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A bstract The paper presents the diversity of soil conditions representing forest habitats of acidophilous 
broadleaved forest communities, dry-mesic oak forests and poor oak-hombeam forests. Generally, these 
groups belong to Mesotrophic Brunic Arenosols, Luvisols and Cambisols. In extreme cases the basal layer 
of acidophilous oak and beech forests is composed of oligotrophic soils, whereas eutrophic soils with 
higher humidity exist mainly in forest variants with fir. Diversification of soil conditions in the analyzed 
groups reflects the value of the trophic soil index (SIG).
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WSTĘP
W niniejszej pracy zamieszczono charakterystyki gleb zespołów leśnych, które w 

tytule określono mianem acydofilnych lasów liściastych. Obok typowych kwaśnych 
dąbrów (Calamagrostio arundinaceae-Quercetum, Fago-Quercetum petreae) i buczyn 
(Luzulo pilosae-Fage(um) omówiono tu gleby świetlistej dąbrowy subkontynentalnej 
(Potentillo albae-Quercetum) oraz uboższych postaci grądów (grądy wysokie oraz grąd 
jodłowy Tilio-Carpinetum abietetosum). Wymienione zespoły upodabnia stosunkowo silne 
wyługowanie powierzchniowych poziomów gleb oraz liczne występowanie w runie 
gatunków acydofilnych pod naturalnymi drzewostanami dębowymi, bukowymi, bukowo- 
dębowymi, w których domieszkami mogą być grab, sosna i jodła. Spośród tych zespołów 
grąd jodłowy wydaje się najbogatszym zarówno pod względem florystycznym, jak i 
glebowym, a niektóre reprezentujące ten zespół płaty zbliżone są do bogatych grądów 
niskich. Za łącznym porównaniem i zgrupowaniem wymienionych zespołów przemawia 
ponadto podobieństwo zdolności produkcyjnych siedlisk, jakie zajmują uboższe lasy 
liściaste, bowiem w klasyfikacji typologicznej tego typu siedliska określa się mianem 
lasów mieszanych świeżych (w przypadku grądów jodłowych także wilgotnych).
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Celem pracy jest ukazanie właściwości gleb i siedlisk zespołów acydofilnych lasów 
liściastych oraz określenie przydatności indeksu SIG do oceny żyzności tych siedlisk. W 
literaturze (głównie w opracowaniach florystycznych) znajdujemy ogólne informacje na 
temat warunków glebowych w jakich wykształcają się zespoły ubogich lasów liściastych 
[Danielewicz i in. 2004; Izdebski i in. 1992; Matuszkiewicz 2001; Jakubowska-Garbara i 
in. 2004]. Ogólną charakterystykę siedlisk kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej z terenu 
środkowej Wielkopolski podają w swej pracy Lasota i in. [2005].

Charakteryzując kolejne zespoły omówiono podstawowe właściwości badanych 
utworów glebowych, określono zmienność siedliskowego indeksu glebowego (SIG) oraz 
cech wpływających na jego wielkość. Przedstawiono również zasady klasyfikacji 
omawianych siedlisk wredług kryteriów systemu typologicznego stosowanego w lasach 
zagospodarowanych, jak również rolę indeksu SIG w ocenie żyzności gleb tych siedlisk.

METODYKA
Zespoły acydofilnych lasów liściastych scharakteryzowano na 55 stanowiskach badawczych 

zlokalizowanych w rezerwatach obszaru nizinnego i wyżynnego Polski. Szczegółowy wykaz 
tych powierzchni zamieścił Brożek i in. [2011]. Na każdej powierzchni wykopano głęboką 
odkrywkę glebową, z której pobrano próbki do wykonania podstawowych analiz laboratoryjnych. 
Dla każdej z analizowanych gleb określono siedliskowy indeks glebowy (SIG) na podstawie: 
całkowitego zapasu cząstek spławialnych (0<O,O2 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 IsP/C w pierwszym mineralnym poziomie akumulacji próchnicy. Sposób obliczania 
wskaźnika liczbowego SIG przedstawiono w pracy Brożka i in. [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 
nazywana „diagnoząwg drzewostanu”). Druga cząstkowa diagnoza florystyczna została ustalona 
na podstawie obecności gatunków różnicujących dna lasu (siedhskowo-diagnostycznych). W 
pracy jest ona nazywana „diagnozą wg runa” lub „diagnozą cząstkowrą 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 Lasu2003]. 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 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

Acydofilna buczyna niżowa (Luzulo pilosae-Fagetum)
Ubogi florystycznie las bukowy jest reprezentowany na dziesięciu powierzchniach 

badawczych położonych na obszarach pojezierzy: Kaszubskiego (NOR31, NOR34), 
Iławskiego (NOR132), Olsztyńskiego (NOR148), Łagowskiego (162), Wałeckiego 
(NOR165), oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej (NOR46), Wysoczyźnie Lubińskiej
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(NOR158), Wysoczyźnie Złoczewskiej (NOR187), a także na Roztoczu Środkowym 
(NOR183). Gleby acydofilnej buczyny niżowej należą do sześciu różnych typów. Są 
wśród nich zarówno gleby bielicowe (bielicowa właściwa, bielica właściwa), rdzawe 
(wszystkich podtypów), gleby płowe (płowa właściwa, płowa brunatna), a także jedna 
gleba brunatna wyługowana, gleba opadowoglejowa właściwa oraz rzadko spotykana 
gleba ochrowa (tab.l). Utworami geologicznymi, z których wykształciły się te gleby są 
przede wszystkim piaski zwałowe i wodnolodowcowe, rzadziej piaski rzeczne. W jednym 
przypadku utwory wodnolodowcowe podścielone były gliną zwałową, a w dwóch 
przypadkach (NOR158, NOR165) gleby wykształciły się z całkowitych utworów 
gliniastych pochodzenia deluwialnego lub zwałowego (tab.l). W uziamieniu tych gleb 
dominują piaski, zwłaszcza piaski słabogliniaste podścielone piaskami luźnymi lub wzajemne 
warstwowanie obu wymienionych rodzajów piasków; natomiast rzadsze są utwory, w 
których zaznacza się wyższa zawartość frakcji pyłu oraz iłu. W profilu NOR158 
występowały piaski gliniaste pylaste na pyłach zwykłych, w profilu NOR165 piaski gliniaste 
pylaste na glinie pylastej, zaś w glebie powierzchni NOR187 -  piaski luźne i słabo gliniaste 
pylaste na iłach pylastych. Zróżnicowanie zawartości iłu w glebach badanych zespołów 
obrazuje rysunek la, zbiorowisko 15.

Cechą charakterystyczną właściwości chemicznych badanych gleb jest silne 
wyługowanie i zakwaszenie obejmujące z reguły cały profil. Węglan wapnia w głębokich 
poziom ach w ystępuje wyjątkowo. Odczyn w poziom ach pow ierzchniow ych 
próchnicznych jest silnie kwaśny lub kwaśny ( p ^ ^  3,8-4,6, w poziomach wzbogacenia 
osiąga zakres 4,2-5,6. W głębokich poziomach skały macierzystej odczyn jest również 
kwaśny, lub słabo kwaśny (pH^ 0 4,6-6,0). Jedynie w profilu NOR148 poniżej 90 cm 
głębokości stwierdzono obecnosc węglanu wapnia, przez co odczyn stał się obojętny, a 
poniżej 150 cm -  zasadowy. Wy sycenie kationami zasadowymi, w poziomach 
powierzchniowych jest zawsze niskie (2-15%). W głębszych poziomach jest nadal niskie 
(NOR31, NOR46, NOR162, NOR183) albo wzrasta do wartości z zakresu 25-83% w 
glebach bezwęglanowych lub do niemal pełnego wysycenia (94%) w przypadku 
wystąpienia węglanu wapnia. Zawartość kationów zasadowych silnie związana jest z 
uziamieniem. W glebach zbudowanych z piasków słabogliniastych i luźnych zawartość 
kationów wymiennych z reguły nie przekracza 0,5 cmol(+)*kg_1, wyjątkiem jest profil 
NOR148, w którym pojawił się węglan wapnia. W glebach, o uziamieniu bardziej 
drobnoziarnistym (NOR158, NOR165, NOR187) oraz w profilu NOR148 z węglanem 
wapnia, zawartość kationów wymiennych w poziomach głębszych wzrasta do 4,7-13,8 
cmol(+)*kg_1. Te różnice odzwierciedla całkowity zapas kationów zasadowych. W 
pierwszej z wymienionych grup gleb zapas ten wynosi 1,8-7,2 mol-1,5 m“3, zaś w drugiej 
33,0-201,8 mol*l,5 m '3. Podobnie zróżnicowany jest zapas części spławialnych. Tam, 
gdzie uziamienie stanowią piaski luźne i słabogliniaste, całkowity zapas części spławialnych 
wynosi 27,3-137 kg-1,5 m"3 (średnio 79,4 kg), zaś w glebach o uziamieniu zwięźlejszym 
(NOR158, NOR165, NOR187) zapas części spławialnych jest duży (345-915 kg, średnio 
685 kg). W glebach o niższym zapasie cząstek spławialnych parametr Yp zawiera się w 
przedziale 0,399-3,206. Natomiast w glebach o wyższym zapasie części spławialnych 
parametr Yp jest wyraźnie niższy (0,075-0,247). Czwarty parametr decydujący o wielkości 
siedliskowego indeksu glebowego N2/C w glebach kwaśnej buczyny niżowej okazał się 
związany z podtypem gleby. Najniższe wartości parametr ten osiągnął w glebach 
bielicowych (0,0003 i 0,0016), wyższe w glebach rdzawych (0,0045-0,0070), a najwyższe 
-  w glebach płowych, brunatnej wyługowanej oraz w glebie ochrowej (0,0072-0,0148) 
(tab.l).
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TABELA 1. Zestawienie parametrów siedliskowego indeksu glebowego (SIG) zespołów ubogich lasów 
liściastych wraz z podtypami i rodzajami gleb
TABLE 1. Components of trophic soil index (SIG) of acidophilous broadleaf 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* Wvvczs Slv** WI VVS1 N2/C w N Yv/Czsv*** wY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15. Luzulopilosae-Fagetam

