27. Na tak wysoką 
wartość wskaźnika złożyły się wysoki zapas części spławialnych (362,2 kg* 1,5 m-3), duża 
ilość kationów wymiennych (83 mol-1,5 m“3) i bardzo korzystny iloraz kwasowości 
całkowitej odniesionej do zapasu części spławialnych (tab.l).

Zgodnie z sy stematyką siedlisk stosowaną w gospodarce leśnej, omówione powierz
chnie typowego podzespołu kontynentalnego boru mieszanego na obszarze nizinnym 
zaliczone zostały do siedlisk boru mieszanego świeżego (BMśw). Cechą diagnostyczną 
jest rola lasotwórcza gatunków (panowanie sosny bonitacji Ia-I,5, i występowanie 
domieszki dębu bonitacji II-IV,5). Powierzchnia z obszaru wyżynnego według systematyki 
siedlisk zaklasyfikowana została do boru mieszanego wyżynnego świeżego (BMwyż św), 
zaś powierzchnię podzespołu leszczynowego (Querco roboris-Pinetum coryletosum) uznano
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za zniekształcone siedlisko bogatsze -  łas mieszany świeży, na którym szata roślinna została 
zmieniona w wyniku niewłaściwej gospodarki leśnej. Potwierdzają to występujące w runie 
gatunki -  identyfikatory siedlisk lasów mieszanych (zawilec gajowy, perłówka zwisła, sałatnik 
leśny, turzyca palczasta, prosownica rozpierzchła, fiołek leśny i skrzyp leśny).

Syntetyczna diagnoza żyzności siedlisk badanych płatów kontynentalnego boru 
mieszanego, wyznaczona na podstawie indeksu SIG [Brożek i in. 2008], z nielicznymi 
wyjątkami zgodna jest z wyżej przedstawioną kategoryzacją siedlisk. Powierzchnie 
klasyfikowane w typologii jako BMśw w kategoryzacji z użyciem SIG zostały zaliczone 
do grupy borówr mieszanych (BM), natomiast bogatsza powierzchnia podzespołu 
leszczynowego do grupy siedlisk mezotroficznych (LM). Jedyną powierzchnią, która 
została inaczej zaklasyfikowana, jest powierzchnia NOR25, która w tradycyjnym ujęciu 
typologicznym niewątpliwie powinna być zaliczona do boru mieszanego wyżynnego 
świeżego (BMwyż św), natomiast przy wykorzystaniu SIG -  do grupy siedlisk 
mezotroficznych (LM).

Subborealny bór mieszany (Serratulo-Pinetum)
Bogaty florystycznie bór mieszany dębowo-sosnowy ze świerkiem występujący przede 

wszystkim w północno-wschodniej Polsce jest reprezentowany przez 6 powierzchni 
badawczych (NOR95, NOR121, NOR128, NOR135, NOR143, NOR193). Gleby 
subborealnego boru mieszanego to głównie gleby rdzawe należące do różnych podtypów 
(rdzawe bielicowe -  RDb, rdzawe właściw-e -  RDw, rdzawe brunatne -  RDbr) 
wykształcone na podłożu piasków wodnolodowcowych, a wyjątkowo także piasków 
eolicznych. Jedną glebę określono mianem arenosolu właściwego (tab.l). Uziamienie 
tych gleb tworzą płytkie (15-30 cm) piaski słabogliniaste podścielone piaskami luźnymi 
zawierającymi częstokroć domieszkę frakcji kamieni i żwiru. Jedna gleba odznaczała się 
bardziej drobnoziarnistym uziarnieniem -  piasku gliniastego lekkiego, na piasku 
słabogliniastym, a głębiej piasku luźnym (NOR143). Glebę tę zaliczono do najbogatszego 
podtypu gleb rdzawych -  rdzawych brunatnych. Części szkieletowe występowały w 
ilości od 5 do 30% w głębszych poziomach (poniżej 80 cm) dwóch gleb (NOR128, 
NOR193), natomiast w dwóch innych glebach ich domieszka obecna była już w poziomach 
wzbogacenia, poniżej poziomów próchnicznych to jest na głębokości od 10 do 90 cm.

Podobnie jak wszystkie gleby zespołów borów sosnowych i świerkowych gleby 
subborealnego boru mieszanego cechuje silne zakwaszenie poziomów powierzchniowych. 
Postać akumulowanej próchnicy wykazuje w opisywanych glebach pewne różnice. Poziom 
butwinowy (Ofh) o miąższości od 5 do 10 cm, wyodrębniono w trzech profilach. Zawartość 
węgla organicznego w tych poziomach wynosiła 13,1-46,7%, azotu 0,44-2,72%. W 
pozostałych trzech glebach subborelanego boru mieszanego nie wykształciła się ektopróchnica 
w formie butwiny czy modern, a powierzchniowy poziom akumulacji próchnicy miąższości 
5-15 cm tak, jak w przypadku próchnicy muli, zawierał 3,5-9,4% węgla i 0,14-0,38% 
azotu. Badane gleby różnią się pod względem zakwaszenia i stopnia wyługowania głębokich 
poziomów. W dwóch profilach reprezentujących gleby subborealnych borów mieszanych 
na obrzeżach zwartego zasięgu tego zbiorowiska (NOR95 i NOR121) zakwaszenie i silne 
wyługowanie sięga do 200 cm. Głębokie poziomy skały macierzystej cechuje: p H ^  4,5 i
5,0, wysycenie kationami zasadowymi tylko 3-5% przy niskiej koncentracji tych kationów 
(od 0,02 do 0,07 cmol(+)-kg_1). W pozostałych glebach omawianego zespołu leśnego 
zanotowrano w głębokich poziomach gwałtowny skokowy wzrost odczynu, w stosunku do 
poziomów powierzchniowych i wzbogacenia, do wartości z zakresu 7,3-8,4 pHH2Q, wysokie
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wysycenie kationami zasadowymi (75-94%) i wyższą zawartość tych kationów (1,6-5,4 
cmol(+)-kg_1). W profilach tych gleb stwierdzono (począwszy od głębokości 70-150 cm) 
węglan wapnia w ilościach od 0,25 do 16,6%.

Konsekwencją opisanych różnic są silnie zróżnicowane wielkości zapasu kationów 
wymiennych od 1,7 do 109,7 mol*l,5 m-3. Również iloraz całkowitej kwasowości i zapasu 
części spławialnych zmienia się w szerokim zakresie od 0,36 do 1,14, średnio 0,70 z 
dominacją relacji bardziej korzystnych (0,36-0,90). Z kolei mało zróżnicowane uziamienie 
wpływa na podobny zapas części spławialnych we wszystkich porównywanych glebach 
subborealnego boru mieszanego (od 57,6 do 113,6 kg-1,5 m-3, średnio 73,3 kg-1,5 m-3). 
Kolejny parametr N 2/C, określany dla pierwszego w profilu mineralnego poziomu 
próchnicznego, jest w porównaniu do oligotroficznych gleb borów sosnowych relatywnie 
wysoki (z wyjątkiem gleby stanowiska NOR95 spotykamy tu wartości ponad 0,005) 
(tab.l). Gleby rdzawe subborealnego boru mieszanego charakteryzują wartości SIG od 
14 do 31 przy czym najwyższa wartość cechuje glebę rdzawą brunatną na powierzchni 
NOR143, a najniższa -  glebę rdzawą bielicową na powierzchni NOR121. Gleby zawieraj ące 
węglan wapnia osiągają wysokie wskaźniki SIG od 19 do 31. Zupełnie odmiennie na 
stanowisku NOR95, w glebie oznaczonej jako arenosol, wskaźnik SIG miał wartość jedynie 
11. bliższą glebom dystroficznym (tab.l), ze względu na najsilniejsze zakwaszenie gleby 
i najmniej korzystną wielkość parametru N2/C.

