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(Z Zakładu Gleboznawstwa W. S. K. w Poznaniu)

Znaczenie udziału bezkręgowej fauny glebowej w procesach glebo
wych było prawie do chwili obecnej mało znane i nie doceniane. Jedynym 
wyjątkiem były tu dżdżownice, których działalność w tym kierunku ba
dali już przed przeszło 70-ciu laty Darwin i Hensen.

Dopiero przed mniej więcej trzema dziesiątkami lat po stwierdzeniu 
przez zoologów i entomologów w górnych warstwach gleby znacznych 
ilości innych przedstawicieli tej fauny, zaczęto zastanawiać się nad jej 
znaczeniem w licznydi procesach biotycznych zachodzących w glebie.

Za granicą badania w tym kierunku są już daleko posunięte i nau
kowcy radzieccy jak Gil jarów, Sziłowa, Żurik i inni oraz zachodni jak 
Forsslund, Trägardh i Franz mogą poszczycić się poważnymi osiągnię
ciami w tej dziedzinie.

W Polsce pierwszym gleboznawcą, który zwrócił uwagę na to zagad
nienie był zmarły profesor F. Terlikowski. Zainicjował on w Zakładzie 
Gleboznawstwa w Poznaniu w roku 1949 badania nad ilościowym wy
stępowaniem roztoczy i owadów bezskrzydłych w glebach leśnych.

Prof. Terlikowski w swej pracy pod tytułem „Próchnica a żyzność 
gleb“ tak określił znaczenie bezkręgowej fauny glebowej: „Procesy ży
ciowe tych organizmów — poza procesami syntezy niektórych połączeń 
próchnicznych w ich przewodzie pokarmowym — wpływają przyśpiesza
jąco na rozkład materii roślinnej na skutek:

a) mechanicznego jej rozdrabniania,
b) dokładnego przemieszania z materiałem glebowym,
c) częściowego rozkładu przez procesy trawienia i przemiany mikrobio

logiczne w przewodzie pokarmowym,
d) ułatwienie rozkładu przez mechaniczne przewietrzanie gleby,
e) na skutek stosunkowego wzbogacenia gleby w azot przez wytwarza

nie białek, chityny etc.

Badania zapoczątkowane przez prof. Terlikowskiego dały już cały 
szereg ciekawych wyników częściowo już opublikowanych.

Obecnie przeprowadza się badania nad występowaniem bezkręgow
ców glebowych w zależności od szaty roślinnej oraz nad przebiegiem ich
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występowania w ciągu okresu wegetacyjnego. Badania tego rodzaju są 
bardzo żmudne, a wyniki otrzymywane przez różnych autorów są często 
nieporównywalne wskutek stosowania różnych metod. W celu umożli
wienia porównywania wyników prac prowadzonych na tym polu przez 
różne zakłady naukowe należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem 
jakiejś jednolitej metody pracy.

W Zakładzie Gleboznawstwa badania te przeprowadza się w oparciu 
o automatyczną metodę Tullgrena, która okazała się najodpowiedniejszą 
do wypłaszania roztoczy (Acarina) i owadów bezskrzydłych (Apterygota).

Poza tym wyróżnia się następujące grupy fauny glebowej:
1. Owady uskrzydlone — Pterygota
2. Nicinie — Nematodes
3. Skąposzczete — Oligochaeta
4. Dwuparce — Diplopoda
5. Jednoparce — Chilopoda.

Przedstawiciele wyżej wymienionych grup są przy stosowaniu meto
dy Tullgrena wykrywani raczej przypadkowo, dlatego nie uwzględniono 
ich przy omawianiu wyników badań.

Metodyka pobierania próbek stosowana przy poniższych badaniach 
przedstawia się następująco: próbki gleby pobiera się cylindrem stalo
wym o powierzchni podstawy 20 cm2 i długości 10 cm*, który wbija się 
w narożniki i środek kwadratu o bokach jednego m2.*Po pobraniu próbki 
przewozi się w blaszanych puszkach do pracowni, gdzie umieszcza się je 
w cylindrach o średnicy 24 cm i naświetla około 100 godzin 40 W żarów
ką, umieszczoną w odległości 25 cm nad powierzchnią badanej próbki.