NOR31 Bhv Qp 27,31 _ 2,05 1 0,0016 1 0,88 4 I 8
NOR34 OC Qp 82,22 5 7,21 4 0,0082 7 0,84 4 20
NOR46 OGw Qp 136,83 7 1,81 1 0,0045 4 0,4 7 19
NOR132 RDb Qfgp 70,23 4 3,77 3 0,0070 6 0,91 4 17
NOR148 RDbr Qfgp 117,41 6 32,98 8 0,0045 4 0,41 7 25
NOR158 Pbr Qdg 344,46 8 39,10 8 0,0148 8 0,25 8 32
NOR162 RDw Qfp 55,46 4 2,21 1 0,0065 5 0,93 4 14
NOR165 Pw Qg 795,95 9 201,77 9 0,0076 6 0,12 9 33
NOR183 Bw Qfp 66,35 4 2,11 1 0,0003 1 0,88 4 10
NOR187 BRwy Qfgp/g 915,05 9 149,30 9 0,0072 6 0,07 10 34

16. Fago-Quercetum petraeae

NOR29 RDb Qg 113,31 6 2,37 2 0,0046 4 0,49 7 19
NOR44 BRk Qp 428,21 8 29,72 8 0,0054 5 0,33 8 29
NOR49 BRk Qg 436,28 8 41,69 8 0,0033 3 0,27 8 27
NOR157 RDbr Qp/Tri 373,17 8 5,50 4 0,0105 8 0,27 8 28
NOR159 BRk Qfgpz 237,04 7 27,41 8 0,0082 7 0,53 6 28
NOR167 MRm Qt/fp 328,44 - 56,02 9 0,0058 5 1,54 1 20

17. Calamagrostio arundinaceae-Quercetnm

NOR8 OGw Qfgp 373,24 8 36,79 8 0,0111 8 0,16 9 33
NOR9 OGw Qp 226,96 7 33,32 8 0,0078 6 0,27 8 29
NOR13 Bgw Qfgp 43,94 2 6,29 4 0,0218 10 1,94 1 17
NOR20 OGb Qfgp 59,59 4 5,34 4 0,0074 6 1,94 1 15
NOR75 RDw Qfgp 173,93 7 238,11 9 0,0064 5 0,24 8 29
NOR156 RDb Qfgp 206,45 7 16,31 7 0,0012 1 0,46 7 22
NOR207 RDw Qp 175,89 7 236,36 9 0,0081 7 0,25 8 31
NQR208 RDbr Qfp/g 426,31 8 229,75 9 0,0136 8 0,14 9 34

18. Potentillo albae-Quercetum

NOR1 RNw Cro 652,66 9 305,12 9 0,0230 10 0,06 10 38
NOR64 BRwy Qgz 321,84 8 32,76 8 0,0081 7 0,2 8 31
NOR68 RDbr Qp 148,61 7 27,06 8 0,0057 5 0,34 8 28
NOR76 RDbr Qfgp 80,26 5 64,11 9 0,0098 7 0,61 5 26
NOR79 RDw Qp 38,08 2 133,31 9 0,0090 7 0,87 4 22
NOR8O BRwy Qfgp 346,97 8 61,26 9 0,0133 8 0,17 9 34
NOR89 RDw Qfgp 81,87 5 6,85 4 0,0017 1 1,2 2 12
NOR90 RDw Qfgp 82,76 5 3,25 2 0,0017 1 0,58 6 14
NOR189 RDbr Qfgp 275,80 8 32,84 8 0,0117 8 0,24 8 32
NOR191 RDbr Qfgp 91,88 5 46,51 8 0,0077 6 0,52 6 25
NOR2Q3 RDbr Qp/g 235,87 7 34,63 8 0,0108 8 0,24 8 31
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TABELA 1. cd -  TABLE 1 continued

1 2 3 4 5 6 7 i8 9 1° i11 12

19. G rądy  w ysokie (Stellario-C arpinetum  descham psietosum , Tilio-Carpinetum
calam agrostietosum , T-C convallarietosum )

N O R 55 BRk Qp/Trpi 1179,24 10 153,83 9 0,0183 9 0,31 8 36
N O R 66 RD br Qfgp/g 240,09 7 28,06 8 0,0039 4 0,26 8 27
N O R 102 BRwy Qfgp/g/p 278,98 8 127,25 9 0,0102 8 0,45 7 32
N O R 107 Pw Qd 959,44 10 252,96 9 0,0025 2 0,07 10 31
N O R 109 P br Qg 257,81 8 81,18 9 0,0088 7 0,22 8 32
NOR111 RD br Qp 36,06 2 27,33 8 0,0053 5 0,88 4 19
N O R II  6 RD br Q w p 29,74 2 18,37 7 0,0117 8 1,2 2 19
N O R II  7 O Gam Qep 52,00 3 13,16 7 0,0066 6 1,14 2 18
N O R 123 RDb QlgP 358,69 8 145,10 9 0,0053 5 0,22 8 30
N O R 150 O Gam Qfgp 160,12 7 70,58 9 0,0244 10 0,36 7 33
N O R 153 RDw Qg 300,89 8 86,75 9 0,0129 8 0,16 9 34
N O R 172 RDw Qp 52,76 3 5,12 4 0,0225 10 1,08 3 20
N O R 192 RDb Qfp 83,33 5 5,09 4 0,0019 1 0,74 5 15

20. Tilio-Carpinetum abietetosum

N O R IO Pog Qbpy/p 986,15 10 186,71 9 0,0082 7 0,08 10 36
N O R 65 C Zw Qg 801,66 9 405,65 10 0,0193 9 0,03 10 38
N O R 69 Gm Qm/Qp 1000,93 10 277,42 9 0,0040 4 0,12 9 32
N O R 70 RDw Qfgp/Qg 102,49 6 5,32 4 0,0145 8 0,98 4 22
N O R 74 BRwy Qg 807,15 9 170,68 9 0,0126 8 0,09 10 36
N O R 178 BRk Trls 287,65 8 32,67 8 0,0208 10 0,24 8 34
NOR19Q BRw Qep/Qg 613,41 9 285,06 1 9 0,0315 10 0,04 10 38

Podtyp gleby, Soil subtype: RDb - rdzaw a bielicowa, Albie Bninie Arenosol, RD w  - rdzaw a właściwa, 
Haplic Brunic Arenosol, RD br - rdzaw a brunatna, Haplic Brunic Arenosol, O C  - ochrow a Ferralic,
Podzol, Bw  - bielicowa właściwa, Haplic Podzol, Bgw - glejo-bielicowa właściwa, Gleyic Podzol, BRk - 
brunatna kwaśna, Dystric Cambisol, BRwy - brunatna wyługowana, Dystric Cambisol, BR w  - brunatna wła
ściwa, Eutric Cambisol, Pw  - płowa właściwa, Haplic Luvisol, P br - płowa brunatna, Haplic Luvisol, P og - 
płowa opadow oglejow a, Stagnic Luvisol, O G w  - opadowoglej ow a właściwa, Stagni-Haplic Gleysol, OGb - 
opadow oglejow a bielicowa, Stagni-Dystric Gleysol, O Gam - amfiglejowa, Stagni-Eutric Gleysol, Gm - 
gruntowoglejowa murszowa, Saprihistic Gleysol, C Zw  - czarna ziemia właściwa, Mollic Gleysol, RN w  - 
ranker właściwy, Lithic Leptosol; * [kg /l,5  m 3]; **[m ol/l,5 m 3]; ***[mol/kg czs]
Rodzaj gleby, Parent rock  materiał: Q w p - piaski wydm śródlądowych, Dune sands,
Q ep - piaski eoliczne, Dune sands, Qfp - piaski plejstoceńskich tarasów  rzecznych, Fluvial sands,
Q p - piaski zwałowe, Glacial sands, Q g  - gliny zwałowe, Glacial clays, Qfgp - piaski w odnolodow cow e, 
Fluvio-glacial sands, Qfgpz - piaski i żwiry w odnolodow cow e, Fluvio-glacial sands and gravels,
Q d - dehiwia, Residual clays, Q bpy - piaszczysto-ilaste utwory zastoiskowe i limnoglacjalne, Limnoglacial 
and basin deposits, Q t - torfy, Peats, Q m  - namuly rzeczne, Fluvial sludge, C ro - kredow e opoki i margle, 
C retaceous limeslates, Tri - trzeciorzędowe iły, Tertiary loams, Trpi - trzeciorzędowe iły zwietrzelinowe, 
Tertiary loams, Trłs - trzeciorzędowe łupki i szaro głazy, Tertiary slates and graywackes

Analogicznie do różnic w wielkościach opisanych parametrów przedstawia się rozkład 
wartości wskaźnika SIG określonego dla gleb kwaśnej buczyny niżowej. Najniższe wartości 
wskaźnika odpowiednio -  8 i 10 charakteryzują najuboższe gleby bielicowe omawianego 
zespołu. Wskaźnik SIG z przedziału 14-25 cechuje gleby rdzawe, ochrową i opadowo 
glejową, które wykształcone zostały z utworów piaszczystych o niskim zapasie części 
spławialnych. Grupę gleb, o najwyższych wartościach wskaźnika SIG 32-34, stanowią 
gleby płowe i brunatna wyługowana o wysokim zapasie części spławialnych i kationów 
zasadowych (tab.l, rys.le).

