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Z D Z IS Ł A W  K O C IA ŁK O W S K I, W OJCIECH  D Z IĘ C IO ŁO W SK I

M IKRO SKŁAD NIK I W GLEBACH BIELICOW YCH M URSZASTYCH 
W SŁOW IŃSKIM  PAR KU  NARODOW YM

Instytut Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Akademii Rolniczej w  Poznaniu

Niniejsza praca, łącznie z wcześniejszymi opracowaniami [1, 2], poświę
cona jest zawartości i. profilowemu rozmieszczeniu mikroskładników w 
glebach leśnych, w nawiązaniu do ich morfologii.

Bezpośrednim celem pracy była analiza zawartości i profilowego roz
mieszczenia w glebach bielicowych murszastych manganu, cynku, miedzi, 
boru i molibdenu ogółem oraz w tak zwanych formach przyswajalnych. 
Objęte badaniami gleby występują w północnej części Obwodu Ochron
nego (dawniejszgo Leśnictwa) Kluki.

M A T E R IA Ł  I M ETO D Y

Szczegółową charakterystykę występujących w Klukach gleb bielico
wych murszastych podano w oddzielnej pracy [3]. Są to gleby poligene- 
tyczne, kształtujące się pod wpływem dwóch procesów —  bielicowania 
i glejowego, wytworzone z piasków luźnych noszących ślady obróbki 
eolicznej. Charakterystyczną ich cechą jest poziom ściółki leśnej A 0 o kil— 
kudziesięciocentymetrowej miąższości. Poziom wód glebowo-gruntowych 
waha się od 25 cm w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, do poniżej 100 
cm podczas suchego lata i jesieni. Gleby te mają następującą budowę 
profilową: A 0L —  AoFH —  A XM  —  A 2 —  B 1 —  B2 —  CG (patrz tab. 7).

Piaszczysta skała macierzysta, poziom próchnicy nadkładowej o więk
szej miąższości oraz silnie kwaśny odczyn (tab. 1) mogą być uznane za 
cechy analogiczne w stosunku do bie1?? przybałtyckich opisywanych w po
przedniej pracy [2].

Cechą przeciwstawną jest wysoki stan wahającego się lustra wód 
glebowo-gruntowych. Czynnik ten wpływa wyraźnie na zróżnicowanie 
warunków ekologicznych, znajdujących odbicie w składzie i rozwoju na
turalnej roślinności. Bielice przybałtyckie porasta nadmorski bór bażyno- 
wy Empetro nigri-Pinetum, a na analizowanych w tej pracy glebach bie-
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Tabe l a  1
pH poszczególnych poziomów genetycznych 

pH of particular genetic horizons

Poziom
Horizon AoL A oFH A ,M A, Bi B 2 CG

pH к ci 3,1-4,4 2,3-3,2 N3 1 СаЭ О 1сосо 3,3-4,9 3,5-4,6 5° д 1 Ul

Liczba próbek 
Number 
of samples

5 7 7 7 6 6 5

licowych murszastych występuje las liściasty z zespołu Fago-Quercetum 
[5]. Jest to różnowiekowy drzewostan dębowo-bukowy pochodzenia natu
ralnego. W runie, na tle pokrywy luźnej ściółki, sporadycznie występuje: 
Convallaria. maialis, Majanthemum bifolium, Oxalis acetosella, Dryopteris 
spinulcsa. Roślinność ta zazielenia lekko dno lasu.

W pracy zastosowano metody i sposób przedstawiania wyników przy
jęte we wcześniejszych publikacjach [1, 2]. Oznaczono poszczególne mikro- 
składniki ogółem, zawartość ich form przyswajalnych, a także wskaźnik 
przemieszczenia, który obrazuje stosunek zawartości mikroskładnika ogó
łem lub jego form przyswajalnych do jego zawartości w poziomie skały 
macierzystej.

O M Ó W IEN IE  W Y N IK Ó W

Przedstawione dane liczbowe (tab. 2— 6) wykazują duże nagromadzenie 
mikroskładników w poziomie ściółki leśnej gleb bielicowych murszastych. 
Odnosi się to zarówno do ogólnej zawarości, jak i do form przyswajalnych. 
W mineralnej części profilu zawartość mikroskładników jest znacznie 
niższa i wyrównana, mimo silnie zróżnicowanej przez proces glebotwórczy 
budowy profilowej gleby. Ani silnie rozwinięty poziom eluwialny, ani 
wyraźny i o większej miąższości poziom iluwialny nie wykazują obniżenia 
zawartości czy odpowiednio zaznaczonego wzbogacenia w jakikolwiek 
mikroskładnik.