Wypłoszone działaniem światła i ciepła bezkręgowce zsuwają się po 
umieszczonym pod cylindrem Tullgrena lejku szklanym i wpadają do 
podstawionej płytki Petriego. Zawartość płytek przegląda się pod lupą 
binokularową z oświetleniem górnym i przy powiększeniu 37,5-krotnym. 
Normalnie płytki zmienia się i przegląda co 24 godz., a w czasie badań 
nad przebiegiem wypłaszania co trzy godziny. Wyniki tych co 3-godzin- 
nych obserwacji przedstawione w postaci wykresu dają obraz przebiegu 
wypłaszania (wykres I).

Na większości wykresów (np. wykres I) można zaobserwować cha
rakterystyczne dwa maxima. Prawdopodobnie pierwsze nasilenie powo
dują gatunki reagujące foto taktycznie ujemnie oraz organizmy o cienkiej, 
delikatnej powłoce, które są przez to bardziej wrażliwe na wysuszające

* Nie pobierano próbek z warstw głębszych, gdyż wcześniejsze prace wyko
nane w naszym Zakładzie wykazały, że olbrzymia większość tych organizmów żyje 
w górnej nieprzekraczającej 10 cm warstwie gleby. Poza tym przy masowych ba
daniach uproszczenie to jest konieczne ze względów technicznych.
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dzałanie żarówki. Drugie nasilenie występujące przeważnie w ciągu dru
giej lub na początku trzeciej doby jest spowodowane masową ucieczką 
z mocno już przesuszonej gleby gatunków bardziej odpornych. Pokrywa 
się to z obserwacjami Tragardha i Forsslunda, jednak z powodu trudności 
z oznaczeniem tych bezkręgowców nie wyróżniono poszczególnych gatun
ków, czy nawet rodzajów obserwowanych organizmów. Trudności zwią

zane z oznaczeniem roztoczy zwięk
sza duża ilość osobników, sięgająca 
setek tysięcy na m2, oraz duża ilość 
gatunków żyjących w glebie. Obra
zuje te trudności doświadczenie 
Franza, który w jednej próbce wy
różnił przeszło 350 form roztoczy. 
W następnej próbce na również 
około 560 gatunków tylko 139 od
powiadało poprzednio oznaczonym, 
a na resztę składały się gatunki, 
których w próbce pierwszej nie 
było.

W czasie przeprowadzania 
własnych doświadczeń nad wystę
powaniem roztoćfey i owadów bez- 

skrzydłowych zauważono, że ilości tych organizmów na poszczególnych
powierzchniach próbnych zmieniają się w zależności od formacji roślin
nych. Wykazują to wyraźnie średnie wyniki zebrane w tabel 1.

T a b l i c a  1
Występowanie roztoczy i owadów bezskrzydłych w zależności od formacji roślinnych

(średnio z 4 próbek)
Ilość organizmów na 1 m2

Roślinność
roztoczy owadów

bezskrzydłych
razem

Drzewostan:

olszowy 114 270 81 907 196 177

bukowy 108 350 34 347 142 697

grabowy 38 547 16 960 55 507

sosnowy 39 300 8 830 48 130

świerkowy 15 807 13 660 29 677

łąka 46 509 25 387 71896

ziemniaki 11 800 3 160 14 930

Wykres 1. Przebieg wypłaszania skocz
ków z próbki pobranej w drzewostanie 

bukowym.
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Najwięcej indÿwiduôw znajduje się w drzewostanach olszowym i bu
kowym, mniej na łące, w drzewostanie grabowym i iglastym, a najmniej 
w ziemniakach. Te znaczne różnice można wytłumaczyć działaniem dwóch 
czynników:

1) jakości i ilości substancji pokarmowych,
2) innych czynników siedliskowych jak wilgotność, światło, wahania 

temperatur itd.
Jakość substancji pokarmowych może dość znacznie wpływać na róż

nice w ilościach bezkręgowców glebowych, gdyż jak podaje Franz za Wit- 
tichem, organizmy te najtrudniej przyswajają sobie pokarm składający 
się z igieł drzew szpilkowych z powodu ich twardości i zawartości żywi
cy. Chętniej zjadane są liście bukowe, grabowe czy dębowe, a najchęt
niej liście klonów, lip, jesionów i olszy.