Na podstawie kryteriów klasyfikacji typologicznej siedliska boru subborealnego zaliczono 
aż do trzech kategorii żyznościowych. Są to głównie bory mieszane świeże (BMśw), które 
rozpoznano na 3 stanowiskach (NOR95, NOR121, NOR128). Drugą kategorią siedlisk z 
którymi można utożsamiać zespół Serratulo-Pinetum są lasy mieszane świeże (LMśw). Na 
powierzchniach, na których rozpoznano taki właśnie typ siedliskowy lasu (NOR135, 
NOR193) stwierdzono wysoką bonitację sosny (la) lub duży udział dębu o korzystnej 
bonitacji wzrostowej (II). W runie na tych powierzchniach stwierdzono występowanie 
gatunków, które w typologii leśnej odróżniają siedliska lasów mieszanych od borów 
mieszanych (gwiazdnica wielkokwiatowa, turzyca palczasta, dąbrówka rozłogowa, przytulia 
Schultesa, fiołek leśny, perłówka zwisła, sałatnik leśny), pojedynczo występował również 
gajowiec żółty -  gatunek różnicujący siedliska lasów świeżych. W przypadku najbogatszej 
gleby (RDbr), jaką stwierdzono pod zespołem Serratulo-Pinetum, siedlisko określono jako 
las świeży w stanie zniekształcenia (Lśwr-z), sądząc, że roślinność wyraża bardziej aktualny 
stan, aniżeli potencjalną urodzajność siedliska (wskaźnik SIG osiąga tu wartość 31 właściwą 
dla gleb siedlisk mezo-eutroficznych). Na powierzchni tej oprócz wymienionych wyżej 
gatunków zanotowano występowanie groszku wiosennego, pokrzywy zwyczajnej i czerńca 
gronkowego -  gatunków wskazujących na siedliska eutroficzne.

Waloryzując żyzność siedliska w badanych płatach subborealnego boru mieszanego z 
wykorzystaniem indeksu SIG [Brożek i in. 2008], zaklasyfikowano te płaty do siedlisk 
oligotroficznych (BM) lub mezotroficznych (LM). W tej drugiej kategorii znalazły się 
powierzchnie, dla których określono wysokie wartości indeksu SIG > 23 (NOR193 oraz 
NOR143). W czterech z sześciu badanych płatów uzyskano zgodność wyników diagnoz 
żyzności siedliska według metod typologicznej oraz SIG.

Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
Wyżynny jodłowy bór mieszany porasta najuboższe gleby spotykane w obszarach 

wyżynnych. W badanym materiale zespół ten reprezentuje siedem powierzchni (NORII, 
NOR12, NOR22, NOR26, NOR99, NOR176, NOR 181). Gleby boru jodłowego należą
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TABELA 1. Zestawienie parametrów uwzględnianych w obliczaniu siedliskowego indeksu glebowego 
(SIG) w  glebach badanych zespołów borów mieszanych wraz z podtypami i rodzajami gleb 
TABLE 1. Components o f trophic soil index (SIG) o f soils o f mixed coniferous 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* WVYczs Slv** WVVS1 N 2/C WN Yv/Czsv*** w Y

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

8. Querco roboris-Pinetum typicum

NOR25 RDb Jpc 302,41 8 19,43 7 0,0160 9 0,32 8 32
NOR28 OGw Qfgp 362,25 8 83,04 9 0,0018 1 0,15 9 27
NOR61 RDbr Q%p 48,11 3 25,29 8 0,0016 1 0,79 5 17
NOR85 RDw Qfgp 53,99 3 2,73 2 0,0009 1 1,25 2 8
NOR88 Bw Qfgp 37,40 2 2,44 2 0,0003 1 1,21 2 7
NOR91 Bgw Qfgp 100,82 6 2,37 2 0,0009 1 1,5 2 11
NORIOO Bw Qfp 67,43 4 1,98 1 0,0005 1 1,37 2 8
NOR184 Bw Qwp 48,31 3 1,71 1 0,0015 1 1,44 2 7

9. Serraudio Pine turn

NOR95 ARw Qfgp 59,85 4 1,75 1 0,0017 1 0,72 5 11
NOR121 RDb Qep 57,65 4 3,88 3 0,0062 5 1,14 2 14
NOR128 RDb Qfgp 69,95 4 23,43 7 0,0059 5 0,9 4 20
NOR135 RDw Qfgp 58,38 4 3,9 3 0,0084 7 0,65 5 19
NOR143 RDbr Qfgpz 113,80 6 107,70 9 0,0156 9 0,36 7 31

1NOR193 RDw Qfp 80,02 5 47,10 8 0,0058 5 0,42 7 25

110. Abietetum polonicum

iN O R ll OGw Qepy/g 193,66 7 2,60 2 0,0093 7 0,33 8 24
! NOR12 RDb Qfp/Jw 405,62 8 35,54 8 0,0031 3 0,23 8 27
INOR22 Bgms Qfj> 127,87 7 2,98 2 0,0039 4 0,88 4 17
1NOR26 OGb Qep/Jg 585,08 9 172,37 9 0,0032 3 0,1 10 31
1NOR99 RDb Qp/g 388,37 8 17,42 7 0,0010 1 0,32 8 24
INOR176 BRk Ql/Ctnk 582,11 9 10,70 6 0,0265 10 0,28 8 33
NOR181 Bw Qfp 89,50 5 2,03 1 0,0021 2 0,74 5 13

11. Querco roboris-Pinetum molinietosum

NOR47 Bgw Qp/Qg 83,72 5 2,26 1 0,0038 4 1,53 1 11
NOR67 Gt Qfep 220,54 7 54,20 9 0,0027 2 0,35 7 25
NOR72 RDb Qfgp/g 445,26 8 105,88 9 0,0018 1 0,17 9 27
NOR97 Bgw Qfp 58,37 4 2,02 1 0,0018 1 1,26 2 8
NOR114 Blgw Qep 62,38 4 4,39 3 0,0069 6 2,19 1 14
NOR125 OGSt Qt 60,59 - 10,97 6 0,0021 2 2,52 1 12
NOR199 OGSt Qwp 55,46 4 3,99 3 0,0038 4 1,64 1 12
NOR201 Blgw Qfp 30,13 2 2,03 1 0,0026 2 3,6 1 6
NOR214 Gt Qfp 32,97 2 5,79 4 0,0016 1 4,46 1 8
NOR225 MRm Qfp 569,22 - 47,08 8 0,0071 6 1,91 1 20
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TABELA 1. cd -  TABLE 1 continued

1 2 3 I4 5 6 7 8 9 10 11 12

12. O uerco-Piceetum

NOR142 RDbr Qfgpz 119,76 6 74,61 9 0,0036 3 0,41 7 25
NOR146 Bw Qfp 302,18 8 161,8 9 0,0033 3 0,17 9 29
NOR151 Bgw Qfp : 68,37 4 82,92 2 0,0049 4 2,01 1 11
NOR177 OGSw Qfp/łs 1282,54 8 22,50 7 0,0075 6 0,32 8 29

13. Sphagno girgensohnii-Piceetum

NOR134 Tn Qt/Qfp 22,78 — 112,19 9 0,0085 7 0,46 7 31
NOR137 Tp Qt 0,00 i1398,12 10 0,0075 6 1,12 2 24
NOR138 Bgts Qt 40,89 1 5,86 4 0,0038- 4 1,02 3 15
NOR139 Tn Qt 0,00 - ! 197,33 9 0,0183 9 0,36 7 33
NOR144 Tw Qt/Qp/g 0,00 - 15,58 7 0,0018 1 2,24 1 12
NOR145 Tp Qn/t ;0,00 - 76,99 9 0,0058 5 2,18 1 20
NOR154 Gt Qfp 97,25 5 37,60 8 0,0123 8 0,82 4 25
NOR2Q2 Tw Qt 0,00 - 66,85 9 0,0031 3 1,25 2 19

14. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis

NOR36 Tp ! Qt/Qep 4,14 - 5,11 4 0,0053 5 1 0,32 8 23
NORÓO Tp Qt/Qfg 0,00 - 47,96 8 0,0033 3 i 1,82 1 16
NOR130 Tp Qt ! o,oo - 157,05 9 0,0111 8 i 3,7 1 24
NOR215 Gm Qmwp 5,98 1 3,03 2 0,0060 5 1 6,98 1 9
NOR218 Tw Qt 0,00 - 78,25 9 0,0029 2 I 0,95 4 20
NOR219 Gw Qmwp 2,75 1 1,18 1 0,0014 1 111,36 1 4

| Podtyp gleby, Soil subtype: ARw - arenosol właściwy, Haplic Arenosol, RDb - rdzawa bielicowa,
| Albie Brunic Arenosol, RDw - rdzawa właściwa, Haplic Brunic Arenosol, RDbr - rdzawa brunatna,
I Haplic Brunic Arenosol, Bw - bielicowa właściwa, Haplic podzol, Bgw - glejo-bielicowa właściwa,
| Gleyic Podzol, Bgms - glejo-bielicowa murszasta, Saprihisti-Gleyic Podzol, Blgw - glejo-bielica wła- 
| ściwa, Gleyic Podzol, BRk - brunatna kwaśna, Dystric Cambisol, Gt - gruntowoglejowa torfowa, 
Fibrihistic Gleysol, OGw - opadowoglejowa właściwa, Stagni-Haplic Gleysol, OGb - opadowo- 
glejowa bielicowa, Stagni-Dystric Gleysol, OGSw - stagnoglejowa właściwa, Stagni-Eutric Gleysol, 
OGSt - stagnoglejowa torfowa, Stagni-Fibrihistic Gleysol, MRm - mineralno-murszowa, Humic 
Gleysol, Tw - torfowa torfowiska wysokiego, Dystri-Fibric Histosol, Tp - torfowa torfowiska przej
ściowego, Ombri-Fibric Histosol, Tn - torfowa torfowiska niskiego, Eutri-Fibric Histosol 
*[kg/l,5 m 3]; **[mol/l,5 m 3]; ***[mol/kg czs];
Rodzaj gleby, Parent rock material: Qwp - piaski wydm śródlądowych, Dune sands, Qmwp - piaski 
eoliczne wydm nadmorskich, See dune sands, Qep - piaski eoliczne, Dune sands, Qip - piaski 
plejstoceńskich tarasów rzecznych, Fluvial sands, Qg - gliny zwałowe, Glacial clays, Qp - piaski 
zwałowe, Glacial sands, Qfgp - piaski wodnolodowcowe, Fluvio-glacial sands, Qfgpz - piaski i żwiry 
wodnolodowcowe, Fluvio-glacial sands and gravels, Qt - torfy, Peats, Qn - namuły rzeczne, Fluvial 
sludge, Qepy - pyły eoliczne, Eolic dusts, Q1 - less, Loess, Jpc - piaskowce jurajskie, Jurassic 
sandstones, Jw - wapienie jurajskie, Jurassic limestone, Jg - gliny jurajskie, Jurassic clays, Cmk - 
kwarcyty kambryjskie, Cambrian quartzite, łs - łupki i szarogłazy, Slates and greywackes

do różnych typów i podtypów, mają jednak wspólne właściwości. Niemal we wszystkich 
badanych glebach pojawia się proces bielicowania -  spotykamy tu zarówno właściwe 
gleby bielicowe i glejo-bielicowe, jak i gleby rdzawe bielicowe oraz opadowoglejowe 
bielicowane. W dwóch przypadkach, gdzie nie zaobserwowano procesu bielicowania 
(gleba brunatna kwaśna i gleba gruntowoglejowa właściwa) na powierzchni zalegały płytkie 
pyły eoliczne o silnie kwaśnym odczynie i niskim wysyceniu kationami zasadowymi, o 
wartościach podobnych do gleb bielicowych (pHH2Q 4,0-4,6, V 4-11%). Gleby boru 
jodłowego powstają na różnorodnym podłożu. Tworzą je głębokie piaski rzeczne tarasów
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plejstoceńskich, głębokie lub średniogłębokie piaski eoliczne, zwałowe lub wodnolo- 
dowcowe na glinach zwałowych i węglanowych utworach jurajskich, a także ubogie 
pyły lessowe lub lessopodobne z wkładkami piaskowców albo łupków kwarcytowych, 
ewentualnie podścielone glinami (tab.l). Wraz z tak różnorodnym podłożem zmienia się 
uziamienie gleb. Występują tu piaski luźne z przewarstwieniami piasków słabogliniastych, 
piaski luźne i słabogliniaste słabo szkieletowe głęboko podścielone piaskami gliniastymi 
lub glinami, jak również pyły zwykłe z przewarstwieniami pyłu ilastego, średnio i silnie 
szkieletowe. Pyły te mogą być podścielone luźniejszymi piaskami gliniastymi i luźnymi. 
Mimo tak zmiennego charakteru skał i uziamienia są to zawsze silnie kwaśne zwietrzeliny 
lub pokrywy czwartorzędowe na starszym geologicznie podłożu. Całkowitą kwasowość 
gleb badanych zespołów przedstawia rysunek lb. zbiorowisko 10.