Tego rodzaju prawidłowości potwierdzają wskaźniki przemieszczenia, 
które są zawsze wyższe w poziomie ściółki leśnej (tab. 2—-6). Warto pod
kreślić, że wskaźniki przemieszczenia dla form przyswajalnych są zawsze 
wyższe w porównaniu z analogicznymi wartościami dla zawartości ogólnej.

Zróżnicowanie ilości mikroskładników obserwuje się w wyraźnie tu 
zaznaczonych podpoziomach ściółki leśnej. Najzasobniejszy w mangan, 
cynk, miedź i bor okazał się podpoziom surowinowy A 0L. W  podpoziomie 
butwinowo-humifikacyjnym zaznaczył się wyraźny spadek zawartości tych 
pierwiastków. Dalszy znaczny spadek następował w poziomie akumulacyj- 
no-murszastym А гМ.



т  a  D a 1 а  с
Mangan

Manganese

Mn
AoL A1M a2 B1 B2 CG

Zawartość -  Content,ppm

Ogółem od-do 
Total from-to 76,0-460,0 40,0-240,0 35,0-74,0 44,0-74,0 5 0 ,0- 66 ,0 44,0-74,0 „ 44,0-84,0

Średnio -  Mean 271,6 104,6 59,6 58,3 56,3 58,3 59,6

Formy przyswajalne 
od-do
Available forms from-t< > 40,0-440,0 21,0-184,0

1

20,0-38,0 18,0-24,0 2 1 ,0 - 3 2 ,0 21,0-28,0 18,0-34,0

Średnio -  Mean 239,2 72,6 27,1 21,3 23,5 25,2 23,0

Stosunek -  Ratio

Ogółem w poziomie 
Formy przyswajalne 
w poziomie
Total in  hozizon 
Available forms in  
horizon

1,1 1 3 2,2 2,7 2,4 2,3 2,6

Wskaźnik przemieszczenia -  Translocation index

Ogółem w poziomie 
Ogółem w poziomie CG

Total in  horizon
Total in the CG 
horizon

4,6
• 1

1,8 1 .0 1 ,0 0,9 1 ,0 1,0

Formy przyswajalne 
w Doziomie 
Formy przyswaj Ine 
w poziomie CG

Available forms in  
horizon
Available forms in  
the CG horizon

10,4 3,2 1.2 0,9 1,0 1,1 1 ,0 .
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Cynk
Zinc

T a b e l a  Ь СП

Zn AoL V A1M a2 B1 B2 CG

Zawartość -  Content, ppm

Ogółem od-do 
Total from-to 55,0-148,0 7,5-69,0 4,4-40,5 4,0-25,0 4,0-9,0 5,0-8,0 5,0-9,7

średnio -  Mean 79,6 38,4 12,3 7,7 1 5,8 5,8 7,3

Formy przyswajalne 
od-do
Available forms,from-to 4,0-128,0 5,0-57,0 3,0-10,5 2,5-4,9 2,0-5,5 1,5-4,7 3,0-4,0

średnio -  Mean 61,2 30,1 6,3 3,8 4,1 3,4 3,8

Stosunek -  Ratio

Ogółem w poziomie 
Formy przyswajalne 
w poziomie
Total in horizon 
Available forms in 
horizon

1,3 1,28 1,9 2,0 1 .*

\

X’7 f * 1,9

Wskaźnik przemieszczenia -  Translocation index

Ogółem w poziomie 
Ogółem w poziomie CG 
Total in horizon 
Total in the CG 
horizon

10,9 5,3 1,7 1,0 0,8 0,8
ł

! 1,0

Formy przyswajalne 
w poziomie 
Formy przyswajalne 
w poziomie CG
Available forms in  
horizon
Available forms in  
the CG horizon

16,1 7,9 1,6 1,0

I

Л ,1 0,9 1,0
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T a b e l a  4
klieOLŹ,
Copper

Cu AoL V AiM a2 B1 B2 CG

Zawartość -  Content, ppm

Ogółem od-do 
Total from-to 11,0-17,5 4,0-20,0 1,0-4,5 1,5-4,0 1,0-4,5 1,5-5,0 1,5-3,5

Średnio -Mean 14,3 8,8 3,0 2,7 2,7 3,4 2,2

Formy przyswajalne 
od-do
Available forme 
from-to

3,0-8,5 1,0-5,5 0,5-2,5 0,5-2,3 0,6-1,5 0,7-2,5 1,0-1,8

średnio -  Mean 11,0 2,6 1,4 1,2 1,1 1,4 1,3

Stosunek -  Ratio

Ogółem w poziomie 
Formy przyswajalne 
w poziomie
Total in  horizon 
Available forms in  
horizon

