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Abstract: The paper presents the application of the Trophic Soil Index (SIG) to distinguish the trophic 
variants o f the soil subtypes. Based on analytical features, the SIG was calculated for Haplic Podzols, 
Haplic and Albic Brunic Arenosols, Distric, Eutric and Endoeutric Cambisols from the uplands and 
lowlands o f Poland. The calculated SIG indices allowed to group the analyzed soils into dystrophic, 
oligotrophic, mesotrophic and eutrophic subtype variants. There is direct correlation between the distin
guished variants o f soil subtypes, the plant communities in forests and forest site types.
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WSTĘP
Troficzność gleb określana jest najczęściej na podstawie wysycenia kompleksu sorp

cyjnego kationami o charakterze zasadowym, a jej przejawem jest występowanie gatun
ków roślin o określonych wymaganiach pokarmowych [Klasyfikacja gleb leśnych Polski 
2000]. Definicje troficzności ujmują najczęściej stan zasobów pokarmowych danego te
renu, a także zespół czynników środowiskowych decydujących o żyzności. Autorzy tej 
pracy przez trofizm gleby rozumieją zarówno sumę kationów zasadowych, jak i najistot
niejsze składniki gleby wpływające na ich stan, czyli: uziamienie, kwasowość i zawartość 
azotu, ściśle związaną z rozkładem materii organicznej. Sąto składniki gleby niezbędne do 
tworzenia podstawowych warunków życia roślin. Z tego względu wszystkie te składniki, 
zostały wyselekcjonowane i przyjęte do obliczania Siedliskowego Indeksu Glebowego 
(SIG) i zweryfikowane z pomocą wskaźnikowej roślinności leśnej rozdzielającej bory (B) 
od borów mieszanych (BM), bory mieszane (BM) od lasów mieszanych (LM), lasy mie
szane (LM) od lasów (L), w tym lasów łęgowych (Lł) i olsów (Ol) [Brożek i in. 2011].

Celem pracy było wykazanie, że podtypy gleb są jednostkami o szerokim zakresie 
właściwości, umożliwiającym ich dalszy podział na jednostki niższego rzędu. Takimi jed
nostkami niższego rzędu są odmiany troficzne podtypu zaproponowane w Klasyfikacji
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gleb leśnych Polski [2000]. Ważnym elementem badań było także sprawdzenie, czy po
dział podtypów na jednostki niższego rzędu ustalone według kryteriów glebowych, znaj
duje potwierdzenie w występowaniu zróżnicowanej roślinności leśnej, zachowanej w 
stanie zbliżonym do naturalnego na obszarach chronionych.

METODY

Troficzne odmiany podtypów gleb obejmujągrupę gleb o podobnych właściwościach, 
które kształtują zbliżone warunki życia roślin. Odmiany te można wyróżniać według po
stępowania przyjętego dla siedliskowego indeksu glebowego -  SIG [Brożek i in. 2011]. 
Wcześniejsze badania wykonane na przykładzie gleb bielicowych i rdzawych w lasach 
gospodarczych wykazały, że zastosowana metodyka obliczania SIG pozwala wyznaczyć 
następujące troficzne odmiany podtypów: dystroficzne, oligotroficzne, mezotroficzne i 
eutroficzne [Brożek i in. 2008]. Odmiany te ułatwiają poszukiwanie związków gleb z 
roślinnością naturalną i typami siedlisk leśnych.

W niniejszych badaniach obliczeń SIG dokonano w dwóch grupach: dla gleb o miąż
szości poziomu organicznego nie przekraczającego 20 cm (SIG) i oddzielnie dla gleb o 
miąższości tego poziomu ponad 20 cm (SIGo) [Brożek i in. 2011].