Odczyn badanych gleb jest silnie kwaśny w poziomach akumulacji próchnicy (pHH0Q 
3,6-4,3). W głębokich poziomach, poza jednym przypadkiem (NOR26), utrzymuje się 
kwaśny odczyn i silne wyługowanie (p^ 0 4,0-5,0, V 3-43%). W przypadku profilu 
NOR26 pod kwaśną pokrywą piasków eolicznych, o miąższości 110 cm, stwierdzono 
występowanie utworów gliniastych o zawartości węglanów 46% i zasadowym odczynie 
(pHĤ Q 8,2). Interesujące jest to, że pomimo silnego zakwaszenia na powierzchni gleb 
boru jodłowego nie zawsze akumuluje się detrytus, czy butwina. Poziomy fermentacyjno- 
humifikacyjne lub humifikacyjne występowały w pięciu profilach. W czterech profilach 
miąższość tych poziomów nie przekraczała 5 cm i tylko w profilu NOR99 zalega butwina 
grubości 8 cm. W profilach gleb: brunatnej kwaśnej oraz gruntowoglejowej, pod poziomem 
surowinowym stwierdzono mineralny poziom próchniczny zawierający 4.34-7,77% węgla, 
i 0,20-0,44% azotu. Zasobność gleb boru jodłowego w kationy zasadowe jest niska, poza 
poziomem zawierającym węglany (NOR26). W poziomach mineralnych: wzbogacenia, 
glejowych i skały macierzystej zawartość kationów jest na ogół mniejsza od 1,0 
cmol(+)*kg_1. Tylko w dwróch profilach (NOR12, NOR99), w przewarstwieniach lub 
gliniastych utworach podścielających, stwierdzono wyższą zasobność w kationy, rzędu
1,5-4 cmol(+)*kg-1. Całkowity zapas kationów wymiennych gleb bezwęglanowych 
zawiera się w przedziale 2,0-37,7 mol* 1,5 m-3. Natomiast w przypadku gleby zawierającej 
węglany w skale macierzystej (NOR26) zapas tych kationów jest zdecydowanie wyższy 
-  172,4 mol* 1,5 m-3. Pomimo tego, że gleby omawianego zespołu należą do najuboższych 
spotykanych na obszarach wyżynnych, całkowity zapas części spławialnych w tych 
glebach jest dosyć duży w stosunku do zapasu, jakim odznaczają się gleby oligo- 
mezotroficznych siedlisk borów mieszanych na nizinach. Zapas części spławialnych mieści 
się w przedziale od 89,5 do 585,1 kg*l,5 m~3 (średnio 338,9 kg*l,5 m~3), co stanowi 2 - 
4-krotność zapasu tych cząstek w glebach borów mieszanych kontynentalnych i 
subborealnych na niżu. Podobnie przedstawia się relacja całkowitej zawartości frakcji iłu 
w badanych glebach (iys.la). Parametr N2/C, który decyduje o wielkości analizowanego 
w pracy siedliskowego indeksu glebowego, poza dwoma profilami, przyjmuje niskie 
wartości od 0,0010 do 0,0039. Jedynie w profilach N O R II i NOR176, gdzie nie 
stwierdzono bielicowania, parametr N2/C osiągnął wyższe wartości, odpowiednio 0,0093 
i 0,0265. Czwarty parametr -  iloraz kwasowości odniesionej do całkowitego zapasu części 
spławialnych jest zmienny w badanych glebach, dominują jednak wartości niższe od 0,5 
(na 1 kg części spławialnych przypada mniej niż 0,5 mola kwasowości), na co wpływ ma 
stosunkowo wysoki zapas cząstek spławialnych w glebach wyżynnego jodłowego boru 
mieszanego. Korzystna wartość tego ilorazu wpływa na podwyższenie ostatecznej wartości 
siedliskowego indeksu glebowego. SIG w glebach omawianego zespołu osiąga średnio 
24,3, a skrajne jego wielkości wynoszą 13 (NOR181) i 33 (NOR176) (tab.l).
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Zgodnie z zasadami klasyfikacji typologicznej powierzchnie wyżynnego jodłowego boru 
mieszanego należą nie tylko do siedlisk boru mieszanego wyżynnego świeżego (BMwyż św), 
jak sugeruje nazwa zespołu. Na czterech powierzchniach (NOR12, NOR99, NOR176 i 
NOR181) siedliska uznane zostały za bogatsze -  lasy mieszane wyżynne świeże i las mieszany 
świeży, ze względu na wysoką produkcyjność drzewostanów, o czym świadczą odpowiednio 
wysokie bonitacje wzrostowe gatunków lasotwórczych (jodła I- 11,5 bonitacji z domieszką 
lub współudziałem dębu lub buka bonitacji 11,7—HI). Jednocześnie na tych powierzchniach w 
runie leśnym spotyka się gatunki uznane za diagnostyczne dla siedlisk mezo-, a nawet 
eutroficznych (fiołek leśny, fiołek Rivina, zawilec gajowy, gajowiec żółty, nerecznica samcza, 
czartawa drobna, prosownica rozpierzchła, a w warstwie mszystej merzyld).

Diagnozując żyzność siedliska na podstawie indeksu SIG [Brożek i in. 2008], 
analizowane powierzchnie wyżynnego boru jodłowego, częściej uznać należy’ za bogatsze. 
W pięciu przypadkach to siedliska mezotroficzne lasu mieszanego (LM), a tylko w dwóch 
przypadkach oligotroficzne bory mieszane (BM) (NOR22, NOR181). Tam gdzie diagnozy 
florystyczne sugerują uboższe siedliska, zaś indeks SIG wskazuje na ich wyższy potencjał 
(powierzchnie NOR11, NOR26), siedliska określono jako lasy mieszane (LMde) o zubożonej 
roślinności runa (wg nomenklatury Brożka i in. [2008] zdegradowane).

Podzespół wilgotny kontynentalnego boru mieszanego (Querco roboris- 
Pinetum molinietosum)

Występuje na tym samym obszarze, co typowy podzespół kontynentalnego boru 
mieszanego, zajmując stanowiska wilgotne. Wśród dziesięciu przebadanych gleb wilgotnego 
podzespołu kontynentalnego boru mieszanego dominują gleby bielicowe z przejawami 
oglejenia (gleby glejo-bielicowe właściwe -  powierzchnie NOR47, NOR97 oraz glejo- 
bielice właściwe -  powierzchnie NOR114, NOR201). Ważnymi glebami będącymi 
siedliskiem omawianego zbiorowiska są gleby gruntowoglejowe torfowe (NOR67, 
NOR214) oraz gleby stagnoglejowe torfowe (NOR125, NOR199) (tab.l). W badanym 
zbiorze znalazły się pojedynczo gleby rdzawe bielicowe w odmianie grunto wrogiej owej 
(NOR72) czy gleby mineralno-murszowe (NOR225). Znamienną cechą gleb silnie 
uwilgotnionych, na których rozwijają się zbiorowiska borów mieszanych jest znaczna 
akumulacja próchnicy nadkładowej na powierzchni gleby. Ektopróchnicę tworzy próchnica 
typu mor grubości 7-10 cm. Na powierzchni gleb gruntowoglejowych torfowych, stagno- 
glejowych torfowych czy mineralno-murszowych formuje się warstwa organiczna, 
torfowa lub murszowa, grubości 12-40 cm. Podobnie jak w przypadku butwiny, torf lub 
mursz akumulujący się na powierzchni badanych gleb wykazuje silnie kwaśny odczyn 
(pHH2Q 3,3-4,0) oraz słaby stopień rozkładu szczątków organicznych (C/N 22-46). Pod 
poziomami organicznymi występują poziomy mineralne akumulacji próchnicy, w których 
koncentracja węgla jest silnie zróżnicowana. W glebach glejo-bielicowych i glejo-bielicach 
poniżej ektopróchnicy wydzielono poziomy próchniczno-eluwialne zawierające 0,4-10,0% 
węgla. W glebach stagnoglejowych i gruntowoglej owych poziomy próchniczne zalegające 
poniżej torfu mają równie zróżnicowaną zaw^artość węgla (0,3-12,0%). W odróżnieniu 
od gleb typowych borów mieszanych kontynentalnych czy subborealnych, zajmujących 
gleby słabiej uwilgotnione, gleby wilgotnego podzespołu boru mieszanego cechuje wyższa 
akumulacja materii organicznej, czego wyrazem jest większy całkowity zapas węgla 
organicznego (rys. lc, zbiorowisko 11) oraz azotu ogólnego (rys. Id). Gleby omawianego 
zbiorowiska tworzą się przede wszystkim z głębokich piasków różnej genezy (rzecznych, 
wodnolodowcowych, eolicznych), rzadziej z płytkich torfów zalegających na piaskach
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rzecznych lub piaskach wodnolodowcowych i zwałowych głęboko podścielonych glinami. 
Konsekwencją występowania tego rodzaju skał macierzystych, jest uziamienie piasków 
luźnych z przewarstwieniami piasku słabogliniastego lub piasku gliniastego. W 
podścielających utworach zwięźlej szych stwierdzono uziamienie gliny średniej lub piasku 
gliniastego. Tylko w jednym przypadku (powierzchnia NOR199) gleba pod zbiorowiskiem 
Querco roboris-Pinetum molinietosum miała uziamienie jednorodnych piasków luźnych, a 
więc takie Jakie dominuje w glebach dystroficznych borów sosnowych. Uziamienie piasków 
luźnych z przewarstwieniami piasków słabogliniastych, gliniastych lub podścielonych gliną 
średnią sprawia, że całkowite zasoby części spławialnych są wyższe aniżeli zasoby tych 
cząstek w glebach borów sosnowych świeżych i wilgotnych. W omawianych glebach 
zasoby te kształtują się na poziomie 30,1-83,7 kg-1,5 m-3, jeżeli dominuje piasek luźny z 
wkładkami piasku słabogliniatego lub nawet 221-569 kg-1,5 m~3 gdy wy stępuje podścielenie 
gliną średnią lub piaskiem gliniastym. Zróżnicowane uziamienie wpływa jednocześnie na 
zasoby kationów zasadowych. Tam gdzie dominują piaski luźne, zapas kationów jest mniejszy, 
w zakresie od 2,0 do 11,0 mol-1,5 m-3, natomiast tam, gdzie występuje podścielenie gliną 
lub piaskami gliniastymi, zapas kationów gwałtownie rośnie do 47,1-106 mol-1,5 m"3.