0

1,3 3,4 2,1 2,2 2,4 2,4 1,7

Wskaźnik przemieszczenia -  Translocation index

Ogółem w poziomie 
Ogółem w poziomie CG 
Total in  horizon 
Total in  the CG 
horizon

6,5 4,0 1,4 1,2 1,2 Ł X’5 1,0

Formy przyswajalne 
w Doziomie 
Formy przyswajalne • 
w poziomie CG
Available forms in 
horizon
Available forms in 
the CG horizon

6,5 2,0 1,1 0,9 0,0 1,1 1,0
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Bor
Boron

T a b e l a  5

в V V AXM A2 B1 B2 CG

Zawartość -  Content, ppm

Ogółem od-do 
Total from-to 4,0-17,0 2,5-12,0 2,5-10,0 1,0-3,0 1,7-5,0 2,0-5,0 2,5-5,5

Średnio -  Mean 10,6 6,6 4,6 2,0 3,1 3,7 3,7

Formy przyswajalne 
od-do
Available forms 
from-to

1,2-2,0 0,4-2,0 0,08-1,68 0,04-0,96 0,12-1,0 0,08-0,5 0,12-0,66

Średnio -  Mean 1,7 1,2 0,8 0,4 0 ,“ 0,2 0,2

Stosunek -  Ratio

Ogółem w poziomie 
Formy przyswajalne 
w poziomie
Total in  horizon 
Available forms in  
horizon

6,2 5,5 5,7 5,0 7,7 18,5 18,5

Wskaźnik przemieszczenia -  Translocation index

Ogółem w poziomie 
Ogółem w poziomie CG 

Total in horizon 
Total in the CG 
horizon

2,9 1,8 1,2 0,5 0,8 1,0 1,0

Formy przyswajalne 
w poziomie 
Formy przyswajalne 
w poziomie CG
Available forms in  
horizon
Available forma in  the 
CG horizon

8,5 6,0 4,0 2,0 2,0 1,0 1,0
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Molibden
Molybdenum

T a b e l a  6

bio
AoL V AiM a2 B1 B2 CG

Zawartość -  Content, ppm

Ogółem od-do 
Total from-to 1,43-2,86 1,0-3,14 1,0-3,0 0,61-2,31 0,61-1,79 0,79-2,50 0,50-2,31

órednio -  Mean 2,24 2,50 2,20 1,53 1,37 1,44 1,48

Formy przyswajolne 
od-do
Available forms 
from-to

0,43-1,0 0,15-1,50 0,15-0,50 0,15-0,35 0 ,10- 0 ,5 0 0,22-0,50 0,20-0,48

órednio -  Meab 0,69 0,63 0,24 0,23 0,28 0,34 0,30

Stosunek -  Ratio

Ogółem w poziomie 
Formy przyswajalne 
w poziomie
Total in  horizon 
Available forms in 
horizon

3,2 4,0 9,0 6,6 4,9 4,2 4,9

Wskaźnik przemieszczenia -  Translocation index

Ogółem w poziomie 
Ogółem w poziomie CG 
Total in horizon 
Total in the CG 
horizon

1,5 1,7 1,5 1,0 0,9 1,0 1,0

Formy przyswajalne 
w poziomie 
Formy przyswajalne 
w poziomie CG
Available forms in  
horizon
Available forms in  
CG horizon

2,3 2,1 0,8 0,8 0,9 1,1 1,0
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Od tego schematu odbiega jednak rozmieszczenie molibdenu. Naj
większą zawartość tego pierwiastka ogółem stwierdzono w podpoziomie 
butwinowo-humifikacyjnym. Niżej natomiast profilowe rozmieszczenie 
molibdenu przedstawia się podobnie jak i pozostałych mikroskładników.

D YSK USJA

Z analizy wyników badań nad zawartością i profilowym rozmieszcze
niem mikroskładników w glebach bielicowych murszastych wyłania się 
kilka zagadnień natury dyskusyjnej. Najważniejszymi z nich są:

—  duża kumulacja mikroskładników w poziomie próchnicy nadkłado
wej A 0i

— postępujący z głębokością spadek ogólnej zawartości mikroskład
ników, jak i ich form przyswajalnych już w poziomie A 0,

—  brak korelacji między profilowym rozmieszczeniem mikroskładni
ków a procesami wymycia i wmycia w poziomach eluwialnych i iluwial- 
nych gleb bielicowych murszastych,

—  brak wyraźnego wpływu płytkiego zalegania lustra wód glebowo- 
-gruntowych na rozmieszczenie profilowe mikroskładników i stosunek ich 
ogólnej zawartości do zawartości form przyswajalnych.

