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Zagadnienie rozkładu substancji organicznej w glebie interesowało 
wielu badaczy. Większość z nich śledziła tempo i przebieg rozkładu za 
pośrednictwem metod chemicznych, tj. poprzez oznaczanie stosunku С : N 
w glebie podczas rozkładu ( S i e g e l  [12], S t e w a r t  [14]), oznacza
nie ilości C 02 wydalanego z gleby ( M u s i e r o w i c z  [9], B a r r o w  
[2]), okresowe oznaczanie NH4NO3 ( S t e w a r t  [14], I v a r s o n  [6], 
S h a w  [11]) bądź na drodze mikrobiologicznej (G o 11 e у  [4], S i m o n  
[13], W a l  c z y  n a  [16]).

Celem mojej pracy było wypróbowanie przydatności mikroskopo
wych szlifów glebowych w badaniach nad przebiegiem rozkładu mate
riału roślinnego.

Metoda szlifów glebowych, opracowana przez Kubienę, pozwala na 
sporządzanie mikroskopowych preparatów z gleby z zachowaniem natu
ralnego układu cząstek fazy stałej, dzięki czemu nie zachodzi niebezpie
czeństwo zniekształcania uikładu substancji organicznej znajdującej się 
w glebie. A zatem można było przypuszczać, że wykonując z dosta
teczną częstotliwością szlify glebowe będzie można prześledzić przede 
wszystkim zmiany zachodzące w rozkładających się częściach roślin. 
Spodziewałem się też, że na drodze mikroskopowania będzie możliwe 
stwierdzenie zarazem pewnych przemian jakościowych, wykorzystując 
fakt odmiennych właściwości optycznych ligniny i celulozy.

Jako obiekt badań wstępnych .wybrałem korzenie lucerny, ponie
waż, po pierwsze, lucerna wykazuje strukturotwóreze oddziaływanie na 
glebę ( W i l i a m s  [17], Ś w i ę t o c h o w s k i  [15], J a b ł o ń s k i  [7] 
i inni), a po drugie rozkład korzeni lucerny w glebie zachodzi stosunko
wo szybko ( K o n o n o w a  [8]).
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METODA BADAN

Badania nad rozkładem korzeni lucerny w glebie przeprowadzałem  
na materiale uzyskanym w warunkach laboratoryjnych. W staniolowych 
kapslach o wymiarach 30 X 40 mm, z których połowa wypełniona była 
ziemią, a połowa piaskiem kwarcowym, umieściłem po dwa kawałki ko
rzenia trzyletniej lucerny jednakowej długości (20 mm) i jednakowej 
grubości (2 mm). Ziemię do kapsli sporządziłem przez zmieszanie mady 
lekkiej o pH 6,5 z piaskiem kwarcowym w stosunku 1 : 1 .  Przed w y
mieszaniem gleby z piaskiem poddałem ją działaniu nadtlenku wodoru 
na łaźni wodnej, by usunąć zawartą w niej substancję organiczną. W ce
lu kontroli założyłem jednocześnie drugą serię kapsli zawierających 
skrawki czystej ligniny i celulozy, również w mieszaninie mady z pia
skiem i w samym piasku.

Tak przygotowane kapsle były przetrzymywane w termostacie o tem
peraturze 28°C i przez cały czas doświadczenia podlewane do stałej w il
gotności, wynoszącej około 60% maksymalnej pojemności wodnej. W cią
gu pierwszych dni do podlewania używano wodnego wyciągu ze świe
żej gleby w celu wprowadzenia mikroflory glebowej.

Preparaty mikroskopowe z kapsli zawierających korzenie lucerny 
sporządzano przez jeden rok: przez osiem tygodni w odstępach tygod
niowych, potem w odstępach 1— 2 miesięcy. Z kapsli zawierających li
gninę i celulozę preparaty przygotowywano dwukrotnie rzadziej. Przy
gotowanie preparatów odbywało się metodą opisaną przez A 11 e m ü 1- 
1 e r a [1] z tą różnicą, że do utwardzania próbek glebowych posługiwa
łem się żywicą poliestrową produkcji krajowej ,,Polimal 100” i stosowa
łem nieco inne rozcieńczenia styrenem.