Zróżnicowanie gleb zespołu kwaśnej buczyny niżowej znajduje również odzwierciedlenie 
w klasyfikacji typologicznej badanych powierzchni. Dwie powierzchnie (NOR31 i 
NOR132) według tradycyjnych kryteriów typologii uznane zostały za siedlisko boru 
mieszanego świeżego. Powodem relatywnie niskiej kategorii siedliska na pierwszej
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powierzchni jest bardzo niska bonitacja buka (IV?8)? a na drugiej -  wysoki udział sosny, 
dość niska bonitacja buka (III) i bardzo uboga roślinność runa. Skrajnie odmienny jest 
wynik diagnozy typu siedliskowego lasu dla trzech powierzchni z glebami płowymi i 
brunatnymi (NOR158, NOR165, NOR187), gdzie drzewostan tworzy buk wysokiej (I- 
II) bonitacji. Takie powierzchnie w typologii leśnej uznawane są za wysokoprodukcyjne 
siedliska lasów świeżych (Lśw). Pozostałe powierzchnie wg kryteriów stosowanych w 
siedliskoznawstwie określono jako lasy mieszane świeże (LMśw), z którymi zespół kwaśnej 
buczyny niżowej najczęściej bywa utożsamiany.

Ocena żyzności siedliska na podstawie indeksu SIG [Brożek i in. 2008] na analizo
wanych powierzchniach kwaśnej buczyny niżowrej mieści się wT analogicznym zakresie, 
jaki ustalony został na podstawie tradycyjnych kryteriów typologii -  od oligotroficznych 
siedlisk kategorii borów mieszanych do eutroficznych lasów. Jednak w trzech z dziesięciu 
powierzchni kategoryzacja z uży ciem SIG prowadzi do diagnoz uboższego typu siedliska, 
aniżeli diagnoza tradycyjnymi metodami. W badanym zbiorze pięć powierzchni wg 
kategoryzacji z użyciem SIG uznano za oligotroficzne bory mieszane (NOR31, NOR46, 
NOR132, NOR162 i NOR183), cztery powierzchnie zaliczono do siedlisk mezotroficznych 
(LM) (NOR34, NOR148, NOR158, NOR165). Do siedlisk eutroficznych lasów (L) z 
badanych powierzchni kwaśnych buczyn, według metody SIG. zaliczono tylko jeden 
profil (NOR187) o najwyższej wartości indeksu (34).

RYSUNEK la. Zapas frakcji iłu w  glebach badanych zespołów ubogich lasów liściastych (numery 
zespołów jak w tabeli 1)
FIGURE la. Store o f fraction 0 <  0,002 mm in soils of acidophilous broadleaf forest communities 
(number of communities according to Table 1)
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RYSUNEK lb. Zapas kwasowości całkowitej w  glebach zespołów ubogich lasów liściastych (numery 
zespołów jak w  tabeli 1)
FIGURE lb. Store of total acidity in soils of acidophilous broadleaf forest communities (number of 
communities according to Table 1)
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RYSUNEK 1 c. Zapas węgla organicznego w  glebach zespołów ubogich lasów liściastych (numery zespołów 
jak w  tabeli 1)
FIGURE lc. Store of organie C in soils o f acidophilous broadleaf forest communities (number of commu
nities according to Table 1)
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RYSUNEK ld. Zapas azotu ogólnego w  glebach zespołów ubogich lasów liściastych (numery zespołów  
jak w tabeli 1)
FIGURE Id. Store of total N  in soils of acidophilous broadleaf forest communities (number of communi
ties according to Table 1)

RYSUNEK 1 e. Siedliskowy indeks glebowy (SIG) w  glebach zespołów ubogich lasów liściastych (numery 
zespołów jak w  tabeli 1)
FIGURE le. Trophic soil index (SIG) in soils of acidophilous broadleaf forest communities (number of 
communities according to Table 1)
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Pomorski las bukowo-dębowy (Fago-Quercetum petraeae)
Zespół należący do acydofilnych dąbrów, wyróżniany jest głównie na obszarze Pomorza. 

W analizowanym materiale jest reprezentowany przez sześć stanowisk z obszaru zwartego 
zasięgu zespołu (NOR29, NOR44, NOR49, NOR167) na Pojezierzu Kaszubskim. 
Wysoczyźnie Żarnowieckiej i Równinie Białogardzkiej, oraz dwie powierzchnie spoza 
zwartego zasięgu zespołu (NOR157, NOR159), to jest z rezerwatów położonych na 
obszarach Wzniesień Gubińskich i Wzgórz Dałkowskich. Analizowane gleby pomorskiego 
lasu bukowro-dębowrego zaliczono do gleb brunatnych kwaśnych (NOR44, NOR49, 
NOR159) oraz gleb rdzawych bielicowych -  NOR29 i rdzawych brunatnych -  NOR157. 
Nieco odmienną jest gleba z rezerwatu Wierzchomińskie Bagno, która została określona 
jako mineralno-murszowa -  NOR167 (tab.l). Wśród skał macierzystych badanych gleb 
przeważają utwory zwałowe (piaski lub gliny), w jednym przypadku są to piaski i żwiry 
wodnolodowcowe, a w przypadku gleby mineralno-murszowej -  skałą macierzystą są 
torfy na piaskach rzecznych (tab.l). Zawartość części spławialnych w omawianych 
glebach jest bardzo zróżnicowana. Najbardziej gruboziarnisty jest utwór na powierzchni 
NOR29, gdzie glebę rdzawą bielicową tworzą średniogłębokie piaski słabogliniaste, słabo 
szkieletowe, zalegające na piaskach luźnych pylastych. W glebach brunatnych dominuje 
uziamienie piasków gliniastych podścielonych lub przewarstwionych gliną z domieszką 
kamieni, jedynie w profilu NOR159 piaski gliniaste przykryte są warstwąpyłu zwykłego. 
Dwa profile (NOR157, NOR167) są zbudowane z utworów warstwowanych, w których 
znajdujemy cztery różne grupy mechaniczne. Można je opisać jako bezszkieletowe piaski 
luźne i słabogliniaste przechodzące kolejno w piasek gliniasty lub glinę lekką pylastą, a te 
z kolei podścielone są gliną ciężką pylastą lub utworem ilastym.

Pomorski las bukowo-dębowy zaliczany jest do acydofilnych dąbrów, w których 
kwaśnemu odczynowi i wyługowaniu powierzchni gleb towarzyszy kwasolubna roślinność. 
Poziomy powierzchniowe mają postać płytkiego poziomu detrytusowego (Ofh) lub 
mineralnego poziomu próchnicznego (AEes, A). W przypadku gleby mineralno-murszowej 
wierzchni poziom ma postać murszu zawierającego 27% węgla organicznego. Choć podtyp 
gleby mineralno-murszowej sugeruje silne uwilgotnienie siedliska, to na badanej powierzchni 
nie stwierdzono żadnego gatunku spośród roślin wilgociolubnych, co świadczy o 
przesuszeniu tej gleby i jednocześnie wtórnym charakterze aktualnego zespołu leśnego. 
Kwaśny odczyn gleb badanego zespołu występował w całym profilu (NOR44, NOR157) 
lub pH wzrastało wraz z głębokością do wartości nieznacznie wyższych -  5,4 pH^2Q 
(NOR29, NOR49). W dwóch profilach (NOR159, NOR167) w głębokich poziomach 
skały macierzystej (poniżej 150 i 130 cm) stwierdzono obecność niewielkich ilości węglanu 
wapnia, co zaowocowało istotnym wzrostem pH i wysycenia kompleksu sorpcyjnego 
przez kationy zasadowe. Zapas kationów zasadowych w glebach badanego zespołu wiąże 
się z uziamieniem i typem gleby. W glebach rdzawych jest niski (2,4 i 5,5 mol* 1,5 m '3), 
wyraźnie wyższy jest w glebach brunatnych kwaśnych (27,4-41,7 mol*l,5 m-3), a 
najwyższy w glebie mineralno-murszowej (56 mol-1,5 m~3). Zapas części spławialnych 
jest dość wyrównany (237-428 kg-1,5 m-3) poza najuboższą pod tym względem glebą 
rdzawą bielicową (113 kg-1,5 m~3). Wysoki zasób części spławialnych wpływa na 
relatywnie niską wartość parametru Yp, który za wyjątkiem jednego profilu przyjmuje 
wartości niższe od 0,5. Również parametr N2/C jest mało zróżnicowany i mieści się w 
przedziale 0,0033-0,0082 z wyjątkiem profilu NOR157, gdzie iloraz ten cechuje wysoka 
wartość 0,0105. Siedliskowy indeks glebowy gleby rdzawej bielicowej wynosi 19, a w 
glebie mineralno-murszowej (dla której obliczono go metodą stosowaną do gleb
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organicznych i organiczno-mineralnych), SIGo = 20 . W pozostałych glebach wartość 
SIG jest słabo zróżnicowana i osiąga w glebach brunatnych kwaśnych i glebie rdzawej 
brunatnej wartości od 27 do 29 (tab. 1).

