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Abstract: The paper presents anew way o f diagnosing forest sites based on the trophic soil index (SIG) 
along with the index function o f the forest undergrowth and trees. The influence o f the diagnosis based on 
soil, undergrowth and trees on the final forest site diagnosis has been analyzed. Results from commercial 
and nature reserve forests have been compared. Analysis o f site diagnosis was made on the basis of 
phytosociological and typological tests. Significant variations between the systems were noticed. Appli
cation o f SIG increases the credibility o f this evaluation system.
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WSTĘP

Jednym z podstawowych elementów współczesnej gospodarki leśnej w Polsce jest 
rozpoznawanie i kartowanie gleb i siedlisk. Głównym celem tych prac jest określanie typu 
siedliskowego dla każdego fragmentu lasu, zgodnie z przyjętą kompleksową metodą IBL 
[Mąkosa i in. 1994]. Podstawą tej klasyfikacji jest budowa geologiczna i morfologia tere
nu oraz gleby, ujmujące w swych właściwościach wcześniej wymienione elementy. Przy
należność danego płatu lasu do odpowiedniej jednostki siedliskowej -  typu siedliskowego 
lasu określa się na podstawie elementów geologicznych i glebowych (diagnoza cząstko
wa na podstawie gleby), z uwzględnieniem roślinności runa (diagnoza cząstkowa na pod
stawie runa) oraz składu gatunkowego, bonitacji i jakości drzewostanu (diagnoza cząst
kowa na podstawie drzewostanu) [Siedliskowe podstawy ... 2004]. Mankamentem tego 
systemu jest brak wytycznych do precyzyjnego wartościowania typu siedliska na pod
stawie gleby, oraz relacji pomiędzy diagnozami cząstkowymi. Diagnozy cząstkowe na 
podstawie runa, drzewostanu i gleb nie zostały ujęte w system, pozwalający ich obiek
tywne połączenie w końcową diagnozę syntetyczną -  typ siedliska leśnego. Braki te po
zostawiają taksatorom znaczną dowolność w interpretacji trzech diagnoz cząstkowych,
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co czyni ten element subiektywnym. Subiektywna jest również cząstkowa diagnoza oparta 
o gleby w tym systemie. Problem ten był celem niniejszych badań.

Podział wybranego obszaru leśnego na typy siedliskowe to etap ważny, ale nie końco
wy. Zasadniczy kierunek wykorzystania klasyfikacji siedliskowej to ustalenie, jakie ga
tunki drzew powinny być preferowane w pracach odnowieniowych w danym fragmen
cie lasu. W praktyce leśnej, nosi to nazwę ustalania gospodarczego typu drzewostanu. 
Postępem ostatnich lat w pracach siedliskowych jest wprowadzenie typów lasu w wy
różnianych jednostkach siedliskowych. Typy lasu określają zestaw preferowanych w 
odnowieniu gatunków drzew na podstawie zespołów potencjalnej roślinności, co ułatwia 
pracę nadleśnictwu, dla którego skład gatunkowy drzewostanu, czyli cel hodowlany, to 
główny element wynikający z rozpoznania siedlisk. Wykonawcy operatu siedliskowego 
nadleśnictwa są najlepszymi znawcami jego siedlisk i to oni projektują składy gatunkowe 
przyszłych drzewostanów. Pomocnym elementem w tym zakresie jest zespół roślinny, 
który przedstawia naturalny charakter roślinności dla danego siedliska [Lasota i in. 2011]. 
Traktowanie zespołu roślinnego jako drogowskazu, oznacza zbliżenie składu gatunkowe
go hodowanych drzewostanów do składów lasu, występujących w warunkach zbliżo
nych do naturalnych. Uwzględnienie osiągnięć hodowli lasu i racjonalnej gospodarki le
śnej w zakresie doboru gatunków, przyczyni się do poprawy wykorzystania możliwości 
siedlisk. Wykorzystanie naturalnych możliwości gleb, a zwłaszcza dopasowanie gatun
ków drzew do tych możliwości to decyzja, której konsekwencje odczuwane będą przez 
wiele dziesięcioleci. Z tych to powodów prawidłowa diagnoza siedliska i trafne dostoso
wanie składów gatunkowych drzewostanów do możliwości gleb, jest bardzo ważnym 
zadaniem naukowym i praktycznym.

Celem badań było pokazanie roli siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozo
waniu siedlisk w lasach. Ważnym elementem badań było zastosowanie SIG w określaniu 
diagnozy siedliska na podstawie gleby oraz ujęcie diagnozy glebowej, diagnozy według 
roślinności runa i diagnozy według cech drzewostanu, w końcową syntetyczną diagnozę 
typu siedliska.

METODA BADAŃ

Niniejsze prace poprzedzało diagnozowanie siedlisk przeprowadzone w lasach gospo
darczych na zbiorze 200 wzorcowych powierzchni typologicznych, na których typ sie
dliska ustalono zgodnie z metodą Instytutu Badawczego Leśnictwa [Siedliskowe podsta
wy hodowli lasu 2004]. Następnie dla wszystkich stanowisk obliczono indeks SIG. Wy
niki tych badań przedstawiono na wykresie, w którym na osi X umieszczono powierzch
nie badawcze uporządkowane według typów siedliskowych: borów (B), borów miesza
nych (BM), lasów mieszanych (LM) i lasów (L), a na osi Y odłożono odpowiadające im, 
wysortowane wartości SIG (rys. 1). Metodą graficzną optymalizowano wartości SIG w 
takim położeniu na wykresie, w którym liczba sprzecznych diagnoz według runa i drze
wostanu oraz SIG byłaby najmniejsza. Na podstawie wielokrotnych prób ustalono, że 
najkorzystniejsze położenie graniczne osi SIG wynosi: dla siedlisk B i BM -  13, dla sie
dlisk BM i LM -  23, dla siedlisk LM i L -  33 (rys. 1).

Kolejnym etapem metodycznych prac była weryfikacja ustalonych zależności na gru
pie kolejnej 340 wzorcowych powierzchni typologicznych wytypowanych w lasach go
spodarczych nadleśnictw: Sławno, Dobrocin, Jabłonna i Niepołomice [Brożek i in. 2008]. 
Łącznie więc przetestowano około 540 wzorcowych powierzchni typologicznych. Efek
tem tych prac była nowa metoda ujęcia 3 diagnoz cząstkowych według runa, drzewosta-



RYSUNEK 1. Siedliskowy Indeks Glebowy (SIG) gleb wzorcowych powierzchni typologicznych pogrupowanych w typy siedlisk, na przykładzie lasów 
gospodarczych (Bśw -  bór świeży, Bw -  bór wilgotny, BMśw -  bór mieszany świeży, BMw -  bór mieszany wilgotny, LMśw -  las mieszany świeży, LMw 
-  las mieszany wilgotny, Lśw -  las świeży, Lw -  las wilgotny)
FIGURE 1. Trophic Soil Index (SIG) o f typological model areas grouped into forest site types on the example of commercial forests (Bśw -  fresh coniferous 
forest, Bw -  moist coniferous forest, BMśw -  fresh mixed coniferous forest, BMw -  moist mixed coniferous forest, LMśw -  fresh mixed broadleaf forest, 
LMw -  moist mixed broadleaf forest, Lśw -  fresh broadleaf forest, Lw -  moist broadleaf forest)
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nu i gleby w końcową diagnozę syntetyczną typu siedliska, dla lasów nizin i wyżyn Polski 
(tab. 2). Są to wyniki badań zespołu w latach 2000-2008, które stały się częścią projektu 
nowelizowanej Instrukcji Urządzania Lasu [Brożek i in. 2008].