Szlify wykonywałem w płaszczyźnie prostopadłej do osi korzenia, 
dzięki czemu uzyskiwałem na preparatach przekroje poprzeczne.

Przy oglądaniu preparatów posługiwałem się mikroskopem polaryza
cyjnym Zeissa i mikroskopem fluorescencyjnym „Fluorlux” Reicherta, 
co dało mi możność porównywania obrazu w świetle zwykłym, spolary
zowanym i ultrafioletowym1. Celuloza jest dobrze widoczna w świetle 
spolaryzowanym (silnie „świeci”) na tle ciemnego pola widzenia mikro
skopu polaryzacyjnego, podczas gdy lignina „świeci” słabiej. Natomiast 
w ultrafiolecie lignina „świeci” charakterystycznym bladoniebieskim  
światłem w polu widzenia mikroskopu fluorescencyjnego. Fotografia 
(rys. 1) wykonana w świetle ultrafioletowym przedstawia ligninę i celu

1 Mikroskop fluorescencyjny stosowany jest w badaniach glebowych głównie 
przez mikrobiologów przy oznaczaniu mikroorganizmów glebowych (S e j f e r t [10], 
B u r r i c h t e r  [3]).
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łozę umieszczone w czystym piasku. Lignina jest wyraźnie widoczna na 
tle ciemnych pustych przestrzeni i jeszcze ciemniejszych ziarn piasku, 
natomiast celuloza upodabnia się swym zabarwieniem do tła. Toteż po-

Rys. 1. Lignina (A) i celuloza (B) w świetle ultrafioletowym. Pow. 36 
Lignin (A) and cellulose (В) in ultraviolet light. Magn. 36 X

sługiwanie się wymienionym zestawem mikroskopów pozwala określić 
występowanie ligniny i celulozy na preparacie i uchwycić moment ich 
zanikania wskutek rozkładu.

Większość preparatów fotografowałem w świetle zwykłym, spolary
zowanym i ultrafioletowym, a z niektórych sporządziłem także barwne 
diapozytywy.

WYNIKI BADAŃ

Preparaty mikroskopowe szlifów glebowych z obydwu serii pozwoliły 
prześledzić przebieg zmian zachodzących w budowie korzeni lucerny roz
kładających się w glebie i w piasku oraz zmiany, jakim podlegały ligni
na i celuloza w analogicznych warunkach.

RO Z K Ł AD  KO RZENI L U CE R N Y  W GLEBIE

Rozkład korzeni lucerny rozpoczyna się od parenchymy łyka i pro
mieni rdzeniowych. Już -w ósmym dniu rozkładu stwierdziłem pojawie
nie się tam pustych miejsc, co widać wyraźnie na rys. 2. Przedstawia on 
wycinek przekroju korzenia w świetle ultrafioletowym; w świetle spo
laryzowanym obraz jest analogiczny.

W tym też czasie warstwa korka otaczającego korzeń ulega w  niektó
rych miejscach zniszczeniu, co widać na rys. 3 i 4. Obie fotografie 
przedstawiają ten sam, bardziej powiększony wycinek brzeżnej części 
przekroju korzenia i sąsiadujące z nim cząstki fazy stałej gleby. Mię
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dzy cząstkami gleby dostrzegalne jest na -rys. 3, wykonanym w ultra
fiolecie, pojawienie się bezpostaciowych produktów rozkładu korzenia, 
wydzielonych na zewnątrz w miejscu uszkodzenia korka. Nie można 
natomiast dostrzec tego zjaiwiska ani w świetle zwykłym, ani w  spola
ryzowanym (rys. 4).

W tydzień później, tj. po dwóch tygodniach trwania doświadczenia 
rozkład stał się bardziej widoczny. Coraz więcej pustych miejsc poja-

Rys. 2. Korzeń lucerny po 8 dniach 
rozkładu (w ultrafiolecie). Pow. 70 X

Lucerne root after 8 days decomposi
tion (ultrav. 1.). Magn. 70 X

Rys. 3. Skraj korzenia i produkty roz
kładu wydzielone do gleby (ultrafiolet). 