W klasyfikacji według kryteriów typologii leśnej wszystkie badane powierzchnie 
pomorskiego lasu bukowo-dębowego zostały zaliczone do jednej kategorii lasu mieszanego 
świeżego (LMśw). Taką ocenę produkcyjności potwierdza przeciętna bonitacja dębu i 
buka (11,3-111,8), oraz stosunkowo uboga roślinność runa z bezwzględną dominacją 
gatunków siedlisk borowych.

Ocena żyzności siedliska na podstawie indeksu SIG [Brożek i in. 2008] na analizo
wanych powierzchniach pomorskiego lasu bukowo-dębowego grupuje te powierzchnie 
do dwóch kategorii. Powierzchnie, które charakteryzują niskie wartości indeksu SIG 
(NOR29, NOR167), zalicza do oligotroficznych siedlisk borów mieszanych (BM). 
Pozostałe powierzchnie charakteryzowane wartościami SIG>23 zaliczono do kategorii 
siedlisk mezotroficznych -  lasów' mieszanych (LM) (NOR44, NOR48, NOR157, NOR159) 
podobnie jak w ocenie typologicznej.

Środkowoeuropejski acydofilny las dębowy 
(Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae)

Kwaśna dąbrowa trzcinnikowa występująca na zachodzie kraju reprezentowana jest 
w badaniach przez osiem powierzchni reprezentujących zwarty zasięg omawianego zespołu 
(powierzchnie NOR13, NOR20 na obszarze Płyty Krotoszyńskiej, NOR156 na Pojezierzu 
Lubuskim, NOR207, NOR208 na Pojezierzu Poznańskim) oraz krańcowe stanowiska 
zasięgu zespołu na Wyżynie Wieluńskiej (NOR8, NOR9) oraz Wysoczyźnie Tureckiej 
(NOR75). Zbiorowisko to zajmuje położenia płaskie lub wierzchowiny wzniesień, porastając 
przede wszystkim gleby rdzawe (4 z 8 stanowisk) oraz opadowoglejowe (3 z 8 stanowisk). 
W jednym przypadku pod kwaśną dąbrową trzcinnikową stwierdzono glebę glejobielicową 
właściwrą (NOR13) (tab.l). Skałami macierzystymi tych gleb są utwory wodnolo- 
dowrcowe, rzadziej zwałowe i rzeczne, a w uziamieniu dominują piaski. Najbardziej obfitują 
w grube frakcje gleby glejo-bielicowe (NOR13) i opadowoglejowe bielicowane (NOR20), 
zbudowane z płytkich piasków słabogliniastych leżących na piaskach luźnych. Spotykamy 
tu także piaski słabogliniaste podścielone piaskami gliniastymi lub gliną(NOR75, NOR156, 
NOR208), albo odwrotnie -  piaski gliniaste lub gliny piaszczyste średniogłęboko podścielone 
piaskami luźnymi (NOR8, NOR9, NOR207).

Kwaśna dąbrowa trzcinnikowa podobnie jak wcześniej omówiony pomorski las 
bukowo-dębowy należy do grupy dąbrów acydofilnych; zbiorowiska te wikaryzują ze 
sobą. WVnika stąd podobieństwo właściwości gleb tych zespołów. Podobnie, jak gleby 
zespołu Fago-Quercetum, gleby zajęte przez dąbrowę trzcinnikową są zakwaszone i 
wyługowane w wierzchnich poziomach (poziomy akumulacji próchnicy mająpHH20 3,5- 
4,7, wysycenie zasadami 6-21%). W głębokich poziomach gleb bez węglanów, pH i 
wysycenie kationami są nieznacznie wyższe (pHH2Q 4,7-5,7, wysycenie zasadami 10- 
50%). W profilach gleb rdzawych właściwych i rdzawych brunatnych (NOR75, NOR207, 
NOR208) stwierdzono węglan wapnia od głębokości 60-85 cm. Wówczas p H ^  wzrosło 
do wartości z przedziału 7,4-8,4, wysycenie kationami zasadowymi było niemal pełne 
(96-99%).

Wielkość siedliskowego indeksu glebowego, jak również właściwości w najwyższym 
stopniu decydujące o jego wartości, różnicują się w analizowanych glebach (tab.l). 
Najmniejsze wartości siedliskowego indeksu glebowego cechują gleby z widocznym
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procesem bielicowania-opadowoglejowąbielicowaną(NOR20) - SIG=15, głejo-bielicową 
właściwą (N0R13) -  SIG=17 oraz rdzawą bielicową (NOR156) SIG=22 . W dwóch 
pierwszych glebach zadecydował o tym niski zapas kationów zasadowych (5,3-6,3 mol* 1,5 
m-3), niewielki zapas części spławialnych (43,9-59,6 kg* 1,5 m~3) jak również bardzo 
niekorzystny iloraz Yp (1,935 mol Hh*kg_1 części spławialnych). W przypadku gleby 
rdzawej biehcowej wspomniane parametry były nieznacznie korzystniejsze, mniej korzystny 
okazał się parametr N2/C (0,0012 -  najniższy wśród badanych gleb kwaśnej dąbrowy 
trzcinnikowej). Gleby rdzawe właściwe, glebę rdzawą brunatną oraz gleby opadowo- 
glejowe właściwe charakteryzują wysokie wartości siedliskowego indeksu glebowego 
(29-34). W glebach rdzawych przyczynąjest bardzo wysoki zasób kationów zasadowych 
(230-238 mol l,5 m-3) związany z zawartością węglanu wapnia), wysoki zapas części 
spławialnych (173,9-426,3 kg* 1,5 m"3) oraz korzystna wartość parametrów N2/C 
(0,0064-0,0136) i Yp (0,14-0,25). W glebach opadowoglejowych właściwych mimo 
mniejszego zapasu kationów (31,1 i 32,4 mol-1,5 m-3), występuje wysoki zapas części 
spławialnych (227 i 373 kg* 1,5 m"3) oraz równie korzystne wartości parametrów N2/C 
(0,0078 i 0,0111) i Yp (0,16 i 0,27 mol Hh-kg"1 części spławialnych) (tab.l).

W ocenie produkcyjności według kryteriów stosowanych w typologii leśnej, badane 
siedliska kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej są siedliskami lasów mieszanych świeżych 
(LMśw). Wyjątek stanowi powierzchnia z glebą glejo-bielicową, która jest zaliczona do 
siedlisk borów mieszanych świeżych. Kategoryzacja żyzności badanych siedlisk z 
wykorzystaniem wartości SIG opracowana przez Brożka i współautorów [2008] 
potwierdza, że dominują w analizowanym zbiorze siedliska mezotroficzne (LM). Jednak 
powierzchnie o glebach, które opisują skrajne wartości SIG, zostaną według tej 
kategoryzacji zaliczone do siedlisk uboższych -  oligotroficznych (BM) (NOR13, NOR20, 
NOR156), albo bogatszych -  eutroficznych (lasów) z symptomami degradacji (NOR208).

Świetlista dąbrowa subkontynentalna (Potentillo albae-Quercetum 
petraeae)

Cechy siedlisk świetlistej, umiarkowanie ciepłolubnej dąbrowy obrazuje jedenaście 
stanowisk reprezentujących regiony dzielnic przyrodniczo-leśnych: Niziny Wfelkopolsko- 
Kujawskiej (NOR76, NOR79), dzielnicy Łódzko-Opoczyńskiej (NOR64, NOR68 , 
NOR189), Równiny Warszawsko-Kutnowskiej (NOR8O, NOR191), Polesia Podlaskiego 
(NOR89, NOR90), Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej (NOR203), oraz Wyżyny 
Srodkowomałopolskiej (NOR1). Stanowiska nizinne położone są w zakresie wysokości 
150-220 m n.p.m., natomiast jedno stanowisko wyżynne zlokalizowane na Garbie 
Wodzisławskim położone jest na wysokości 380 m n.p.m., na lekko wypukłej 
wierzchowinie. Na terenie nizinnym zespół zajmuje miejsca o płaskiej rzeźbie, albo teren 
pofalowany zajmując cieplejsze skłony południowe i południowozachodnie.

Wśród przebadanych dziesięciu powierzchni świetlistych dąbrów zlokalizowanych w 
rezerwatach na niżu Polski zdecydowanie dominują (8 na 10 powierzchni) piaszczyste, 
łatwo przepuszczalne gleby rdzawe bez cech bielicowania -  rdzawe właściwe i rdzawe 
brunatne, powstałe z piasków wodnolodowcowych lub zwałowych (tab.l). Uziamienie 
tych gleb stanowią piaski słabogliniaste na piaskach luźnych, piaski luźne z 
przewarstwieniami piasków słabogliniastych lub piasków gliniastych silnie kamienistych, 
bądź piaski luźne i słabogliniaste słabo szkieletowe, głęboko podścielone glinami lekkimi. 
Dwie spośród dziesięciu świetlistych dąbrów obszaru niżowego (NOR64, NOR8O) 
zasiedlają gleby brunatne wyługowane (BRwy) uformowane z glin zwałowych z
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piaszczysto-pyłowymi pokrywami łub piasków wodno lodowcowych zasobnych w 
substancje ilaste. Uziamienie tych gleb brunatnych stanowią płytkie piaski gliniaste 
podścielone słaboszkieletowymi piaskami słabogliniastymi, głębiej przechodzącymi w pył 
lub utwór gliniasty. Na powierzchni NOR1, odrębnej pod względem położenia, występują 
rankery właściwe. O takim rozpoznaniu zadecydowała niewielka miąższość gleby, która 
powstała z silnie kamienistej zwietrzeliny odwapnionych opok i margli (tab.l).