Dla gleb o miąższości poziomu organicznego do 20 cm do obliczeń są wykorzystywane:
1. zasoby frakcji 0<O,O2 mm (części spławialne), w kg w bryle gleby o wymiarach 100 

cmxl00 cm xl50 cm,
2. zasoby kationów zasadowych wyrażone w molach w bryle gleby o wymiarach 100 cm 

xl00 cm xl50 cm,
3. całkowita kwasowość gleby wyrażona w molach jonów wodorowych w bryle 

gleby o wymiarach 100 cm xl00 cm xl50 cm i podzielona przez sumę frakcji 0<O,O2 mm 
wyrażonej w kg w tej samej bryle,

4. procentowy udział azotu całkowitego w pierwszym poziomie mineralnym gleby 
podzielony przez proporcję C : N w tym poziomie.

Dla gleb z poziomem organicznym o miąższości ponad 20 cm, do obliczeń SIGo 
wykorzystywano:

1. zasoby kationów zasadowych wyrażone w molach w bryle gleby o wymiarach 
100 cm xl00 cm xl50 cm i podzielona przez 100.

2. całkowita kwasowość gleby wyrażona w molach jonów wodorowych w bryle 
gleby o wymiarach 100 cm xl00 cm xl50 cm,

3. procentowy udział azotu całkowitego w pierwszym poziomie gleby, podzielony 
przez proporcję C:N w tym poziomie i podzielony przez 10.

W niniejszych badaniach przetestowano możliwość zastosowania metody SIG do 
obliczania troficznych odmian podtypów gleb najczęściej występujących w zespołach 
roślinności leśnej na powierzchniach rezerwatowych i w wybranych fragmentach par
ków narodowych [Brożek i in. 2011]. Jest to obecnie zmodyfikowana metoda wypraco
wana we wcześniejszych badaniach [Brożek i in. 2008].

WYNIKI BADAŃ

Uzyskane wyniki zaprezentowano w nawiązaniu do typów i podtypów gleb, które 
usystematyzowano według zespołów roślinnych, z uwzględnieniem cząstkowych dia
gnoz siedliska, opracowanych na podstawie roślin runa leśnego i drzewostanu (tab. 1).
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Jest to więc równoległe testowanie wyników uzyskanych na podstawie właściwości gleby 
oraz roślin żyjących na tej glebie. W dalszej kolejności wyniki zaprezentowano w podziale 
na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią gleby mineralne z poziomem organicznym o miąż
szości nie przekraczającej 20 cm, to jest podtypy gleb bielicowych, rdzawych i brunatnych 
(rys. 1). Drugą grupę tworzą gleby organiczne z poziomem organicznym o miąższości 
ponad 20 cm, to jest gleby torfowe torfowisk niskich, przejściowych i wysokich (rys. 2).

Wyniki obliczonych troficznych odmian podtypów gleb, uzyskane w niniejszych ba
daniach w rezerwatach, są zbieżne z podobnymi wynikami z lasów gospodarczych [Bro
żek i in. 2008]. Dokonano jednak korekty wartości granicznych pomiędzy wydzielonymi 
klasami troficznymi. W poprzednich badaniach uzyskano graniczne wartości SIG dla 
B/BM wynoszące 10, dla BM/LM -  20 i dla LM/L -  30. W niniejszych badaniach przyjęto 
wyższe wartości SIG, jako graniczne dla tych samych typów siedlisk -  13, 23 i 33 
[Brożek i in. 2006].

Trofizm gleb bielicowych właściwych (Bw) zlokalizowanych w terenach chronio
nych, mierzony indeksem SIG jest bardzo zbliżony do gleb w lasach gospodarczych. 
Tylko jeden przypadek w lasach rezerwatów przyrody odbiegał w górę, jest to stanowi
sko NOR146, gdzie SIG osiągał wartość 29, kwalifikującą ten pedon do odmiany mezo- 
troficznej. Stanowisko to zlokalizowano w Puszczy Romnickiej, gdzie obserwuje się już 
znaczny wpływ klimatu borealnego na funkcjonowanie przyrody, w którym gleby o wy
raźnie cięższym uziamieniu ulegająbielicowaniu. Większość jednostek tego typu znalazła 
się w odmianie dystroficznej.