Wypracowany w lasach gospodarczych model powstawania indeksu SIG, jego funk
cję w klasyfikacji gleb i siedlisk przetestowano następnie w lasach rezerwatów przyrody. 
Zmienność i lokalizację powierzchni badawczych oraz metodykę prac laboratoryjnych 
przedstawiono w oddzielnej pracy [Brożek i in. 2011].

Analizę trafności oceny siedliska, a zarazem przydatności siedliskowego indeksu gle
bowego (SIG) w diagnozowaniu siedlisk w lasach, testowano w nawiązaniu do diagnoz 
cząstkowych ustalanych według roślinności runa i drzewostanu. Następnie analizowano 
udział SIG w opracowaniu ostatecznej, syntetycznej diagnozy typu siedliska (tab. 1), jego 
funkcję w nowym schemacie cząstkowej diagnozy siedliska według gleby (tab. 2). W 
następnej kolejności porównano fitosocjologiczny i typologiczny model diagnozowania 
siedlisk w lasach (tab. 3).

Porównanie funkcji indeksu SIG z diagnozą według runa i drzewostanu w diagnozo
waniu siedliska przeprowadzono w lasach gospodarczych. Diagnozę opracowaną na pod
stawie właściwości gleby ujętą indeksem SIG porównywano z diagnozami cząstkowymi 
siedliska na podstawie runa leśnego i drzewostanu (tab. 1).

WYNIKI

W lasach gospodarczych wyniki diagnoz opracowane na podstawie gleby są w du
żym stopniu zgodne z diagnozami opracowanymi na podstawie roślinności we wszyst
kich kategoriach troficznych siedlisk (tab. 1). Zgodność diagnoz opartych o SIG z dia
gnozami na podstawie runa leśnego waha się od 50% powierzchni (dla lasów mieszanych 
-  LM) do 81% (dla lasów -  L). Kolejna kolumna w tym zestawieniu pokazuje odsetek 
diagnoz według runa wyższych (+) lub niższych (-) o jedną jednostkę od diagnoz według 
gleby. Te podwyższone diagnozy (+) kilkakrotnie przeważają nad zaniżonymi (-). Spo
strzeżenie dotyczy zarówno diagnoz cząstkowych opracowanych na podstawie runa le
śnego, jak i według drzewostanu. Liczby powyższe sugerują, że najkorzystniejszym ukła
dem w końcowej diagnozie siedliska jest połączenie diagnoz cząstkowych według gleby, 
runa i drzewostanu w jeden system. Wyjściową diagnozą powinna być diagnoza według 
gleby oparta o SIG, z modyfikacją według wskaźnikowej funkcji runa leśnego i drzewo
stanu. Takie rozwiązanie pozwoli uzyskać wysoki odsetek obiektywnych, powtarzalnych 
i wiarygodnych diagnoz syntetycznych.

Na podstawie badań w lasach gospodarczych ustalono, że połączenie diagnoz według 
gleby z diagnozą według runa i drzewostanu daje duży procent zgodności w przypadku 
borów (B) łącznie 91-93%, w przypadku borów mieszanych (BM) 88-93%, w przypad
ku lasów mieszanych (LM) 88—81% i w przypadku lasów (L) 81-87% zgodnych dia
gnoz. Za diagnozę zgodną uznano te, kiedy wszystkie 3 diagnozy cząstkowe są takie 
same. Wyliczenia te dotyczą diagnoz według gleby (SIG) skorygowanych przez wskaź
niki roślinne tylko o 1 jednostkę. Takie rozwiązanie zebrane syntetycznie w tabeli 2 zosta
ło zaproponowane praktyce leśnej w nowelizowanej Instrukcji Urządzania lasu. Przewi
dziano w tym dokumencie korektę diagnozy według gleby wyłącznie w górę, w kierunku 
siedliska lepszego, żyźniejszego.

W analizowanym zestawieniu (tab. 1) są również pokazane diagnozy podniesione lub 
obniżone o 2 jednostki. W badanym zbiorze wzorcowych powierzchni typologicznych w 
lasach gospodarczych liczba takich przypadków dla borów nie przekracza 9%, a dla
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TABELA 1. Porównanie liczby powierzchni i ich procentowego udziału, wykazuj ącychy zgod
ność, zaniżenie (-) lub zawyżenie (+) oceny siedliska według cech runa i drzewostanu w  stosun
ku do oceny ustalonej metodą SIG

TABLE 1. Comparison o f  plot numbers o f  partial diagnoses o f  forest sites fertility according to 
the soil (SIG), ground cover and trees (confirmed, less fertile (-), more fertile (+)