Wspólną cechą gleb pod zbiorowiskiem świetlistej dąbrowy jest sprawny rozkład 
substancji próchnicznej. Tylko w jednym spośród 11 badanych profili (NOR89) 
zanotowano występowanie na powierzchni ektopróchnicy grubości 5 cm, która miała 
postać poziomu Ofh i zawierała zaledwie 11,7% węgla. W pozostałych glebach pod 
ektopróchnicą występował mineralny poziom akumulacji próchnicy (A, Ah, ABv) o różnej 
koncentracji węgla (od zaledwie 0,49 do 8,14%, średnio 3,80%) i azotu (0,04-0,34%, 
średnio 0,17%). Powierzchniowe poziomy akumulacji próchnicy (pomijając poziom Ofh 
profilu NOR89), nie wykazują tak silnie kwaśnego odczynu, jak i występuje w 
powierzchniowych poziomach zbiorowisk borów i borów mieszanych [Zwydak i in.2011, 
Lasota i in.2011], W powierzchniowych poziomach gleb świetlistej dąbrowy stwierdzono 
pHH0Q 4,4-5,1, w poziomach wzbogacenia zazwyczaj 4,8-5,2, natomiast w głębokich 
poziomach skały macierzystej może występować odczyn kwaśny (pH}̂ 0 < 5,5), 
częściej jednak odczyn jest słabo kwaśny lub zasadowy (pHH2Q 5,7-8,2). fasadow y 
odczyn w tych poziomach związany jest z obecnością węglanu wapnia. Wystąpił on w 
trzech odkrywkach na powierzchniach NOR76, NOR79, NOR191. W zależności od 
odczynu, zawartości substancji ilastej i wstępowania lub braku węglanów, w glebach 
świetlistej dąbrowy zmienia się zawartość kationów wymiennych i wysycenie kompleksu 
sorpcyjnego. W poziomach akumulacji próchnicy zawartość kationów wynosi od zaledwie 
0.10 cmol(+) kg_1 w profilu NOR189 (w poziomie próchnicznym o uziamieniu piasku 
słabogliniastego i zawartości węgla 0,49%) do 14,3 cmol(+)*kg_1 w poziomie 
próchnicznym profiluNORl, zawierającym siedmiokrotnie więcej frakcji iłu (21%), przy 
zawartości węgla 5,08%. Podobnie duże różnice zawartości kationów zasadowych 
notujemy w głębokich poziomach skaty macierzy stej. Tam gdzie głębokie poziomy tworzą 
piaski luźne lub słabogliniaste bezwęglanowe (NOR89, NOR90), zawartość kationów 
wynosi 0,15-0,35 cmol(+)-kg-1. W poziomach podścielających wykazujących uziamienie 
gliny lekkiej lub pyłu (NOR64, NOR189, NOR203) zawartość kationów wzrasta do 1,0- 
5,2 cmol(+)*.kg_1. W obecności węglanu wapnia nawet w piaskach luźnych zawartość 
kationów wymiennych jest wysoka (4,8- 8,6 cmol(+)*kg_1).

Rozkład parametrów uwzględnianych przy obliczaniu siedliskowego indeksu glebowego 
w glebach świetlistej dąbrowy ma związek z charakterem utworów geologicznych, 
podtypem gleb oraz zasobnością podłoża w węglan wapnia. Całkowity zapas części 
spławialnych dobrze koreluje z podtypami gleb. W glebach rdzawych właściwych jest on 
najmniejszy (38,1-82,8 kg* 1,5 m“3), w glebach rdzawych brunatnych nieco wyższy (80,3- 
276 kg*l,5 m '3), a jeszcze większe wartości osiąga w glebach brunatnych wyługowanych 
(322 i 347 kg* 1,5 m'3). W przypadku rankeru właściwego powstałego ze zwietrzeliny 
opok i margli, ze względu na dużą zawartość iłu w częściach ziemistych zasób części 
spławialnych został określony na 626 kg* 1,5 m~3. Z wielkością całkowitego zapasu części 
spławialnych powiązany jest parametr tzw. „kwasowości przeliczonej”, czyli całkowitej 
kwasowości (rys. Ib) odniesionej do zapasu części spławialnych (Yp). W glebach 
rdzawych Yp mieści się w przedziale 0,57-1,20 mol Hh*kg-1 części spławialnych, w 
glebach rdzawych brunatnych wielkość Yp określa przedział 0,24-0,61, w glebach 
brunatnych wyługowanych 0,17 i 0,20, natomiast w profilu rankeru właściwego z rezerwatu
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Kwiatówka zaledwie 0,06 mol Hh-kg”1 części spławialnych. Kolejną cechą uwzględnianą 
przy formułowaniu siedliskowego indeksu glebowego jest zapas kationów zasadowych. 
Wielkość tego zapasu uzależniona jest od stopnia zakwaszenia, uziamienia oraz obecności 
węglanu wapnia. Zapas kationów wymiennych mieści się w szerokim przedziale od 3,2 
do 305 mol-1,5 m-3, przeciętnie wynosi 68,0 moM,5 m“3. Najniższe zapasy kationów 
(3,2 i 6,9 mol-1,5 m-3) stwierdzono w dwóch profilach gleb rdzawych właściwych o 
gruboziarnistym uziamieniu, bez węglanu wapnia (NOR90, NOR89). W pozostałych 
glebach rdzawych i brunatnych wyługowanych dominują zapasy kationów w przedziale 
33-64 mol-1,5 m~3. Tylko w dwóch profilach opisywana wielkość wykraczała ponad ten 
zakres. Były to profile NOR79 i NOR1, gdzie zapas kationów sięgał odpowiednio 133,3 i 
305,1 mol-1,5 m~3. Czwartą wielkością uwzględnianą przy określaniu siedliskowego indeksu 
glebowego jest iloraz N2/C w powierzchniowym mineralnym poziomie próchnicznym. 
Najniższą wartością tej cechy wyróżniały się dwie gleby rdzawe właściwe (NOR89, 
NÓR90), w których parametr N2/C przyjmował wielkości spotykane w glebach uboższych 
siedlisk (0,0017). W pozostałych glebach osiągał wyraźnie wyższe wartości, przy czym 
w pięciu profilach zawierał się w przedziale 0,0057-0,0098, w czterech przekroczył próg 
0,01 (NOR1, NOR8O, NOR189, NOR203). Przeciętna wartość ilorazu N2/C w glebach 
świetlistej dąbrowy wyniosła 0,0093 (tab.l).

Wartości siedliskowego indeksu glebowego wyrażają zróżnicowanie podtypów gleb 
świetlistej dąbrowy. Najniższe wartości wskaźnika SIG (12, 14 i 22) cechują gleby rdzawe 
właściwe. W glebach rdzawych brunatnych, SIG wynosi od 25 do 32, natomiast najbogatsze 
w tym zespole gleby brunatne wyługowane charakteryzują wielkości SIG powyżej 30 (31, 
34). Najwyższą wartość wskaźnika liczbowego (SIG = 38) wykazał ranker właściwy.

Siedliska, zajęte przez świetlistą dąbrowę na obszarach nizinnych, określono według 
kryteriów typologii leśnej jako las mieszany świeży (LMśw). Potwierdzają taką diagnozę 
bonitacje dębu (11,0-111,3) oraz brak wśród roślin runa gatunków siedlisk eutroficznych. 
Diagnoza LMśw, w przypadku lasów gospodarczych, kwalifikuje je do hodowli 
drzewostanów przede wszystkim sosnowo-dębowych, w których byłoby utrudnione 
kształtowanie się tak bogatych gatunkowo fitocenoz, jakie opisano na powierzchniach 
świetlistej dąbrowy. W przypadku powierzchni NOR1 z obszaru wyżynnego siedlisko 
określono jako las wyżynny świeży (Lwyż św) kierując się głównie rodzajem skały 
macierzystej (opoki i margle okresu kredy). Stosunkowo niską bonitację wzrostową dębu 
(111,5), można na tej powierzchni tłumaczyć małą głębokością biologiczną gleby.

Kategoryzacja żyzności badanych siedlisk nizinnych zajętych przez świetlistą dąbrowę 
subkontynentalną, z wykorzystaniem SIG (opracowana przez Brożka i współautorów 
[2008]) potwierdza, że dominują wśród nich siedliska mezotroficzne (LM). Jednocześnie 
powierzchnie z glebami, które cechują skrajne wartości SIG, zostaną według tej 
kategoryzacji zaliczone do siedlisk uboższych -  oligotroficznych (BM) (NOR89, NOR90), 
albo bogatszych -  eutroficznych (lasów) z symptomami degradacji (NOR8O).