Pow. 70 X

Root cut and decomposition products 
excreted to the soil (ultrav. 1.). Magn. 

70 X

Rys. 4. Ten sam fragment co na rys. 3, 
lecz w świetle spolaryzowanym

Fragment 3 in polarized light

Rys. 5. Korzeń lucerny po 14 dniach 
rozkładu (ultrafiolet.). Pow. 70 X

Lucerne root after 14 days decompo
sition (ultrav. 1.). Magn. 70 X
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wia się w łyku i w drewnie, a pozostałe komórki łyka zatracają swój re
gularny kształt, część ich zmienia się w bezpostaciową masę. Widać to 
na rys. 5, wykonanym w świetle ultrafioletowym po czternastu dniach 
rozkładu.

Obserwuje się też w tym czasie pojawianie na zewnątrz korzeni grzy
ba, którego bardzo cienkie strzępki widoczne są jedynie w ultrafiolecie. 
Niektóre z nich mają przy tym świetle zabarwienie różowe. Na rysun
ku 6 widoczny jest wycinek brzeżnej partii korzenia (jasna plama z bo
ku) i mineralne cząstki gleby (plamy ciemne), między którymi widocz
ne są strzępki grzybni. Podczas następnych dwóch tygodni nadal wi
doczne jest szybkie zanikanie komórek łyka, natomiast drewno nie ule
ga wyraźnym zmianom. Wzmaga się przenikanie do gleby produktów 
rozkładu korzeni.

Około czterdziestego dnia rozkładu pojawiają się charakterystyczne 
duże peritecia grzyba, należącego prawdopodobnie do rodzaju Chaeto- 
m ium  (rys. 7). Występują one zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz ko

rzenia, w coraz większych pustych przestworach powstających po roz
kładzie promieni rdzeniowych i przylegających do nich komórek mięki- 
szowych (rys. 8). W tym też czasie stwierdzono znaczny stopień rozkła
du błon komórkowych komórek parenchymatycznych, wyrażający się 
zanikaniem celulozy. Fotografia wykonana w świetle spolaryzowanym  
(rys. 9) przedstawia część korzenia z dwoma czarnymi periteciami. Jak

Rys. 6. Skraj korzenia z grzybnią 
(ultrafiolet). Pow. 70 X 

Root cut with mycelium (ultrav. 1.). 
Magn. 70 X

Rys. 7. Peritecium grzyba z korzeni 
lucerny po 40 dniach rozkładu. Pow.

216 X

Fungus perithecium from lucerna root 
after 40 days decomposition. Magn. 

216 X
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widać, pewna część komórek parenchymatycznych nie wykazuje już 
charakterystycznego dla celulozy świecenia, podczas gdy błony naczyń 
świecą nadal wyraźnie. Natomiast na rys. 10, przedstawiającym ten sam 
fragment korzenia w świetle ultrafioletowym, wyraźnie są widoczne rów
nież błony komórkowe komórek nie świecących w świetle spolaryzo
wanym.

Po upływie następnych dwu tygodni, tj. w dwa miesiące od chwili 
rozpoczęcia doświadczenia, rozkład potęguje się jeszcze bardziej. Włók
niste i bezpostaciowe resztki łyka zawierają głównie ligninę, gdyż świe
cą wyłącznie w świetle ultrafioletowym (rys. 11), podczas gdy w świetle 
spolaryzowanym widoczne są tylko duże przekroje naczyń i stosunkowo 
nieliczne komórki łyka (rys. 12).

Od tego momentu dalsze zmiany zachodzą już bardzo wolno i doty
czą przede wszystkim warstwy łyka, które ulega stopniowemu zaniko
wi. Warstwa korka powoli zmienia zabarwienie z niebieskiego na brązo
we, coraz słabiej widoczne w ultrafiolecie. Stopniowo też zanikają świe
cące produkty początkowego rozkładu komórek parenchymatycznych 
łyka i drewna, znajdujące się na zewnątrz korzenia między cząstkami 
mineralnymi gleby. Jest rzeczą ciekawą, że nie można zaobserwować dal
szego zwiększania się ilości peritecii grzyba Chaetomium.

