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Abstract: The paper presents features o f soils in floristically rich beech and oak-hombeam forest commu
nities. Cambisols, Luvisols and Brunic Arenosols dominate among soils developed without specific 
influence o f water under fertile beech and oak-hombeam forests, whereas generally eutrophic soils with 
features o f gley processes -  Haplic Gleysols, Humic Gleysols, and Fluvisols occur in the wet variants of 
these forests. The richness o f these soils is confirmed by a wide existence o f calcium carbonate, high 
content o f the fine (< 0,02 mm) fraction and good decomposition of organic matter. High fertility o f the 
analyzed soil types is confirmed by the trophic soil index (SIG).

Słowa kluczowe: gleby leśne, siedliska lasów liściastych, żyzność gleb leśnych.

Key words: forest soils, forest sites o f the broadleaf forests, fertility o f forest soils.

WSTĘP

W pracy scharakteryzowano gleby bogatych lasów bukowych oraz żyznych grądów, 
w których runo leśne obfituje w gatunki charakterystyczne dla klasy lasów liściastych 
(Querco-Fagetea). Do grupy takich zespołów niewątpliwie należy żyzna buczyna niżowa 
(iGalio odorati-Fagetum), buczyna źródliskowa ze szczyrem trwałym (Fagus sylvatica- 
Mercurialis perennis), typowe podzespoły grądów {Stellario-Carpinetum typicum, Galio- 
Carpinetum typicum, Tilio-Carpinetum typicum), grądy niskie {Stellario-Carpinetum 
ficarietosum, Galio-Carpinetum corydaletosum, Tilio-Carpinetum stachyetosum) oraz grąd 
zboczowy klonowo-lipowy (Acer platanoides-Tilia cordata).

Celem pracy jest ukazanie różnorodności gleb wymienionych zespołów leśnych 
bogatych buczyn i grądów oraz określenie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w 
glebach poszczególnych zespołów.

METODYKA

Zespoły żyznych buczyn oraz grądów scharakteryzowano na 48 stanowiskach 
badawczych zlokalizowanych w rezerwatach obszaru nizinnego i wyżynnego Polski. 
Szczegółowy wykaz tych powierzchni zamieścili 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
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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 wsp. [2011]. Siedliskowy indeks glebowy 
analizowano w glebach wyróżnionych zespołów roślinnych. Na każdej powierzchni 
pomierzono drzewostan i spisano roślinność runa. Na podstawie bonitacji wzrostowej 
głównych gatunków lasotwórczych określono cząstkową diagnozę siedliska wg 
drzewostanu (w tekście nazywaną „diagnozą wg drzewostanu”). Druga cząstkowa 
diagnoza florystyczna została ustalona na podstawie obecności 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 tradycyjnych 
zasad systemu typologicznego, stosowanego w praktyce gospodarstwa leśnego) [Zasady 
Urządzania Lasu 2003]. Siedliskowy indeks glebowy określany w pracy wykorzystano 
do ustalenia dodatkowej diagnozy siedliska w nowatorski sposób zaproponowany przez 
Brożka i 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”. Różne sposoby oceny jakości siedliska 
badanych zbiorowisk są w pracy porównywane.

WYNIKI

Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum)
Dla scharakteryzowania warunków bytowania zespołu żyznej buczyny przeanalizowano 

11 powierzchni zlokalizowanych w rezerwatach na obszarze Wzgórz Bukowych i 
Wysoczyzny Polanowskiej na Pomorzu Zachodnim, pojezierzy: Kaszubskiego, 
Gnieźnieńskiego, Iławskiego, Olsztyńskiego, Mrągowskiego, Łagowskiego, Wysoczyzny 
Kaliskiej oraz na Śląsku Opolskim. Gleby żyznej buczyny niżowej można zaliczyć do 
trzech typów. Najuboższe pod względem zasobności we frakcje ilaste i składniki pokarmowe 
są gleby rdzawe (rdzawe właściwe i rdzawe brunatne). Drugi typ gleb najczęściej 
występujący to gleby brunatne (brunatne kwaśne lub brunatne wyługowane), trzecią 
grupę stanowią gleby płowe (płowe właściwe lub płowe opadowoglejowe). Wśród skał 
macierzystych gleb żyznej buczyny niżowej przeważają utwory pochodzenia lodowcowego 
-piaski i gliny zwałowe, niekiedy gliny przykryte utworami piaszczystymi lub pokrywami 
pyłowo-piaszczystymi (tab. 1). Ponadto gleby omawianego zespołu powstają z bogatszych 
piasków rzecznych na niżu, oraz lessów, w terenach wyżynnych. Uziamienie utworów 
glebowych uzależnione jest od rodzaju podłoża, z którego gleby się uformowały. W glebach 
wytworzonych z utworów zwałowych uziamienie przyjmuje postać piasków słabo- 
gliniastych podścielonych piaskami luźnymi, piasków gliniastych słabo i średnio 
kamienistych, rzadziej piasków głęboko podścielonych lub przewarstwionych glinami. 
Jeżeli skałę macierzystą tworzą gliny zwałowe lub gliny z pokrywami piasków i utworów 
pyłowo-piaszczystych, gleby mają uziamienie słabo szkieletowych glin lekkich na glinach 
średnich, piasków gliniastych lub piasków gliniastych pylastych płytko i średnio głęboko
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podścielonych glinami lekkimi bądź średnimi. Podłoże lessowe cechuje uziamienie pyłów 
ilastych (bezszkieletowych). Zawartość frakcji iłu (<0,002 mm) ściśle wiąże się z 
uziamieniem badanych gleb. W poziomach o uziamieniu piasków gliniastych zawartość 
iłu wynosi 2-9%, w poziomach gliniastych podścielających lub przewarstwiających piaski 
iłu jest więcej (7-23%). Zbliżoną zawartością iłu charakteryzują się pyły ilaste (8-18%). 
Najuboższe w ił są piaski luźne i słabo gliniaste tworzące gleby żyznej buczyny niżowej na 
powierzchniach NOR21, NOR52 (0-2% iłu).

Gleby żyznej buczyny niżowej cechuje sprawny rozkład materii organicznej. Pod 
ektopróchnicą stwierdza się mineralny poziom próchniczny o zawartości od 1,44 do 
5,16% węgla organicznego o stosunku C/N w zakresie 14-22. W glebach rdzawych i 
brunatnych na granicy poziomów próchnicznych i poziomów wzbogacenia wykształcił 
się poziom przejściowy (ABv, ABbr) sięgający do głębokości 17-45 cm od powierzchni, 
o zawartości węgla od 0,32 do 1,41 % i stosunku C/N 6-21. Poziomy akumulacji próchnicy 
są kwaśne; pH mieści się w granicach 3,9-4,9 z wyjątkiem profilu NOR223, gdzie od
samej powierzchni zanotowano słabo kwaśny odczyn ( p H ^  5,7). Odczyn w poziomach 
próchnicznych kwaśny, wzrasta wraz z głębokością, w zakresie głębokości 30-70 cm 
PHr2o przekracza 5,0, by w głębokich poziomach osiągnąć zakres 5,1-8,3. Ale i tutaj był 
jeden wyjątek -  gleba na powierzchni NOR21 w całym profilu charakteryzuje się pH 
niższym od 5,0.