W przypadku uboższych w kationy, gruboziarnistych utworów wskaźnik SIG przyjmuje 
niższe wartości w zakresie od 6 do 14. Tam gdzie wzrastają zasoby drobnych frakcji i 
kationów zasadowych, wskaźnik SIG rośnie do poziomu 20-27 (tab. 1).

Zgodnie z kryteriami typologii siedlisk leśnych gleby wilgotnego kontynentalnego boru 
mieszanego to na ogół gleby boru mieszanego wilgotnego (BMw). Tylko w przypadku 
dwóch powierzchni NOR67 i NOR72 typ siedliskowy lasu określono jako las mieszany 
wilgotny (LMw). Zadecydował o tym wysoki udział w drzewostanie dębu szypułkowego 
bonitacji II-III, pojawianie się grabu w dolnym piętrze drzewostanu oraz obecność roślin

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

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

RYSUNEK le. Siedliskowy indeks glebowy (SIG) w  glebach badanych zespołów borów mieszanych 
(numery zespołów jak w  tabeli 1)
FIGURE le. Trophic soil index (SIG) in soils o f coniferous mixed forest communities (numbers of 
communities according to Table 1)
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diagnostycznych siedlisk lasów mieszanych, pozwalających odróżnić je od siedlisk 
uboższych. Były to: zawilec gajowy, skrzyp leśny, prosownica rozpierzchła, sit 
rozpierzchły, sałatnik leśny, fiołek Rivina oraz gwiazdnica gaj owa.

Diagnoza żyzności siedliska wyznaczona na podstawie indeksu SIG, w badanych płatach 
wilgotnego podzespołu kontynentalnego boru mieszanego dała analogiczne wyniki jak ustalenia 
według tradycyjnych kryteriów typologicznych. Siedliska kwalifikowane w typologii jako bór 
mieszany wilgotny, z wykorzystaniem SIG zaliczane są również do oligotroficznych borów 
mieszanych (BM). Podobnie płaty żyźniejsze, lasów mieszanych wilgotnych (LMw), wartość 
SIG >23 sugeruje umieścić w grupie mezotroficznych lasów mieszanych (LM). Jedynym 
wyjątkiem jest powierzchnia NOR201 sklasyfikowana jako bór regradowany, dla której 
określono wyjątkowo niski indeks SIG. właściwy dla gleb dystroficznych [Brożek i in. 2008].

Jegiel (Querco-Piceetum)
Bór mieszany wilgotny świerkowo-dębowy obszaru północno-wschodniej Polski reprezentują 

cztety profile glebowe na powierzchniach NOR142, NOR146,NOR151, iNOR177. Stwierdzono 
w tym zespole zarówno glebę stagnoglejową właściwą na powierzchni NOR177, jak i gleby, w 
których rozwija się inny proces glebotwórczy w wierzchnich poziomach, a oglejenie uwidacznia 
się w poziomach głębszych: glebaglejobielicowawłaściwanapowierzchniNOR151, gleba bielicowa 
właściw a w odmianie gruntowoglejowej na powierzchni NOR146 oraz gleba rdzawa brunatna w 
odmianie gruntowoglejowej na powierzchni NOR 142 (tab.l). Zróżnicowane nasilenie procesów 
glejowych wpływa na różną akumulację substancji próchnicznej w powierzchniowych poziomach 
badanych gleb. Na powierzchni gleb glejo-bielicowych i stagnoglejowej akumuluje się próchnica 
typu mor, natomiast w glebie rdzawej brunatnej (powierzchnia NOR142) pod płytkim poziomem 
Olf stwierdzono głęboki (25 cm) mineralny poziom próchniczny zawierający 1,16% węgla.

Uziamienie gleb, na których ukształtował się jegiel jest mało zróżnicowane, spotykamy 
tu bowiem piaski słabogliniaste podścielone piaskiem luźnym (NOR142, NOR151), piaski 
słabogliniaste przewarstwione gliną lekką (NOR146), a także całkowite piaski gliniaste, w 
tym piaski gliniaste mocne podścielone piaskiem gliniastym lekkim (NOR177). Całkowity’ 
zapas części spławialnych jest zatem dosyć wysoki i wynosi 68,4-302 kg* 1,5 m-3.

Wskazując wspólne cechy gleb omawianego zespołu należy podkreślić podobieństwo 
właściwości chemicznych, przede wszystkim silne zakwaszenie i wyługowanie powierzch
niowych poziomów w porównaniu do właściwości poziomów głębokich. Poziomy 
akumulacji próchnicy odznaczają się pHTr?n 2,9-4,4, oraz bardzo słabym wy syceniem 
kationami zasadowymi w granicach 3-9%. W głębszych poziomach odczyn zmienia się do 
słabo kwaśnego lub nawet zasadowego (pH^g 5,3-8,2) przy równoczesnym wzroście 
wysycenia kompleksu sorpcyjnego przez kationy zasadowe. Zasobność badanych gleb w 
wymienne kationy zasadowe osiąga wysoki poziom 32,7-161,9 mol*l,5 m~3 i tylko w 
jednym profilu (na powierzchni NOR151) jest zdecydowanie niższa -  zaledwie 2,9 
mol* 1,5 m-3. Silnie zakwaszone powierzchniowe poziomy akumulacji próchnicy 
charakteryzuje różny stopień rozkładu substancji próchnicznych. Proporcja C/N w poziomach 
organicznych zawiera się w granicach 22-32, podobnie w mineralnych poziomach 
próchnicznych wartość tego wskaźnika waha się od 18 w glebie rdzawej brunatnej do 30 w 
glebie bielicowej. Parametr N2/C określany w pierwszym mineralnym poziomie akumulacji 
próchnicy cechuje jeszcze większe zróżnicowanie (0,0033-0,0208) (tab. 1), ze względu na 
różną koncentrację w tych poziomach węgla (1,2-4,3%) i azotu (0,065-0,152%).

Wartość wskaźnika SIG uwzględniającego zarówno kwasowość, zapas cząstek 
spławialnych, kationów zasadowych, jak i iloraz N2/C w poziomach akumulacji próchnicy, 
mieści się w zakresie od 11 do 29, z tym że jeden profil glebowy (na powierzchni NOR151)
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wyraźnie różni się od pozostałych odznaczających się wyższą wartością wskaźnika SIG -  
od 25 do 29 (rys. le). Według stosowanej klasyfikacji leśno-gospodarczej badane 
powierzchnie zaliczone zostały do trzech różnych typów siedlisk leśnych. Na dwóch 
powierzchniach (NOR146, NOR151) występują siedliska borów mieszanych wilgotnych, 
na powierzchni NOR177 siedlisko boru mieszanego wyżynnego wilgotnego (BMwyż w), a 
na powierzchni NOR142 siedlisko żyźniejsze -  LMw ze względu na występujący w glebie 
proces brunatnienia, typ próchnicy, jak również większe bogactwo roślin runa leśnego.

Ocena żyzności siedliska na podstawie indeksu SIG, [Brożek i in. 2008] na analizowanych 
powierzchniach ze zbiorowiskiem jegla wskazuje na wyższą żyzność, aniżeli diagnoza 
dokonana metodą typologiczną. W trzech na cztery przypadki, SIG przekracza wartość 
graniczną 23, co wskazuje na siedliska mezotroficzne lasów mieszanych (LM). Tylko jedna 
powierzchnia (NOR151) z najniższą wartością indeksu SIG równą 11, uznana będzie za 
oligotroficzny bór mieszany (BM). Zatem diagnozy ustalone metodą SIG w porównaniu z 
metodą tradycyjną są zgodne tylko w 2 na 4 przypadki.