Po rocznym okresie rozkładu korek nabiera brązowego zabarwienia. 
Łyko jest jakby ściśnięte, zajmuje znacznie mniejszą przestrzeń niż 
w nienaruszonym korzeniu. Wypełnia je głównie bezpostaciowa masa,

Rys. 8. Korzeń lucerny po 40 dniach 
rozkładu z periteciami wewnątrz ii ze
wnątrz (Światło zwykłe). Po w. 43 X

Lucerne root after 40 days decompo
sition with inside and autside perithe- 

cia (ordinary light). Magn. 43 X

Rys. 9. Fragment korzenia z peritecium  
wewnątrz po 40 dnûach rozkładu (świa

tło spolaryzowane). Pow. 70 X

Root fragment with inside perithecium  
after 40 days decomposition (polari

zed 1.). Magn. 70 X
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lecz występują też sporadycznie regularne komórki. Świecą one nie ty l
ko w ultrafiolecie, lecz i w  świetle spolaryzowanym, co wskazuje na to, 
że w ich błonach zachowała się jeszcze celuloza.

W 'drewnie naczynia utrzymują się nadal bez wyraźniejszych zmian. 
Zachowują się także towarzyszące im komórki miękiszowe, lecz wiele

Rys. 10. To samo co na rys. 9, lecz 
w  ultrafiolecie.

Fragment 10 in ultraviolet light

z nich ma porozrywane błony. W ultrafiolecie komórki miękiszowe wy
kazują lekko brązowe zabarwienie, co dowodzi zachodzących w nich 
zmian jakościowych. W tym okresie nie widać już produktów rozkładu

Rys. 11. Korzeń lucerny po dwóch m ie
siącach rozkładu (ultrafiolet). 

Pow. 90 X

Lucerne root after two months decom
position (ultrav. 1.). Magn. 90 X

Rys. 12. To samo co na rys. 11, lecz 
w świetle spolaryzowanym

Fragment 11 in polarized light
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na zewnątrz korzenia, które były dostrzegalne we wcześniejszych ter
minach. Fotografia 13 wykonana w ultrafiolecie przedstawia część ko
rzenia lucerny po rocznym okresie rozkładu.

W celu porównania przedstawiam również preparat z korzenia lucer
ny, który był poddany rozkładowi w warunkach maksymalnej wilgot
ności (próbka zalana całkowicie wodą) przez okres roku (rys. 14). Jak

Rys. 13. Korzeń lucerny po 365 dniach 
rozkładu (ultrafiolet). Pow 46 X

Lucerne root after 365 days decompo
sition (ultrav. 1.). Magn. 46 X

Rys. 14. Korzeń lucerny po 365 dniach 
rozkładu w warunkach beztlenowych  

(ultrafiolet). Pow. 40 X

Lucerne root after 365 days de
composition in anaerobic conditions 

(ultrav. 1.). Magn. 40 X

widać z tej fotografii -wykonanej w ultrafiolecie, rozkład w tym przy
padku jest posunięty dalej. Warstwa korka jest całkowicie brązowa, co
raz słabiej widoczna w ultrafiolecie, łyko już nie istnieje, a w drewnie 
prócz naczyń pozostaje niewiele komórek miękiszowych. Naczynia 
w miejscach ogołoconych z komórek miękiszowych rozdzielają się i po
wstają między nimi wolne przestrzenie. Tu również nie widać w glebie 
produktów rozkładu łyka, wydzielonych do gleby.

RO Z K Ł AD  K ORZENI LU C E R N Y  W P I A S K U

Porównując preparaty mikroskopowe korzeni lucerny umieszczonych 
w czystym piasku kwarcowym z preparatami korzeni umieszczonych 
w glebie stwierdziłem, że rozkład ich przebiegał identycznie. Przy za
chowaniu tej samej wilgotności i jednakowej temperatury środowisko 
(gleba czy piasek) nie wywarło różnicującego wpływu. Rozkład tych sa
mych partii komórek zachodził w tym samym czasie, również pojawię-
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nie się grzybów zaobserwowałem równocześnie na obu partiach prepa
ratów, jednak ilość peritecii w kapslach z piaskiem była większa.

