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WYKORZYSTANIE PRÓCHNICY LEĝNEJ
DO REWITALIZACJI GLEBY W ROCZNYM CYKLU
PRODUKCJI SADZONEK SOSNY ZWYCZAJNEJ
____________
THE USE OF FOREST HUMUS FOR REVITALIZATION
OF SOIL IN THE ONE-YEAR PRODUCTION CYCLE
FOR SCOTS PINE SEEDLINGS
Streszczenie
W pracy badano wp yw nawo enia kompostem przygotowanym z próchnicy le nej oraz ció kowania wie ektopróchnic na w a ciwo ci gleb, wzrost
jednorocznych sadzonek sosny zwyczajnej oraz na aktywno biologiczn gleb
w szkó ce le nej. Aktywno t oceniano metod bioindykacyjn – wska nikami
by y roztocze (Acari), szczególnie saprofagiczne mechowce (Oribatida).
Z przeprowadzonych bada wynika, i poziom powierzchniowy badanej
pokrywy glebowej charakteryzowa si odczynem kwa nym. Nawo enie organiczne zwi kszy o istotnie wie mas cz ci nadziemnych sadzonek sosny. Nie
odnotowano natomiast wp ywu przeprowadzonego we wrze niu ció kowania na
badane parametry ro lin. Wiosn zag szczenie roztoczy na badanym terenie by o
niskie. W ród tych stawonogów najliczniej wyst powa y Actinedida, które stanowi y od 91 do 100% wszystkich roztoczy. Po przeprowadzeniu ció kowania
znacznie wzros a liczebno zaliczanych do saprofagów mechowców – stanowi y
51-82% Acari. Na stanowiskach tych odnotowano 11-19 gatunków mechowców,
a najliczniejszym przedstawicielem tego rz du roztoczy by Tectocepheus velatus.
Sáowa kluczowe: szkó ka le na, sosna zwyczajna, ektopróchnica, reintrodukcja
fauny glebowej, Acari, Oribatida
Summary
The influence of fertilization with the compost prepared from forest humus
and mulching with the fresh ectohumus on the soil properties, the growth of oneyear old Scots pine seedlings as well as on the biological activity of soils in the
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forest nursery was studied in the work. The biological activity was estimated with
the usage of bioindicatory method – mites (Acari), especially saprophage oribatid
mites (Oribatida) were used as biological indices.
On the base of the study it was stated that the ground surface horizon was
characterized by acid reaction. Fertilization with the compost from forest humus
increased significantly the height of Scots pine seedlings – plants cultivated on
plots fertilized with compost were by 46% higher than those fertilized by mineral
fertilizers only. Organic fertilization increased also significantly the fresh mass of
the above-ground parts of Scots pine seedlings. Effect of mulching – which was
carried out in September – on the investigated parameters was not detected. In
the spring – before the measure of mulching – the density of mites on the studied
ground was low. Among these arthropods the most numerous were Actinedida
which constituted from 91 to 100% of all mites. After the measure of fresh ectohumus mulching, the number of saprophage oribatid mites was distinctly increased –
they constituted 51 to 82% of all Acari. On these stands there were 11-19 taxa of
oribatid mites, and Tectocepheus velatus was the predominant representative of
this order of mites.
Key words: forest nursery, Scots pine, ectohumus, reintroduction of soil fauna,
Acari, Oribatida