Grądy wysokie (Tilio-Carpinetum calamagrostietosum, 
Tilio-Carpinetum convallarietosum, Stellario holosteae-Carpinetum 

deschampsietosuni)
Grądy wysokie stanowią grupę wielogatunkowych lasów liściastych z dolnym piętrem 

grabowym oraz stosunkowo ubogą roślinnością runa nawiązującą składem do uboższych 
acydofilnych lasów liściastych. Swą nazwę grądy wysokie zawdzięczają warunkom 
położenia, w których się kształtują, a które stwarzają warunki do sprawnego odpływu
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wody opadowej i opadowo-gruntowej, są zatem siedliskami umiarkowanie świeżymi. W 
odróżnieniu od grądów typowych, a zwłaszcza grądów niskich zajmują miejsca wyżej 
położone -  wyniesienia, strefy krawędziowe wysoczyzn, a jeżeli spotykamy je w terenach 
o płaskiej, równej rzeźbie, to występują na odpowiednio przepuszczalnych utworach 
niesprzyjających stagnowaniu wód. Analizowany w pracy materiał badawczy obejmuje 
13 stanowisk grądów wysokich zaliczonych do trzech podzespołów: trzcinnikowego 
grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum calamagrostietosum, grądu subkonty- 
nentalnego podzespołu z konwalią maj ową Tilio-Carpinetum convallarietosum oraz grądu 
subatlantyckiego podzespołu ze śmiałkiem pogiętym Stellario holostae-Carpinetum 
deschampsietosum. Badane stanowiska zajmują stanowiska zlokalizowane w zakresie 
wysokości 77-214 m n.p.m., przeważnie w położeniach płaskich, w kompleksach utworów 
wodnolodowcowych, a także na wypukłych formach terenu -  wierzchowinach i stokach 
w kompleksach utworów zwałowych.

Badania wykazały, że gleby grądów wysokich należą do różnych podtypów Najczęściej 
są to gleby rdzawe: rdzawe bielicowe, rdzawe właściwe i rdzawe brunatne. Rzadziej 
spotykano gleby brunatne (brunatne kwaśne, brunatne wyługowane), płowe (płowe 
właściwe, płowe brunatne), jak również gleby amfiglejowe (tab.l). Tworzywo badanych 
gleb stanowią piaski eoliczne (NOR116, NOR117), piaski rzeczne (NOR192), piaski 
wodnolodowcowe głębokie (NOR123, NOR150) lub podścielone glinami zwałowymi 
(NOR66, NOR102), piaski na iłach plioceńskich (NOR55), piaski zwałowe (NOR111, 
NOR172), jak również gliny zwałowe (NOR109, NOR153) i deluwia (NOR107) (tab.l). 
Uziamienie badanych gleb jest różnorakie, w zależności od rodzaju skały macierzystej. Z 
piasków eolicznych, rzecznych i zwałowych powstają pod grądami wysokimi gleby o 
uziamieniu piasków luźnych, piasków luźnych z przewarstwieniami piasków słabogliniastych 
lub piasków luźnych pylastych. Gleby wytworzone z utworów wodnolodowcowych, glin 
zwałowych i deluwiów mają uziamienie średnio głębokich lub głębokich warstwowanych 
piasków luźnych, piasków słabogliniastych i gliniastych podścielonych glinami, pyłami 
zwykłymi oraz utworami iłowymi. Utwory podścielające zawierają różną ilość iłu od 7- 
10% w utworach pyłowych do 39-67% w utworach iłowych. Całkowitą zawartość iłu w 
glebach badanych zespołów leśnych przedstawiono na rysunku la.

Wśród badanych gleb grądów wysokich wyodrębnia się grupa utworów' powierzch
niowo zakwaszonych i wyługowanych, w których właściwości powierzchniowych 
poziomów diametralnie różnią się od właściwości warstw podścielających. Powierzch
niowe poziomy akumulacji próchnicy o odczynie kwaśnym (pHH2Q 3,9-4,2) są silniej 
wyługowane (V < 20%). W poziomach głębszych zaznacza się odczyn słabo kwaśny lub 
bliski obojętnemu (pHH2Q 6,0- 6 ,9) w glebach niezawierających węglanu wapnia, czemu 
towarzyszy wysycenie zasadami 40-90%. W przypadku, gdy warstwy podścielające 
zawierają węglan wapnia wzrost pH jest jeszcze wyraźniejszy do wartości z zakresu 7,4- 
8,2, podobnie wzrasta wysycenie kationami do zakresu 94-98%. Drugą grupę gleb grądów 
stanowią utwory, w których nie występuje gwałtowny wzrost wysycenia kationami 
zasadowymi, a cały profil wykazuje podobny stopień zakwaszenia. Odczyn tych gleb jest 
kwaśny, a pHH2Q zbliżone do 5,0 lub niekiedy wyższe (NOR66, NOR111, NOR153, 
NOR172). Wyjątek stanowi profil NOR55 wykształcony z piasków zalegających na iłach 
plioceńskich. W przeciwieństwie do pozostałych, gleba ta wykazuje silne zakwaszenie w 
całym profilu (pHH0Q 3,8-4,6), w yróżniają natomiast wyjątkowo wysoka zawartość 
frakcji iłu (< 0,002 mm) -  39% poniżej 50 cm i 67% poniżej 90 cm.



Różnorodność gleb acydofilnych lasów liściastych.. 87

Gleby grądów wysokich akumulują dobrze rozłożoną próchnicę glebową. Zaledwie 
na jednej powierzchni (NOR192) wydzielono poziom ektopróchnicy w postaci poziomu 
Ofh grubości 5 cm, zawierający 18,6% węgla i 0,73% azotu. W pozostałych glebach 
próchnica glebowa wymieszana była z substancją mineralną tworząc poziomy próchniczne 
(A, AEes, OA) z zawartością węgla 1,39-5,98% (średnio 3,57%) oraz azotu 0,058- 
0,34% (średnio 0,185%). Parametr N2/C w tych poziomach jest z reguły wysoki i tylko 
w dwóch profilach wykazuje małe wartości spotykane w ubogich glebach zasiedlanych 
przez bory sosnowe lub świerkowe (NOR192- 0,0019 iNOR107- 0,0025). Na pozostałych 
powierzchniach parametr N2/C osiąga: w pięciu glebach wielkości z przedziałów 0,0039- 
0,0088, w pięciu pozostałych wykracza ponad wartość 0,01. Średnia wartość parametru 
N2/C określonego dla poziomów próchnicznych gleb grądów wysokich jest bardzo 
korzystna i wynosi 0,0103. W glebach grądów wysokich zapas części spławialnych 
przeciętnie wynosi 306 kg-1,5 m~3 za sprawą dwóch utworów glebowych (NOR55 i 
NOR107) wyjątkowo bogatych w substancje ilaste, w których ich zapas określono 
odpowiednio na 1179 i 959 kg l,5 m-3. Dominujące wielkości zapasu części spławialnych 
mieszczą się w dwóch zakresach 160-359 kg-1,5 m-3, oraz druga grupa gleby o niższym 
zapasie 30-83 kg-1,5 m"3, gdzie dominuje uziamienie gruboziarniste piasków luźnych z 
przewarstwieniami piasków słabo gliniastych lub luźnych pylastych. Tę drugą grupę gleb 
charakteryzuje jednocześnie wysoki niekorzystny parametr Yp (kwasowości odniesionej 
do zapasu części spławialnych) 0,74-1,14 mol Hh-kg"1 części spławialnych. Gleby o 
wyższej zasobności w części spławiane wykazują niższe wartości parametru Yp z 
przedziału 0,07-0,45 mol Hh-kg"1 części spławialnych. Zapas kationów zasadowych w 
dwóch profilach gleb rdzawych (NOR172,NOR192) jest niski (5,1 mol-1,5 m-3). Pozostałe 
gleby cechują się wyższym zapasem kationów zasadowych, w bardzo szerokim zakresie 
od 13,2 do 253,0 mol-1,5 m~3. Końcowa wartość wskaźnika SIG, w glebach grądów 
wysokich wykazuje wartość z zakresu 15-36, średnio 26,6. Najniższe wskaźniki SIG 
15-20 charakteryzują profile o najmniejszym bogactwie frakcji ilastych (NOR111, NOR116, 
NOR117, NOR172, NOR192). Pozostałym glebom grądów wysokich odpowiadają 
wartości SIG od 27 do 36, przy czym najwyższy indeks ustalono dla gleby brunatnej 
kwaśnej powstałej z piasków zalegających na iłach plioceńskich -  NOR55 (tab.l).

Według kryteriów klasyfikacji typologicznej stosowanej w lasach gospodarczych, grądy 
wysokie uznane zostały za siedliska lasów mieszanych świeżych. Górne piętro tworzą w 
dojrzałych drzewostanach dąb szypułkowy i bezszypułkowy bonitacji (1)11-111,5, oraz sosna 
bonitacji I-III, natomiast drugie piętro drzewostanu tworzy grab z domieszką lipy. Runo 
tych siedlisk zdominowane jest przez gatunki znoszące zakwaszenie gleby (trzcinnik leśny, 
konwalijka dwulistna, konwralia majowa, szczawik zajęczy, orlica pospolita, borówka czarna) 
oraz gatunki -  wskaźniki wyższej żyzności (zawilec gajowy, prosownica rozpierzchła, 
gwiazdnica wielkokwiatowa, perłówka zwisła, turzyca palczasta), którym nielicznie mogą 
towarzyszyć gatunki siedlisk eutroficznych (marzanka wonna, gajowiec żółty).