Gleby rdzawe analizowano w większej liczbie przypadków, które zakwalifikowano do 
3 podtypów. Większość badanych jednostek gleb rdzawych właściwych (RDw) i rdza
wych bielicowych (RDb) kwalifikowano do 3 odmian dys-, oligo- i mezotroficznych. 
Gleby rdzawe brunatne (RDbr) cechowały się wyraźnie wyższym trofizmem mierzonym 
SIG, bo znalazły się w odmianie oligo- i mezo-, a w dwóch przypadkach gleba była 
eutroficzna (rys. 1). Na tle troficznych odmian gleb bielicowych i rdzawych interesująco 
rozkłada się trofizm gleb brunatnych kwaśnych (BRk) i wyługowanych (BRw) (rys. 1). 
Na 9 analizowanych przypadków gleb brunatnych kwaśnych, 6 zaliczono do odmian 
mezotroficznych, a 3 do odmian eutroficznych. Pod względem trofizmu są one zbliżone 
do najlepszych gleb rdzawych brunatnych i dość wyraźnie różnią się od pozostałych 
podtypów gleb rdzawych. Tylko pojedyncze przypadki gleb rdzawych właściwych i gleb 
rdzawych bielicowych są zbliżone troficznie do gleb brunatnych kwaśnych (rys. 1). 
Natomiast badane gleby brunatne wyługowane, pod względem trofizmu dość wyraźnie 
różnią się od gleb brunatnych kwaśnych.

Gleby rdzawe właściwe (RDw) w typologii leśnej uważane są za wyraźnie bogatsze od 
gleb bielicowych, co w niniejszych badaniach nie znalazło potwierdzenia. W obrębie gleb 
rdzawych właściwych można spotkać wiele profili dystroficznych, o trofizmie porówny
walnym z glebami bielicowymi. Podkreślić należy, że w obrębie tego podtypu znaleźć moż
na również wiele profili o trofizmie wyraźnie bogatszym od gleb bielicowych (rys. 1). A 
zatem są to gleby bardziej zróżnicowane od gleb bielicowych. Tę różnorodność troficzną 
gleb rdzawych właściwych potwierdza roślinność w badanych rezerwatach. Występują na 
tych glebach zarówno zespoły zaliczane do borów (Leucobryo-Pinettan), jak i do borów 
mieszanych (Querco roboris-Pinetum typ.), aż po kwaśne dąbrowy (Calamagrostio
a.-Quercetum) i ubogie grądy (Tilio-Carpinetum calamagrostetosum) (tab. 1).

Otrzymane diagnozy troficznych odmian podtypów, na podstawie właściwości gleb, 
równolegle testowano według roślinności leśnej. W tym celu zestawiono odmiany tro
ficzne diagnozowane według gleby z diagnozą zespołu roślinnego porastającego te gleby
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TABELA 1. Relacje odmian troficznych podtypów gleb (liczonych w g SIG) z roślinnością  
i siedliskami w  lasach rezerwatów przyrody
TABLE 1. Trophic variants o f  soil subtypes, plant communities and forest sites types in nature 
reserves

N r profilu 
Profile No

Typ i podtyp 
gleby 
Soil type 
and subtype

SIG Troficzna
odmiana
podtypu
gleby
Trophic
variants
o f  soil sub-
type

Zbiorowisko roślinne 
Plant community

Typ siedliska 
napodstawie 
runa
Forest site 
type accor
ding to 
forest floor 
plants

Typ siedliska 
na podstawie 
drzewostanu 
Forest site type 
according 
to forest stand