WPROWADZENIE

Próchnica nadk adowa spe nia dwie istotne funkcje w ekosystemie le nym:
po pierwsze jest ród em materii organicznej, a po drugie tworzy warstw
ochronn dla gleby [Sayer 2006]. Jest te g ównym rodowiskiem ycia dla mezofauny i mikroorganizmów glebowych. Szkó ki polowe – na skutek intensywnych zabiegów agrotechnicznych – s pozbawione tej istotnej dla równowagi
ekologicznej i wzrostu m odych drzew warstwy gleby. W szkó kach u ytkowanych powy ej 20 lat obserwuje si procesy degradacyjne polegaj ce na zmniejszeniu ró norodno ci biologicznej, m.in. grzybów ektomikoryzowych [Aleksandrowicz-Trzci ska 2004].
Wiadomo, e dodanie ció ki le nej do pod o a szkó kowego mo e mie
korzystny wp yw na poziom kolonizacji mikoryzowej i prze ywalno sadzonek
po nasadzeniach [Colinas i in. 1994, Roldán i in. 1996, Hilszcza ska 2000].
Próchnica le na mo e by wi c bardzo cennym substratem dla szkó karstwa,
jednak zawsze dyskusyjne by o jej pozyskanie bez szkody dla lasu. W ostatnich
latach w wielu regionach naszego kraju pojawi a si szansa wykorzystania tego
materia u, który mo na pozyska z drzewostanów planowanych do wyci cia,
w zwi zku z prowadzonymi na du skal inwestycjami drogowymi, usytuowanymi cz sto na terenach le nych.
Celem niniejszych bada by o okre lenie wp ywu nawo enia organicznego
(kompost przygotowany z próchnicy le nej) i ció kowania wie ektopróchnic na wzrost jednorocznych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
oraz na aktywno biologiczn gleb szkó ki le nej.
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Najcz ciej stosowanymi wska nikami aktywno ci biologicznej gleb s :
aktywno enzymatyczna, oddechowa, biomasa drobnoustrojów, sk ad i liczebno drobnoustrojów [Brzezi ska 2006, Olszowska i in. 2005]. W niniejszych
badaniach podj to prób oceny tej aktywno ci z wykorzystaniem bardzo licznych i ró norodnych gatunkowo w glebach le nych roztoczy (Acari), szczególnie saprofagicznych mechowców (Oribatida).
OPIS DOĝWIADCZENIA I METODY BADAē

Do wiadczenie przeprowadzono w roku 2009 w szkó ce le nej Bielawy
(Nadle nictwo Dobrzejewice, RDLP Toru ), na kwaterze IIIb. Na badanej powierzchni dominowa piasek s abo gliniasty.
Badania przeprowadzono na powierzchni z sosn zwyczajn , której siew
wykonano wiosn 2009 r. Nasiona sosny wysiano w systemie ta mowo
5-rz dowym, w którym jedna ta ma – o cznej szeroko ci 1,6 m – obejmowa a
5 rz dów sosny (fot. 1).
Powierzchnia do wiadczenia by a nawadniana deszczowni sta . Deszczowanie wykonywano za pomoc zraszaczy NAAN 5035. Wod do nawodnie
czerpano ze Strugi Lubickiej (Wilczej Strugi). Nawadnianie prowadzono zgodnie z wytycznymi nawadniania szkó ek le nych na powierzchniach otwartych
opracowanymi przez Pierzgalskiego i in. [2002].
Do wiadczenie zosta o za o one metod losowanych podbloków w uk adzie zale nym (split-plot), w czterech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego
rz du (I) by o nawo enie przeprowadzone przed wysiewem nasion (wiosn 2009
r.) w dwóch wariantach (M – nawo enie mineralne; K nawo enie organiczne
kompostem z próchnicy le nej). Czynnikiem drugiego rz du (II) by o ció kowanie przeprowadzone we wrze niu 2009 r. w dwóch wariantach: S – ció kowanie wie ektopróchnic le n (fot. 2), C – bez ció kowania). Pojedyncze
poletko do wiadczenia mia o wymiary 1,6 m (szeroko 1 ta my) na 5 m (d ugo ). cznie do wiadczenie obejmowa o 16 poletek (2 warianty I czynnika
x 2 warianty II czynnika x 4 powtórzenia).
Na wybranych poletkach do wiadczalnych zosta o zastosowane nawo enie
kompostem przygotowanym z próchnicy pozyskanej z powierzchni zr bowej po
dojrza ym drzewostanie w typie siedliskowym boru wie ego z terenów budowanej autostrady A1 w pobli u Torunia. Gleba le na zosta a pozyskana mechanicznie jesieni 2007 r. Du a ilo materia u oraz zbieranie go za pomoc spychacza uniemo liwi o precyzyjne oddzielenie próchnicy nadk adowej
(ektopróchnicy) od warstwy mineralnej gleby, która zawiera a endopróchnic .
Znajduj ce si w materiale glebowym korzenie ro lin i drobne ga zie poddano
rozdrobnieniu z wykorzystaniem rozdrabniacza pozosta o ci zr bowych. Nast pnie gleba ta by a sk adowana i kompostowana na pryzmach w pobli u szkó ki.
177