Parametry oceniane w metodzie SIG wykazują podobne wielkości skupione wokół 
wartości przeciętnych, z wyjątkiem dwóch powierzchni (tab. 1). Te wyjątkowe gleby 
rdzawe (NOR21, NOR52), powstały z ubogich we frakcję iłu utworów piaszczystych. 
Odrębność tych gleb widać przy ocenie zapasu części spławialnych, kationów wymien
nych oraz tzw. kwasowości przeliczonej na zawartość frakcji spławialnych. Podczas, 
gdy w pozostałych glebach żyznej buczyny niżowej zapas części spławialnych mieści się 
w zakresie 143-912 (średnio 574 kg* 1,5 m-3), we wspomnianych glebach rdzawych 
wynosi tylko 32,5 oraz 66 kg* 1,5 m . Całkowity zapas kationów wymiennych osiąga 
wartości 15,1-168 (średnio 99 mol* 1,5 m “3), zaś we wspomnianych dwóch glebach 
rdzawych zaledwie 1,2 i 3,8 mol* 1,5 m 3. Podobna dysproporcja dotyczy kwasowości 
przeliczonej Yv/Czsv. Podczas gdy w glebach o wyższym zapasie części spławialnych 
parametr ten przyjmuje korzystne wartości części spławialnych od 0,099 do 0,345 (średnio 
0,170 mol Hh*kg_1), w profilach NOR21 iNOR52 osiąga odpowiednio 1,591 i 0,602 mol 
Hh-kg"1 części spławialnych. Jedynie wartości parametru N2/C we wspomnianych glebach 
rdzawych nie odstają tak zdecydowanie od wartości określonych w pozostałych glebach 
(0,0046 i 0,0062 w stosunku do przedziału 0,0047-0,0148) (tab.l). Następstwem tych 
dysproporcji są różnice w wartości wskaźnika SIG określonego dla gleb żyznej buczyny 
niżowej. Gleby omawianego zespołu charakteiyzująsię wartościami siedliskowego indeksu 
glebowego w zakresie 29-36 (średnio 32,8). W dwóch profilach (NOR21 i NOR52) 
wskaźnik SIG przyjął niskie wartości 8 i 17, spotykane w glebach dystroficznych i 
oligotroficznych (rys. le). Jak wytłumaczyć tak duże dysproporcje pomiędzy wskaźnikami 
w pozornie jednorodnej pod względem produkcyjności grupie siedlisk? W klasyfikacji 
typologicznej wszystkie bez wyjątków powierzchnie żyznych buczyn obszaru niżowego 
oceniono jako siedlisko lasu świeżego (Lśw), zaś dwie powierzchnie z rejonu wyżynnego 
(NOR2, NOR3) na glebach powstałych z lessu określono jako las wyżynny świeży (Lwyż 
św). Drzewostany badanych płatów żyznej buczyny wykazywały bardzo podobnąbonitację 
wzrostową. Buk osiągał bonitacje z zakresu 1-11,3, również na dwóch glebach rdzawych, 
które są tak wyraźnie różne w ocenie metodą SIG. Bonitacje buka na rdzawych glebach 
były wysokie, zwłaszcza na powierzchni NOR52, gdzie osiągnął I klasę (wysokość
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TABELA 1. Zestawienie parametrów uwzględnianych w obliczaniu siedliskowego indeksu glebowego 
(SIG) w glebach badanych zespołów żyznych buczyn oraz grądów wraz z podtypami i rodzajami gleb 
TABLE 1. Components of trophic soil index (SIG) in soils under rich beech and oak-hombeam forest 
communities with a soil subtypes and parent rock material

Nr profilu
Profile
No.

Podtyp
gleby
Soil
subtype

Rodzaj
gleby

Parent
rock
materiał

Zasoby frakcji 
Store of fraction 
<0,02 mm

Zasoby
kationów
Store
of base cations

Azot
przeliczony

Convertable
N

Kwasowość
przeliczona

Convertable
acidity

SIG

Czsv* WC7.S Slv** Wvvsi N2/C WN WCzsv*** WY

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

21. Galio odorati-Fagetum

NOR2 BRwy Qi 804,69 9 109,49 9 0,0067 6 0,14 9 33
NOR3 Pw Qi 911,55 9 129,43 9 0,0127 8 0,1 10 36
NOR21- RDw Qp 32,47 2 1,25 1 0,0046 4 1,59 1 8
NOR32 BRk Qp 313,73 8 43,81 8 0,0055 5 0,24 8 29
NOR52 RDbr Qgz 65,97 4 3,81 3 0,0062 5 0,6 5 17
NORlOl BRk Qp 434,93 8 66,40 9 0,0047 4 0,16 9 30
NOR147 BRwy Qg 644,60 9 132,04 9 0,0148 8 0,12 9 35
NOR149 Pw Qg 545,30 9 110,81 9 0,0094 7 0,16 9 34
NOR163 BRwy 825,67 9 168,22 9 0,0107 8 0,16 9 35
NOR170 Pog Qp 339,45 9 115,35 9 0,0096 7 0,11 9 34
NOR223 RDbr Qp/g 12,72 7 15,07 7 0,0086 7 0,34 8 29

22. Grądy typowe (Tilio-Carpinetum typicum, Galio-Carpinetum typicum, Stellario-Carpinetum
typicum)

NOR54 BRk Trpi 1447,2 10 181,77 9 0,0134 I 8 0,21 8 !135
NOR63 CZw Qfgp 5120,4 7 118,30 9 0,0255 110 0,27 8 I134
NOR77 RDbr Qfgp 759,00 7 39,59 8 0,0159 ! 9 0,31 8 132
NOR78 BRwy Qp 514,71 9 181,36 9 0,0088 ! 7 0,13 9 34
NOR83 RDbr Qlgp 101,68 6 19,04 7 0,0025 ! 2 0,71 5 20
NOR126 RDbr Qgz 124,57 7 95,55 9 0,0113 ! 8 0,31 8 32
NOR141 RDbr Qfgpż 162,16 7 192,96 9 0,0167 ! 9 0,16 9 34
NOR164 OGam Qbi 905,99 - 543,00 10 0,0073 ! 6 0,42 7 31
NOR166 OGam Qg 709,90 9 153,18 9 0,0063 ! 5 0,08 10 33
NOR173 BRwy Qg 459,21 8 258,31 9 0,0172 ! 9 0,15 9 35
NOR195 Pw Qg 564,65 9 131,62 9 0,0143 ! 8 0,11 9 35
NOR205 BRwy Qg 776,75 9 538,69 10 0,0117 ! 8 0,07 10 37
NOR224 Pw Cro 842,53 9 157,92 9 0,0129 ! 8i