Trzeba podkreślić, że szlify wykonywane z kapsli wypełnionych sa
mym piaskiem kwarcowym dawały lepszy, bardziej przejrzysty obraz 
tego, co działo się na zewnątrz korzenia. Dzięki obecności wyłącznie krze
mionki i braku drobniejszych frakcji wyraźniej uwidoczniło się tu zja-

Rys. 15. Produkty rozkładu korzenia 
w piasku i strzępki grzybni. Cztery 
tygodnie rozkładu (ultrafiolet). Pow. 

133 X

Root decomposition products in sand 
and mycelium strips. Four weeks dé
composition (ultrav. 1.). Magn. 133 X

Rys. 16. Korzeń lucerny po 365 dniach 
rozkładu w  piasku (ultrafiolet). 

Pow. 46 X

Lucerne root after 365 days decompo
sition in sand (ultrav. 1.). Magn. 46 X

wisko przenikania bezpostaciowych produktów rozkładu korzenia m ię
dzy cząstki mineralne. Można też było zaobserwować na tych prepara
tach, że wydalone na zewnątrz produkty rozkładu również zostały za
atakowane przez grzyba o cienkich strzępkach, którego obecność w pre
paratach z gleby można było dostrzec wyłącznie na powierzchni korze
nia (rys. 6). Zjawisko to ilustruje rys. 15, przedstawiający fotografię 
skraju korzenia wykonaną w ultrafiolecie po 4 tygodniach rozkładu i są
siadujące z nim cząstki fazy stałej. Czarne punkty, widoczne na tej fo
tografii, będące wynikiem zanieczyszczenia preparatu proszkiem ścier
nym, nie zaciemniają istotnego obrazu.

Końcowy etap badań, tj. stan korzenia po rocznym okresie rozkładu, 
przedstawia rys. 16. Rozkład korzenia jest tak samo zaawansowany jak 
w glebie, a odmienność obrazu (rys. 13 i 16) jest wynikiem skośnego 
przecięcia korzenia. Na rysunku widoczna jest duża ilość zarodni grzyba 
na zewnątrz korzenia i pod korkiem.



44 В. Jabłoński

OB SE R W A CJE  N A D  R O Z K Ł AD E M  CELULOZY I L IG N IN Y

Obserwacje nad zachowaniem się celulozy i ligniny, przetrzymywa
nych w tych samych warunkach co korzenie lucerny, wykazały, że sub
stancje te w stanie czystym podlegają niejednakowym przemianom. 
W ciągu sześciu miesięcy nie stwierdziłem żadnych wyraźnych zmian 
w obrazie mikroskopowym celulozy, natomiast lignina, wbrew oczeki
waniom, uległa daleko idącym przemianom.

Duże pertitecia grzyba należącego do Chaetomium  pojawiły się na li
gninie i celulozie znacznie wcześniej i w wyraźnie większej ilości niż na 
korzeniach lucerny. Zauważyłem je już na preparacie z 27 dnia rozkła
du, podczas gdy na korzeniach lucerny wystąpiły one dopiero około 
40 dnia. Fotografia (rys. 17), wykonana w świetle zwykłym, przedsta
wia peritecia tego grzyba obok skrawka celulozy, fotografia (rys. 18) 
zaś — w ultrafiolecie — peritecia na ligninie. Na rysunku 18 widocz
ne są również bardzo cienkie, rzadkie strzępki grzybni. Ilość peritecii 
na celulozie była wyraźnie większa niż na ligninie.

Równocześnie z grzybem Chaetomium  zauważono zarodniki grzy
bów niedoskonałych, prawdopodobnie Toruli. Zarodniki te tworzą nie
regularne łańcuchy widoczne na rys. 19. Stosunkowo dużo znaleziono 
ich w bezpośrednim sąsiedztwie ligniny, a znacznie mniej na celulozie. 
Natomiast grzybnia o charakterystycznych cienkich nitkach, która naj
wcześniej pojawiła się na zewnątrz korzenia lucerny (patrz rys. 6), na 
celulozie i ligninie występuje w małych ilościach. Jej pojedyncze rzad-

Rys. 17. Skrawek celulozy po czterech 
tygodniach rozkładu i peritecia grzy

ba (światło zwykłe). Pow. 70 X

Cellulose scrap after four weeks de
composition and fungus perithecia 

(ordinary light). Magn. 70 X

Rys. 18. Skrawek ligniny po czterech 
tygodniach rozkładu i peritecia grzy

ba (ultrafiolet). Pow. 54 X

Lignin scrap after four weeks decom
position and fungus perithecia 

(ultrav. 1.). Magn. 54 X
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Rys. 19. Zarodniki grzyba niedosko
nałego na ligninie po czterech tygod
niach rozkładu (światło zwykłe). 