Andrzej Klimek, Stanisáaw Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Jacek Dáugosz, Maciej Kuss

Fotografia 1. Sadzonki sosny latem 2009 r.
– stanowisko bez nawo enia organicznego i ció kowania (MC)
Photo 1. Scots pine in summer 2009
– stand without organic fertilization and mulching (MC)

Fotografia 2. Stanowisko ció kowane (SM) we wrze niu 2009 r.
Photo 2. Stand mulched (SM) in September 2009
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Wiosn 2009 r. tak przygotowany kompost równomiernie rozprowadzono –
w dawce 1000 m3 ha-1 – na powierzchni wylosowanych bloków i zmieszano
z warstw gleby do g boko ci 10 cm za pomoc agregatu uprawowego. Substrat organiczny by bardzo silnie kwa ny – charakteryzowa si odczynem
(pHKCl) 3,8. Zawarto w gla organicznego (C-org) wynosi a 4,7%, azotu ogólnego (N-og) – 0,2%, a proporcja C:N by a wysoka (23:1).
Nawo enie mineralne w szkó ce zastosowano w nast puj cych dawkach:
30 kg N ha-1 (saletra amonowa 34%) i 55 kg ha-1 K2O (sól potasowa 60%).
ció kowanie zosta o przeprowadzone na wybranych poletkach w obr bie
danego bloku (z nawo eniem organicznym lub bez niego) wie próchnic
nadk adow pozyskan spod okapu dojrza ego drzewostanu z siedliska boru
wie ego w dniu jej aplikacji w szkó ce. W substracie tym wyst powa a liczna,
ywa mezofauna glebowa. Zastosowano dawk 100 m3 ha-1, rozk adaj c ektopróchnic w miar równ warstw w poszczególnych mi dzyrz dziach stosownego pasa siewek sosny, a nast pnie zmieszano j z warstw gleby do g bokoci ok. 1-2 cm.
Informacje o przebiegu pogody w sezonie 2009 r. zawarto we wcze niej
opublikowanych pracach [Rolbiecki i in. 2010].
Analizy glebowe. Analiz gleby wykonano na próbkach pobranych ze
wszystkich poletek w maju 2009 roku. Wysuszone do stanu powietrznie suchego
próbki przesiano przez sito o rednicy 2 mm. Badanie w a ciwo ci tych e próbek wykonano we frakcjach poni ej 2 mm. Obejmowa y one analiz zawarto ci
C-org i N-og – autoanalizatorem firmy Elementar, pH w H2O i 1M KCl oraz
zawarto ci przyswajalnych form fosforu i potasu – metod Egnera-Riehma.
Wzrost roĞlin. Wzrost jednorocznych sadzonek sosny oznaczano w pa dzierniku 2009 r., okre laj c wysoko (cm), rednic w szyi korzeniowej (mm)
oraz wie mas cz ci nadziemnych (g). Otrzymane wyniki opracowano statystycznie, wykorzystuj c test Fishera-Snedecora w celu stwierdzenia istotno ci
dzia ania czynników do wiadczenia oraz test Tukeya dla porównania otrzymanych ró nic.
Badania akarologiczne. Próbki gleby do bada akarologicznych pobierano w 2009 r. dwukrotnie – wiosn (18.VI) oraz jesieni (22.X). Z ka dego wariantu do wiadczenia w dwóch kolejnych terminach pobrano po 10 próbek gleby, co da o ogó em 80 próbek. Wycinki gleby pobierano z 17 cm2 i do 3 cm
g boko ci. Roztocze wyp aszano w aparatach Tullgrena przez 7 dni, konserwowano w 70% alkoholu etylowym i preparowano. Do gatunku lub rodzaju
oznaczono mechowce (Oribatida), cznie ze stadiami m odocianymi, natomiast
pozosta e roztocze sklasyfikowano do rz dów. Ogó em oznaczono 280 roztoczy,
w tym 166 mechowców. rednie zag szczenie (N) roztoczy podano w przeliczeniu
na 1 m2 gleby, a ró norodno gatunkow mechowców wyra ono za pomoc liczby gatunków (S), redniej liczby gatunków w próbce (s) oraz wska nika ró norodno ci gatunkowej Shannona (H). Przed analiz statystyczn dane liczbowe poddano logarytmowaniu – ln(x+1) [Berthet i Gerard 1965]. Obliczenia statystyczne
wykonano za pomoc programu Statistica 6.0, z zastosowaniem testu Tukeya.
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Warunki glebowe. Poziom powierzchniowy badanej pokrywy glebowej
charakteryzowa si odczynem kwa nym, zarówno na poletkach kontrolnych
(pH w 1M KCl – 5,37), na których nast pi niewielki wzrost warto ci pH w porównaniu z rokiem 2008, jak i na poletkach ció kowanych (pH w 1M KCl –
4,54), na których warto ci odczynu by y zbli one do roku poprzedniego (pH
w 1M KCl – 4,7). Zawarto fosforu i potasu przyswajalnego w próbkach pobranych z poletek kontrolnych, jak i ció kowanych by y o 10-27% wy sze od
warto ci oznaczonych przez Pracowni Siedliskow Biura Urz dzania Lasu
i Geodezji Le nej w Gdyni w roku poprzednim. Natomiast zawarto C-org
i N-og uleg a podwy szeniu o 17-33% w porównaniu z wynikami uzyskanymi
przez BULiGL w roku poprzednim.
Wzrost roĞlin. Nawo enie organiczne kompostem z próchnicy le nej
zwi kszy o istotnie wysoko sadzonek sosny (tab. 1).
Tabela 1. Wyniki analizy wariancji do wiadczenia z sadzonkami sosny
w szkó ce le nej Bielawy w 2009 r.
Table 1. Results of analysis of variance for experiment on Scots pine seedlings
at Bielawy forest nursery in 2009
Wyszczególnienie
Wysoko sadzonki (cm)
rednica szyjki korzeniowej sadzonki (mm)
wie a masa cz ci nadziemnych (g)