0,11 9 35

23. Acer platanoides -Tilia cordata

NOR103 BRs Q&'Qigp 562,92 9 226,58 9 0,0042 4 0,06 10 32
NORIO6 BRs Qd/p 370,52 8 500,18 10 0,0054 5 0,04 10 33
NORllO PRw Qbi 1516,38 10 965,47 10 0,0259 10 0,01 10 40
NOR124 PRbr Qp 256,26 8 328,69 9 0,0118 8 0,05 10 35
NOR133 BRs Qd/p 339,83 8 328,77 9 0,0099 7 0,07 10 34

przeciętna drzewostanu wyniosła 36,3 m w wieku 120 lat). Na powierzchni NOR21 
bonitacja buka była nieco gorsza (1,7), co wynikało z niższej przeciętnej wysokości 
drzewostanu (32,8 m w wieku 125 lat). Można przypuszczać, że na bonitację 
drzewostanów bukowych, na omawianych powierzchniach, mogą wywierać wpływ 
utwory podścielające zalegające głębiej niż 150 cm, to jest poniżej głębokości uwzględnianej
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TABELA 1. cd -  TABLE 1 continued

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

24. Mercuriali Fagetum +Cephalanthro-Fagenion

NOR33 Rc Qgyw 822,69 9 298,26 9 0,0319 10 0,01 10 38
NOR169 Dp Qp 380,83 8 518,42 10 0,0449 10 0,05 10 38
NOR171 OGam Qt/Qhfp 415,19 8 693,70 10 0,0225 10 0,04 10 38
NOR175 Dw Qdp 470,14 8 629,37 10 0,0568 10 0,02 10 38
NOR222 PRw Qp/g 322,75 8 584,07 10 0,0362 10 0,05 10 38

25. Grady niskie {Tilio-Carpinetum stachyetosum, Galio-Carpinetum corydaletosum, Stellario- 
Carpinetum ficarietosum)

NOR4 MDbr Qmd 1172,96 10 221,75 9 0,0266 10 0,08 10 39
NOR15 MRms Qfgp/g 570,59 9 430,85 10 0,0212 10 0,06 10 39
NOR24 Gw Jg 1532,37 10 655,04 10 0,0092 7 0,02 10 37
NOR50 CZwy Qm 416,02 8 269,51 9 0,0112 8 0,13 9 34
NOR51 MRms Qfep 79,15 5 225,96 9 0,0131 8 0,21 8 30
NOR53 Gp Qdg 644,70 9 299,45 9 0,0180 9 0,04 10 37
NOR105 CZwy Qg 436,23 8 170,75 9 0,0051 5 0,10 10 32
NORII 2 Gt QS> 46,39 - 88,18 9 0,0133 8 0,59 6 31
NOR127 Gms Qfepż ; 123,95 7 246,58 9 0,0271 10 0,24 8 34
NOR168 RDbr Qfgpż 1 132,19 7 81,06 9 0,0098 7 0,28 8 31
NOR185 Gw Qg | 383,29 8 133,73 9 0,0159 9 0,14 9 35
NOR197 OGw Qmd 11222,09 - 565.88 10 0,0067 6 0,74 5 28
NOR198 BRw Qmd 1 821,09 9 201,71 9 0,0317 10 0,11 9 37
NOR2Q6 CZwy Qg 1 633,28 9 569,39 10 0,0196 9 0,06 10 38

Podtyp gleby, Soil subtype: RDw -  rdzawa właściwa, Haplic Brunic Arenosol, RDbr — rdzawa brunatna, 
Haplic Brunic Arenosol, BRk -  brunatna kwaśna, Dystric Cambisol, BRwy -  brunatna wyługowana, 
Endoeutric Cambisol, BRw — brunatna właściwa, Eutric Cambisol, BRs -  szarobrunatna, Mollic Cambisol, 
Pw -  płowa właściwa, Haplic Luvisol, Pog -  płowa opadowoglejowa, Stagnic Luvisol, OGw -  opadowo- 
glejowa właściwa, Stagni-Haplic Gleysol, O Gam -  amfiglejowa, Stagni-Eutric Gleysol, Gw -  gruntowo- 
glejowa właściwa, Haplic Gleysol, Gp -  gruntowoglejowa próchniczna, Mollic Gleysol, Gt -  gruntowo- 
glejowa torfowa, Fibrihistic Gleysol, Gms -  gruntowoglejowa murszasta, Umbric Gleysol, MRms -  
murszaste, Humic Gleysol, CZw -  czarna ziemia właściwa, Mollic Gleysol, CZwy -  czarna ziemia wy
ługowana, Luvic Gleysol, PRw -  pararędżina właściwa, Calcaric Regosol, PRbr -  Calcaric Cambisol, Rc -  
rędzina czarno ziemna, Rendzic Leptosol, Dw -  dełuwialna właściwa, Fluvic Gleysol, Dp -  deluwialna 
próchniczna, Mollic Fluvisol, MDbr -  mada brunatna, Fluvic Cambisol;
Rodzaj gleby, Parent rock material: Qfp -  piaski plejstoceńskich tarasów rzecznych, Fluvial sands, Qfgp -  
piaski wodno lodowcowe, Fhivio- glacial sands, Q%pż -  piaski i żwiry wodnolodowcowe, Fluvio-glacial 
sands and gravels, Qp -  piaski zwałowe, Glacial sands, Qg -  gliny zwałowe, Glacial clays, Qhfp -  piaski 
rzeczne holoceńskie, Holocene fluvial sands, Qd, Qdg -  dehiwia, Residual clays, Qbi -  iły zastoiskowe i 
limnoglacjalne, Limnoglacial and lacustrine loamsdeposits, Qgyw -  gytie i kredy jeziorne, Organic and Chalk 
deposits, Qt -  torfy, Peats, Qm -  namuły rzeczne, Fluvial sludge, Qmd -  mady rzeczne, Fhjvial deposits, 
Cro -  kredowe opoki i margle, Cretaceous limeslates, Tri -  trzeciorzędowe 3y, Tertiary loams, Trpi -  
trzeciorzędowe 2y zwietrzelinowe, Tertiary loams, Jg -  gliny jurajskie, Jurassic clays;
* [kg/1,5 m3]; **[mol/l,5 m 3]; ***[mol/kg czs]

przy ocenie gleb metodą SIG. W przypadku gleby NOR52 z rezerwatu Buczyna warstwę 
podścielającą tworzyły piaski gliniaste o wyższej od wyżej zalegających piasków zawartości 
kationów zasadowych i części spławialnych. Równocześnie obydwie omawiane gleby rdzawe 
żyznej buczyny niżowej odznaczały się wyjątkowo wysoką zawartością fosforu, który nie jest 
uwzględniany w waloryzacji gleb metodą SIG.
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Ocena żyzności siedlisk żyznych buczyn niżowych, z wykorzystaniem wartości SIG 
[Brożek i in. 2008], poza wyżej wspomnianymi wyjątkami, potwierdza, że żyzna buczyna 
niżowa zajmuje eutroficzne siedliska kategorii lasów (L). Wyjątkami są dwie powierzchnie 
z glebami rdzawymi (NOR21 i NOR52), gdzie nie można uzasadnić wielkością indeksu 
SIG produkcyjności drzewostanów bukowych oraz bogactwa roślinności (według 
kategoryzacji SIG takie gleby zostałyby zaliczone do siedlisk oligotroficznych lub 
mezotroficznych). Wśród pozostałych analizowanych buczyn pewne trudności z 
identyfikacją potencjalnej żyzności wg metody SIG wystąpiły na powierzchni NOR2, 
która stanowi uboższy florystycznie wariant żyznej buczyny Galio odorati-Fagetum 
deschampsietosum. Glebę tej powierzchni charakteryzuje SIG o wartości 33 -  granicznej 
pomiędzy siedliskami mezotroficznymi a eutroficznymi.