SIG Diagnoza 
wg SIG 
Diagnosis 
based on 
SIG

Liczba sta
nowisk w  dar 
nym 
zakresie 
SIG
Number o f 
plots in SIG 
range

Diagnoza 
wg runa 
zgodna 
Diagnosis 
based on 
ground cover 
conformity

Diagnoza 
wg runa -/+1 
Diagnosis 
based on 
ground 
cover-1/+1

Diagnoza 
wg runa 
-21+2 
Diagnosis 
based on 
ground cover 
-21+2

Diagnoza 
wg drzewo
stanu zgodna 
Diagnosis 
based on 
forest stand 
conformity

Diagnoza 
wg drzewo
stanu -1/4-1 
Diagnosis 
based on 
forest stand 
-1/+1

Diagnoza 
wg drzewo
stanu -2/+2 
Diagnosis 
based on 
forest
stand -21+2

Liczba powierzchni -  Number o f plots

4-13 B 128 76 0/+41 0/+11 66 0/+52 0/+10

14-23 BM 127 76 -11/4-35 0/+5 74 -5/+44 0/+4

24-30 LM 189 94 -19/+76 0/0 76 -35/+78 0/0

34-40 L 99 80 -17/0 -2/0 86 -11/0 -2/0

Razem 543 326 -47/+152 -2/+16 302 -51/+174 -2/+14
SIG Diagnoza 

wg SIG 
Diagnosis 
according 
to SIG

Liczebność 
w danym 
zakresie SIG 
Abundance 
in SIG range

Diagnoza 
wg runa 
zgodna 
Diagnosis 
according 
to ground 
cover 
conformity

Diagnoza 
wg runa 
-1/+1 
Diagnosis 
according 
to ground 
cover 1/+1

Diagnoza 
wg runa 
-21+2 
Diagnosis 
according 
to ground 
cover-2/+2

Diagnoza 
wg drzewo
stanu zgodna 
Diagnosis 
according 
to stand 
conformity

Diagnoza 
wg drzewo
stanu -1/+1 
Diagnosis 
according to 
forest stand 
-1/+1

Diagnoza 
wg drzewo
stanu -21+2 
Diagnosis 
according to 
forest stand 
-21+2

Liczba powierzchni w % - Number o f  plots in %

4-13 B 128 59 0/+32 0/+9 52 0/+41 0/+8

14-23 BM 127 60 -9/+ 28 0/+4 58 -4/+35 0/+4

24-33 LM 189 50 -10/4-40 0/0 40 -19/+41 0/0

34-40 L 99 81 -17/4-0 -2/0 87 -11/+0 -2/+0

Średnio
[%]

- Mean 100 60 -9/+28 0/+3 56 -9/+32 0/+3

B -  bór, BM  -  bór mieszany, LM -  las mieszany, L -  las; B -  coniferous forest site.
BM  -  mixed coniferous forest site, LM -  mixed broadleaf forest site, L -  broadleaf forest site.

pozostałych typów siedlisk jest dużo mniejsza (tab. 1). Na takich płatach siedlisk nie 
przewidziano możliwości korekty diagnozy siedliska o 2 jednostki w stosunku do diagno
zy według gleby.

Przedstawione powyżej relacje pomiędzy glebą reprezentowaną indeksem SIG a dia
gnozami cząstkowymi według runa i drzewostanu w lasach gospodarczych, zostały na
stępnie przetestowane w lasach rezerwatów przyrody. W glebach siedlisk leśnych zbliżo
nych do naturalnych, zlokalizowanych w rezerwatach na terenie całego niżu i wyżyn 
Polski (rys. 2), uzyskano relacje podobne do stwierdzonych w lasach gospodarczych 
(rys. 1). W zestawieniu na rysunku 2 na osi X umieszczono zespoły roślinne (1-30) 
borów (B), borów mieszanych (BM), lasów mieszanych (LM), lasów (L), lasów łęgo
wych i olsów (Lł i Ol) [Brożek i in. 2011, tab. 1]. Układ stanowisk w grupach troficznych 
uwzględnia fitosocjologiczną ocenę roślinności, a gleba jest reprezentowana indeksem
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TABELA 2. Klucz diagnozy żyzności siedliska leśnego z wykorzystaniem indeksu SIG lub SIGo 

TABLE 2. Key o f  diagnosis o f  forest sites fertility with the use o f  SIG or SIGo index

Wartości
indeksu
SIG
SIG index 
values

Troficzne 
odmiany pod- 
typów gleb 
Trophic 
variants o f  
soil subtypes

Diagnoza cząstkowa 
siedliska wg gleby 
na podstawie SIG 
The partial diagnosis 
o f forest sites according 
to soil based on SIG

Syntetyczna diagnoza typu siedliskowego lasu (bez określania 
jego uwilgotnienia) wyznaczona na podstawie SIG z uwzglę
dnieniem diagnoz cząstkowych wg runa i wg drzewostanu 
Synthetic diagnosis o f  forest site type (without specifying its 
moisture) determined on the basis o f the SIG sub-diagnoses 
according to the ground cover and forest stand

4
5
6

dystroficzne
dystrophic

Bory -  B
Coniferous forest site -  B

Jeżeli w zakresie SIG 4-6: a) jedna lub obie diagnozy cząstko
we wg roślin potwierdzają diagnozę wg gleby to syntetyczną 
diagnozą siedliska jest bór -  B, b) obie diagnozy cząstkowe wg 
runa i wg drzewostanu wskazują na siedlisko żyźniejsze (np. BM, 
LM) to oznacza, że siedlisko jest borem, ale regradowanym czyn 
nikami nie uwzględnionymi w modelu SIG i otrzymuje symbol -  Bre.

7
8
9
10 
11 
12 
13

Bory -  B
Coniferous forest site -  B

Jeżeli w zakresie SIG 7-13: a) jedna lub obie diagnozy cząst- 
tkowe wg roślin potwierdzają diagnozę wg gleby to syntetyczną 
diagnozą siedliska jest bór -  B, b) obie diagnozy wg nma i wg 
drzewostanu wskazują na siedlisko żyźniejsze (np. BM, LM) to 
syntetyczną diagnozę siedliska należy podnieść o 1 typ i zaliczyć je 
do boru mieszanego -  BM.

14
15
16

oligotroficzne 
oligo trophic

Bory mieszane -  BM 
Mixed coniferous 
forest site -  BM

Jeżeli w zakresie SIG 14-16: a) jedna lub obie diagnozy cząst
kowe wg roślin potwierdzają diagnozę wg gleby to syntetyczną 
diagnozą siedliska jest bór mieszany -  BM, b) obie diagnozy 
cząstkowe wg runa i wg drzewostanu wskazują na siedlisko żyź - 
niejsze (np. LM hib L) to siedlisko jest borem mieszanym, ale 
regradowanym innymi czynnikami nie uwzględnionymi w modelu 
SIG i otrzymuje symbol -  BMre, c) obie diagnozy cząstkowe wg 
runa i wg draewostanu wskazują na siedlisko uboższe (np. B) to 
siedlisko jest borem mieszanym, ale degradowanym i otrzymuje 
symbol -  BMde.

17
18
19
20 
21 
22 
23

Bory mieszane -  BM 
Mixed coniferous 
forest site -  BM

Jeżeli w zakresie SIG 17-23: a) jedna lub obie diagnozy cząst
kowe wg roślin potwierdzają diagnozę wg gleby to syntetyczną 
diagnozą siedliska jest bór mieszany -  BM, b) obie diagnozy 
cząstkowe wg runa i wg draewostanu wskazują na siedlisko uboż - 
sze (np. B) to siedlisko jest degradowane i otrzymuje symbol -  
BMde,c) obie diagnozy wg runa i wg drzewostanu wskazują na 
siedlisko żyźniejsze (np. LM lub L), to syntetyczną diagnozę siedli
ska należy podnieść o 1 typ i zaliczyć je do lasu mieszanego -  LM.