Czynnik
I
II
0,449*
r.n.
r.n.
r.n.
0,466*
r.n.

Interakcja
II/I
I/II
r.n.
r.n.
r.n.
r.n.
r.n.
r.n.

Obja nienia: * – NIR0,05, ** - r.n. – ró nica nieistotna

Ro liny uprawiane na poletkach nawo onych kompostem by y o 3,2 cm
(46%) wy sze od rosn cych na stanowiskach ze standardowym nawo eniem
mineralnym stosowanym w szkó ce (rys. 1).
Nie stwierdzono statystycznie udowodnionego wp ywu ció kowania na
wzrost jednorocznych sadzonek sosny. Wynika to przede wszystkim z tego, e
ció kowanie wykonano dopiero na prze omie lata i jesieni (we wrze niu).
ció kowanie stwarza mniej lub bardziej w a ciwe warunki wzrostu dla sadzonek ró nych gatunków [Sayer 2006]. W prezentowanych badaniach ció kowanie przeprowadzono w pó niejszym czasie, aby stworzy jak najlepsze warunki
do rozprzestrzeniania si mezofauny – licznie wyst puj cej w wilgotnej ektopróchnicy. Rosn ce w rz dach ro liny sosny tworzy y rodzaj naturalnej os ony
dla wie ej materii organicznej, zapobiegaj c jej niepo danemu przemieszczaniu przez wiatr oraz – poprzez cz ciowe zacienienie mi dzyrz dzi – spowalnia y przesychanie ció ki. Oczywistym jest, e pó ne, wrze niowe zastosowanie
ció kowania nie mog o wywiera istotnego wp ywu na wzrost ro lin przebiegaj cy g ównie przed wykonaniem ció kowania (IV-VIII). Nie stwierdzono
istotnego wp ywu obu czynników na wielko rednicy w szyjce korzeniowej.
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Rysunek 1. Wysoko , rednica szyi korzeniowej i wie a masa cz ci nadziemnej
sadzonek zale nie od nawo enia i ció kowania; a, b – te same litery oznaczaj brak
ró nic istotnych statystycznie (p<0,05)
Figure 1. Height, diameter of seedling collar-root and the fresh mass of aboveground parts of seedlings as dependent on fertilization and mulching; a, b – the same
letter – in case of lack of significant differences (p<0,05)