NOR221 BieBcowa 4 dystroticzna Empetro nigri-Pinetum Bsw Bs/*

NOR73 właściwa
HapBc
Podzol

4 Leucobryo-Pinetum Bsw Bśw

NOR210 5 Cladonio-Pinetum Bs Bs/Bśw

NOR96 5 Leucobryo-Pinetum Bsw Bśw/BMśw

NOR212 5 Leucobryo-Pinetum Bsw Bśw

NOR213 6 Leucobryo-Pinetum Bsw/BMsw Bśw/BMśw

NOR16 7 Leucobryo-Pinetum Bsw Bśw

NOR88 7 Querco roboris-Pinetum typ. BMsw BMś/LMśw

NOR184 7 Querco roboris-Pinetum typ. BMsw BMśw

NORIOO 8 Querco roboris-Pinetum typ. BMsw BMśw

NOR179 10 Leucobryo-Pinetum BMsw BMśw

NOR183 10 1 Luzulo pilosae-Fagetum BMsWLMsw LMśw/Lśw

NOR181 13 Abietetum polonicom LMwyi LMwyż

NOR152 13 Peucedano-Pinetum Bsw Bśw

NOR211 16 otigotroficzna Cladonio-Pinetum Bs Bs

NOR146 29 meaotroficzna Querco-Piceetum typicum BMw BMw

NOR82 Rdzawa 8 dystroticzna Leucobryo-Pinetum Bsw Bśw

NOR85 właściwa
Haplic
Branic

8 Querco roboris-Pinetum typ BMsw BMśw

NOR27 9 Leucobryo-Pinetum BMSw BMśw

NOR200 Arenosol 11 Peucedano-Pinetum Bsw Bśw

NOR39 12 Leucobryo-Pinetum Bsw Bśw

NOR89 12 Potentillo albae-Quercetum LMSw LMśw

NOR162 14 oligotroficzna Luzulo pilosae-Fagetum LMsw LMśw

NOR90 14 Potentillo albae-Quercetum LMsw LMśw

NOR135 19 Serratulo-Pinetum LMsw BMśw

NOR172 20 Stellario hol.-Carpinetum LMsw LMśw/Lśw

NOR79 22 Potentillo albae-Quercetum LMSw LMśw

NOR70 22 Tilio-Carpinetum abietetosum LMsw LMśw

NOR193 25 mezDtroficzna Serratullo Pinetum LM£w LMśw

NOR75 29 Calamagrostio a.-Quercetum LMsw LMśw

NOR207 31 Calamagrostio a.-Quercetum LMsw BMśw

NOR153 34 eutroficzna Tilio-Carpinetum calamagr 1 LMsw LMśw
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cd. tabeli 1 
table 1 continued