Hipotezę tę potwierdzają badania Zakładu Gleboznawstwa, w trak
cie których stwierdzono, że największe ilości roztoczy i owadów bezskrzy- 
dłych znajdują się w ściole i górnych warstwach poziomu próchnicznego 
w drzewostanie olszowym, a nieco' niższe w bukowym. Znacznie niższe 
wyniki otrzymano w drzewostanie grabowym i zdecydowanie najniższe 
w drzewostanie sosnowym i świerkowym.

Tabela 2 przedstawia ekstremalne wyniki analiz próbek pobranych 
w tych drzewostanach w miesiącu lipcu i sierpniu.

T a b l i c a  2
Krańcowe wyniki analiz próbek glebowych pobranych w różnych drzewostanach.

Drzewostan
Ilość organizmów na 1 m2

roztoczy owadów bezskrzydłych

olszowy 101 140 - 123 380 53 880 — 88 940

bukowy 46 240 177 940 25 160 39 240
grabowy 35 380— .35 520 16 760 18 980

sosnowy 18 900 — 42 080 14 640 — 29 220

świerkowy 11 960 - 32 660 8 380 27 720

Na wyniki te będzie w dużym stopniu wpływał również drugi czyn
nik tj. warunki wilgotnościowe, oświetlenie i temperatura. Można tu po
minąć znaczenie makroklimatu jako mniej więcej jednakowego dla tere
nu, z którego pobierano próbki i główny wpływ należy przypisać warun
kom fitoklimatycznym istniejącym na powierzchni i wpływowi „klimatu 
glebowego“ górnej warstwy gleby dartej powierzchni próbnej, a stworzo
nym przez rosnące na niej asocjacje roślinne.

Ciekawe wyniki dało założone w tym celu doświadczenie w drzewo
stanie świerkowym i na przylegającym do niego polu obsadzonym ziem-
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niakami. Gleby na całym terenie objętym doświadczeniem były pod 
względem składu mechanicznego mniej więcej jednakowe i składały się 
z piasku lekko gliniastego zalegającego na znajdującej się na głębokości 
40 cm glinie lekkiej.

Pierwszą powierzchnię próbną założono w drzewostanie świerkowym 
w odległości 50 m od jego krawędzi. Drugą na polu obsadzonym ziemnia
kami* w odległości 15 m od płn. skraju w /w  drzewostanu, a trzecią na 
tym samym polu w odległości 50 m od krawędzi lasu.

Wyniki tego doświadczenia (tabela 3) wykazują wyraźnie wpływ fi- 
toklimatu na rozmieszczenie bezkręgowców glebowych, gdyż największe 
ich ilości znajdowano na pierwszej powierzchni próbnej założonej w le- 
sie, w którym wahania czynników klimatycznych jak wilgotności po
wietrza i gleby, światła, ciepła i innych są mniejsze niż na otwartym polu.

T a b l i c a  3
Wyniki analiz próbek glebowych pobranych w lesie i na polu

Data
pobrania

próbki
Organizmy

v Ilość organizmów na poszczególnych 
powierzchniach próbnych

Drzewostan
świerkowy

ziemniaki odl. 15 m 
od skraju lasu

ziemniaki odl. 50 m 
od skraju lasu

16.V.52 Roztocze 32 660 24 600 22 500
Owady bezskrzydłe i 27 7201 16 900 5 100

R a z e m ! 60 380 41 500 27 600
1.VII.52 Roztocze 11960 7 660 6 100

Owady bezskrzydłe ! 8 380 5 400 2 100

R a z e m 20 340 13 000 8 200
4.VIII.52 Roztocze 12 800 7 700 6 800

Owady bezskrzydłe 4 880 8 200 2 200

R a z e m 17 680 15 900
1

9 000

Mniejsze ilości tych organizmów (mniej więcej o 1/3 w stosunku do 
powierzchni pierwszej) wykrywano na powierzchni drugiej założonej 
w odległości 15 m od płn. ściany drzewostanu. Na tej powierzchni wpływ 
lasu na czynniki klimatyczne jest jeszcze wyraźny. Najmniejsze ilości 
otrzymano na powierzchni oddalonej o 50 m od krawędzi lasu, gdzie 
wpływ jego jest już bardzo minimalny. ,