Nawo enie organiczne zwi kszy o istotnie wie mas cz ci nadziemnych sadzonek sosny (tab. 1). Ro liny uprawiane na poletkach z zastosowaniem
kompostu cechowa y si mas o 19% wi ksz od rosn cych na stanowiskach
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z nawo eniem mineralnym (rys. 1). Nie stwierdzono istotnego oddzia ywania
drugiego z zabiegów – ció kowania – na wie mas cz ci nadziemnych sadzonek brzozy. W do wiadczeniach z sosn zwyczajn przeprowadzonych
uprzednio w szkó ce Bia e B ota (Nadle nictwo Bydgoszcz) ció kowanie przeprowadzano wcze niej – jeszcze przed wysianiem nasion drzew lub po wschodach siewek – w czerwcu [Klimek i in. 2008; Rolbiecki i in. 2007a,b]. Przedsiewne stosowanie tego zabiegu w praktyce szkó karskiej mo e by jednak nieco
k opotliwe, poniewa utrudnia mechaniczny wysiew nasion. W badaniach
Leskiego i in. [2009] wykorzystanie ció ki sosnowej i d bowej istotnie wp yn o na takie parametry wzrostu sadzonek sosny, jak wysoko oraz mas igie
i sadzonek, przy czym pozytywny wp yw na wysoko sadzonek mia a tylko
ció ka sosnowa. W do wiadczeniu tym sucha masa sadzonek wzros a o 36%
w przypadku ció ki sosnowej oraz o 32% w wariancie ze ció k d bow .
Pe na ocena efektów zastosowania nawo enia organicznego i ció kowania
ektopróchnic le n w prezentowanych badaniach b dzie mo liwa dopiero po
uwzgl dnieniu kolejnego roku bada – 2010 (produkcja sadzonek w cyklu
dwuletnim) oraz powtórzeniu do wiadczenia (dla sadzonek jednorocznych
i dwuletnich) w kolejnych latach (sezonach wegetacyjnych) dla zminimalizowania wp ywu zmienno ci warunków meteorologicznych.
WystĊpowanie roztoczy glebowych. Mo liwe jest kszta towanie aktywno ci biologicznej rodowiska glebowego przez stosowanie ró nych zabiegów
melioracyjnych. ció kowanie oraz nawo enie organiczne mo na zaliczy do
tzw. zabiegów zoomelioracyjnych [Szujecki 1990], które polegaj na introdukcji
fauny glebowej oraz stwarzaniu dla niej odpowiednich warunków rozwoju.
Obecno licznej mezofauny glebowej, w tym roztoczy, powinna pozytywnie
oddzia ywa na ró norodno biologiczn gleb oraz zapewnia wi ksz efektywno mikoryzacji. Stawonogi te dzi ki powi zaniom troficznym wp ywaj na
aktywno mikroorganizmów glebowych – eruj c na bakteriach i grzybach
utrzymuj je w fazie wzrostu, spe niaj rol katalizatora ich aktywno ci przez
stymulacj ich propagul dzi ki b onie perytroficznej, jak otaczaj swoje wydaliny [Lavelle 1997, Walter i Proctor 1999].
Wiosn – przed przeprowadzeniem ció kowania – zag szczenie roztoczy
na badanym terenie by o niskie, a ró nice pomi dzy redni liczebno ci na
poszczególnych stanowiskach nie by y istotne statystycznie (tab. 2).
W ród tych stawonogów najliczniej wyst powa y Actinedida, które stanowi y w tym okresie od 91 do 100% wszystkich roztoczy. Jesieni ich udzia w
zgrupowaniach roztoczy wyra nie spad , szczególnie po przeprowadzeniu ció kowania. Po tym zabiegu znacznie wzros a liczebno zaliczanych do saprofagów mechowców – stanowi y 51-82% Acari. Nale y wspomnie , i wysoki
si gaj cy ok. 70% udzia mechowców jest charakterystyczny dla gleb le nych
[Klimek 2000].
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Tabela. 2. Zag szczenie roztoczy (N w tys. osobn. · m-2) oraz liczba gatunków (S),
rednia liczba gatunków (s) i wska nik ró norodno ci gatunkowej Shannona (H)
dla zgrupowa mechowców w uprawie sosny wiosn (w) i jesieni (j)
Table 2. Abundance (N in 1000 individuals · m-2) of mites, number of Oribatida species
(S), average number of species (s) and Shannon (H) in studied variants
of Scots pine cultivation in spring (w) and in autumn (j)
Wska nik – takson