NOR61 Rdzawa 17 oligotrolicTra Querco roboris-Pinetum typ. BMśw BMśw

NOR116 brunatna
Brunic
Arenosol

19 Tilio-Carpinetum typicum LMśw LMśw

NOR111 19 Tilio-Carpinetum calamagr. LMśw LMśw

NOR83 20 Tilio-Car pinetum typicum LMśw LMśw

NOR148 25 mezDtroifczna Luzulo pilosae-Fagetum LMśw LMśw

NOR191 25 Potentillo albae-Quercetum LMśw7 LMśw

NOR142 25 Querco-Piceetum dryopt. LMw BMw

NOR76 26 Potentillo albae-Quercetum LMśw LMśw

NOR66 27 Tilio-Carpinetum typicum LMśw LMśw

NOR157 28 Fago-Quercetum BMśw/LMśw LMśw/Lśw

NOR68 28 Potentillo albae-Quercetum LMśw LMśw

NOR223 29 Galio odorati-Fagetum festuc. Lśw Lśw

NOR203 31 Potentillo albae-Quercetum LMśw LMśw

NOR143 31 Serratullo Pinetum LMśw BMśw/LMśw

NOR168 31 Stellario hol. -Carpinetum Lśw/Lw Lśw/Lw

NOR77 32 Galio-Carpinetum typicum LMśw LMśw

NOR189 32 Potentillo albae-Quercetum LMśw LMśw

NOR126 32 Tilio-Carpinetum typicum Lśw Lśw

NOR208 34 eutroficTna Calamagrostio a. -Quercetum BMśw/LMśw BMśw/LMśw

NOR141 34 Tilio-Carpinetum typicum Lśw Lśw

NOR40 Rdzawa 4 dystroficzna Cladonio-Pinetum Bs Bs

NOR41 bie licowa 
Albie Brunic 
Arenosol

4 Cladonio-Pinetum Bs Bs

NOR87 6 Peucedano-Pinetum Bśw Bśw

NOR136 7 Peucedano-Pinetum Bśw BMśw

NOR58 10 Leucobryo-Pinetum Bśw Bśw

NOR122 12 Peucedano-Pinetum Bśw Bśw

NOR121 14 otigotrofczna Serratullo Pinetum BMśw BMśw

NOR192 15 Tilio-Carpinetum calamagr LMśw LMśw

NOR132 17 Luzulo pilosae-Fagetum BMś LMśw

NOR29 19 Fago-Quercetum BMśw/LMśw LMśw

NOR128 20 Serratullo Pinetum BMśw BMśw

NOR156 22 Calamagrostio a. -Quercetum BMśw LMśw

NOR99 24 mezDtroficzna Abietetum polonicom BMśw/LMśw LMśw

NOR12 27 Abietetum polonicom BMwyż św LMwyż św

NOR72 27 Querco roboris-Pinetum mol. LMw LMw

NOR123 30 Tilio-Carpinetum calamagr LMśw LMśw

NOR25 32 Querco roboris-Pinetum typ BMwyż św BMwyż św
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cd. tabeli 1 

table 1 continued

NOR49 Brunatna
kwaśna
Dystric
Cambisol

27 mezotroficzna Fago-Quercetum BMśw LMśw

NOR159 28 Fago-Quercetum BMśw/LMśw LMśw

NOR44 29 Fago-Quercetum BMśw LMśw

NOR32 29 Galio odorati-Fagetum typ. Lśw Lśw

N O R lO l 30 Galio odorati-Fagetum typ. Lśw Lśw

NOR176 33 Abietetum  polonicom LMwyż św LMwyż św

NOR178 34 eutroficzna Tilio-Carpinetum abietetosum Lwyż św Lwyż św

NOR54 35 Stellario-Carpinetum typicum LMśw/Lśw LMśw

NOR55 36 Stellario hol. -Carpinetum LMśw LMśw

NOR64 Brunatna
wyługowa
na
Endoeutric
Cambisol

31 mezotroficzna Potentillo albae-Quercetum LMśw LMśw

NOR102 32 Tilio-Carpinetum calamagr. LMśw LMśw

NOR2 33 Galio odorati-Fagetum desch. LMwyż św Lwyż św

NOR78 34 eutroficzna Galio-Carpinetum typicum Lśw Lśw

NOR187 34 Luzulo pilosae-Fagetum LMśw Lśw

NOR80 34 Potentillo albae-Quercetum LMśw LMśw

NOR147 35 Galio odorati-Fagetum typ. Lśw/Lw Lśw

NOR163 35 Galio odorati-Fagetum typ. Lśw Lśw

NOR173 35 Stellario hol. -Carpinetum typ. Lśw/Lw Lśw

NOR74 36 Tilio-Carpinetum abietetosum LMw LMw

NOR205 37 Tilio-Carpinetum typicum Lśw Lśw

B -  bór, BM  -  bór mieszany, LM -  las mieszany, L -  las, s -  suchy, dry, św -  świeży, fresh, w -  wilgotny, wet. 
B -  coniferous forest, BM  -  coniferous mixed forest, LM -  mixed broadleaf forest, L -  broadleaf forest.