Grądy typowe (podzespoły typowe grądów: subkontynetalnego Tilio- 
Carpinetum typicum, środkowoeuropejskiego Galio syfoańci-Carpinetum 

typicum i subatlantyckiego Stellario holosteae-Carpinetum typicum)
Właściwości gleb typowych podzespołów grądów obrazuje trzynaście powierzchni 

rozmieszczonych na całym obszarze niżu naszego kraju. Wśród wyróżnionych podtypów 
gleb przeważająnajbogatsze spośród gleb rdzawych -  rdzawe brunatne (NOR77, NOR83, 
NOR126, NOR141) i gleby brunatne wyługowane (NOR78, NOR173, NOR205). Pozostałe 
wyróżnione jednostki to gleby płowe właściwe (NOR195, NOR224), amfiglejowe 
(NOR164, NOR166) oraz gleby brunatne kwaśne (NOR54), a nawet czarne ziemie 
(NOR63). Podłoże typowych podzespołów grądów tworzą przede wszystkim utwory 
zwałowe (głównie gliny zwałowe całkowite i gliny z piaszczysto-pyłowymi pokrywami), 
oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Rzadszymi skałami macierzystymi są utwory iłowe 
zastoiskowe, iły plioceńskie lub zwietrzeliny opok i margli (tab.l). Różnorodna geneza 
utworów macierzystych powoduje zróżnicowane uziamienie pokryw glebowych tych 
utworów. Możemy wyodrębnić tu piaski słabogliniaste z przewarstwieniami piasków 
gliniastych, głęboko podścielone piaskami luźnymi (NOR63, NOR77, NOR83), piaski 
gliniaste (ewentualnie z przewarstwieniami gliniastymi), które zalegąjąna przepuszczalnych 
piaskach luźnych i słabogliniastych (NOR126, NOR141, NOR173). W innych profilach 
(NOR78, NOR195) piaski gliniaste przykrywają gliny lekkie lub gliny lekkie pylaste. 
Stwierdzono również głębokie utwory gliniaste (głównie gliny lekkie) z przewarstwieniami 
piasków gliniastych lub glin średnich (NOR164, NOR166, NOR2Ó5), jak również gliny 
lekkie pylaste podścielone drobnoziarnistymi utworami iłowymi lub pyłami ilastymi (NOR24, 
NOR244). Całkowity zapas iłu w glebach badanych zespołów obrazuje rysunek la, 
zbiorowisko 22.

Gleby grądów typowych odznaczają się różnym stopniem zakwaszenia poziomów 
powierzchniowych, których odczyn waha się od silnie do słabo kwaśnego ( p H ^  3,4-
6,0, najczęściej w zakresie 4,5-5,6). Wysycenie kationami zasadowymi w mineralnych 
poziomach próchnicznych jest zróżnicowane (11-55%), podobnie jak koncentracja węgla 
organicznego (1,57-11,31%, średnio 4,18%) i azotu (0,10-0,80%, średnio 0,25%). Iloraz 
C/N będący wskaźnikiem stopnia rozkładu i mineralizacji związków próchnicznych mieści 
się w tych glebach w zakresie 14-29, średnio wynosi 18. W glebach grądów typowych 
dominuje typ próchnicy muli. Zaledwie w dwóch profilach (NOR83 i NOR 164) na 
powierzchni gleby mineralnej stwierdzono obecność ektopróchnicy (poziomu Ofh, Oh) 
tworzącej próchnicę typu moder, co można tłumaczyć w pierwszym profilu wpływem 
dużego udziału sosny i silniejszym zakwaszeniem, w drugim zaś przypadku silniejszym
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uwilgotnieniem i prawdopodobnie pobagiennym pochodzeniem obecnie stwierdzonej gleby 
amfiglejowej. Głębiej leżące poziomy gleb grądów typowych mają z reguły korzystne 
właściwości chemiczne. Odczyn tych poziomów zmienia się do słabo kwaśnego, 
obojętnego lub nawet zasadowego (pHH?Q 5,5-8,6), tylko w jednym profilu (NOR24), 
gdzie w podłożu występowały iły pliocenskie zawierające 48-85% frakcji < 0,002 mm, 
utrzymał się do najgłębszych poziomów kwaśny odczyn (pHH2Q 4,5). Wraz ze 
zmniejszającym się w głąb profilu zakwaszeniem, wzrasta stopień wysycenia kompleksu 
sorpcyjnego kationami zasadowymi (37-99%). Dominują przy tym gleby o wysokim 
wysyceniu 66-99%, co powodowane jest obecnością węglanu wapnia, który stwierdzono 
w 6 spośród 13 badanych gleb grądów typowych.

Analiza wartości siedliskowego indeksu glebowego oraz jego składowych pokazuje, 
że badane gleby grądów typowych, jakkolwiek reprezentują odmienne regiony niżu Polski, 
i różnią się rodzajem skały macierzystej i uziamienia, odznaczająsię zbliżonymi wartościami 
wskaźnika SIG (wyjątkiem jest powierzchnia NOR83). Składowe SIG kształtują się 
następująco: zapas części spławialnych 121-1447, średnio 529,9 kg* 1,5 m '3; zapas 
kationów zasadowych 39,6-543, średnio 201 mol* 1,5 m"3; parametr Yp 0,05-0,31 części 
spławialnych, średnio 0,21 mol Hh*kg_1; iloraz N2/C 0,0063-0,0255, średnio 0,0126. 
Wartość siedliskowego indeksu glebowego dla gleb typowych grądów zawiera się w 
przedziale 31-37 (średnio 33) (tab.l, rys.le), co bardziej odpowiada eutroficznemu 
charakterowi omawianych siedlisk. Wyjątkiem w badanej grupie jest powierzchnia NOR83 
z glebą rdzawą właściwą, która we wszystkich ocenianych parametrach różni się od 
pozostałych. Charakteryzuje jąnajniższy w badanej grupie wskaźnik SIG = 20, co wynika 
z najmniejszego zapasu części spławialnych (102 kg* 1,5 m“3), niskiego zapasu kationów 
zasadowych (19 mol* 1,5 m~3), relatywnie niekorzystnego parametru Yv/Czsv (0,71 mol 
Hh-kg"1 części spławialnych) oraz parametru N2/C = 0,0025 (tab.l).