24
25
26

mezotroficzne
mezotrophic

Lasy mieszane -  LM 
Mixed broadleaf 
forest site -  LM

Jeżeli w zakresie SIG 24-26: a) jedna hib obie diagnozy cząst
kowe wg roślin potwierdzają diagnozę wg gleby to syntetyczną 
diagnozą siedliska jest las mieszany -  LM, b) obie diagnozy 
cząstkowe wg nma i wg draewostanu wskazują na siedlisko żyź
niejsze (np. L) to siedlisko jest lasem mieszanym, ale regradowa 
nym czynnikami nie uwzględnionymi w modelu SIG i otrzymuje 
symbol -  LMre,c) obie diagnozy cząstkowe wg runa i wg 
draewostanu wskazują na siedlisko uboższe (np. BM hib B) to 
siedlisko jest lasem mieszanym, ale degradowanym i otrzymuje 
symbol -  LMde.

27
28
29
30
31
32
33

Lasy mieszane -  LM 
Mixed broadleaf 
forest site -  LM

Jeżeli w zakresie SIG 27-33: a) jedna hib obie diagnozy cząst
kowe wg roślin potwierdzają diagnozę wg gleby to syntetyczną 
diagnozą siedliska jest las mieszany -  LM, b) obie diagnozy cz 
ąstkowe wg runa i wg draewostanu wskazują na siedlisko uboższe 
(np. BM hib B) to siedlisko jest degradowane i otrzy- muje symbol 
-  LMde, c) obie diagnozy cząstkowe wg nma i wg draewostanu 
wskazują na siedlisko żyźniejsze (np. L), to diagnozę siedliskową 
należy podnieść o 1 typ i zaliczyć je do lasu -  L.

34
35
36
37
38
39
40

eutroficzne
eutrophic

Lasy -  L 
Broadleaf forest 
site -  L

Jeżeli w zakresie SIG 34-40: a) jedna hib obie diagnozy cząst
kowe wg roślin potwierdzają diagnozę wg gleby to syntetyczną 
diagnozą siedliska jest las -  L, b) obie diagnozy cząstkowe wg 
runa i wg drzewostanu wskazują na siedlisko uboższe (np. LM, 
BM), to siedlisko jest degradowane czynnikami nie uwzględnio
nymi w modehi SIG i otrzymuje symbol -  Lde.
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SIG. W obrębie grup troficznych w lasach gospodarczych stanowiska były posortowane 
według wzrastającej wartości SIG (rys. 1). Takie sortowanie według indeksu SIG wyko
nano również w zespołach roślinnych w rezerwatach. Porównując rys. 1 i 2 widać dużo 
podobieństw rozkładu wartości indeksu SIG w relacjach grup troficznych w rezerwa
tach z odpowiadającymi im typami siedlisk w lasach gospodarczych. W obrębie borów 
widać dużą zmienność gleb badanych stanowisk. Przeważają gleby o indeksie SIG przy
jętym dla borów, ale wiele z nich było bliskich grupie borów mieszanych. Są to stanowi
ska z glebami lepszymi, przekraczającymi wartość SIG 13 przyjętą jako graniczną dla 
borów. Podobnie jest z pierwszymi stanowiskami w obrębie borów mieszanych. Kilka 
stanowisk, zaliczonych przez fitosocjologię do borów mieszanych, w ocenie cząstkowej 
według gleby jest borem. Wartość indeksu SIG tych gleb jest poniżej wartości granicznej 
13, przyjętej dla borów. Podobnie jest z najżyźniejszymi stanowiskami borów miesza
nych, zwłaszcza tych znacznie przekraczających graniczną wartość SIG 23. Są to fito- 
socjologicznie bory mieszane, a glebowo -  już lasy mieszane. Analogiczna sytuacja wy
stąpiła w stanowiskach zaliczonych do lasów mieszanych. Część stanowisk glebowo jest 
borem mieszanym, a nawet borem, natomiast najżyźniejsze glebowo (SIG) stanowiska z 
tej grupy mogą już być lasem (rys. 2).

Ten układ wartości indeksu glebowego SIG dowodzi dużego zróżnicowania gleb za
siedlonych przez badane zespoły. Dowodzi też, że w diagnozach typów siedlisk, sama 
roślinność wskaźnikowa nie da zadowalających rezultatów. Optymalnym rozwiązaniem 
wydaje się oparcie klasyfikacji siedlisk o gleby, z możliwością korekty w zależności od 
wskaźnikowej informacji roślinnej runa leśnego i drzewostanu, co jest stosowane w ty
pologii leśnej.

Na podstawie wyników prac na wzorcowych powierzchniach typologicznych w la
sach gospodarczych oraz w rezerwatach przyrody, opracowano klucz do diagnozowania 
typów siedliska (tab. 2). Klucz ten określa relację pomiędzy glebą a wskaźnikową funkcją 
roślinności runa i drzewostanu w diagnozie siedliskowej. Podstawą diagnozy siedliska w 
tym schemacie jest gleba ujęta właściwościami wyrażonymi indeksem SIG. Możliwość 
korekty, ale tylko w górę, dają diagnozy cząstkowe według drzewostanu i runa, ale tylko 
wtedy, gdy są jednakowe i wyższe o jedną lub dwie klasy troficzne.

W" niniejszej pracy podjęto też próbę porównania oceny typu siedliska wykonywaną 
metodą fitosocjologiczną oraz metodą typologiczną. Ta ostatnia była wykonywana trady
cyjną metodą IBL oraz przygotowywaną do wdrożenia modyfikacją z zastosowaniem 
modelu SIG (rys. 3-7).

Bory sosnowe w ujęciu fitosocjologicznym są odpowiednikiem borów (B) w klasyfi
kacji typologicznej. Uwzględnienie właściwości gleb zespołów wyróżnionych w tej gru
pie potwierdza zgodność klasyfikacji typologicznej i fotosocjologicznej, ale w znacznej 
liczbie stanowisk nie było tej zgodności i na podstawie gleby zostały one zakwalifikowane 
do borów mieszanych (rys. 3). Grupa stanowisk badawczych zaliczanych florystycznie 
do najuboższych borów sosnowych suchych (Cladonio-Pinetum) reprezentowana w 
badaniach pięcioma stanowiskami, w czterech jednoznacznie wg IBL i wg SIG zaklasy
fikowana została do borów (B). Piąte stanowisko (nr 211) wg IBL również było borem, 
natomiast wg troficznej oceny gleby metodą SIG zostało zaklasyfikowane do boru mie
szanego (BM). Jednak to skrajnie suche stanowisko nie pozwala wykorzystać drzewo
stanowi tej stosunkowo niezłej gleby, ze względu na brak wody. System SIG nie przewi
duje obecnie możliwości obniżenia typu siedliska i dlatego ostatecznie stanowisko diagno
zowane jest jako bór mieszany degradowany (BMde). Wszystkie metody diagnozy dają 
jednakowy wynik w przypadku nadmorskiego boru bażynowego (Empetro nigri-Pine-