w badanych rezerwatach oraz z cząstkowymi diagnozami typologicznymi -  wykonany
mi na podstawie runa leśnego i na podstawie drzewostanu (tab. 1). W obrębie podtypów 
gleb stanowiska posortowano według wzrastającej liczby SIG. Zestawienie pokazuje, że 
najuboższe gleby bielicowe właściwe sąporastane przez zespoły borów sosnowych (Em- 
petro nigri-Pinetum, Leucobryo-Pinetum, Cladonio-Pinetum), a w miarę wzrostu trofi- 
zmu tych gleb mierzonego liczbą SIG, w drzewostanach pojawiają się domieszki dębu i 
buka. Pojedyncze stanowiska gleb bielicowych były porośnięte jedliną (Abietetum polo- 
nicum) i kwaśną buczyną (Luzulo pilosae-Fagetum). Jeden przypadek gleby bielicowej 
(NOR146) wyraźnie odbiegał wartością indeksu SIG (wynoszącą 29) od pozostałych 
gleb w tej grupie z zespołem borealnej świerczyny z dębem (jegiel) (Querco-Piceetum 
typicum). Gleba o takim trofiźmie (SIG 29), a zlokalizowana w środkowej lub południo
wej Polsce, byłaby w stanie zapewnić warunki życia dla ubogich lasów liściastych z 
grupy uboższych grądów, kwaśnych buczyn i dąbrów. Ten przypadek pokazuje, że im 
dalej na północ tym większy jest wpływ klimatu na życie drzew. Skutkiem tego lepsze 
gleby są zajmowane przez mniej wymagające gatunki, bo klimat ogranicza na nich byto
wanie bardziej wymagających gatunków drzew.

Na tle trofizmu gleb mineralnych, ciekawie i zachęcająco do kontynuacji prac z SIG, 
układa się trofizm gleb torfowych. Za pomocą indeksu SIG wykazano różnorodność 
troficzną gleb torfowych torfowisk niskich (Tn), przejściowych (Tp) i wysokich (Tw)
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RYSUNEK 1. Numeryczna ocena troficznych odmian podtypów gleb bielicowych właściwych (Bw), 
rdzawych właściwych (RDw), rdzawych brunatnych (RDbr), rdzawych bielicowych (RDb) oraz bru
natnych kwaśnych (BRk) i brunatnych właściwych (BRw) (pozostałe symbole wyjaśniono w tab. 1). 
FIGURE 1. Numerical valorisation o f trophic variants o f Haplic Podzols (Bw), Haplic Brunic Arenosols 
(RDw), Brunic Arenosols (RDbr), Albic Brunic Arenosols (RDb), Dystric Cambisols (BRk), Eutric and 
Endoeutric Cambisols (BRw) (see tab. 1 for the rest o f symbols explanation)

RYSUNEK 2. Numeryczna ocena troficznych odmian podtypów gleb torfowych torfowisk niskich (Tn), 
przejściowych (Tp) i wysokich (Tw)
FIGURE 2. Numerical valorisation o f trophic variants o f Rheic Sapric Histosols (Eutric) (Tn), Hemic 
Histosols (Tp), Ombric Fibric Histosols (Dystric) (Tw)
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(rys. 2). Badane gleby torfowe torfowisk niskich wykazały najwyższy trofizm umożli
wiający zaliczenie ich do odmiany mezotroficznej. Gleby torfowe torfowisk przejścio
wych wykazały wyraźnie niższy trofizm, na większości badanych stanowisk kwalifiko
wany do odmian oligotroficznych. Najniższy trofizm stwierdzono w glebach torfowych 
torfowisk wysokich, większość stanowisk zaliczono również do odmiany oligotroficz- 
nej, ale wartość SIG była w nich wyraźnie mniejsza, bliższa odmiany dystroficznej. Tro
fizm torfowisk niskich, przejściowych i wysokich jest znany z literatury, lecz najczęściej 
charakteryzowany opisowo, na podstawie właściwości gleb lub na podstawie roślinno
ści. W niniejszej pracy podano możliwość obiektywnego wyliczenia wartości SIG, która 
pomoże zakwalifikować glebę do odmiany troficznej.

Typy gleb torfowisk kwalifikowano również na podstawie roślinności. Tak więc po
dział gleb torfowych na niskie, przejściowe i wysokie wykonany na podstawie SIGo 
wyraźnie koreluje ze wskazaniami roślinności. Potwierdzenie przez roślinność podziału 
torfowisk wykonanego z pomocą SIG jest zachęcające do dalszych prac nad wykorzy
staniem tego indeksu w waloryzacji gleb.

