
F. TERLIKOWSKI — В. KIEŁCZEWSKI — A. KOZIKOWSKI — 
M. KWINICHIDZE — S. KRÓL — Z. PRUSINKIEWICZ — Z. SAPEK

ILOŚCIOWE STOSUNKI MIKROFAUNY NASZYCH GLEB LEŚNYCH
(Z Z ak ład u  G leb o zn a w stw a  U n iw er sy te tu  P o zn ań sk iego)

Pośród licznych procesów biotycznych stale zachodzących w glebach 
i decydująco wpływ ających na kształtow anie się ich własności, udział 
procesów powodowanych przez m ikrofaunę glebową był do ostatnich cza
sów mało wyjaśniony i doceniany.

Dopiero w ostatnich dwóch dziesiątkach lat baczniej zaczęto zwracać 
uwagę na doniosłą rolę, jaką w wielu procesach glebotwórczych odgrywać 
może m ikrofauna glebowa.

Tak więc np. K ubiena1) w r. 1943 zwraca uwagę na w yraźny udział 
m ikrofauny w procesach rozkładu i hum ifikacji resztek roślinnych przy 
kształtow aniu się rędzin. Obecnie są już znane opracowania typu mono
graficznego“) o procesach rozkładu i przem ian zachodzących w ściółce ro
ślinnej pod wpływ em  m ikrofauny glebowej.

Nasza litera tu ra  gleboznawcza praw ie nie przejaw iła swego udziału 
w odnośnych badaniach. Nie rozporządzaliśmy też żadnymi m ateriałam i, 
k tóre by mogły posłużyć jako dane orientacyjne, co do występowania 
w naszych glebach poszczególnych grup m ikrofauny glebowej.

W spomniana powyżej praca Kubieny podnosi, że udział m ikrofauny 
w życiu gleby w yraźnie przejaw iać się może przy procesach hum ifikacji 
resztek roślinnych.

W edług teorii Ellera chinon będąc łagodnie u tleniany w środowisku 
alkalicznym  daje oksychinon, który  polim eryzując się przechodzi w sztucz
ne kwasy huminowe.
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Jeśli ten  pogląd Ellera jest słuszny, to spodziewać się można, że 
rola m ikrofauny glebowej przy procesach hum ifikacji m. i. polegać może 
na powstawaniu połączeń hum inowych w przewodzie pokarm owym  tych 
żyjątek.

Istotnie w ich przewodzie pokarm owym  mogą przy rozkładzie mas 
roślinnych powstawać ogniwa chinonowe w obecności połączeń aminowych, 
produktów  traw ienia białka.

W rezultacie w przewodzie pokarm owym  m ikrofauny glebowej za
istnieć mogą w arunki powstawania kwasów huminowych.

Zresztą udział procesów życiowych m ikrofauny glebowej w syntezie 
połączeń hum usowych może też być charakteru  przygotowującego roz- 
drobnianie masy roślinnej do dalszych procesów ferm entacyjnych, częścio
wo dających początek powstawaniu związków próchnicznych.

Poza tym  rola m ikrofauny glebowej nie ogranicza się do procesów 
próchnicotwórczych, a m ikrofauna glebowa zawsze pozostanie jednym  
z elem entów biocenozy glebowej.

Wychodząc z tych założeń zapoczątkowaliśmy prace nad zbieraniem 
m ateriałów  do w yjaśnienia udziału m ikrofauny glebowej w procesach bio
tycznych zachodzących w naszych glebach.

Chodziło nam  przede wszystkim o m ateriały  natu ry  fizjograficznej, 
a więc takie, które by dawać mogły odpowiedź na pytanie: jak  w poszcze
gólnych typach glebowych przedstaw ia się ilościowo stan m ikrofauny gle
bowej.

Jest rzeczą oczywistą, że tak  rozm aitych organizmów, jakie w ystę
pować mogą w m ikrofaunie glebowej, nie można objąć żadną wspólną 
m etodą badawczą.

To też w badaniach w stępnych zwrócono uwagę na te zwierzęta, 
w stosunku do których metoda Tullgrene3) dała naogół dość zadawalające 
wyniki. M ikroorganizmy wypłoszone z próbki glebowej tą metodą pod lu 
pą binokularną wybierano, liczono i sortowano po 8 grup:

1) Nematodes — obleńce,
2) Oligochaeta — Clitellata — skąposzczete — siodełkowce
3) Isopoda — równonogi,
4) Diplopoda — dw uparce
5) Chilopoda — jednoparce,
6) Insecta — owady,
7) Acari — roztocze,
8) Różne.
W rubryce ,,różne“ podawano: Pseudoscorpionidea — zaleszczotki, 

A raneae — pająki i Gastropoda — ślimaki. Roztocze zostały przy bliższej 
analizie zróżnicowane na 3 grupy: Parasitiform es (Gamasidae), Trombi- 
diformes (Trombididae) i Sarcoptiformes (Oribatidae).
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W szczególności starano się wyjaśnić kwestię liczebności poszcze
gólnych grup zw ierząt w górnych częściach profilu glebowego pod drze
wostanam i sosnowymi, bukowym i i dębowymi, w zależności od miąższości 
w arstw y występującej tam  ściółki, od gatunku runa, w ieku drzewostanu, 
nasłonecznienia itp.

Zebrane m ateriały służyć m ają jako podstawa do dalszych badań 
nad tym  ciekawym a mało znanym  zagadnieniem.