RYSUNEK 2. Siedliskowy Indeks Glebowy (SIG) gleb zespołów roślinności leśnej (1 -30 ) na przykładzie lasów w  rezerwatach przyrody nizin 
i wyżyn Polski

FIGURE 2. Trophic Soil Index (SIG) o f  soils o f  forest plants communities (1-30) on the example o f  nature reserve o f  lowlands and uplands 
o f  Poland
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tum) rozwiniętego na najuboższych w Polsce glebach, zaliczając go do borów (B). Sub- 
atlantycki bór sosnowy świeży (Leucobryo-Pinetwn) na 8 z 10 badanych stanowisk był 
według obu ocen zakwalifikowany również do borów (B). Jednak pozostałe 2 stanowi
ska (nr 27 i 179) jednoznacznie wg IBL i wg SIG zakwalifikowano do borów mieszanych 
(BM) (rys. 3). Z kolei wszystkie stanowiska kontynentalnego boru sosnowego świeżego 
(Peucedano-Pinetum) według obu metod zakwalifikowano do borów (B). Wilgotne i ba
gienne stanowiska florystycznych borów sosnowych nie były już tak powtarzalnie klasy
fikowane jak bory sosnowe świeże czy suche. Bór sosnowy wilgotny (Molinio caerule- 
ae-Pinetum) w 2 stanowiskach (n r l7 i211)w  metodzie typologicznej również określony 
został jako bór (B). Natomiast 3 pozostałe stanowiska (nr 94, 118 i 57) oba systemy 
typologiczne jednoznacznie kwalifikowały je do borów mieszanych (BM) (rys. 3). Bór 
sosnowy bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum) w 3 badanych przypadkach (nr 217, 
182 i 48) był w ujęciu typologicznym określony jako bór (B), natomiast na pozostałych 
4 powierzchniach (nr 98, 92, 113 i 30) były to bory mieszane (BM). Bagienne po
wierzchnie niżowych torfowisk z brzozą omszoną lub z sosną zwyczajną (Sphagno- 
Betuletum pubescentis, Ledo-Sphagnetum) w dwóch przypadkach (nr 86 i 18) były to 
typologiczne bory mieszane (BM) zarówno według IBL, jak i według SIG. Natomiast w

Typy siedliskowe lasu (TSL): B -  bór, BM  -  bór mieszany.
Forest site types (TSL): B -  coniferous forest site, BM -  m ixed coniferous forest site.
RYSUNEK 3. Porównanie diagnoz siedliskowych według metody fitosocj o logicznej, typologicznej IBL 
(Instytut Badawczy Leśnictwa) i z indeksem SIG -  grupa zespołów borów sosnowych oraz zbiorowiska 
torfowiskowe (Sphagno-Betuletum pubescentis)
FIGURE 3. Comparison o f forest sites diagnoses according to the floristic method, typological IBL 
(Forest Research Institute) and SIG methods -  a group o f plant communities o f pine and birch bogy 
forests (Sphagno-Betuletum pubescentis)
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jednym przypadku (nr 131) metoda IBL kwalifikowała to stanowisko do borów (B), a 
indeks SIG do borów mieszanych (BM) (rys. 3).

Zbiorowiska borów mieszanych sosnowych, świerkowych, jodłowych z dębem i 
bukiem w fitosocjologii, tylko w części pokrywają się z kategorią borów mieszanych 
(BM) w typologii leśnej. Uwzględnienie właściwości gleb zespołów roślinnych zakwalifi
kowanych do tej grupy, pozwoliło wiele tych stanowisk klasyfikować wg zasad IBL i z 
zastosowaniem SIG do borów mieszanych, ale znaczna liczba stanowisk została zaliczo
na do lasów mieszanych (rys. 4). Także pojedyncze przypadki kwalifikowano do typolo
gicznych lasów (L) i borów (B).

Badane powierzchnie kontynentalnego boru mieszanego (Querco roboris-Pinetum ty
picum) w sześciu na 8 stanowisk, diagnozy florystyczne są zbieżne z typologicznymi. W 
pozostałych dwóch przypadkach (nr 25 i 28) wg SIG są to lasy mieszane, a wg IBL jeden 
z nich (nr 25) jest borem mieszanym, a drugi (nr 28) -  lasem mieszanym).

W zbiorowisku subborealnego boru mieszanego (Serratullo- Pinetum) w połowie sta
nowisk ( nr 95,121 i 128) diagnozy typologiczne były zgodne z fitosocjologicznymi. Pozo
stałe 3 stanowiska (nr 143, 193 i 135) według oceny IBL są wyraźnie żyźniejsze i zakwali
fikowano je do lasu mieszanego (LM), a według SIG w dwóch przypadkach również są 
lasem mieszanym, tylko w jednym (nr 135) jest to bór mieszany (BM) (rys. 4).

Zbiorowisko wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicom) w 3 na
6 badanych stanowisk według obu podejść typologicznych jest lasem mieszanym. Tylko 
stanowisko nr 22 pozostało borem mieszanym i było zgodne według obu ocen typolo
gicznych i fitosocjologicznej. Natomiast stanowiska nr 11 i 26 w ocenie IBL jest borem 
mieszanym, a według SIG -  lasem mieszanym (rys. 4).

Stanowiska kontynentalnego boru wilgotnego (Querco roboris-Pinetum molinietosum) 
w większości przypadków w ocenie IBL i z użyciem SIG jest klasyfikowany jako bór 
mieszany wilgotny (rys. 4). Dwa stanowiska (nr 67 i 72) są typologicznie lasem miesza
nym, a jedno -  (nr 201) wg IBL jest borem mieszanym, a wg SIG -  borem.

Stanowiska świerkowo dębowego boru mieszanego (jegiel) (Querco-Piceetum) anali
zowano w 4 przypadkach. Dwa z nich są w ocenie IBL borem mieszanym (nr 146 i 177), 
a z użyciem SIG -  lasem mieszanym, o czym zadecydowała wyraźnie lepsza gleba. Ko
lejne dwa stanowiska w tej grupie są już jednoznaczne w ocenie typologicznej IBL i z 
indeksem SIG -  lasem mieszanym (nr 142) i borem mieszanym (nr 151).

Zbiorowisko borealnej świerczyny (Sphagno girgensohnii- Piceetum typicum) w 3 na
7 przypadków to las mieszany w ocenie IBL i według SIG (nr 137,134 i 139). W kolej
nych 3 z 7 stanowisk ocena fitosocjologiczna była zgodna z typologiczną -  bory miesza
ne (nr 138, 202 i 145). Natomiast jedno stanowisko ocena typologiczna zaliczyła do boru 
(nr 144).