Borealna świerczyna na torfie (Sphagno girgensohnii-Piceetum)
Zbiorowisko o charakterze borealnym, występujące w Polsce północno-wschodniej 

głównie na zabagnianych glebach torfowych. W trakcie przeprowadzonych badań 
przeanalizowano osiem powierzchni tego zespołu reprezentujących obszary Równiny 
Augustowskiej (NOR134,NOR137,NOR138), PojezierzaEłcko-Suwalskiego (NOR139, 
NOR144, NOR145), Puszczy Knyszyńskiej (NOR154) oraz doliny dolnego Bugu 
(NOR202). Znamiennym dla borealnej świerczyny jest występowanie zabagnienia, którego 
rezultatem jest akumulacja torfu. Gleby omawianego zespołu sąprzede wszystkim glebami 
torfowymi w różnych podtypach. Stwierdzono tu zarówno gleby torfowe torfowisk 
wysokich (NOR144, NOR202), gleby torfowisk przejściowych (NOR137, NOR145), 
jak i gleby torfowe torfowisk niskich (NOR134, 139) (tab. 1). W profilach badanych gleb 
torfowych poza jednym przypadkiem (NOR134) podłoże mineralne występowało na 
głębokości większej niż 150 cm. Na powierzchniach NOR138 i NOR154 występowały: 
gleba glejo-bielicowa torfiasta i gleba gnmtowoglejowa torfowa z nadkładem torfu 
odpowiednio 20 i 10 cm. Profil tych gleb budowały oglejone piaski rzeczne o uziamieniu 
piasków luźnych (NOR138) lub piasków gliniastych i luźnych podścielonych piaskami 
słabogliniastymi (NOR154).

Poziomy torfu akumulujące się w glebach świerczyny borealnej różnią się zakwaszeniem, 
zawartością kationów zasadowych i azotu. Zawartość węgla w powierzchniowych poziomach 
torfu jest zbliżona i wynosi 37-47%, zawartość azotu jest różna w zależności od stopnia 
rozkładu i rodzaju substancji torfowej. Tam gdzie jest torf sfagnowy, o zachowanej strukturze 
włóknisto-gąbczastej (torf wysoki) azotu jest najmniej (0,48-1,18%), a stosunek C/N jest 
wysoki, w zakresie od 38 do 93. W torfach przejściowych i niskich te właściwości są 
korzystniejsze. W torfach przejściowych koncentracja azotu wynosi od 1,65 do 2,24%, a 
iloraz C/N mieści się w przedziale od 19 do 29. W torfach niskich przy stężeniu azotu od 
1,77 do 2,65%, wartości stosunku C/N zamknęły się w przedziale 15-21. Najuboższy torf 
wysoki na powierzchni NOR144 wykazuje silnie kwaśny odczyn (pHH2Q 3,4-3,8), mniejszą 
zawartość kationów zasadowych (6,6-14,4 cmol(+)*kg_1) oraz niskie wysycenie kationami 
(4-8%). Diametralnie odmienne właściwości ma gleba torfowa torfowiska niskiego 
powierzchni NOR139 -  pHH2Q 6,2-6,5, zawartość kationów 120,1-122,7 cmol(+)-kg_1 
oraz wysycenie kationami zasadowymi 83-88%.
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W ocenie parametrów uwzględnianych w indeksie żyzności SIG zauważamy silne 
zróżnicowanie zapasu kationów zasadowych. Spotykamy tu wielkości zapasu kationów 
z szerokiego przedziału zmienności tej cechy (od 5,9 do 398,1 mol-1,5 m-3), przy czym 
średni zapas kationów jest bardzo wysoki -  113,8 mol-1,5 m~3 (tab. 1). Równie zmienną 
cechą jest parametr N2/C w pierwszym poziomie akumulacji próchnicy, wahający się od 
0,0018 do 0,0183 (średnio 0,0076), w związku z różnymi rodzajami torfu występującymi 
w tych glebach. W konsekwencji wskaźnik SIG przyjmuje wyraźnie różne wartości. 
Najmniejszą wielkość SIG = 1 2  określono w glebie torfowej torfowiska wysokiego na 
powierzchni NOR144. Z kolei najwyższy wskaźnik SIG = 33 zanotowano w glebie torfowej 
torfowiska niskiego na powierzchni NOR139 (tab. 1). Średnia wartość wskaźnika 
określona w glebach borealnej świerczyny na torfie wynosi 22,3.

Zmienność właściwości podłoża zespołu borealnej świerczyny korespondująca z różną 
bonitacją wzrostową świerka i bogactwem pokrywy roślinnej runa decyduje o sposobie 
klasyfikacji tego zespołu w tradycyjnie stosowanej ocenie siedlisk. Najuboższą pod 
względem glebowym powierzchnię z drzewostanem świerkowo-sosnowym (NOR144), 
gdzie świerk osiągnął V klasę bonitacji wzrostowej, określono jako bór bagienny (Bb). Na 
czterech powierzchniach badawczych (NOR138, NOR145, NOR154, NOR202) siedlisko 
zaliczono do borów mieszanych bagiennych (BMb), ze względu na silne zakwaszenie podłoża 
(bogatsze torfy wysokie, uboższe torfy przejściowe i mineralne gleby z nadkładem torfu) 
oraz III bonitację drzewostanów świerkowych i niewielki udział gatunków bogatszych 
siedlisk. Na trzech powierzchniach z najzasobniejszymi torfami niskimi i bogatszym torfem 
przejściowym ustalono siedlisko lasu mieszanego bagiennego (LMb). Dodatkowymi 
oznakami wyższej produkcyjności tych najbogatszych gleb borealnej świerczyny była 
domieszka w drzewostanie olszy czarnej (w ilości 10-20%) bonitacji 111,4-1 V, występowanie 
w podszyciu leszczyny, czeremchy zwyczajnej, kaliny oraz obecność wśród roślin runa 
gatunków o wysokich wymaganiach ekologicznych (fiołek błotny, gwiazdnicagajowa, jaskier 
rozłogowy, bodziszek cuchnący, przytulia błotna, zachylnik błotny, psianka słodkogórz, 
czartawa drobna, karbieniec pospolity, turzyca długokłosa, knieć błotna).

Diagnoza żyzności siedliska, wyznaczona na podstawie indeksu SIG w badanych 
płatach borealnej świerczyny na torfie, daje wyniki analogiczne do ustaleń opartych na 
podstawie kryteriów typologii. Powierzchnia zaliczona w typologii do Bb, z wykorzystaniem 
SIG uznana została za dystroficzny bór (B), powierzchnie, które są według ustaleń 
typologicznych borami mieszanymi bagiennymi (BMb) z użyciem SIG uznane zostały za 
oligotroficzne bory mieszane (BM), a najwyżej ocenione powierzchnie lasu mieszanego 
bagiennego (LMb), dla których ustalono wartość SIG >23, zostały zaliczone do grupy 
mezotroficznych lasów mieszanych (LM). Jedynym przypadkiem odmiennych wyników 
diagnoz jest powierzchnia NOR 154, dla której określono wysoki indeks SIG 25, podczas 
gdy diagnozy florystyczne wskazują na uboższe siedlisko. Zgodnie z kategoiyzacją ustaloną 
przez Brożka i in. [2008], siedliska takie nazywa się lasem mieszanym zdegradowranym 
(LMde), sądząc, że ma wyższe możliwości leśno-produkcyjne od tych, jakie wskazuje 
aktualna szata roślinna.