MC

w
N – Camisia spinifer (C.L. Koch)
Carabodes forsslundi Sellnick
Carabodes subarcticus Trägårdh
Chamobates schuetzi (Oudemans)
Eupelops torulosus (C.L. Koch)
Furcoribula furcillata (Nordenskiöld)
Hemileius initialis (Berlese)
Metabelba pulverulenta C.L. Koch
Microtritia minima (Berlese)
Nothrus silvestris Nicolet
Oppiella neerlandica (Oudemans)
Oppiella nova (Oudemans)
Oribatula tibialis (Nicolet)
Pergalumna nervosa (Berlese)
Phthiracarus longulus (C.L.Koch)
Rhysotritia duplicata (Grandjean)
Suctobelba spp.
Tectocepheus velatus (Michael)
Trhypochthonius tectorum (Berlese)
N – Oribatida (razem)
S – Oribatida
s – Oribatida
H – Oribatida
N – Acaridida
Actinedida
0,42ac
Mesostigmata
Tarsonemida
N – Acari (razem)
0,42a

j
0,06a
0,06a
1
0,10a
0,48ac
0,06a
0,60a

Wariant do wiadczenia
KC
SM
w
j
w
j
0,06
0,06a
0,06a
0,06
0,12
0,06b
1,38a
0,12
0,48a
0,06
0,06
0,06
0,48a
0,06a
0,66b
0,42a
0,06a
0,54a
0,48a
2,53a
0,18
0,12a
7,89b
2
19
0,20a
5,40b
0,69
2,24
0,06
1,08ac 0,24a 0,42ac 1,57bc
0,12a
1,14a 0,36a 0,42a 9,57b

SK
w
j
0,18a
0,12a
0,30b
0,12b
0,06b 0,18b
0,12a
0,18a
0,06a
0,06b
0,06b
0,48b
0,06a 1,87c
1
11
0,10a 2,10c
2,18
0,60ac 1,57bc
0,18a
0,06
0,66a 3,67c

Obja nienia: a,b,c – te same litery oznaczaj brak ró nic istotnych statystycznie (p<0,05)

W niniejszym do wiadczeniu stwierdzono wyst powanie 19 gatunków
mechowców. Na pocz tku cyklu, zaraz po za o eniu poletek, stwierdzono tylko
1 gatunek z tego rz du roztoczy. Jesieni na powierzchni MC odnotowano
wyst powanie 1 gatunku, na stanowisku nawo onym kompostem ció kowym 2,
a w wariantach ció kowanych od 11 do 19 taksonów Oribatida. Najwy sze
warto ci wska ników ró norodno ci gatunkowej s i H odnotowano w wariancie
SM, a nieco ni sze w SK. Najliczniejszym mechowcem na badanym terenie by
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Tectocepheus velatus (0,48-2,53 tys. osobn.· m-2). Na stanowiskach ció kowanych na drugim miejscu w hierarchii tych roztoczy by a Furcoribula furcillata.
Pierwszy z wymienionych gatunków jest kosmopolityczny i eurytopowy, szybko
kolonizuje nowe tereny, jest zwi zany z ró nymi typami lasów, licznie wyst puje w borach sosnowych [Klimek 2000, Maraun i Scheu 2000, Weigmann
2006]. Drugi natomiast to do du y mechowiec (ok. 600 μm), licznie spotykany
w Polsce, zaliczany do gatunków holarktycznych [Olszanowski i in. 1996].
Zastosowane w tym do wiadczeniu ció kowanie wie próchnic nadk adow pochodz c z gleby le nej wyra nie pozytywnie wp yn o na liczebno oraz ró norodno gatunkow mechowców. W pierwszym roku bada nie
odnotowano natomiast wp ywu nawo enia kompostem ció kowym na te roztocze. Wynika z tego, i w trakcie dwuletniego cyklu kompostowania, yj ca
wcze niej w glebie le nej akarofauna wygin a, a zasiedlenie odpowiednich
kwater przez mechowce – pomimo poprawy warunków troficznych – nie nast pi o w ci gu jednego sezonu wegetacyjnego.
PODSUMOWANIE