Zbiorowisko brzeziny bagiennej (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis) w jednym 
przypadku na 6 (nr 36) była według obu podejść typologicznych lasem mieszanym. W 
kolejnych dwóch (nr 60, 130) według IBL była borem mieszanym, a po zastosowaniu SIG 
-  lasem mieszanym. Tylko w dwóch przypadkach (nr 215 i 218) ocena fitosocjologiczna i 
typologiczna były zgodnie borem mieszanym. Natomiast jedno stanowisko tego zbiorowi
ska (nr 219) była borem zarówno według IBL, jak i z zastosowaniem SIG (rys. 4).

Zespoły ujęte w fitosocjologii w grupę ubogich lasów liściastych (rys. 5) są odpo
wiednikiem lasów mieszanych (LM) w typologii leśnej. Uwzględnienie właściwości gleb 
tych zespołów roślinnych w większości stanowisk zarówno w metodzie IBL, jak i z 
zastosowaniem SIG kwalifikowało je do wyróżnianych w typologii lasów mieszanych. 
Jednak część stanowisk ze względu na trofizm gleby zaklasyfikowana została do katego
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rii żyźniejszej, czyli do lasów (L), a część do kategorii uboższej, czyli do borów miesza
nych (BM) (rys. 5).

Badane płaty kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae-Fagetum) tylko w 3 przypad
kach (nr 34, 148 i 158) na 10 badanych, została jednoznacznie według metod IBL i SIG 
zaklasyfikowane do typologicznych lasów mieszanych (LM). Kolejne 3 stanowiska (nr 
183, 162 i 46) wg metody IBL zaklasyfikowano do lasów mieszanych (LM), ale wg SIG 
do borów mieszanych (BM). Dwa stanowiska (nr 31 i 132) klasyfikowano typologicznie 
jednoznacznie (IBL i SIG) jako bór mieszany (BM). Pozostałe badane dwa stanowiska 
tego zespołu według metody IBL zaklasyfikowano do lasów (L), a według SIG jedno z 
nich (nr 187) -  do lasów (L), a drugie (nr 165) -  do lasów mieszanych (LM).

Badane płaty pomorskiego lasu bukowo-dębowego (Fago-Quercetum) na 4 z 6 bada
nych stanowisk, typologicznie według metod IBL i SIG, jednoznacznie utrzymano w 
lasach mieszanych (LM). Natomiast pozostałe dwa stanowiska (nr 29 i 167) wg metody 
IBL klasyfikowano jako las mieszany (LM), a wg SIG jako bór mieszany (BM).

Środkowoeuropejski acydofilny las dębowy (Calamagrostio arundinaceae-Querce- 
tum) w 4 na 7 badanych stanowisk klasyfikowano typologicznie jednoznacznie do lasów 
mieszanych (LM). Dwa następne stanowiska (nr 20 i 156) według metody IBL klasyfiko-

Typy siedliskowe lasu (TSL): B -  bór, BM  -  bór mieszany, LM -  las mieszany, L -  las.
Forest site types (TSL): B -  coniferous forest site, BM  -  mixed coniferous forest site, LM -  mixed broadleaf 
forest site, L -  broadleaf forest site.

RYSUNEK 4. Porównanie diagnoz siedliskowych wg metody fitosocjologicznej, typologicznej IBL i z 
indeksem SIG -  grupa zespołów borów mieszanych -  sosnowych, świerkowych, jodłowych z dębem i 
bukiem
FIGURE 4. Comparison of diagnoses according to the floristic, typological IBL and SIG methods -  
group o f plant society mixed coniferous forests -  pine, spruce, fir with oak and beech
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wano jako las mieszany (LM), a z użyciem SIG -  jako bór mieszany (BM). Ostatnie w tej 
grupie stanowisko (nr 13) w ocenie typologicznej jednoznacznie zaklasyfikowano do 
borów mieszanych (BM).

Powierzchnie reprezentujące świetlistą dąbrowę (Potentillo albae-Quercetum) były w 
ocenie typologicznej bardzo zróżnicowane.7 stanowisk na 11 badanych, w ocenie typolo
gicznej według IBL były to lasy mieszane (LM), a z użyciem SIG wszystkie były borami 
mieszanymi (BM). W 2 badanych stanowiskach (nr 89 i 90) były to typologicznie jedno
znacznie bory mieszane (BM). Jedno stanowisko (nr 1) było typologicznie jednoznacznie 
lasem (L), a ostatnie w tej grupie (nr 80) wg IBL -  było lasem mieszanym, a wg SIG -  
lasem (L) (rys. 5).

Grądy wysokie, uważane za grądy uboższe, reprezentowane w tej grupie przez dwa 
zespoły (TMo-Carpinetum calamagrostietosum i Stellario holostae- Carpinetum deschamp- 
sietosum) badano na 13 stanowiskach. W ocenie typologicznej IBL i SIG 10 z nich zali
czono do lasów mieszanych. Kolejne 2 stanowiska (nr 153 i 55) w ocenie typologicznej 
IBL to lasy mieszane (LM), ale wg SIG -  to lasy (L). Jedno stanowisko (nr 192) w ocenie 
IBL było lasem mieszanym (LM), a wg SIG -  borem mieszanym (BM) (rys. 5).

Grąd subkontynentalny w wariancie jodłowym (Tilio-Carpinetum abietetosum) bada
no na 7 stanowiskach. Na 3 z nich w ocenie typologicznej zarówno według IBL, jak i

Typy siedliskowe lasu (TSL): BM -  bór mieszany, LM -  las mieszany, L -  las.
Forest site types (TSL): BM  -  mixed coniferous forest site, LM -  m ixed broadleaf forest site, L -  broadleaf 
forest site.

RYSUNEK 5. Porównanie diagnoz siedliskowych według metody florystycznej, typologicznej IBL i z 
indeksem SIG -  grupa ubogich lasów liściastych
FIGURE 5. Comparison of diagnoses according to the floristic, typological IBL and SIG methods -  
group o f poor broadleaf forests
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według SIG stwierdzono typ siedliska las (L). Kolejne 2 (nr 10 i 74) wg IBL były lasem 
mieszanym (LM), ale wg SIG -  lasem (L). Ostanie w tej grupie 2 stanowiska (nr 70 i 69) 
w obu ocenach typologicznych były lasem mieszanym (LM) (rys. 5).

Zespoły zaliczone w fitosocjologii do żyznych buczyn i grądów (rys. 6) są odpowied
nikiem lasów (L) w klasyfikacji typologicznej. Uwzględnienie właściwości gleb zespołów 
zakwalifikowanych do tej grupy nie zmieniło, w przeciwieństwie do poprzednich grup 
troficznych, większości tych stanowisk w klasyfikacji typologicznej i utrzymano je w 
lasach (L) (rys. 6).