* Próbki w ziemniakach pobierano z kopczyków jak i z bruzd i po zmieszaniu 
traktowano jako średnią.
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Po naniesieniu wyników  tego doświadczenia na wykres (II) dokona
no innego ciekawego spostrzeżenia. Mianowicie linie wykreślające prze-

glebowych na poszczególnych po-bieg występowania bezkręgowców 
wierzchniach próbnych są prawie 
równoległe. Świadczyłoby to o tym, 
że na zmianę ilości organizmów na 
tych powierzchniach wpływa jakiś 
czynnik, względnie kompleks czyn
ników działających równocześnie 
na całym terenie objętym doświad
czeniem.

Prawdopodobnie głównym czyn
nikiem w podanym wypadku bę
dzie wilgotność gleb (mierzona na 
głęibokości 19 cm) która, jak to 
wykazuje wykres III, jest najwyż
szą na początku doświadczenia to 
jest w majiu a w lipcu i sierpniu 
jest znacznie niższą.

Taki przebieg wilgotności gle
by pokrywa się w przybliżeniu 
z przebiegiem ilościowego wystę
powania fauny gle(bowej uwidocz
nionym na przytoczonym poprzed
nio wykresie II.

Jak wynika z cyfr przytoczo
nych w powyższej pracy, ilości 
bezkręgowców glebowych, chociaż
różnią się znacznie w poszczególnych formacjach roślinnych, są jednak 
w każdym wypadku dość znaczne.

Dzięki tym dużym ilościom osobników fauna ta może wpływać na 
obieg substancji pokarmowych między glebą a rośliną, gdyż jak pisze 
Giljarow: „Wszystkie ogniwa dynamicznego kompleksu gleby — system 
korzeniowy, fauna glebowa (i naturalnie mikroflora) oraz próchnica są 
wzajemnie powiązane“. Pewne światło na to zagadnienie rzuca ostatnia 
praca Franza, który stwierdził, że: „W przewodzie pokarmowym tych or
ganizmów tworzą się substancje nie tylko z ligniny, ale także z innych 
organicznych substancji wyjściowych“ oraz, „że azot zawarty w resztkach 
roślinnych zostaje w czasie ich trawienia przez bezkręgowce glebowe po
za niewielkimi ilościami zużytymi na budowę ciał tycih organizmów — 
a więc praktycznie bez strat — związany w połączenia próchniczne“.

Wykres 2. Ilość bezkręgowców glebo
wych w drzewostanie świerkowym 
i przylegającym do niego polu obsadzo
nym ziemniakami w odległości 15' i 50 m 

od krawędzi lasu.
-------------- drzewostan świerkowy,
 ziemniaki w odległości 15- m,

  ziemniaki w odległości 50 m.



320 Z. Margowski

O wielkości tych procesów 
można zorientować się na podsta
wie obliczeń Soudeka, w/g które
go przez przewód pokarmowy jed
nego skoczonoga przechodzi w cią
gu doby ± 0,024 mm3, a jednego 
roztocza ± 0,0049 mm3 pożywie
nia. Można na razie przyjąć, że 
organizmy te żerują w naszych 
warunkach przez około 250 dni.

W takim razie w badanych 
obecnie glebach przez przewód po
karmowy roztoczy i owadów bez- 
skrzydłych żyjących na jednym 
m2 przejdzie od 55—633 cm3 sub
stancji organicznej rocznie (tabe
la 4).

Z tych bardzo przybliżonych 
danych widać, jak wielką rolę od

grywa ta fauna w procesach glebotwórczych, a przede wszystkim w two
rzeniu próchnicy.