Według kryteriów stosowanych w typologii leśnej zdecydowana większość powierzchni 
grądów typowych uznana została za bogate siedliska lasów świeżych (Lśw), co 
potwierdzała na tych powierzchniach wysoka bonitacja wzrostowa (1-11,5) głównych 
gatunków lasotwórczych (Db, Lp) oraz skład roślinności runa. Jedną powierzchnię 
zaliczono do lasu wyżynnego świeżego, ze względu na warunki położenia. Trzy 
powierzchnie (NOR54, NOR77, NOR83) uznano za siedliska uboższe (LMśw) ze względu 
na duży udział sosny w drzewostanie (40-50%), niższą bonitację dębu (II-III) oraz brak 
w runie gatunków -  wskaźników siedlisk eutroficznych.

Kategoryzacja żyzności badanych siedlisk z wykorzystaniem wartości SIG w zasadzie 
potwierdza określoną w tradycyjny sposób jakość siedlisk. Dominują w analizowanym 
zbiorze siedliska eutroficzne (lasów). Powierzchnie, które według kryteriów typologii 
leśnej oceniane są jako uboższe, w dwóch przypadkach według kategoryzacji z użyciem 
SIG także zaliczone zostaną do siedlisk mezotroficznych (LM) (NOR77, NOR83). W 
przypadku trzeciej takiej powierzchni (NOR54) wysoka wartość indeksu SIG (>33), 
wpłynie na ocenę siedliska jako potencjalnie eutroficznego, które aktualnie wykazuje 
zubożenie runa.

Grąd zboczowy klonowo-lipowy (Acer platanoides-Tilia cordata)
O wyjątkowości omawianego zbiorowiska decydują specyficzne warunki siedliskowe. 

Według Jutrzenki-Trzebiatowskiego [1995], który wyróżnił i opisał to zbiorowisko na 
obszarze pojezierzy, najbardziej typowe i naturalne fitocenozy grądów zboczowych 
wykształcają się na zboczach pradolin, jarów i wąwozów o spadku wynoszącym 25-
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40°. Tego typu formy geomorfologiczne zachowały się na terenie Pojezierzy Wschodnio- 
bałtyckich, gdzie liczne rzeki wraz z dopływami stałymi i okresowymi przecinają moreny 
denne i czołowe tworząc sieć jarów i wąwozów. Gleby, które stwierdzono w 5 płatach 
grądów zboczowych, należą do dwóch różnych typów. W rezerwatach „Dolina Osy” 
oraz „Dolina rzeki Brdy” na stromych stokach dolin rzecznych wykształciły się eutroficzne 
gleby szarobrunatne, w pozostałych trzech rezerwatach („Grabowiec” NORllO, „Jar 
Brynicy” NOR124, „Klonowo” NOR133) bogate florystycznie grądy zboczowe 
ukształtowały się na zasobnych w węglany pararędzinach (tab.l).

Podstawową cechąwyróżniającą gleby szarobrunatne -  rzadko spotykany, bogaty podtyp 
gleb brunatnych -  jest głęboki poziom akumulacji próchnicy, który na badanych 
powierzchniach łącznie z poziomem przejściowym osiągnął 70 (NOR 103) i 65 (NOR 106) 
cm miąższości. Poziom próchniczny stopniowo przechodzi w poziom brunatnienia i dalej w 
skałę macierzystą, toteż budowę tych gleb można zatem opisać klasyczną sekwencją 
poziomów: A - ABbr - Bbr - BbrC - C. Uziamienie omawianych gleb szarobrunatnych 
powstałych z utworów zwałowych jest zróżnicowane. W rezerwacie „Dolina Osy” 
stwierdzono występowanie jednorodnych glin piaszczystych zawierających 10-30% szkieletu 
polodowcowego, natomiast w rezerwacie „Dolina rzeki Brdy” dominowały piaski gliniaste 
przewarstwione glinami, głęboko podścielone luźniejszymi piaskami słabogliniastymi, z 
niewielką(5%) domieszkąkamieni w całym profilu. Gleby szarobrunatne wykazujądoskonałe 
właściwości chemiczne. Odczyn w poziomach akumulacji próchnicy jest słabo kwaśny do 
obojętnego ( p H ^  6,2-7,4), wysycenie kationami bardzo wysokie (72-97%). Głębiej leżące 
poziomy brunatnienia cechują się odczynem obojętnym lub zasadowym (pH 7,3-8,2), 
któremu towarzyszy niemal pełne wysycenie kationami zasadowymi (94-99%). Tak 
korzystne właściwości wynikąjąz obecności węglanu wapnia lub jego pozostałości w postaci 
wysokiej zawartości wymiennych form wapnia (w poziomach akumulacji próchnicy 130— 
300 m g/l00 g gleby, w poziomach Bbr i BC 200-550 m g/l00 g).

Gleby grądów zboczowych określone jako pararędziny odznaczają się zróżnicowaną 
morfologią i uziamieniem w zależności od charakteru skały macierzystej, z której zostały 
uformowane. W rezerwacie „Grabowiec” na pochyłej skarpie doliny Wisły odsłoniły się 
iły zastoiskowe zawierające ponad 20% CaCOr  W rezerwacie „Jar Brynicy” gleba 
wytworzyła się z utworów warstwowanych -  poziomy górne (A - BCca) powstały z 
płytkiej, bezszkieletowej gliny z dużą domieszką pyłu, poniżej której zalega luźny piasek z 
domieszką 10% żwiru, zawierający ponad 6% węglanów. Również gleba w rezerwacie 
„Klonowo” powstała z utworów niecałkowitych. Poziomy A-Ag-BC (do głębokości 90 
cm) wytworzyły się z piasków zwałowych o różnej szkieletowości (5-30% kamieni). 
Poniżej występuje silnie zwięzła gliny zwałowa z domieszką20% kamieni. Tylko w ostatniej 
z wymienionych gleb zauważono w górnych warstwach ślady procesów glejowych 
wywołane zatrzymywaniem się wód śródpokrywowych nad zwięzłą gliniastą warstwą 
podścielającą. Omawiane pararędziny wykazują równie korzystne właściwości chemiczne 
jak wcześniej omówione gleby szarobrunatne. Konsekwencją obecności węglanu wapnia 
jest zasadowy odczyn (pH 7,3-8,3) i niemal pełne wysycenie kompleksu sorpcyjnego
kationami zasadowymi (92-99%). Poziomy akumulacji próchnicy wykazują bardzo dobrą 
i trwałą strukturę gruzełkowąbądź ziarnistą, będącą efektem dużej aktywności biologicznej, 
o czym świadczy obecność przedstawicieli mezofauny glebowej, wysoki poziom 
spulchnienia tych poziomów oraz korzystna wartość stosunku C/N 13-17.