Pow. 166 X

Spores of imperfect fungus on lignin 
after four weeks decomposition (ordi

nary light). Magn. 166 X

Rys. 20. Ciemne skupiska miksobak- 
terii i resztki ligniny po sześciu m ie
siącach rozkładu (światło częściowo 

spolaryzowane). Pow. 57 X

Dark myxobacteria accumulation and 
lignin residues after six months de
composition (partly polarized light). 

Magn. 57 X

Rys. 21. Miksobakterie z rys. 20 w  powiększeniu 433 X 

Myxobakteria from phot. 20, magnified 433 X

kie strzępki widoczne są w ultrafiolecie przy starannej obserwacji pre
paratu.

Po sześciu miesiącach nastąpił prawie całkowity rozkład ligniny i ty l
ko niewielkie jej pozostałości widoczne są na preparacie (rys. 20), na
tomiast pojawiły się bardzo liczne i duże skupiska bakterii o brązowym
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zabarwieniu. Bakterie te, prawdopodobnie mikisobakterie, przedstawiam  
na rys. 21 w powiększeniu 433 X. Występują one w  tych miejscach, 
gdzie uprzednio była lignina. Te same bakterie wystąpiły też na ce
lulozie, lecz w  wielokrotnie mniejszej ilości.

DYSKUSJA

Przeprowadzone badania wykazały, że metoda mikroskopowych szli
fów glebowych przy zastosowaniu mikroskopów polaryzacyjnego i fluo
rescencyjnego jest w pełni przydatna w badaniach nad rozkładem resz
tek organicznych w glebie. Bezsporną zaletą tej metody jest możliwość 
obserwacji gleby, a więc i zawartych w niej części roślin, w niezmien
nym, naturalnym układzie. Pozwoliło to na uchwycenie zmian zachodzą
cych w rozkładającym się korzeniu lucerny i na obserwację różnych 
form mikroorganizmów towarzyszących rozkładowi. Obserwacja prepa
ratów w ultrafiolecie pozwala na łatwe odróżnienie wszelkiej substancji 
organicznej od frakcji mineralnych gleby, gdyż mniej rozłożone części 
roślin wyraźnie świecą, natomiast silnie rozłożone absorbują światło 
ultrafioletowe i to tym silniej, im silniejszy jest rozkład. Należy jednak 
zaznaczyć, że świecenie w świetle ultrafioletowym nie jest właściwo
ścią wyłącznie ligniny. Posiadają ją również liczne związki i barwniki 
(fluorochromy), z kórych część występuje i w roślinach. W niniejszej 
pracy ograniczyłem się do rozpatrywania zmian tylko w błonach komór
kowych, zbudowanych głównie z celulozy i ligniny, a zarazem stanowią
cych główną masę korzenia. Pominąłem natomiast inne związki (pekty
ny, cukry, białka, tłuszcze), które zresztą w stanie suchym i przy stoso
wanych powiększeniach nie były na preparatach widoczne. Być może 
część z nich została rozpuszczona przez żywicę. Sama żywica używana 
do utwardzania próbek wykazuje również pewną fluorescencję, co przy 
grubszym preparacie utrudnia obserwację w świetle ultrafioletowym. 
Zanieczyszczenie preparatów proszkiem ściernym, widoczne na niektó
rych fotografiach, jest wadą techniczną sporządzania preparatów a nie 
metody.

Dalszą zaletą metody jest możliwość barwienia preparatów oczywi
ście przed naklejeniem szkiełka nakrywkowego; w niniejszej pracy jed
nak nie korzystałem z preparatów barwionych.