Z przeprowadzonych bada wynika, i poziom powierzchniowy badanej
pokrywy glebowej charakteryzowa si odczynem kwa nym. Nawo enie organiczne kompostem z próchnicy le nej zwi kszy o istotnie wysoko sadzonek
sosny – ro liny uprawiane na poletkach nawo onych kompostem by y o 46%
wy sze ni nawo one tylko mineralnie. Nawo enie organiczne zwi kszy o te
istotnie wie mas cz ci nadziemnych sadzonek sosny. Nie odnotowano natomiast wp ywu przeprowadzonego we wrze niu ció kowania na badane parametry ro lin.
Wiosn zag szczenie roztoczy na badanym terenie by o niskie. W ród tych
stawonogów najliczniej wyst powa y Actinedida, które stanowi y od 91 do
100% wszystkich roztoczy. Po przeprowadzeniu ció kowania wie ektopróchnic znacznie wzros a liczebno zaliczanych do saprofagów mechowców
– stanowi y 51-82% Acari. Na stanowiskach tych odnotowano 11-19 gatunków
mechowców, a najliczniejszym przedstawicielem tego rz du roztoczy by Tectocepheus velatus.
Badania prowadzono w NadleĞnictwie Dobrzejewice.
BIBLIOGRAFIA
Aleksandrowicz-Trzci ska M. Kolonizacja mikoryzowa i wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris
L.) w uprawie zaáoĪonej z sadzonek w róĪnym stopniu zmikoryzowanych. Acta Sci. Pol.
Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 3, 2004, s. 5-15.
Berthet P., Gerard G. A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari) I. The distribution
pattern. Oikos 16, 1965, s. 214-227.