Poniżej przytoczono zestawienie niektórych wyników badań prze
prowadzonych w nadleśnictw ie Przytocko (Warcino) D.L.P.Okr. B ałtyc
kiego w Szczecinku w czasie od 19. VII. do 26. VIII. 1949 r.

Średnie wyniki osiągnięte w drzew ostanach s o s n o w y c h  z 8 
próbek pobranych na różnych siedliskach. Dane na 1 m \ Uwzględniano 
poziomy A0 i Aj.

Średnio sztuk

Nematodes —
Oligochaeta 40
Isopoda —
Diplopoda 40
Chilopoda 65
Insecta 23025
Acari 45333
Różne 302
Razem średnio 68805

Średnie w yniki z 13 próbek pobranych w różnowiekowym drzewo
stanie b u k o w y m .  Dane na 1 m \ Uwzględniono poziomy A x i A0.

Średnio sztuk

Nematodes 580
Oligochaeta- 168
Isopoda 144
Diplopoda 110
Chilopoda 220
Insecta 24365
Acari 49240
Różne 295
Razem średnio 75122
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Średnie w yniki z 10 próbek pobranych w drzew ostanie d ę b o 
w y m  na różnych siedliskach. Dane na 1 m L>. Uwzględniono poziomy 
A q i Ax.

Średnio sztuk

Nematodes 106
Oligochaeta 116
Isopoda 22
Diplopoda 16
Chilopoda 174
Insecta 45240
Acari 94168
Różne 362
Razem średnio 140204

M aksym alne w ystępowanie poszczególnych w yodrębnionych grup 
m ikrofauny glebowej w różnych badanych próbkach było następujące 
na 1 m 2.

1. W drzew ostanie sosnowym

Nematodes —
Oligochaeta 40
Isopoda —
Diplopoda 40
Chilopoda 120
Insecta 54160
Acari 67160
Różne 360

Jedna próbka o m aksym alnej ilości indywiduów zawierała razem  
108400 sztuk.

2. W drzewostanie bukowym

Nematodes 2760
Oligochaeta 800
Isopoda 640
Diplopoda 600
Chilopoda 760
Insecta 100560
Acari 136040
Różne 2140
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Jedna próbka o m aksym alnej ilości indywiduów zawierała razem  
241060 sztuk.

3. W drzewostanie dębowym

Nematodes 400
Oligochaeta 320
Isopoda 60
Diplopoda 40
Chilopoda 880
Insecta 149800
Acari 160560
Różne 960

Jedna próbka o m aksym alnej ilości indywiduów zawierała razem  
311600 sztuk-

Zestawienia powyższe dają  ogólny obraz składu m ikrofauny glebo- 
wej oraz pewne liczby obrazujące stosunki ilościowe poszczególnych grup.

Należy się spodziewać, że w m iarę doskonalenia techniki wypłasza
nia, ilości w ykryw anej m ikrofauny zwiększą się znacznie.

Ulepszenia do techniki zbierania m ikrofauny sygnalizowane są przez 
Szyłową i Żuryka1). Doskonalenie techniki Tullgrena polegać będzie na 
łagodniejszym  przesuszaniu próbek glebowych, tak  by nie powodować za
bijania szeregu wrażliwych żyjątek zbyt szybkim działaniem tem pera
tu ry  (Tragórdh).

W yniki szczegółowsze dotyczące m ikrofauny gleb drzewostanów dę
bowych, bukowych i sosnowych rozpracowywane są obecnie przez Króla, 
Prusinkiew icza i Sapka i ogłoszone będą oddzielnie.

Na podstawie wyników przytoczonych w obecnym kom unikacie 
uznać możemy:

1) Dzięki znacznym ilościom występującej w naszych glebach m i
krofauny, udział jej w procesach rozkładu ściółki, w procesach 
hum ifikacji, w procesach pogłębienia — przy przemieszczaniu się 
tych organizmów w profilu glebowym — biologicznie czynnej 
w arstw y glebowej może być bardzo istotny.

2) O rozwoju tych żyjątek w poszczególnych typach glebowych, 
o m igracjach ich w profilu glebowym, decydować będzie łącznie 
z rodzajem  m ikro- i m akroflory danej gleby, przede wszystkim  
,,klim at glebow y“, to znaczy własności wodne, powietrzne i te r 
miczne danego indyw iduum  glebowego.
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3) W drzewostanach sosnowych można było stwierdzić w yraźną za
leżność ilości znalezionych zwierzątek od stopnia oświetlenia dna 
lasu; przy oświetleniu najsilniejszym  ilość m ikrofauny była n a j
niższą.

4) Jak  wykazały badania przeprowadzone w lesie bukowym, główne 
ilości m ikrofauny koncentrują się w pobliżu w arstw y ferm enta
cyjnej nad poziomem próchniczym. Bliższe dane na ten tem at 
podane będą oddzielnie w opracowaniach szczegółowych Króla, 
Prusinkiewicza i Sapka.
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QUANTITATIVE PROPOSITIONS OF MICROFAUNA IN OUR FOREST
SOILS

S u m m a r y

It was decided to collect physiographic m aterials which could answer 
the question: w hat is the position quantitatively  as regards m icrofauna in 
various types of soil?

The following grops were selected: 1) Nematodes, 2) Oligochaeta,
3) Isopoda, 4) Diplopoda^ 5) Chilopoda, 6) Insecta, 7) Acari, 8) Various.

It was stated tha t m icrofauna is present in considerable quantities in 
forest soils and therefore may have some im portance for soil processes. 
,,Soil clim ate“ above all decides the developement, of microfauna. This 
was proved by the authors w ith several types of forests.
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