Ocena żyzności badanych siedlisk grądów wysokich, z wykorzystaniem wartości 
SIG [Brożka i in. 2008] w większości przypadków zgodna jest z tradycyjnym podejściem 
i potwierdza mezotroficzny charakter siedlisk -  lasy mieszane (LM). W jednym przypadku 
(pow. NOR192) model SIG kwalifikuje siedlisko do grupy borów mieszanych (BM). W 
dwóch innych przypadkach (NOR55, NOR153), wartości SIG przekraczają 33, co 
wskazuje na siedliska eutroficzne (z grupy lasów).
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Subkontynentalny grąd jodłowy (Tilio-Carpinetum abietetosum)
Podzespół jodłowy grądu subkontynentalnego jest charakteryzowrany na podstawie 

siedmiu stanowisk zlokalizowanych na obszarze nizinnym, oraz jedną powierzchnię 
(NOR178) położoną na wyżynach. Badane stanowiska występują w położeniach płaskich 
w zakresie wysokości od 185 do 300 m n.p.m. Każda z badanych gleb grądu jodłowego 
należy do innego podtypu. Łączy je silniejsze uwilgotnienie objawiające się występowaniem 
oglejenia przynajmniej dolnych partii profilu glebowego. Wyjątek stanowi gleba brunatna 
kwaśna zlokalizowana na obszarze wyżynnym (NOR178). Wśród gleb stanowisk 
niżowych wyróżniono glebę rdzawą właściwą w odmianie gruntowoglejowej (NOR70), 
odmiany oglejone gleb brunatnych wyługowanych (NOR74) i brunatnych właściwych 
(NOR190), glebę płowąopadowoglejową(NORIO) oraz glebę gruntowoglejowąmurszową 
(NOR69) i czarną ziemię właściwą (NOR65) (tab.l). Wśród utworów macierzystych 
tych gleb dominują gliny zwałowe (całkowite) lub gliny zwałowe z pokrywami piasków 
eolicznych, piasków7 sandrowych czy organicznych namułów i gytii. Rzadziej spotykane 
skały macierzyste gleb grądów jodłowych to piaszczysto-ilaste utwory zastoiskowe i 
limnoglacjalne, a na obszarze wyżynnym -  łupki z wkładkami szarogłazów w podglebiu 
(tab.l). Charakter utworów macierzystych sprawia, że wśród badanych gleb dominuje 
uziamienie glin lekkich i średnich z płytkimi pokrywami piasków gliniastych lub glin lekkich 
pylastych. Zasobność skał podłoża we frakcję ilastąjest zróżnicowrana, poziomy gliniaste 
zawierają7-33% iłu. Wyjątek stanowi uboższy w części ilaste profil gleby rdzawej właściwej 
w odmianie gruntowoglejowej (NOR70) o uziamieniu piasków słabogliniastych i luźnych 
głęboko podścielonych piaskami luźnymi pylastymi.

Właściwości chemiczne gleb grądów jodłowych są zróżnicowane. Odczyn poziomów 
wierzchnich jest silnie zróżnicowany od silnie kwaśnego do słabo kwaśnego, a nawet bliskiego 
obojętnego (pH -̂,0 3,7-6,5). W głębokich poziomach P ^  jest wyższe (5,2- 8,2) w 
zależności od obecności lub braku węglanów (które stwierdzono w profilach NOR65, 
NOR190). Poziomy akumulacji próchnicy cechuje zróżnicowane wysycenie kationami 
zasadowymi od zaledwie 4% w glebach silne zakwaszonych do 90% w glebie o pH^o 6,5. 
Głębokie poziomy cechuje mniej zróżnicowane wysycenie kationami (32-86% w glebach 
bez węglanów, 97-98% w poziomach zawieraj ących węglan wapnia). Wierzchnie mineralne 
poziomy akumulacji próchnicy zawierająod2,98 do 10,27% węgla organicznego. Wjednym 
przypadku, w glebie gruntowo-glejowej z warstwą murszu, zawartość węgla w poziomie 
powierzchniowym wyniosła 13,09%. Zwartość azotu w poziomach akumulacji próchnicy 
kształtuje się w przedziale 0,16-0,58% (średnio 0,36%), a stosunek C/N mieści się w 
zakresie od 15,0 do 26,6, charakterystycznym dla gleb mezo-eutroficznych. Wielkość 
parametru N2/C w pierwszym mineralnym poziomie próchnicznym jest w większości gleb 
bardzo korzystna w przedziale 0,004-0,032 (średnio 0,014). Gliniaste uziamienie badanych 
gleb sprawia, że całkowity zapas części spławialnych jest wysoki (średnio 656 kg-1,5 m-3), 
choć waha się w szerokim zakresie od 103-1000 kg-1,5 m-3. Najniższa jego wartość 
występuje w najuboższej z analizowanych gleb -  glebie rdzawej gruntowoglejowej na 
powierzchni NOR70). Profil ten cechuje też najmniej korzystna (wysoka) wartość Yp. W 
glebach grądów jodłowych osiągał od 0,026 do 0,983 mol Hh-kg"1 części spławialnych 
(średnio 0,237), przy czym najwyższą wartość stwierdzono w glebie na powierzchni NOR70. 
Profil ten okazał się również najmniej zasobny pod względem kationów zasadowych, których 
zapas wynosił zaledwie 5,3 mol-1,5 m-3. Pozostałe z badanych gleb grądu jodłowego 
wykazywały wyższy zasób kationów (22,5-405,7 mol-1,5 m-3), średnio 191,5 mol-1,5 
m-3 (tab. 1). Tak korzystne parametry złożyły się na relatywnie wysokie wartości siedliskowego
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indeksu glebowego od 29 do 38 (tab.l). Jest to zakres typowy dla gleb mezotroficznych i 
eutroficznych. Średnia wartość tego wskaźnika, dla wszystkich analizowanych gleb grądów 
jodłowych, wynosi 34.

Klasyfikacja typologiczna ocenia siedliska grądów jodłowych przeważnie jako wilgotne 
mezo- lub eutroficzne (lasy mieszane wilgotne lub lasy wilgotne). Do pierwszej kategorii 
lasy mieszane wilgotne (LMw) zaliczono powierzchnie NORIO. NOR69 i NOR70, zaś do 
kategorii lasów wilgotnych (Lw) powierzchnie NOR65 i NOR190. O dobrej zdolności 
produkcyjnej lasów wilgotnych świadczyć może korzystna bonitacja wzrostowa dębu 
(II bonitacja), liczny udział olszy czarnej w drzewostanie oraz obecność domieszki wiązów 
i jesionu. W runie gatunkami odróżniającymi siedliska eutroficzne Lw od siedlisk LMw 
są: gajowiec żółty (licznie występujący), oraz podagrycznik pospolity, czyściec leśny, 
kopytnik pospolity, czartawa drobna i turzyca rzadkokłosa. Na powierzchniach określonych 
jako LMw drzewostany tworzyła jodła lub jodła z sosną, dębem i grabem. Bonitację 
wzrostowąjodły na takich powierzchniach określa zakres 1,7-111,5. Olszy, jesionu i wiązów 
na tych powierzchniach nie stwierdzono, a roślinność runa tworzyły gatunki 
mezotroficzne. Dwie powierzchnie grądów jodłowych włączono do siedlisk świeżych. 
Jest to powierzchnia z glebą rdzawą gruntowo-glejową, gdzie typ siedliskowy określono 
jako las mieszany świeży oraz powierzchnia NOR178 z glebą brunatną kwaśną na obszarze 
wyżynnym, którą uznano za podłoże lasu wyżynnego świeżego (Lwyż św).

Ocena żyzności siedliska na podstawie indeksu SIG potwierdza w zasadzie określone 
typy siedlisk ustalone wg tradycyjnej metody Wyjątek stanowią dwie powierzchnie 
(NORIO, NOR74), gdzie ze względu na wysoką wartość siedliskowego indeksu glebowego 
(>33) zgodnie ze schematem zaproponowanym przez Brożka i współautorów [2008] 
siedlisko należy określić jako eutroficzne -  lasowe, o ubogim runie (Lde).

DYSKUSJA

Spośród analizowanych zespołów ubogich lasów liściastych kwaśna buczyna niżowa 
zajmuje najbardziej zróżnicowane gleby -  dziesięć analizowanych gleb tego zespołu, należy 
do 10 odmiennych podtypów glebowych. Ustalono, że zespół Luzulo pilosae-Fagetum 
może ukształtować się na: dystroficznych glebach bielicowych, bielicach, wszystkich 
podtypach gleb rdzawych, glebie ochrowej, różnych podtypach gleb płowych, glebie 
brunatnej wyługowanej, i opadowoglejowej właściwej. Wymienione gleby cechuje wartość 
siedliskowego indeksu glebowego od zaledwie 8 do 34 i kwalifikuje je do wszystkich 
wyróżnionych kategorii troficzności gleb leśnych. W oparciu o prezentowane wyniki 
można zaryzykować stwierdzenie, że zespół ten może ukształtować się w północno- 
zachodniej Polsce w warunkach odpowiedniego klimatu, o cechach oceanicznych, na 
prawie każdym kwaśnym i bezwęglanowym podłożu, umiarkowanie lub silnie świeżym. 
W zależności od warunków glebowych bukowy drzewostan będzie osiągał różne bonitacje, 
np. na glebie o charakterze bielicy w wieku dojrzałym osiągnie zaledwie V bonitację, na 
glebie brunatnej wyługowanej 1,5-11. Również inni autorzy [Danielewicz i in. 2004] 
zauważają, że kwaśne buczyny obszaru nizinnego mogą występować na różnych glebach, 
takich jak gleby rdzawe brunatne lub gleby płowe bielicowe, brunatne bielicowe i brunatne 
kwaśne, a na obszarze wyżynnym na glebach bielicowych i pararędzinach bielicowanych.