Brzezina bagienna (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis)
Brzozowy las bagienny wyróżniany na Pomorzu został opisany na sześciu stanowiskach 

badawczych. Stwierdzono na nich występowanie gleb torfowych torfowisk wysokich i 
przejściowych (NOR36, NOR6O, NOR130, NOR218), jak również w pasie nadmorskim 
na podłożu piasków eolicznych -  występowanie gleb gruntowoglejowych właściwych 
(NOR219) i gruntowoglej owych murszowych (NOR215) (tab .l). Rozdzielenie
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dominujących tu gleb torfowych na podtypy jest trudne i niejednoznaczne. Cechuje je 
struktura włóknista związana z licznym występowaniem torfowców, charakterystyczna 
dla torfów wysokich. Odczyn w' powierzchniowych poziomach zbliżony do granicznej 
wartości diagnostycznej tych torfów pH 4,0, nieznacznie wzrasta w poziomach 
głębszych do V^-R20 4,6-5,1, a więc do zakresu spotykanego w torfach przejściowych. 
W dwóch profilach (powierzchnie NOR36, NOR215), gdzie pod warstwą organiczną 
torfową lub murszową występowało silnie oglejone mineralne podłoże piasków eolicznych. 
stwierdzono wyższe pH w głębokich poziomach pH^20 5,1-5,8. Omawiane gleby torfowe 
zawierają 38-49% węgla w poziomach powierzchniowych, przy zawartości azotu od 1,1 
do 2,3%. Wyjątkowa pod względem zawartości substancji próchnicznych jest gleba 
(NOR219) z rezerwatu Białogóra, gdzie nie odłożył się torf, a gleba ma postać mineralnej 
gleby gruntowoglejowej zawierającej w powierzchniowym poziomie próchnicznym 
zaledwie 0,96% węgla i 0,037% azotu. Zasobność badanych gleb w zasadowa kationy 
oraz stopień wysycenia jest zróżnicowany w zależności od zawartości substancji 
organicznej i zakwaszenia. W głębokich glebach torfowych (NOR6O, NOR130, NOR218) 
wraz z głębokością niski stopień wysycenia kationami (9-11%) zwolna rośnie osiągając 
w głębokich poziomach wysycenie z zakresu 38-54%. Tam gdzie w podłożu występują 
luźne piaski, zarówno wysycenie kationami 3-17%, jak i ich całkowita zawartość (0,05- 
0,13 cmol(+)*kg_1) są niskie.

Całkowity zapas wymiennych kationów zasadowych w badanych glebach zależy od 
zapasu substancji organicznej, głównego rezerwuaru tych kationów. W profilach głębokich 
gleb torfowych jest on zatem najwyższy (48,0-157,1 mol* 1,5 m"3), w glebach, w których 
na powierzchni występuje tylko płytki torf lub mursz lub brak jest materii organicznej, zapas 
tych kationów jest nieporównywalnie niższy (1,2-5,1 mol-1,5 m-3). Parametr N2/C jest 
także silnie zróżnicowany, nie rozdziela jednak jednoznacznie gleb torfowych od gruntowo- 
glejowych. W glebach torfowych wynosi 0,0029-0,0111 (bez względu na rodzaj torfu), 
natomiast w profilach gleb gruntowoglejowych wyższy jest w glebie z murszem (0,060), 
a znacznie niższy w glebie gruntowoglejowej właściwej wykształconej na piasku wydmowym 
(0,0014). Siedliskowy indeks glebowy określony dla gleb brzeziny bagiennej mieści się w 
szerokim zakresie od 4 do 24, przy czym wyraźnie wyodrębniają się tutaj gleby gruntowo
glej owe wykształcone na piaskach wydmowych z najniższymi wrartościami wskaźnika SIG 
= 4 i 9, podczas gdy gleby torfowe charakteiyzują się wyższymi wartościami wskaźnika 
SIG w przedziale 16-24 (tab.l). Powierzchnia, którą charakteryzuje najmniejsza wartość 
wskaźnika SIG = 4 (NOR219), również według kryteriów stosowanych w typologii została 
uznana za skrajnie ubogie siedlisko bagienne (Bb), o czym świadczy wysoki udział sosny 
niskiej bonitacji V,5. Na jednej z powierzchni z glebą torfową torfowiska przejściowego 
(NOR36) ustalono siedlisko LMb ze względu na wyższą bonitację brzozy omszonej (11,8) 
oraz występowanie w runie situ skupionego, turzycy gwiazdkowatej i goryszu błotnego. 
Pozostałe powierzchnie uznano za siedlisko boru mieszanego bagiennego, gdzie bonitacja 
brzozy omszonej zawierała się w przedziale III-IV,4.

Diagnoza żyzności siedliska wyznaczona na podstawie indeksu SIG [Brożek i in. 
2008] w badanych płatach brzeziny bagiennej jest zbliżona do wyników diagnozy opartej 
na kryteriach typologii leśnej. Jedynie w dwóch przypadkach siedliska diagnozowane wg 
typologii jako BMb (NOR6O, NOR130), po weryfikacji metodą SIG uznane zostały za 
powierzchnie mezotroficznych lasów mieszanych (LM), z tym że powierzchnia NOR130 
ze względu na brak wskaźników florystycznych potwierdzających tak wysoką żyzność 
(o której świadczy SIG > 23), będzie określona jako siedlisko o zubożonym runie 
(zdegradowane wg nomenklatury Brożka i in. [2008] -  LMde).
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DYSKUSJA