Poza badaniami nad znaczeniem fauny glebowej w procesach glebo
twórczych niektórzy autorzy jak France, Franz i Mikulski z dotychcza-

T a b l i c a  4 
Ilość substancji organicznej przerabianej przez mezofaunę

Ilość substancji org. przeprowadzonej przez przewód 
pokarmowy w ciągu roku*)

Miejsce pobrania próbki
roztoczy owadów

bezskrzydłych razem
cm:)

żyjących na 1 m2

Drzewostan olszowy 142,84 cm:i 491,44 cm3 623,28

bukowy 135,44 cm:i 206,08 cm:i 341,52

,, grabowy 48,18 cm:i 101,76 cm:t 149,94

,, sosnowy 49,13 c:m3 52,98 cm:i 102,11

świerkowy 19,76 cm:l 81,96 cm:ł 101,72

łąka 58,14 cm:ł 151,32 cm3 210,46
zieiriniaki 15,69 cm:* 39,90 cm;{ 55,59

Wykres 3. -Przebieg wilgotności gleby 
w drzewostanie świerkowym i na przy
legającym do niego polu obsadzonym 
ziemniakami w odległości 15 i 50 m od 

krawędzi lasu.
---------- — drzewostan świerkowy,
— • — ziemniaki w odległości 15 m, 

— • • — ziemniaki w odległości 50 m.

* Obliczone na podstawie ilości organizmów podanych w tabeli 1.
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sowych obserwacji wysnuwają wniosek, że fauna ta będąc elementem czu
łym na wiele czynników ekologicznych, może stać się podstawą biologicz
nej metody oznaczania żyzności gleby.

Z powyższych orientacyjnych b ad ań , wysnuwają się następujące 
wnioski ogólne:

1) Formacja roślinna wywiera decydujący wpływ na ilościowe wystę
powanie bezkręgowej fauny glebowej, wpływając:
a) na ilość i jakość substancji pokarmowych dla tych organizmów.
b) na klim at glebowy, a więc na własności wodne, termiczne i po

wietrzne gleby.
2) W glebach rolnych, organizmów tych jest znacznie mniej niż w gle

bach leśnych i łąkowych.
3) Badania tego rodzaju są bardzo skomplikowane i wymagałyby współ

pracy gleboznawców, mikrobiologów i fitosocjologów.

3. МАРГОВСКИ

НЕСКОЛЬКО НАБЛЮДЕНИЙ НАД ПОЯВЛЕНИЕМ ПОЧВЕННОЙ 
ФАУНЫ БЕЗПОЗВОНОЧНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
(Кафедра Почвоведения Высшей Сельско-Хозяйствепной Школы в Познани)

Резюмэ
Основываясь на ориентировочных предварительных исследова

ниях является возможным сделать следующие общие заключения:

1) Растительная формация оказывает решающие влияние на коли
чественное появление почвенной фауны без позвоночных, влияя на:

а) качество и количество питательных веществ для этих орга
низмов;

б) на почвенный климат, а именно на водный, термический и воз
душный режим почвы, который влияет на появление этой 
фауны.

2) Пахотные почвы содержат этих организмов значительно меньше 
нежели лесные и луговые.

3) Этого рода иccлąдoвaния являются весьма сложными и требуют 
содействия почвоведов, микробиологов и фитосоциологов.

Содержание этих организмов в пахотных почвах меньше чем 
в лесных и луговых).

t
R oczniki G leb ozn aw cze 21*
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Z. MARGOWSKI

SOME OBSERVATIONS CONCERNING THE INFLUENCE 
OF VEGETATION ON THE PRESENCE OF INVERTEBRATE

SOIL-FAUNA
(Dept, of Soil Science, Agricultural College, Poznań) 

S u m m a r y

The following general conclusions can be drawn as a result of the 
investigations described in this work:

1. vegetation has a decisive influence on the quantitative appearan
ce of invertebrate soil fauna. It influences: a) the quantity and quality 
fo nutritive substances for these organisms, b) the soil climate and con
sequently the aquatic thermic and aeration conditions of the soil, which, 
in turn, influence the soil-fauna.

2. In arable soils there are much fewer of these organisms than in 
forest and meadow soils,

3. Investigations of this kind are very complicated and require the 
cooperation of soil scientists, microbiologists and phytosociologists,
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