184

Wykorzystanie próchnicy leĞnej...
Brzezi ska M. AktywnoĞü biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych
nawadnianych oczyszczonymi Ğciekami miejskimi (badania polowe i modelowe). Acta
Agrophysica 131, PAN, Rozprawy i Monografie 2006 (2), Lublin, 2006, 164 ss.
Colinas C., Molina R., Trappe J., Perry D. Ectomycorrhizas and rhizosphere microorganisms of
seedlings of Pseudotsuga menziessi (Mirb) Franco planted on a degraded site and inoculated with forest soils pretreated with selective biocides. New Phytologist 127, 1994,
s. 529-537.
Hilszcza ska D. Wpáyw podáoĪy szkóákarskich na rozwój mikoryz sosny Pius sylvestris L. Sylwan
144 (4), 2000, s. 93-97.
Klimek A. Wpáyw zanieczyszczeĔ emitowanych przez wybrane zakáady przemysáowe na roztocze
(Acari) glebowe máodników sosnowych, ze szczególnym uwzglĊdnieniem mechowców
(Oribatida). Wyd. Uczln. ATR w Bydgoszczy, Rozprawy 99, 2000, 93 ss.
Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszcza ska D., Malczyk P. Impact of chosen bare root
nursery practices in Scots pine seedling quality and soil mites (Acari). Polish J. of Environ. Stud., Vol. 17, No. 2, 2008, s. 247-255.
Lavelle P. Faunal activities and soil processes: adaptive strategies that determine ecosystem
function. Adv. Ecol. Res. 27,1997, s. 93-132.
Leski T., Rudawska M., Au ina A., Skridaila A., Riepšas E., Pietras M. Wpáyw Ğcióáki sosnowej
i dĊbowej na wzrost sadzonek sosny i zbiorowiska grzybów mikoryzowych w warunkach
szkóáki leĞnej. Sylwan, 153 (10), 2009, s. 675-683.
Maraun M., Scheu S. The structure of oribatid mite communities (Acari, Oribatida): patterns,
mechanisms and implications for future research. Ecography 23, 2000, s. 374-383.
Olszanowski Z., Rajski A., Niedba a W. Roztocze – Acari. Mechowce – Oribatida. Wyd. Sorus,
Katalog fauny Polski Cz. XXXIV, tom 9, Pozna , 1996, 243 ss.
Olszowska G., Zwoli ski J., Matuszczyk I., Syrek D., Zwoli ska B., Pawlak U., Kwapis Z., Dudzi ska M. Wykorzystanie badaĔ aktywnoĞci biologicznej do wyznaczenia wskaĨnika ĪyznoĞci gleb w drzewostanach sosnowych na siedliskach boru ĞwieĪego i boru mieszanego
ĞwieĪego. Le ne Prace Badawcze 3, 2005, s. 17-37.
Pierzgalski E., Tyszka J., Boczo A., Wi niewski S., Jeznach J., akowicz S. Wytyczne nawadniania szkóáek leĞnych na powierzchniach otwartych. Dyrekcja Generalna Lasów Pa stwowych, Warszawa, 2002, 1-63 ss.
Rolbiecki R., Podsiad o C., Klimek A., Rolbiecki S. Preliminary study on the influence of organic
fertilization and mulching on the growth of one-year old Scots pine (Pinus sylvestris L.)
seedlings and occurrence of soil mites under micro-sprinkler irrigation in two different
sylvan-natural regions of Poland. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3, 2007a,
s. 131-140.
Rolbiecki R., Podsiad o C., Klimek A., Rolbiecki S. Influence of microirrigation and organic
fertilization on the growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings and the occurrence
of soil mites in a post-arable land of two different sylvan-natural regions. Infrastruktura
i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 2007b, s. 187-195.
Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M., Fórmaniak A., Ryterska H. WstĊpne badania nad
oddziaáywaniem wybranych zabiegów rewitalizacyjnych na wzrost dwuletnich siewek
sosny zwyczajnej oraz wystĊpowanie roztoczy (Acari) glebowych w szkóáce leĞnej Bielawy
w NadleĞnictwie Dobrzejewice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 13, 2010,
s. 51-62.
Roldán A., Querejeta I., Albaladejo J., Castillo V. Survival and growth of Pinus halepensis Miller
seedlings in a semiíarid environment after forest soil transfer, terracing and organic
amendments. Annals of Forest Science 53, 1996, s. 1099-1112.
Sayer E.J. Using experimental manipulation to assess the roles of leaf litter in the functioning of
forest ecosystems. Biol. Rev., 81, 2006, s. 1-31.

185

Andrzej Klimek, Stanisáaw Rolbiecki, Roman Rolbiecki, Jacek Dáugosz, Maciej Kuss
Szujecki A. Ekologiczne aspekty odtwarzania ekosystemów leĞnych na gruntach porolnych. Sylvan 3-12, Warszawa, 1990, s. 23-40.
Walter D.E., Proctor H.C. Mites. Ecology, Evolution and Behaviour. CABI Publishing. New York.
USA, 1999, 322 ss.
Weigmann G. Hornmilben (Oribatida). Die Tierwelt Deutschlands. Teil 76. Goecke & Evers,
Keltern, 2006, 520 ss.
Dr hab. in . Andrzej Klimek, prof. UTP
Zak ad Kszta towania Krajobrazu
Katedra Zoologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Ks. Kordeckiego 20
85-224 Bydgoszcz
tel. 0523749409,
e-mail: klimek@utp.edu.pl
Dr hab. in . Stanis aw Rolbiecki, prof. UTP
Katedra Melioracji i Agrometeorologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Bernardy ska 6
85-856 Bydgoszcz
tel. 0523749581
e-mail: rolbs@utp.edu.pl
Dr in . Roman Rolbiecki
Katedra Melioracji i Agrometeorologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Bernardy ska 6
85-856 Bydgoszcz
tel. 0523749552,
e-mail: rolbr@utp.edu.pl
Prof. dr hab. in . Jacek D ugosz
Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Bernardy ska 6
85-029 Bydgoszcz
tel. 0523749512
e-mail: jacekd@utp.edu.pl
Dr in . Maciej Kuss
Wydzia Hodowli Lasu
Regionalna Dyrekcja Lasów Pa stwowych
ul. Mickiewicza 9
87-100 Toru
e-mail: maciej.kuss@torun.lasy.gov.pl
Recenzent Prof. dr hab. Cezary Podsiadáo