Zespoły leśne określane mianem „borów mieszanych” cechuje występowanie w 
drzewostanach obok korzystnie rozwijających się sosen, świerków czy jodeł domieszki 
dębów i buka, zaś wśród roślinności runa obok dominujących roślin borów zaznacza się 
występowanie gatunków typowych dla siedlisk lasów liściastych (klasy Ouerco-Fagetea). 
Czy większe bogactwo florystyczne znajduje odbicie w jakości podłoża glebowego? 
Analizując właściwości gleb zespołów borów mieszanych i porównując je do gleb 
uboższych florystycznie borów sosnowych, zauważamy z reguły w glebach borów 
mieszanych wyższą zasobność w części spławialne, wśród których znajdują się substancje 
ilaste tworzące kompleks sorpcyjny gleby. Rzadko uziamienie części ziemistych gleb 
omawianych zespołów tworzą piaski luźne tak powszechne w podłożu borów sosnowych 
suchych, świeżych czy wilgotnych. Częściej w glebach zespołów określanych mianem 
borów mieszanych znajdują się piaski luźne z przewarstwieniami piasku słabogliniastego 
lub nawet gliniastego, głęboko może pojawić się podścielenie utworem gliniastym. Te 
różnice w uziamieniu odzwierciedlają całkowite zasoby części spławialnych określone w 
pedonie o objętości 1,5 m3, które w glebach borów mieszanych bardzo rzadko sąmniejsze 
od 50 kg, co jest regułą w glebach borów sosnowych. Wyższa zasobność gleby w części 
spławialne i ił idzie w parze ze wzrostem zasobności gleby w kationy zasadowe oraz 
poprawia zdolność gleb piaszczystych do zatrzymywania wody. Badane zespoły borów 
mieszanych wykazują przy tym pewne zróżnicowanie pod względem jakości utworów 
glebowych. Najmniej zasobne gleby porasta kontynentalny bór mieszany. Jego uboższe 
postaci spotykane są już na glebach bielicowych, na których w drzewostanie wykształca 
się domieszka dębu bardzo niskiej bonitacji (IV-V), a roślinność runa tylko nieznacznie 
różni się od spotykanej w borach sosnowych. Bogatsze postaci kontynentalnego boru 
mieszanego porastają gleby rdzawe, których najzasobniejsze podtypy (rdzawe brunatne) 
może zajmować podzespół leszczynowy (Ouerco roboris-Pinetum coryletosum). 
Siedliskowy indeks glebowy dobrze odróżnia gleby takich zróżnicowanych florystycznie 
i siedliskowo postaci. Bogatszy florystycznie subborealny bór mieszany (Serratulo- 
Pinetum) zajmuje z reguły bogatsze gleby. Znajdziemy w obrębie jego fitocenoz przede 
wszystkim gleby rdzawe, w podłożu których niejednokrotnie notuje się występowanie 
węglanu wapnia (2 na 3 badane w pracy gleby spełniały to kryterium). Większa zasobność 
gleb subborealnego boru mieszanego potwierdzona wartością siedliskowego indeksu 
glebowego pozostaje prawdopodobnie w związku z warunkami klimatu, jaki panuje na 
obszarze występowania badanego zespołu (w warunkach surowszego klimatu o cechach 
kontynentalnych powstanie drzewostanów o cechach „boru mieszanego” wymaga 
żyźniejszych gleb), jak również z wyższą zasobnością młodszych i słabiej wyługowanych 
utworów zlodowacenia bałtyckiego. Związek kontynentalnego oraz subborealnego boru 
mieszanego z glebami bielicowymi oraz różnymi podtypami gleb rdzawych był 
wykazywany we wcześniejszych pracach florystycznych [Matuszkiewicz 2001; Izdebski, 
Fijałkowski 2002], natomiast łączenie przez Kwiatkowskiego [1994] biogeocenoz borów 
mieszanych w Białowieskim Parku Narodowym z uboższymi glebami brunatnoziemnymi 
(brunatnymi wyługowanymi czy brunatnymi bielicowanymi), w świetle przedstawionych 
wyników badań wydaje się nieuzasadnione. Natomiast gleby brunatnoziemne mogą (choć 
rzadko) pojawiać się w innym analizowanym w pracy zespole -  wyżynnym jodłowym 
borze mieszanym (Abietetum polonicum). Prezentowane badania ukazały ogromne 
zróżnicowanie gleb tego zespołu (od bielicowych poprzez rdzawe, brunatne kwaśne, a 
skończywszy na glebach gruntowoglejowych i opadowoglejowych). Takie bogactwo
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podtypów gleb wynika z dużej różnorodności utworów macierzystych spotykanych na 
obszarach wyżynnych. Najuboższe gleby (jakie porasta tu bór jodłowy) wykształciły się 
z kwaśnych pokryw piaszczystych czy pyłowych utworów czwartorzędowych na 
starszym podłożu zwięzłych skał jurajskich i triasowych. Nie odzwierciedla to jednak 
całego bogactwa utworów glebowych, na jakich spotyka się wyżynny bór jodłowy, nie 
badano bowiem stanowisk z litymi skałami piaskowcowymi czy kwarcytami, jakie 
spotykamy na przykład na terenie Gór Świętokrzyskich [Mróz, Łabaj 2004]. W literaturze 
można spotkać wzmianki o skrajnie odmiennych właściwościach gleb pod wyżynnym 
borem jodłowym. Przykładowo na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego zespół 
ten porasta gleby bielicowe właściwe wykształcone na głębokich pokrywach piasków 
czwartorzędowych, w innych miejscach -  gleby brunatne wyługowane, uformowane z 
płytkich pokryw piaszczystych, na zwietrzelinie skał węglanowych [Izdebski i in. 1992].

Zbiorowiska borów mieszanych analizowane w niniejszej pracy, zasiedlające wilgotne 
gleby to kontynentalny bór mieszany w podzespole trzęślicowym oraz jegiel, czyli subborealny 
wilgotny bór mieszany. Te wikaryzujące ze sobą zespoły cechuje podobieństwo podtypów 
gleb. Spotykamy w obrębie tych zbiorowisk zarówno gleby glejo-bielicowe i glejo-bielice, 
gruntowoglejowe odmiany gleb rdzawych, zaś w przypadku szczególnie silnego uwilgotnienia 
-  gleby stagnoglejowe, gruntowoglejowe torfowe czy gleby mineralno-murszowe. 
Uziamienie, jak i trofizm gleb tych zespołów są zróżnicowane. Gleby o uziamieniu piasków 
luźnych z przewarstwieniami piasków słabogliniastych określone są przez niższe wielkości 
siedliskowego indeksu glebowego (<15), natomiast tam, gdzie wzrastają zasoby części 
spławialnych wskutek podścielenia piasków luźnych utworami gliniastymi, indeks SIG osiąga 
wartości z przedziału 20-29 typowe dla gleb oligo-mezotroficznych. Główną cechą 
odróżniaj ącągleby jegla od gleb kontynentalnego boru mieszanego wr podzespole trzęślicowym 
jest większa zasobność głębokich poziomów skały macierzystej. O ile gleby kontynentalnego 
boru mieszanego wilgotnego cechuje silne zakwaszenie w całym profilu, to głębokie poziomy 
gleb, na których formuje się jegiel, wykazują odczyn od słabo kwaśnego do zasadowego. 
W efekcie -  częściej w kategoryzacji z użyciem indeksu SIG określane są jako gleby 
mezotroficzne. Określenie subborealnego boru mieszanego jako przywiązanego do gleb 
oligotroficznych, a miejscami mezotroficznych, mineralnych z obecnością procesu 
torfotwórczego na powierzchni znajdujemy w pracy Izdebskiego i Fijałkowskiego dotyczącej 
obszaru Poleskiego Parku Narodowego [2002].

Zespoły utożsamiane z borami mieszanymi, zajmujące siedliska bagienne to borealna 
świerczyna na torfie {Sphagno girgensohni-Piceetum) oraz brzezina bagienna (Vaccinio 
uliginosi-Betuletum pubescentis). Jak wykazały badania pierwszy z tych zespołów może 
zasiedlać różne rodzaje torfów (gleby torfowisk wysokich, przejściowych i niskich) 
różniące się stopniem rozkładu zakumulowanej materii organicznej, właściwościami 
chemicznymi (kwasowością, zawartością kationów zasadowych, zapasem azotu ogólnego) 
co znajduje odzwierciedlenie w zmienności siedliskowego indeksu glebowego, przyjmu
jącego w glebach borealnej świerczyny na torfie wartości od 12 do 33, a jednocześnie 
korespondującego z bogactwem roślinności runa badanego zespołu. Tak silne zróżnicowanie 
właściwości gleb borealnej świerczyny tłumaczy charakterystyka warunków położenia, 
jaką przedstawia Kwiatkowski [Herbichowa i in. 2004], zgodnie z którą zespół ten zajmuje 
niecki wytopiskowe lokując się pomiędzy okrajkiem olsowym występującym w strefie 
brzeżnej torfowiska a środkiem niecki zajętej przez bory bagienne lub mszary na 
torfowiskach wysokich. Drugi z zespołów zajmujących siedliska bagienne -  brzeziny 
bagienne -  jak wykazały badania -  kształtuje się na głębokich torfach wysokich oraz 
przejściowych. Może się wykształcać ponadto na silnie wilgotnych lub mokrych
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mineralnych glebach gruntowoglejowych. Przeprowadzone badania, w których część 
analizowanych stanowisk brzeziny bagiennej zlokalizowanych było poza zasięgiem tego 
zespołu wyznaczonym przez Matuszkiewicza [2001], jak również dane o występowaniu 
tego zespołu w Poleskim Parku Narodowym na analogicznych do badanych w pracy 
glebach [Izdebski, Fijałkowski 2002] skłaniają do rewizji zasięgu omawianego zespołu. 
Przeprowadzone badania dowodzą również, że zespoły borów mieszanych wyróżniane 
w fitosocjologii zajmują siedliska zróżnicowane pod względem trofizmu, tzn. zarówno 
siedliska borów mieszanych wyróżnianych w typologicznej klasyfikacji lasów, jak również 
mezotroficzne siedliska, które w typologii leśnej określane są mianem lasów mieszanych, 
na co wcześniej zwracali uwagę Sikorska i Lasota [2007].
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