Na obszarze krainy Bałtyckiej siedliska o podobnym charakterze może zajmować 
pomorski las bukowo-dębowy (Fago-Ouercetumpetraeae). Matuszkiewicz [2001] podaje, 
że zespół ten preferuje pagórki moren czołowych z podłożem piaszczysto-gliniasto- 
żwirowym, zajmując najczęściej zbocza o wystawie NW i W. Przy czym zespół ten,
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zdaniem Matuszkiewicza [2001] zajmuje uboższe siedliska aniżeli acydofilna buczyna. 
Prezentowane wyniki nie potwierdzają tego poglądu. W próbie badanych gleb pomorskiego 
lasu bukowo-dębowego natrafiono na gleby brunatne kwaśne oraz rdzawe o charakterze 
oligo-mezotroficznym (w których wartość siedliskowego indeksu glebowego wynosi 
19-29). Naturalnie, mała próba nie musi odzwierciedlać całego spektrum warunków 
glebowych, w jakich kształtuje się wspomniany zespół. Matuszkiewicz [2001] wspomina 
o wy stępowaniu pomorskiego lasu bukowo-dębowego także na glebach bielicoziemnych, 
a z drugiej strony na glebach, których podłoże bogate jest w węglan wapnia, co 
sugerowałoby podobną różnorodność gleb, jak w przypadku kwaśnej buczyny niżowej.

Kolejnym zespołem, którego gleby analizowano na stanowiskach rezerwatowych, a 
który może wykształcać się na zachodzie kraju jest środkowoeuropejski acydofilny las 
dębowy (Calamagrostio arundinaceae-Ouercetum petraeae), wikaryzujący z pomorskim 
lasem bukowo-dębowym. W badanym materiale gleby rdzawe (wszystkich podtypów) 
występują najczęściej w tym zespole. Mniej często spotykane są gleby opadowo-glejowe 
(bielicowane i właściwe) kształtujące silnie świeży wariant gleb tego zespołu. Materiałem 
macierzystym tych gleb są całkowite piaski wodnolodowcowe i zwałowe, jak również 
utwory dwuczłonowe -  piaski podścielone utworami gliniastymi. Mimo zróżnicowanej 
zasobności głębokich poziomów gleby, obecności lub braku węglanów, powierzchniowe 
horyzonty7 wykazują silne zakwaszenie i wyługowanie warunkujące acydofilny charakter 
roślinności. Podobne wyniki uzyskali Lasota i in. [2005] analizując właściwości gleb 
kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej w lasach zagospodarowanych obszaru środkowej 
Wielkopolski. Siedliskowy indeks glebowy w glebach zespołu Calamagrostio arundinaceae- 
Quercetum petraeae koresponduje z kierunkiem procesu glebotwórczego. Glebom, w 
których stwierdzono obecność procesu bielicowania (GBw, RDb, OGb) odpowiadają 
niższe wielkości indeksu (15-22), tam gdzie bielicowanie nie występowało (RDw, RDbr, 
OGw) indeks osiągał wyższe wartości (29-34).

Zupełnie odrębny pod względem fitosocjologicznym jest zespół świetlistej dąbrowy 
subkontynentalnej {Potentillo albae-Quercetum) należącej do rzędu Quercetaliapubescenti- 
petraeae i klasy Querco-Fagetea. Przyrównano ten zespół do ubogich lasów liściastych 
ze względu na cechy drzewostanu (dębowe bonitacji II-III), stały udział gatunków z 
klasy Vaccinio-Picetea oraz umiarkowany trofizm gleb, które w analizowanej próbie 
powierzchni z rezerwatów' okazały się przede wszystkim glebami rdzawymi powstałymi 
na podłożu piasków wodnolodowrcowych lub zwałowych. Gleby brunatne, które 
Matuszkiewicz [2001] uważa za dominujący typ gleb świetlistej dąbrowy, stwierdzono 
tylko w dwóch z 11 badanych powierzchni. Świetlista dąbrowa podobnie jak acydofilne 
dąbrowy porasta głównie gleby rdzawe. To co odróżnia gleby rdzawe świetlistej dąbrowy 
to specyficzne warunki położenia, w jakich się kształtują. Dąbrowa świetlista zajmuje 
głównie miejsca wyniesione lub ciepłe skłony pagórków morenowych i ozów. Gleby 
Potentillo albae-Ouercetum cechuje brak oznak bielicowania (gleby rdzawe zaliczono do 
podtypu rdzawych właściwych lub rdzawych brunatnych), jak również sprawny rozkład 
próchnicy, która w zdecydowanej większości badanych gleb miała postać mullu. 
Przywiązanie świetlistej dąbrowy subkontynentalnej do charakterystycznych form rzeźby 
terenu, warunkujących występowanie licznych gatunków termofilnych było wielokrotnie 
podkreślane w opracowaniach florystycznych [Izdebski i in. 1992; Matuszkiewicz 2001; 
Jakubowska-Garbara i in. 2004]. W badanych glebach indeks SIG uzależniony był w 
głównej mierze od zawartości części spławialnych i kształtował się w zakresie 12-32 w
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glebach rdzawych, w glebach brunatnych przyjmował wysokie wartości 31 i 34, zaś w 
rankerze właściwym, wytworzonym z płytkiej zwietrzeliny odwapnionych margli, w 
podzespole P.a -Q. rosetosum gallicae indeks przyjmował najwyższą wartość (38).

Do uboższych lasów liściastych niewątpliwie możemy zaliczyć tzw. grądy wysokie, 
czyli uboższe postacie grądów, powstające w specyficznych warunkach siedliskowych. 
Według Matuszkiewicza [2001] ubogie postaci grądów, takie jak np. Tilio-Carpinetum 
calamagrostietosum oraz Galio-Carpinetum polytrichetosum zajmują najuboższe i 
najsuchsze siedliska, na jakich mogą wzrastać zespoły grądowe. Są to przede wszystkim 
gleby rdzawe z pokrywami czwartorzędowych piasków. Przeprowadzone badania 
potwierdzają ten pogląd. Różne podtypy grądów, które można określić mianem wysokich 
tworzą się przede wszystkim na glebach rdzawych, w mniejszym stopniu na glebach 
brunatnych kwaśnych, brunatnych wyługowanych, płowych oraz glebach amfiglejowych. 
W zależności od podłoża geologicznego, gleby te mająuziamienie gruboziarnistych piasków 
luźnych przewarstwionych piaskami słabogliniastymi oraz dwukrotnie częściej uziamienie 
piasków podścielonych glinami, pyłami bądź iłami. Podobnie jak w innych acydofilnych 
lasach liściastych, powierzchniowe poziomy wykazują dość silne wyługowanie i 
zakwaszenie. Głębsze poziomy są zasobniejsze w składniki odżywcze i słabiej wyługowane, 
przy czym w utworach gruboziarnistych stwierdza się odczyn słabo kwaśny lub zbliżony 
do obojętnego, zaś drobnoziarniste utwory podścielające mogą wykazywać silniejsze 
zakwaszenie. Właściwości fizykochemiczne gleb grądów wysokich uwarunkowane są 
ukształtowaniem terenu, co udowodnił w swoich badaniach Degórski [1990]. W 
kategoryzacji z użyciem siedliskowego indeksu glebowego gleby grądów wysokich (poza 
nielicznymi wyjątkami) to siedliska mezotroficzne.

Ostatnim zespołem, który można rozpatrywać w kategorii ubogich lasów liściastych 
jest tzw. grąd jodłowy (Tilio-Carpinetum abietetosum) czyli wilgotniejsza i jednocześnie 
uboższa postać grądu z liczniejszym występowaniem jodły, która w znacznym stopniu 
odpowiada siedliskom lasów mieszanych wilgotnych wyróżnianych w typologii leśnej. 
Analizowane gleby takich grądów okazały się bardzo różnorodne. Stwierdzono tu oglejone 
odmiany gleb rdzawych, brunatnych i płowych, ponadto gleby gruntowoglejowe i czarne 
ziemie, w powstawaniu których decydujące znaczenie odegrały utwory gliniaste lub gliny 
z pokrywami piasków. Od gleb omówionych wcześniej zespołów, utwory glebowe, na 
których występują grądy jodłowe, poza silniejszym uwilgotnieniem, odróżnia słabsze 
zakwaszenie oraz stosunkowo duża zasobność we frakcje ilaste i kationy zasadowe. W 
następstwie tego ocena omawianych gleb z wykorzystaniem indeksu SIG kategoryzuje je 
jako mezo-eutroficzne. Gleby grądów jodłowych zasobne są wr substancje próchniczne, 
z czym związany jest wysoki zapas węgla oraz azotu (rys. lc, ld).

Przeprowadzone badania dowodzą, że acydofilne lasy liściaste, takie jak świetlista 
dąbrowa subkontynentalna czy uboższe postaci grądów, w ramach obszarów 
odpowiadających sobie pod względem czynników klimatycznych, zajmują określone 
spektrum warunków glebowych. Dominują w tym zakresie gleby siedlisk mezotroficznych, 
w skrajnych jednak przypadkach gleby zajmowane przez acydofilne lasy liściaste mają 
charakter oligotroficzny, lub eutroficzne w przypadku grądów, świetlistej dąbrowy, a 
także wyjątkowo w przypadku kwaśnej buczyny i dąbrów. Jest to zgodne z wcześniejszymi 
obserwacjami Sikorskiej i Lasoty [2007], według których trudno ściśle dopasować zespoły 
leśne do typów siedliskowych lasu, jak to zaproponowali Sokołowski i in. [1997].
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