Omawiane gleby grądów zboczowych, ze względu na różne uziamienie charakteryzuje 
szeroki zakres całkowitego zapasu części spławialnych 256-1516, średnio 609 kg* 1,5 
m-3, przy czym najwyższy zapas stwierdzono w glebie na powierzchni NOR110 powstałej
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z iłu warwowego. Obecność węglanu wapnia w glebach grądów zboczowych sprawia, że 
są one bardzo zasobne w kationy zasadowe, których całkowity zapas to wartości od 227 do 
966 (średnio 470 mol-1,5 m~3). Gleby tego zbiorowiska cechuje korzystny parametr Yp (z 
zakresu 0,006-0,067 części spławialnych, średnio 0,043 mol Hh-kg"1). Ze względu na 
różnice w koncentracji azotu w poziomach akumulacji próchnicy, parametr N2/C przyjmuje 
wartości z zakresu 0,0042-0,0259. Siedliskowy indeks glebowy w glebach grądów 
zboczowych osiąga wartości od 32 do 40, średnio 34,8 (tab.l, rys. le, zbiorowisko 23).

W typologii leśnej siedliska grądów zboczowych traktowane sąjako siedliska lasu świeżego 
(umiarkowanie lub silnie świeżego) w zależności od lokalnych warunków położenia, wystawy 
stoku, na którym wykształciło się zbiorowisko lub od obecności oglejenia w glebie. Drzewostan 
jest bardzo bogaty w gatunki, a tworzą go głównie klon pospolity i lipa drobnolistna z 
domieszkami grabu, jesionu, dębu szypułkowego, buka, jaworu, sosny, osiki i wiązu górskiego. 
Eutroficzny charakter siedlisk grądów zboczowych podkreśla obecność w runie takich roślin, 
jak czerniec gronkowy, szczyr trwały i podagiycznik pospolity.

Ocena żyzności badanych siedlisk grądów zboczowych z wykorzystaniem wartości 
SIG opracowana przez Brożka i in. [2008] jest całkowicie zgodna z oceną typologiczną i 
zalicza omawiane siedliska do grupy siedlisk eutroficznych (lasów).

RYSUNEK la. Zapas frakcji iłu w glebach badanych zespołów bogatych buczyn i grądów (numery 
zespołów jak w tabeli 1)
FIGURE la. Store o f fraction 0<O,OO2 mm in soils o f rich beech and oak-hombeam forest communities 
(numbers o f communities according to Table 1)
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RYSUNEK lb. Zapas kwasowości całkowitej w glebach badanych zespołów bogatych buczyn i grądów 
(numery zespołów jak w tabeli 1)
FIGURE lb. Store o f total acidity in soils o f rich beech and oak-hombeam forest communities (numbers 
of communities according to Table 1)

RYSUNEK lc. Zapas węgla organicznego w glebach badanych zespołów bogatych buczyn i grądów 
(numery zespołów jak w tabeli 1)
FIGURE lc. Store o f organie C in soils o f rich beech and oak-hombeam forest communities (numbers of 
communities according to Table 1)
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RYSUNEK ld. Zapas azotu ogólnego w glebach badanych zespołów bogatych buczyn i grądów (numery 
zespołów jak w tabeli 1)
FIGURE Id. Store o f total N in soils o f rich beech and oak-hombeam forest communities (numbers of 
communities according to Table 1)

RYSUNEK le. Siedliskowy indeks glebowy (SIG) w glebach badanych zespołów bogatych buczyn i 
grądów (numery zespołów jak w tabeli 1)
FIGURE le. Trophic soil index (SIG) in soils o f rich beech and oak-hombeam forest communities 
(numbers o f communities according to Table 1)
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Buczyna źródliskowa (Fagus sylvatica-Mercurialis perennis) 
Ciepłolubna buczyna kaszubska (Fagus syfoatica-Cypripedium calceolous)

Eutroficzne, bogate florystycznie lasy bukowe reprezentowane są przez pięć powierz
chni badawczych (cztery powierzchnie buczyn źródliskowych i jedna powierzchnia 
ciepłolubnej buczyny kaszubskiej) zlokalizowane w rezerwatach przyrody Pomorza 
Zachodniego. Gleby tych zbiorowisk są dwojakiego rodzaju. Są to eutroficzne gleby 
wilgotne -  deluwialne właściwe bądź deluwialne próchniczne, ukształtowane z 
drobnoziarnistych osadów w kompleksach utworów zwałowych, oraz gleby amfiglejowe 
uformowane z płytkich osadów organicznych na pyłach i piaskach rzecznych. Odmienny 
charakter majągleby słabiej uwilgotnione ale wykształcone na podłożu bogatym w węglan 
wapnia. Wyróżniono tu buczynę ze szczyrem trwałym na pararędzinie właściwej 
wykształconej z piasków i glin zwałowych, oraz buczynę kaszubską na wyjątkowo rzadkiej 
w obszarach nizinnych glebie -  rędzinie czamoziemnej powstałej z kredy jeziornej (tab.l). 
Uziarnienie omawianych gleb jest niezwykle różnorodne. Warstwowane osady deluwialne 
są tworzone przez utwory pyłowe na glinach piaszczystych i ciężkich albo gliny pylaste 
podścielone glinami średnimi i lekkimi. Uziarnienie gleb węglanowych jest nieco odmienne, 
pararędzina wykazuje uziarnienie gliny lekkiej na piaskach gliniastych, natomiast rędzinę 
czarnoziemną tworzą pył ilasty i glina ciężka pylasta podścielone iłem pylastym.

Pomimo zróżnicowana utworów macierzystych i uziamienia można wskazać pewne 
wspólne cechy badanych gleb. Powierzchniowe poziomy akumulacji próchnicy odznaczają 
się bogactwem związków próchnicznych, o czym świadczy wysoka koncentracja węgla 
organicznego (5,3-10,3%, średnio 7,6%), oraz niski iloraz C/N zamykający się w wąskim 
zakresie (11,5-15,3), co świadczy o zaawansowanym przeobrażeniu związków 
próchnicznych. Omawiane gleby źródliskowych i ciepłolubnych buczyn odznaczają się 
wysokim całkowitym zapasem węgla organicznego oraz azotu ogólnego (rys. lc, ld, 
zbiorowisko 24). Kolejną cechą decydującą o eutroficzności tych gleb jest zasobność w 
węglan wapnia. We wszystkich pięciu profilach (także wilgotniejszych glebach 
deluwialnych i amfiglejowej) występował węglan wapnia w ilości od Ido 96%. Najmniej 
węglanów zawierały górne i środkowe poziomy gleby deluwialnej próchnicznej (NOR169), 
najwięcej -  poziomy kredy jeziornej w rędzinie czamoziemnej (NOR33). Węglan wapnia 
zapewnia obojętny lub słabo zasadowy odczyn badanych gleb, który już w powierzch
niowych poziomach przejawia się wartościami pH 7,2-7 ,5 , głębiej jeszcze 
wzrastającymi do 7,8-8,4. Kompleks sorpcyjny badanych gleb jest niemal zupełnie 
wypełniony kationami zasadowymi (91-99%), których zasób sięga nawet 40-60 
cmol(+)*kg'1. Wysokie stężenie kationów zasadowych łączy się z bardzo niską 
kwasowością, którą zobrazowano na rysunku lb.