Grądy niskie (Galio-Carpinetum corydaletosum, Tilio-Carpinetum corydaletosicm, Tilio- 
Carpinetum stachyetosum, Stellario holosteae-Carpinetum ficarietosum), badane na 14 
powierzchniach, w klasyfikacji typologicznej IBL i SIG jednoznacznie zostały utrzymane 
w kategorii lasów (L).

Podobnie było z wilgotną buczyną niżową ze szczyrem (Mercuriali Fagetum) i grąda
mi zboczowymi (Acer platanoides-Tilia cordata), które we wszystkich 10 stanowiskach 
typologicznie jednoznacznie klasyfikowano jako lasy (L).

Grądy typowe (Galio-Carpinetum typicum, Tilio-Carpinetum typicum, Stellario ho- 
losteae-Carpinetum typicum) analizowano na 13 powierzchniach badawczych. Większość,

Typy siedliskowe lasu (TSL): BM -  bór mieszany, LM -  las mieszany, L -  las.
Forest site types (TSL): BM  -  m ixed coniferous forest site, LM -  mixed broadleaf forest site, L -  broadleaf 
forest site.

RYSUNEK 6. Porównanie diagnoz siedliskowych wg metody florystycznej, typologicznej IBL i z 
indeksem SIG -  grupa żyznych buczyn i grądów
FIGURE 6. Comparison o f diagnoses according to the floristic, typological IBL and SIG methods -  
group o f fertile beech and hornbeam forests



146 S. Brożek, J. Lasota, M. Zwydak, T. Wanic, P. Gruba, E. Błońska

czyli 10 badanych stanowisk w klasyfikacji typologicznej jednoznacznie (wg IBL i SIG) 
zaliczono do lasów (L). Jedno stanowisko (nr 54) klasyfikowano według IBL do lasów 
mieszanych (LM), a według SIG do lasów (L). Pozostałe 2 stanowiska (nr 77, 83) we
dług obu diagnoz typologicznych są lasem mieszanym (LM).

Żyzna buczyna niżowa (Galio odorati-Fagetum typicum), w 8 przypadkach na 11 bada
nych typologicznie, jednoznacznie była lasem (L). Jeden przypadek (nr 21) według IBL był 
lasem (L), a według SIG był borem mieszanym (BM). Natomiast 2 stanowiska (nr 52 i 2) w 
ocenie IBL był lasem (L), a z użyciem SIG -  lasem mieszanym (LM) (rys. 6).

Lasy łęgowe i olsy wyróżnione w fitosocjologii są odpowiednikiem lasów łęgowych 
(Lł), olsów jesionowych (OIJ) i olsów (Ol) w klasyfikacji typologicznej. Uwzględnienie 
właściwości gleb zespołów zakwalifikowanych do tej grupy, nie zmieniło klasyfikacji 
typologicznej większości tych stanowisk (rys. 7).

Łęg jesionowo olszowy (Fraxino-Alnetum) we wszystkich 10 badanych stanowi
skach, w typologii jednoznacznie klasyfikowano do olsu jesionowego (OIJ).

Łęg jesionowo-wiązowy(Ficario-Ulmetum) oraz nadrzeczne łęgi wierzbowo-topolo- 
we (Salici-Populetum) we wszystkich badanych przypadkach klasyfikowano typolo
gicznie według IBL i z użyciem SIG jako las łęgowy (Lł).

Typy siedliskow e lasu (TSL): OIJ -  ols jesionow y, Ol -  ols typowy, Lł -  las łęgowy, LMb -  las m ieszany 
bagienny.
Forest site types (TSL): OIJ -  ash-alder swamp forest, Ol -  alder forest, Lł -  riparian forest, LMb -  bogy mixed 
broadleaf forest site.

RYSUNEK 7. Porównanie diagnoz siedliskowych według metody florystycznej, typologicznej IBL i z 
indeksem SIG -  grupa lasów łęgowych i olsów
FIGURE 7. Comparison o f diagnoses according to the floristic, typological IBL and SIG methods -  
group o f riparian forests and alder forests
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Ols porzeczkowy (Ribeso nigri-Alnetum) w 7 na 10 badanych stanowisk klasyfikowa
no typologicznie jako ols (Ol). Jedno stanowisko (nr 209) wg IBL było olsem jesionowym 
(OIJ), a wg SIG -  olsem (Ol). Dwa ostatnie stanowiska w tej grupie zbiorowisk system IBL 
kwalifikował do olsu jesionowego (nr 180) i olsu (nr 120), natomiast ze względu na mniej 
korzystne właściwości gleby indeks SIG zaliczał je do lasu mieszanego bagiennego.

Płaty olsu torfowcowego (Sphagno sąuarrosi-Alnetum) badano tylko na 3 stanowi
skach. Uwzględniając właściwości gleb w systemie typologicznym tylko jedno stanowi
sko (nr 194) jednoznacznie (wg IBL i z użyciem SIG) utrzymano w olsie (Ol), natomiast 
pozostałe dwa (nr 84 i 56) zakwalifikowano do lasu mieszanego bagiennego (LM).

Prezentowane na rycinach 3-7 porównanie diagnoz siedliskowych fitosocjologicz- 
nych z typologicznymi zestawiono sumarycznie w tabeli 3.

Wyniki diagnoz fitosocjologicznych są w dużym stopniu zgodne z typologicznymi 
diagnozami siedliska jedynie w siedliskach lasów (IV grupa troficzna), lasów łęgowych i 
olsów (V grupa troficzna) (tab. 3). Pozostałe grupy troficzne wykazują wyraźne różnice 
i tendencję do diagnozowania wyższej żyzności w systemie typologicznym niż w fitoso- 
cjologicznym. Na przykładzie borów sosnowych (I grupa troficzna) i borów mieszanych 
(II grupa troficzna) wykazano, że system typologiczny klasyfikuje te stanowiska na zna
cząco większej liczbie powierzchni (od 28 do 43% ich liczby) o jedną jednostkę wyżej, a 
pojedyncze stanowiska nawet o dwie jednostki wyżej. Jest to spowodowane uwzględ
nieniem właściwości gleby w systemie typologicznym, czego brak w podejściu fitoso- 
cjologicznym. Również rola drzewostanu, jego skład gatunkowy i jakość, mierzona boni
tacją wzrostową, przyczynia się do podniesienia diagnoz w systemie typologicznym. 
Porównano także, obecnie stosowaną metodę IBL z proponowaną jej modyfikacją, z 
uwzględnieniem SIG (tab. 3). Z zestawienia wynika, że dla borów i borów mieszanych (I 
i II grupa troficzna) modyfikacja według SIG proponuje więcej diagnoz o jednąjednostkę 
wyższych, czyli jest obserwowane podwyższenie diagnoz na większej o 7-14% liczbie 
stanowisk. Największe różnice wystąpiły w fitosocjologicznej grupie lasów mieszanych 
(ubogich lasów liściastych), gdzie znaczącą liczbę badanych powierzchni w metodzie 
SIG zakwalifikowano do grupy uboższej -  borów mieszanych i porównywalną liczbę 
stanowisk -  do grupy żyźniejszej -  lasów (tab. 3).