Pewną wadą metody jest konieczność suszenia próbki przed wysyce- 
niem jej żywicą, co powoduje kurczenie się korzenia i innych części 
organicznych. Następuje wskutek tego fałdowanie się powierzchni (fa
lista linia obwodu) i rozdzieranie tkanek, najczęściej w obrębie łyka 
w pobliżu korka, podczas gdy głębsze partie nie wykazują odkształceń. 
Ponieważ jednak także w naturalnych warunkach glebowych resztki ro
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ślinne podlegają okresowemu wysychaniu, podobne zjawiska zachodzą 
również w glebie.

Przechodząc do omówienia wyników badań nad rozkładem korzeni 
lucerny należy stwierdzić, że nie przebiega on równomiernie. W okresie 
początkowym (około dwóch miesięcy) tempo jego jest szybkie, później 
wielokrotnie wolniejsze. Rozkład zaczyna się od parenchymy łyka i drew
na, następnie obejmuje warstwę korka.

Prowadzenie równoległych badań nad rozkładem resztek roślinnych 
w czystym piasku daje lepszy wgląd w zjawiska zachodzące na zewnątrz 
korzenia. Na przykład przenikanie produktów rozkładu między mine
ralne cząstki, które trudniej jest dostrzec na preparatach glebowych, 
w piasku jest wyraźnie widoczne.

Obserwacje nad zachowaniem się ligniny i celulozy, trwające wpraw
dzie tylko przez sześć miesięcy, pozwoliły na stwierdzenie znamiennego 
faktu, że zależnie od tego, jaki materiał poddany jest rozkładowi, poja
wia się rozmaita mikroflora.

W próbkach glebowych zawierających korzenie lucerny zauważono 
wyłącznie grzyby, natomiast w próbkach zawierających ligninę i celu
lozę prócz grzybów wystąpiły też miksobakterie, przy czym na ligninie 
było ich wielokrotnie więcej. Brak tej mikroflory w środowisku rozkła
du korzeni lucerny, jak i około 2 tygodnie późniejsze pojawienie się 
grzybów, wiąże się być może z obecnością w korzeniach lucerny jakichś 
związków hamujących, na co zwraca uwagę G r i i m m e r  [5] i co po
twierdza się w obecnych, nie opublikowanych jeszcze badaniach Ś w i ę 
t o c h o w s k i e g o .

Możliwe również, że na stosunkowo powolny rozkład korzeni lucer
ny wpłynęło utrzymywanie stałej temperatury w termostacie podczas 
trwania doświadczenia, co mogło wyselekcjonować gatunki najlepiej do 
takich warunków przystosowane, lecz niezbyt aktywnie rozkładające 
resztki roślinne.

Niemal całkowity rozkład ligniny i bardzo nieznaczny celulozy moż
na tłumaczyć tym, że lignina została wprowadzona do próbek glebo
wych w formie dwóch cienkich płatków, natomiast celuloza w postaci 
skrawka twardej bibuły filtracyjnej o znacznie większej masie. Faktem  
jest jednak, że na ligninie pojawiło się znacznie więcej miksobakterii 
niż na celulozie, co niewątpliwie wywarło wpływ na tempo ich rozkładu.

WNIOSKI

W oparciu o całoroczne badania przeprowadzone w Katedrze Ogólnej 
Uprawy Roli i Roślin WSR we Wrocławiu w warunkach laboratoryjnych 
nad rozkładem korzeni lucerny w glebie i w piasku przy stałej tempe-
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raturze i wilgotności metodą mikroskopowych szlifów glebowych, moż
na wyciągnąć następujące wnioski:

1. Metoda szlifów glebowych nadaje się do badań nad rozkładem  
resztek roślinnych w glebie.

2. Na preparatach sporządzanych z dostateczną częstotliwością i przez 
dostatecznie długi okres czasu można prześledzić rozpad resztek roślin
nych.

3. Równoczesne zastosowanie mikroskopu polaryzacyjnego i fluore
scencyjnego pozwala uchwycić zjawiska rozkładu celulozy i ligniny 
w badanym materiale.