Najistotniejszym osiągnięciem tej pracy jest wykazanie, że podtypy gleb nie są jed
nostkami jednolitymi o wyrównanych właściwościach. Zarówno bliższa analiza właści
wości gleb, jak również wskaźnikowa funkcja naturalnej roślinności w lasach, wyraźnie 
sugerują możliwość i potrzebę wydzielania kolejnych jednostek w obrębie podtypów gleb. 
Propozycja zastosowania indeksu SIG jest wskazaniem metody do realizacji takich prac. 
Wydzielanie jednostek bardziej szczegółowych od podtypu gleby, to obecny kierunek 
postępu w klasyfikacji gleb w lasach.

Zastosowanie liczbowego indeksu do waloryzacji gleb sugeruje również, że współ
czesne gleboznawstwo powinno bardziej koncentrować się na kryteriach wydzielania 
jednostek. Najważniejszym elementem tego podejścia do nowych jednostek powinny być 
wymierne, wyliczalne i sprawdzalne kryteria, pozwalające uzyskać powtarzalność dia
gnozy w wykonaniu różnych osób i zespołów. Niezastąpionym elementem kryteriów są 
ilościowo oznaczone w laboratoriach właściwości gleb, gdyż to one są najlepszą, bo 
obiektywną informacją o glebie i jej funkcjach w środowisku. W przypadku leśnictwa ma 
to ogromne znaczenie, gdyż jest to chyba obecnie jedyna branża, gdzie stosuje się kartowa
nie gleb jako element rozpoznania siedlisk, na dużych obszarach. Dla wielkoobszarowej 
kartografii gleb ich rozpoznanie powinno bazować na metodach prostych, łatwych i tanich.

W świetle uzyskanych wyników, pokazujących różnorodność podtypów badanych 
gleb w rezerwatach przyrody, potwierdzonych przez roślinność zbliżoną do naturalnej, 
zasiedlającą te obszary, w nowym świetle powinna być rozważona informacja zawarta w 
definicji typu gleby [Systematyka gleb Polski 1989]. Dotyczy to części definicji określa
jącej związki z roślinnością a mianowicie, że w warunkach naturalnych lub zbliżonych do 
naturalnych każdemu typowi gleby odpowiada określone zbiorowisko roślinne oraz, że w 
naturalnym rozwoju gleby jej typ stanowi względnie trwałą fazę ewolucji, pozostającą w 
równowadze z aktualnym zbiorowiskiem roślinnym. Wyniki niniejszej pracy wskazują, że 
takiej równowagi glebowo roślinnej nie można znaleźć, nie tylko w obrębie typu gleby, ale 
nawet w obrębie badanych podtypów. Dopiero w odmianach troficznych podtypów za
leżność taką można dostrzegać.

Problem relacji typu gleby i roślinności zbliżonej do naturalnej, ujęty w definicjach 
jednostek w Klasyfikacji gleb leśnych Polski [2000], dopuszcza więcej zbiorowisk w 
obrębie jednego typu gleby, co jest zgodne z wynikami niniejszej pracy. Niemniej i ta 
klasyfikacja proponuje dość precyzyjne relacje podtypów gleb i zbiorowisk roślinnych,
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co koresponduje z Systematyką gleb Polski [1989], ale nie znajduje potwierdzenia w 
niniejszych badaniach.

WNIOSKI

Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:
1. Podtypy gleb w lasach badanych rezerwatów przyrody nie są jednostkami jednolity

mi o wyrównanych właściwościach. Ma to duże konsekwencje w kształtowaniu 
warunków życia roślinności leśnej.

2. Zarówno bliższa analiza właściwości gleb, jak również wskaźnikowa funkcja natu
ralnej roślinności w lasach, wyraźnie sugerują możliwość i potrzebę wydzielania ko
lejnych jednostek w obrębie podtypów gleb.

3. Indeks SIG może mieć zastosowanie do rozdzielania podtypów na odmiany, według 
sprawdzalnych kryteriów.

4. Wydzielanie jednostek bardziej szczegółowych od podtypu gleby, to obecny kierunek 
postępu w klasyfikacji gleb w lasach.
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