Sumarycznie ujmując, w lasach zbliżonych do naturalnych, metoda IBL jest zgodna ze 
stosowaną na obszarach chronionych metodą fitosocjologiczną w 80%, natomiast pro
ponowana modyfikacja metody IBL z zastosowaniem SIG -  tylko w 68% diagnoz. Wpro
wadzenie indeksów SIG w większym stopniu uzależnia diagnozy od gleby, a w mniej
szym od roślinności i stąd ten niższy odsetek zgodności (tab.3).

Jednostki wyodrębniane w klasyfikacji siedlisk w systemach fitosocjologicznym i ty
pologicznym nie sąjednoznaczne, tj. nie odpowiadają sobie ściśle, co wynika ze stosowa
nia różnych kryteriów klasyfikacji [Matuszkiewicz 1979, Sokołowski i in. 1997]. Prezen
towane ujęcie tych zagadnień pokazuje, że relacje pomiędzy tymi jednostkami są złożone, 
tj. że jeden zespół roślinny może wykształcić się na zróżnicowanych siedliskach, klasyfi
kowanych niejednokrotnie do 2 lub nawet 3 typów siedliskowych lasu [Sikorska i Lasota 
2007]. Takie przypadki obserwuje się w siedliskach średnio żyznych -  borach miesza
nych (BM) i lasach mieszanych (LM). Prezentowane badania gleb różnych zespołów z 
użyciem parametryzacji SIG potwierdzają ten pogląd.

System typologiczny oceny siedlisk obok gleby i runa, uwzględnia również jakość 
drzewostanu mierzoną bonitacją wzrostową, co ma znaczenie w lasach gospodarczych. 
Diagnozowanie więc systemem fitosocjologicznym, bazującym głównie na roślinności, z 
systemem typologicznym pozostanie rozbieżne.
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TABELA 3. Porównanie liczby powierzchni i ich procentowego udziału wykazujących zgod
ność, zawyżenie (o „+1” lub „+2” typy) lub zaniżenie (o „-1” lub „-2” typy) oceny fitosocjolo- 
gicznej siedliska w  stosunku do diagnozy według IBL i z użyciem SIG

TABLE 3. Comparison o f  forest sites (TSL) diagnoses according to the IBL method and SIG 
method with phytosociological trophic groups (confirmed, less fertile (-), more fertile (+)

Zespoły roślinne w grupach 
troficznych
Plant society in the trophic 
groups

Liczba 
stanowisk 
Number 
of plots

Diagnoza TSL według IBL, 
Diagnosis TSL according to IBL

Diagnoza TSL z użyciem SIG, 
Diagnosis TSL according to SIG

Zgodna
Conformity

-1/+1 -21+2 Zgodna
Conformity

-1/+1 -21+2

1. Bory sosnowe Pine forests 40 29 0/+11 0 26 0/+14 0
2. Bory mieszane, sosnowe, 
świerkowe, jodłowe z dębem 
i bukiem
Mixed coniferous forests, pine, 
spruce, fir with oak and beech

49 32 -2/+14 /+1 25 -3/+21 0

3. Lasy mieszane, ubogie lasy 
liściaste
Mixed broadleaf forests, 
broadleaf forests poor

53 44 -3/+6 0 29 -13/+11 0

4. Lasy, żyzne buczyny 
i grądy
Broadleaf forests, fertile beech 
and hornbeam

50 45 -5/0 0 43 -6/0 -1/

5. Lasy lęgowe i olsy 
Riparian forests and alder 
forests

33 29 -4/0 0 31 -2/0 0

Razem -  Total 225 179 -14/+31 0/+1 154 -24/+46 -1/0
Zespoły roślinne w grupach 
troficznych
Plant communities in the 
trophic groups

Liczba 
stanowisk 
Number 
of plots

Diagnoza TSL wg IBL, 
Diagnosis TSL according to IBL

Diagnoza TSL z użyciem SIG, 
Diagnosis TSL according to SIG

Zgodna
Conformity

-1/+1 -21+2 Zgodna
Conformity

-1/+1 -21+2

w % -  in %
1. Bory sosnowe 
Pine forests

40 72 /+28 0 65 /+35 0

2. Bory mieszane, sosnowe, 
świerkowe, jodtowe z dębem 
i bukiem
Mixed coniferous forests, pine, 
spruce, fir with oak and beech

49 65 -4/+29 1+2 51 -6/+43 0

3. Lasy mieszane, ubogie lasy 
liściaste
Mixed broadleaf forests, 
broadleaf poor forests

53 83 -6/+11 0 54 -24/+20 0

4. Lasy, żyzne buczyny 
i grądy
Broadleaf forests, fertile beech 
and hornbeam forests

50 90 -10/0 0 86 -12/0 -2

5. Lasy lęgowe i olsy 
Riperian forests and alder 
forests

33 87 -12/0 0 94 -6/0 0

Średnio w % -  Mean in % 100 80 -6/+14 68 -11/+21



Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów 149

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Autorzy wychodzą naprzeciw znanym problemom diagnozowania pokrewnych sie
dlisk, wynikającym z ich dużego podobieństwa oraz płynnego, stopniowego charak
teru przejść pomiędzy typami siedlisk wyróżnianych dla celów gospodarczych, opra
cowując Siedliskowy Indeks Glebowy.

2. Praca zawiera nową metodę diagnozowania siedlisk z użyciem wskaźnika SIG (Sie
dliskowy Indeks Glebowy) oraz klucz do oceny typu siedliska na podstawie warto
ści SIG, z pomocniczą fiinkcją wskaźnikowej roślinności runa i cech drzewostanu.

3. Metoda SIG zobiektywizuje prace taksatora i wyeksponuje rolę gleby w podejmowa
niu decyzji o charakterze typu siedliskowego lasu.

4. Wartości SIG, zawarte w przedziale 4-40, spełniąrolę skali ukazującej żyzność gleby 
i siedliska ocenianych fragmentów lasu, a także stworzą możliwość za pomocą tej 
skali podrzędnych jednostek klasyfikacyjnych, zarówno gleb jak i siedlisk.

5. Ustalone w pracy wartości graniczne SIG mogą pełnić rolę granicy, bezspornie roz
dzielając zbliżone typy siedlisk.

6. Porównano diagnozy siedlisk ustalone na 225 powierzchniach badawczych trzema 
metodami: fitosocjologiczną, typologiczną IBL i autorską z użyciem indeksu SIG 
(tab. 3). Uzyskano duże podobieństwa, ale także duże rozbieżności.
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