4. Prowadzenie równoległe badań w glebie i w piasku daje możli
wość dokładniejszej obserwacji procesu rozkładu.

5. Rozkład korzeni lucerny zaczyna się od parenchymy łyka i pro
mieni rdzeniowych, później obejmuje komórki miękiszowe towarzyszące 
naczyniom, naczynia zaś pozostają najdłużej niezmienione.

6. Na rozkładających się korzeniach lucerny stwierdzono obecność 
grzybów, podczas gdy na ligninie i celulozie również obecność bakterii 
prawdopodobnie śluzowych (miksobakterii).

7. Ilość tych bakterii na ligninie była wielokrotnie większa niż na 
celulozie przy zachowaniu tych samych warunków rozkładu.

Wpłynęło w  maju 1962 r.
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Б . Я БЛ О Н ЬС К И

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННЫХ ШЛИФОВ, ДЛЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ В ПОЧВЕ

К а ф е д р а  О бщ его З ем л е д ел и я  и Р а стен и ев о д ств а  
В ы сш ей  С ел ь ск о х о зя й ст в ен н о й  Ш колы , В роц л ав

Р е з юм е
На основании продолжавшихся в течение года исследований в Кафедре 

Общего Земледелия и Растениеводства Высшей Сельскохозяйственной Школы 
во Вроцлаве, в лабораторной обстановке изучалось разложение корней люцер
ны в почве и в песке, при постоянной температуре и влажности, методом по
чвенных шлифов приготовленных для микроскопического исследования. На 
основании этих исследований можно вывести следующие заключения:

1. Метод почвенных шлифов пригоден для исследования разложения ра
стительных остатков в почве;

2. На препаратах, изготовленных с достаточной частотой и продолжавшихся 
достаточно долго, можно проследить разложение растительных остатков;

3. Одновременное применение поляризирующего и флюоресцирующего ми
кроскопа позволяет уловить явления разложения целлюлозы и лигнина в иссле
дуемом материале;

4. Проведение параллельно исследований в почве и в песке позволяет точнее 
наблюдать процесс разложения;

5. Разложение корней люцерны начинается с паренхимы луба и сердцевин
ных лучей, затем охватывает клетки паренхимы, сопутствующие сосудам, тогда 
как дольше всего изменения не проявляются в сосудах;

4 R o czn ik i G leb o zn a w cze
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6. На разлагающихся корнях люцерны обнаружено наличие грибов, тогда 
как на лигнине и целлулозе отмечено также наличие бактерий — по всей ве
роятности слизистых (миксобактерий);

7. Количество этих бактерий на лигнине многократно превышало количество 
бактерий на целлюлозе, при соблюдении тех ж е условий разложения.

В. JA B Ł O Ń S K I

APPLICATION OF SOIL MICROSCOPIC SLIDES 
IN THE INVESTIGATIONS OF DECOMPOSITION 

OF PLANT RESIDUES IN THE SOIL

C hair o f G en era l S o il and  P la n t C u lt iv a tio n  C ollege  o f A g r icu ltu re , W rocław

S u mma r y

Investigations on the decomposition of lucerne roots in soil and sand, conduc
ted in the laboratory at the Chair of General Soil and Plant Cultivation, College 
of Agriculture Wrocław with the method of microscopic slides in the constant tem 
perature and moisture conditions during a full year, allow to draw the following  
conclusions:

1. The method of soi'l microscopic slides in suitable for study of the decompo
sition of plant residues in soil.

2. Microscopic slides prepared at appropriately short intervals and during an 
adequately long period of time allow to study the decomposition of the plant re
sidues.

3. Simultaneous use of a polarizing and a fluorescence microscope allows to 
observe the decomposition phenomena in the cellulose and lignin of the investi
gated material.

4. Concurrent investigations in soil and sand facilitate closer observation of 
the decomposition process.

5. Decomposition of the lucerne roots starts from the bass parenchyma and 
medulla rays, attacks later the pith cells associated with the vessels, the vessels 
themselves remain unaltered for the relatively lengest time.

6. On the decomposing parts of lucerne roots was observed the presence of 
fungi, on lignin and cellulose also myxobacteriales.

7. Under equal decomposition conditions the amount of such bacteria on li
gnin was many times greater then on cellulose.