Powyższe właściwości decydują o wielkości parametrów uwzględnianych przy 
obliczaniu siedliskowego indeksu glebowego. Wysoki całkowity zapas części spławialnych 
od 323-823 kg* 1,5 m 3 oraz niska kwasowość decydują o bardzo korzystnym parametrze 
Yp (0,009-0,049 mol Hh*kg 1 części spławialnych). Podobnie całkowity zapas kationów, 
który wynosi 298-694 mol-1,5 m 3 oraz parametr N2/C w pierwszym poziomie 
mineralnym, mieszczący się w zakresie 0,023-0,057 składają się na bardzo wysoką 
końcową ocenę żyzności badanych gleb. Siedliskowy indeks glebowy osiąga w glebach 
buczyny źródliskowej i buczyny kaszubskiej jednakową wartość 38 w skali 1^10 (tab. 1, 
rys. le, zbiorowisko 24).
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W klasyfikacji typologicznej omawiane siedliska zaliczane są do eutroficznych siedlisk 
wilgotnych (Lw) lub świeżych (Lśw). Do lasów wilgotnych zaklasyfikowano płaty buczyn 
źródliskowych, gdzie na wyższe uwilgotnienie wskazywały niektóre gatunki roślin runa 
(pokrzywa zwyczajna, czyściec leśny, niecierpek pospolity, czartawa pospolita, śledziennica 
skrętolistna, czosnaczek pospolity). Powierzchnię ciepłolubnej buczyny kaszubskiej 
(storczykowej) (NOR33) zaliczono do siedlisk lasów świeżych ze względu na brak roślin 
-  indykatorów uwilgotnienia. O wysokiej produkcyjności omawianych siedlisk świadczy 
bonitacja wzrostowa drzewostanów bukowych -  I-II. Drzewostan bukowy na 
powierzchni NOR169 z glebą deluwialną próchniczną osiągnął imponującą wysokość 
przeciętną 45,5 m w wieku 110 lat.

Ocena żyzności prezentowanych w pracy siedlisk buczyn źródliskowych oraz buczyny 
ciepłolubnej z wykorzystaniem wartości SIG wg klucza Brożka i in. [2008] jest zgodna z 
oceną typologiczną i jednoznacznie zalicza omawiane siedliska do grupy siedlisk 
eutroficznych (lasów).

Grądy niskie (subkontynentalny grąd niski z czyśćcem leśnym -  
Tilio-Carpinetum stachyetosum, subkontynentalny grąd niski z 

kokoryczami -  Tilio-Carpinetum corydaletosum, środkowoeuropejski grąd 
niski z czyśćcem leśnym -  Galio sylvatici-Carpinetum corydaletosum, 

subatlantycki grąd niski z ziarnopłonem wiosennym -  Stellario holosteae-
Carpinetum ficarietosum)

Grądy niskie to najbogatsze postacie grądów powstające w miejscach wilgotnych, 
najczęściej na glebach eutroficznych z wysokim poziomem wody gruntowej. W 
analizowanym materiale grądy niskie reprezentuje 14 stanowisk w rezerwatach przyrody 
całego obszaru niżu naszego kraju. Badane gleby grądów niskich należą do kilku typów, 
wśród których najliczniejsze są eutroficzne gleby gruntowoglejowe w podtypach: 
właściwym, próchnicznym, murszastym i torfowym (NOR24, NOR53, NOR112, 
NOR127, NOR185) oraz czarne ziemie wyługowane (NOR50, NOR105, NOR206). Na 
badanych stanowiskach stwierdzono ponadto występowanie gleb murszastych (NOR15, 
NOR51), mady rzecznej brunatnej (NOR4), gleby opadowoglejowej właściwej (NOR 197) 
jak również gruntowoglejowych odmian gleb brunatnych właściwych (NOR198) czy 
rdzawych brunatnych (NOR168) (tab.l). W tych ostatnich zanotowano najsłabsze cechy 
procesów glejowych, które uwidoczniły się w glebie brunatnej od 50 cm, a w glebie 
rdzawej dopiero od 100 cm od powierzchni. Pozostałe gleby wykazywały cechy procesów 
glejowych już bezpośrednio pod poziomem akumulacji próchnicy. Materiał macierzysty 
gleb grądów niskich tworzą utwory gliniaste: zwałowe, deluwialne i rezydualne, utwory 
pochodzenia aluwialnego (mady rzeczne i namuły), a także piaski i żwiry wodnolodowcowe 
całkowite lub podścielone glinami. Piaski rzeczne tarasów plejstoceńskich stwierdzono w 
jednym przypadku (tab. 1). Uziamienie omawianych gleb jest bardzo zróżnicowane. Gleby 
wytworzone z piasków wodnolodowcowych lub rzecznych cechuje uziamienie piasków 
luźnych, piasków słabogliniastych podścielonych lub przewarstwionych piaskami luźnymi, 
z różną domieszką kamieni i żwiru. Utwory gliniaste, mady i namuły mają uziamienie 
piasków gliniastych i glin piaszczystych na glinach lekkich i średnich, niekiedy również 
glin średnich i ciężkich na utworach ilasto-pyłowych, bądź całkowitych iłów, w których 
zawartość frakcji ilastej sięga nawet 60%.
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Eutroficzny charakter gleb grądów niskich wyraża się w ich doskonałych właściwoś
ciach chemicznych, a także w bogactwie związków próchnicznych. Poziomy akumulacji 
próchnicy, o miąższości zróżnicowanej od 15 do nawet 100 cm, mają poza jednym 
przypadkiem doskonałą strukturę agregatowąi zawartość węgla od 1,33 do 12,8% (średnio 
4,11%), i azotu od 0,08 do 0,93% (średnio 0,29%). Stosunek C/N w tych poziomach 
mieści się w zakresie od 9,8 do 18,8 (średnio 14,2). W glebie gruntowoglejowej torfowej 
(NOR112) w Puszczy Kampinoskiej na powierzchni występował poziom organiczny o 
strukturze ziarnistej zawierający 37,7% węgla i 2,24% azotu, co odpowiada wartości 
C/N 16,8. Poziomy akumulacji próchnicy tych gleb są kwaśne lub słabo kwaśne (pHmQ
4,4-6,5), i wysycone kationami zasadowymi w zakresie od 27 do 89%. Tuż pod poziomami 
próchnicznymi odczyn jest słabo kwaśny, obojętny lub nawet zasadowy (pHH2Q 5,2- 
8,1), a wysycenie kationami wysokie lub bardzo wysokie (66-96%). Głębokie poziomy 
gleb grądów niskich są bardzo bogate w kationy zasadowe, najczęściej wykazują odczyn 
obojętny i zasadowy. W dziesięciu spośród czternastu badanych gleb stwierdzono 
występowanie węglanu wapnia.

