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Лісова типологія в Польщі 
 

Бойко С.В. 
 

Науково-дослідний інститут лісового господарства в Сенкочіні Старому (Польща) 
 

Основою для визначення лісотипологічних одиниць в Польщі є лісова регіоналізація, 
опрацьована Трамплером і ін. (1990). В ній виділяються три ієрархічні одиниці: мезорегіон, 
дільниця і країна.  

Лісовий мезорегіон є основною одиницею регіоналізації, що визначається на підставі 
домінуючих на певній території підстилаючої грунтової породи і типу природного ландшафту.  

Лісова дільниця охоплює сусідні мезорегіони, з подібними характеристиками 
географічного середовища, наприклад, висотою над рівнем моря, рельєфом. 

Лісова країна є найвищою ієрархічною одиницею, яка об’єднує природно-лісові дільниці 
з подібними кліматичними умовами. 

Класифікація типів умов місцезростання розроблена ІВL (Польським науково-дослідним 
інститутом лісового господарства) на основі типологічної сітки П.С. Погребняка. Основною 
таксономічною одиницею є тип умов місцезростання (TSL – typ siedliskowy lasu). Головними 
критеріями визначення типу умов місцезростання являються: 

 природно-кліматичні умови;  
 будова деревостану за ярусами, його породний склад і бонітет;  
 мікрокліматичні умови; 
 живий грунтовий покрив. 

Розрізняють типи умов місцезростання для рівнинних, передгірних, високогірних і 
гірських територій (див. таб. 1-3). 

а) на рівнинних територіях всіх природно-лісових країн виділено 15 основних типів умов 
місцезростання: 

 бори (bory): сухий (Bs), свіжий (Bśw), вологий (Bw), болотний (Bb); 
 субори (bory mieszane): свіжий (BMśw), вологий (BMw), болотний (BMb); 
 сугруди (lasy mieszane): свіжий (LMśw), вологий (LMw), болотний (LMb); 
 груди (lasy): свіжий (Lśw), вологий (Lw), болотний (Ol) - ольс; 
 груди заплавні (lasy łęgowe): вологий (Lł), болотний (OlJ) – ольс ясеневий; 

б) на передгірних територіях південної Польщі (в лісових країнах V-VIII) виділено 8 
типів умов місцезростання: 

 субори передгірні (bory mieszane wyżynne): свіжий (BMwyżśw), вологий (BMwyżw); 
 сугруди передгірні(lasy mieszane wyżynne): свіжий (LMwyżśw), вологий (LMwyżw); 
 груди передгірні (lasy wyżynne): свіжий (Lwyżśw), вологий (Lwyżw); 
 груди заплавні передгірні (lasy łęgowe wyżynne): вологий (Lłwyż), болотний 

(OlJwyż) - ясенeвий ольс. 
б) на високогірних і гірських територіях південної Польщі (в лісових країнах V-VIII) 

виділено 15 типів умов місцезростання: 
 бори високогірні (bory wysokogórskie): свіжий (BWGśw), вологий (BWGw), 

болотний (BWGb); 
 бори гірські (bory górskie): свіжий (BGśw), вологий (BGw), болотний (BGb); 
 субори гірські (bory mieszane górskie): свіжий (BMGśw), вологий (BMGw), 

болотний (BMGb); 
 сугруди гірські (lasy mieszane górskie): свіжий (LMGśw), вологий (LMGw); 
 груди гірські (lasy górskie): свіжий (LGśw), вологий (LGw); 
 груди заплавні  гірські (lasy łęgowe górskie): вологий (LłG), болотний (OlJG) - 

ясенeвий ольс. 
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Перераховані типи умов місцезростання рівнинних, передгірних, гірських і 
високогірних територій представлено нижче в порівнянні з типологічною сіткою П.C.  
Погребняка: 

Таблиця 1. Типи умов місцезростання рівнинних територій. 
Трофотопи 

Гігротопи бір (A) субір (B) сугруд (C) груд (D) заплавний груд 
(Dh) 

сухі (0-1) Bs - - - - 
свіжі (2) Bśw BMśw LMśw Lśw - 
вологі (3) Bw BMw LMw Lw Lł 

болотні (4-5) Bb BMb LMb Ol OlJ 
Таблиця 1. Типи умов місцезростання передгірних територій. 

Трофотопи 
Гігротопи субір (B) сугруд (C) груд (D) заплавний груд 

(Dh) 
свіжі (2) BMwyżśw LMwyżśw Lwyżśw Lłwyż 
вологі (3) BMwyżw LMwyżw Lwyżw OlJwyż 

болотні (4-5) - -   
Таблиця 1. Типи умов місцезростання гірських і високогірних територій. 

Трофотопи Висотний 
пояс Гігротопи бір (A) субір (B) сугруд (C) груд (D) заплавний груд 

(Dh) 
свіжі (2) BWGśw 
вологі (3) BWGw 

Високо-
гірний 

болотні (4-5) BWGb 
- - - - 

свіжі (2) BGśw BMśw LMGśw LGśw - 
вологі (3) BGw BMGw LMGw LGw LłGw 

гірський 

болотні (4-5) BGb BMGb - - OlJG 
*Примітка: курсивом подано назви одиниць класифікації типів умов місцезростання IBL, в дужках 

відповідні одиниці за Г.С.Погребняком. 
 
В межах типу умов місцезростання виділяються відміни. Критерієм для їх виділення є 

породний склад деревостанів і тип господарювання. Виділяють географічні відміни, виділення 
яких зумовлено положенням в певній лісовій країні і топографічно-кліматичні, що 
виділяються в передгірних, гірських та високогірних територіях і враховують експозицію, 
частину схилу і т.д. Наприклад, на виділяють наступні відміни: верховини головних хребтів, 
верховини низьких хребтів, середні частини південних схилів, середні частини північних схилів, 
нижні частини південних схилів, нижні частини північних схилів, нижні частини долин.  

Варіанти зволоження виділяються в межах типів умов місцезростання і уточнюють умови 
зволоження: 

а) грунтовими водами (g),  
б) грунтовими водами і опадами (og), поверхневим стоком (sg). 
Для грунтових вод виділяється сім варіантів зволоження, в залежності від глибини залягання, 

і впливу на рослинність, які позначаються символами g1-g7, для опадів – пять варіантів 
зволоження: og1-og5. Заливні луги позначаються символом „z” а безводні території „O”. 

Варіанти трофності. Типи і підтипи грунтів а також відміни підтипів визначаються згідно 
«Класифікацією лісових грунтів Польщі» (2000). 

Cтан умов місцезростання виражає відповідність або характер невідповідності умов 
місцезростання до їх натурального стану. Умови місцезростання поділяють на натуральні і 
зближені до натуральних та змінені із зазначенням ступеня шкідливих змін.  

Тип лісу в класифікації IBL становить таксономічну одиницю, що охоплює ділянки лісу з 
подібними умовами місцезростання, з властивим для цих умов фітоценозом, в якому породний 
склад деревного ярусу окреслений визначеними цілями господарства. Тип лісу є основою для 
виділення господарчих типів деревостану. 