Całkowity zapas kationów zasadowych w badanych glebach jest wysoki (81-655 
mol-1,5 m-3, średnio 297 mol* 1,5 m"3). Z powodu różnego zapasu części spławialnych 
(46,4-1532, przeciętnie 587 kg* 1,5 m~3) i niewielkiego zakwaszenia parametr Yp przyjmuje 
wartości w szerokim zakresie (0,020-1,265), przy czym dominują niskie korzystne jego 
wartości, czego wyrazem jest niska wartość średnia Yp = 0,199 mol Hh*kg_1 części 
spławialnych. Akumulacja dobrze przetworzonych związków próchnicznych sprawia, że 
iloraz N2/C w poziomach próchnicznych mieści się w zakresie 0,0051-0,0317, średnio 
0,0163. Siedliskowy indeks glebowy w glebach grądów niskich osiąga wysokie wartości 
od 28 do 39, przeciętnie 34 (tab. 1, rys. le, zbiorowisko 25), co potwierdza eutroficzny 
charakter badanych gleb.

W tradycyjnym ujęciu klasyfikacji typologicznej gleby grądów niskich łączy się z 
siedliskami lasów wilgotnych (Lw) na nizinach i lasów wyżynnych wilgotnych (Lwyż 
w) na obszarach wyżynnych. O takim przyporządkowaniu decyduje podwyższone 
uwilgotnienie podłoża, skład gatunkowy i wydajność produkcyjna drzewostanów 
(drzewostany grabowo-dębowe wysokiej bonitacji z domieszką jesionu, wiązów) oraz 
obecność w runie leśnym gatunków wskaźników siedlisk eutroficznych i wilgotnych 
(podagrycznik pospolity, czyściec leśny, niecierpek pospolity, czartawa pospolita, 
kokorycze, gwiazdnica gąjowa, czosnek niedźwiedzi, turzyca rzadkokłosa). Tylko w 
przypadku jednej powierzchni (NOR168), gdzie w glebie rdzawej brunatnej cechy procesów 
glejowych wystąpiły dopiero w głębokich poziomach, typ siedliskowy lasu ustalono jako 
las silnie świeży.

Ocena żyzności badanych siedlisk grądów niskich uwzględniająca wartości STG wg 
schematu zaproponowanego przez Brożka i in. [2008] jest dla wszystkich powierzchni 
jednoznaczna, zalicza omawiane siedliska do eutroficznych (lasów), w czym jest zgodna 
z tradycyjnym podejściem typologii leśnej.

DYSKUSJA

Analiza utworów glebowych tworzących siedliska żyznych lasów bukowych i grądów 
świadczy o tym, że jednym z ważniejszych czynników decydujących o żyzności gleb 
leśnych jest zasobność gleby w substancje ilaste. Gleby tworzące siedliska żyznych lasów 
bukowych i grądów na obszarze nizinnym są w przeważającej mierze bogate w części
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spławialne, w skład których wchodzą minerały ilaste. Zapasy części spławialnych w tej 
grupie gleb, poza nielicznymi wyjątkami przekraczają 100 kg* 1,5 m '3. Wysoka zasobność 
w drobne frakcje ziemiste wynika z charakteru dominujących utworów macierzystych, 
którymi są skały gliniaste (gliny zwałowe, deluwialne, rezydualne), pyłowe, a nawet ilaste. 
Utwory piaszczyste, jeśli występują, to w ykazują przew arstw ienia utworów 
drobnoziarnistych. W takich utworach, przy braku silniejszego wpływu wody, najczęściej 
występującymi procesami glebotwórczymi są procesy brunatnienia i płowienia. Związek 
żyznych lasów grądowych i buczyn z podłożem gliniastym oraz powstającymi na nim 
bogatymi glebami brunatnymi był wykazywany w wielu pracach m.in. Wierzchowskiej 
[1981], Zielonego i in. [1993], Kwiatkowskiego [1994], Prusinkiewicza i Michalczuka 
[1998], oraz Brożka i in. [2007]. W grądach niskich, które tworzą się w miejscach z 
odpowiednio wysokim poziomem wody gruntowej, charakterystycznymi glebami są 
eutroficzne gleby gruntowoglejowe, czarne ziemie oraz oglejone odmiany gleb brunatnych. 
Na takich wilgotniejszych siedliskach dodatkowym, obok wysokiej zasobności we frakcje 
ilaste, czynnikiem wpływającym na jakość utworów glebowych jest akumulacja silnie 
przetworzonej, bogatej w azot i kationy zasadowe endopróchnicy. Akumulacja takiej 
próchnicy zachodzi przy słabo kwaśnym, obojętnym lub nawet zasadowym odczynie 
gleby. Korzystne cechy chemiczne (niską kwasowość, wysoką zawartość kationów 
zasadowych) warunkuje obecność węglanu wapnia, który w analizowanych glebach 
żyznych lasów bukowych i grądowych stwierdzono w ponad połowie profili glebowych 
(w glebach buczyn źródliskowych, ciepłolubnej buczyny kaszubskiej, grądów zboczowych 
oraz w większości gleb grądów niskich). Bez wątpienia bardzo istotnym czynnikiem 
decydującym o kształtowaniu się eutroficznych gleb grądów niskich, grądów zboczowych, 
buczyn źródliskowych, czy buczyn ciepłolubnych są warunki położenia, warunkujące 
stosunki wodne oraz mikroklimat. Przykładowo badane płaty grądów zboczowych 
umiejscowione były na stromych krawędziach moren, zboczach jarów i mis jeziornych, 
gdzie odsłoniły się utwory geologiczne bogate w węglany. Z kolei buczyny źródliskowe 
spotykane były w dolnych partiach wysoczyzn morenowych, w miejscach, z których 
wypływa woda bogata w rozpuszczone składniki pokarmowe, a także przy źródliskach, 
nad strumieniami i w otoczeniu jezior. Na znaczenie warunków położenia w kształtowaniu 
się siedlisk omawianych fitocenoz zwraca uwagę Jutrzenka-Trzebiatowski [1995], 
Matuszkiewicz [2001], Danielewicz i in. [2004]. Z kolei badania Degórskiego [1990] 
potwierdzają wpływ topografii terenu na kierunek procesów glebotwórczych oraz 
właściwości wodno-troficzne gleb powstających w katenie glebowo-roślinnej na 
podobnym materiale geologicznym.

Bogactwo badanych gleb w substancje ilaste, kationy zasadowe, niska kwasowość 
oraz doskonałe właściwości substancji próchnicznej gleb żyznych lasów bukowych oraz 
grądowych sprawia, że wielkości siedliskowego indeksu glebowego charakteryzujące 
badane zespoły, poza nielicznymi wyjątkami, mieszczą się w zakresie od 30 do 40.
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