W związku z pierwszym zagadnieniem na uwagę zasługuje nagroma
dzenie mikroskładników w poziomie ściółki, przewyższające kilkunasto
krotnie zasobność skały macierzystej. To nagromadzenie przypisać należy 
kumulacji biologicznej, czego dowodem jest największa koncentracja man
ganu, cynku, miedzi i boru w podpoziomie surowinowym A 0L. W pod
poziomie tym gromadzi się świeżo opadła materia organiczna, będąca wtór
nym źródłem mikroskładników.

Wraz z głębokością zawartość mikroskładników wyraźnie spada. I tak 
w podpoziomie butiwinowo-humifikacyjnych A 0FH ma miejsce wyraźny 
spadek zarówno ogólnej zawartości mikroskładników, jak i zawartości ich 
form przyswajalnych. Dalszy wyraźny spadek notuje się w poziomie aku- 
mulacyjno-murszastym. Spadek ten można wiązać zarówno z procesem hu- 
mifikacji, analogicznym w stosunku do zachodzącego w podpoziomie A qFH , 
jak z nasilonym w tym poziomie procesem mineralizacji materii organicz
nej. Wobec tego, że poziom ten jest przerośnięty bardzo licznymi, drobny
mi korzeniami drzew, można przypuszczać, że stanowi on strefę, z której 
mikroskładniki są intensywnie pobierane. Mimo to poziom akumulacyjno- 
murszasty zawiera jeszcze spory zapas tych składników w porównaniu 
z głębiej leżącymi poziomami. Procesy humifikacji i mineralizacji materii 
organicznej, w tym również mineralizacji próchnicy, występują z różną 
intensywnością w poszczególnych poziomach. Wiąże się to z fizycznym 
stanem resztek organicznych oraz ze zróżnicowanymi warunkami klimatu 
glebowego.

Jednym z d o w o d ^  potwierdzających to stwierdzenie może być profi
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lowe rozmieszczenie molibdenu. Odbiega ono jednak od podanego wyżej 
rozmieszczenia pozostałych analizowanych mikroskładników, ponieważ 
największe nagromadzenie tego pierwiastka ogółem ma miejsce w  podpo- 
ziomie A 0FH. Analogiczne rozmieszczenie molibdenu notowano we wcześ
niejszych badaniach profilu bielic przybałtyckich [2]. Fakt ten można 
tłumaczyć możliwością wiązania większych ilości tego składnika przez 
silnie rozwiniętą w tym poziomie pilśń grzybni.

Nagromadzenie mikroskładników w poziomie próchnicy nadkładowej 
uwidacznia się w tak zwanych wskaźnikach przemieszczenia. Przedstawia
ją one stosunek zawartości danego pierwiastka w konkretnym poziomie 
do jego zawartości w skale macierzystej.

Fakt, że wskaźniki te są wyższe dla form przyswajalnych, świadczy
0 stosunkowo łatwym uwalnianiu zasorbowanych biologicznie mikroskład
ników. Trzeba jednak pamiętać, że stosowane metody ekstrakcyjne mogą 
uwalniać pewne ilości mikroskładników z żywych komórek roślinnych
1 w  ten sposób zniekształcać obraz stosunków istniejących w glebie. Chodzi 
tu przede wszystkim o grzybnię i włośniki.

Trzecim istotnym zagadnieniem jest profilowe rozmieszczenie mikro
składników na tle profilu wyraźnie zróżnicowanego w procesie bielicowa- 
nia.

W mineralnej części profilu, do której, poza pośrednim stanowiskiem 
poziomu akumulacyjno-murszastego należą poziomy A 2, В i CG, zawartość 
mikroskładników nie jest zróżnicowana. Należy podkreślić, że zarówno 
poziomy eluwialny, jak i iluwialny są bardzo wyraźnie wykształcone. 
Fakt, że w rozmieszczeniu profilowym mikroskładników nie zaznacza się 
nawet tendencja do wzmożonego ich wymywania lub gromadzenia, może 
świadczyć o tym, że mikroskładniki nie podlegają przemieszczaniu w pro
cesie bielicowania. Świadczyć o tym może, w pewnym stopniu, zasobność 
skały macierzystej w te składniki, nie odbiegająca w zasadzie od zasob
ności poziomów eluwialnych i iluwialnych. Odnosi się to zarówno do ogól
nej zawartości, jak i do form przyswajalnych.

Innym dyskusyjnym zagadnieniem jest możliwość „zakłócenia” obiegu 
składników pokarmowych przez występujące płytko wody glebowo-grun- 
towe, których poziom ulega znacznym sezonowym wahaniom. Uzyskane 
w badaniach dane nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wnio
sków. Wody te z jednej strony mogą zasilać profil glebowy w składniki 
i w ten sposób wprowadzać je do obiegu gleba-roślina. Z drugiej zaś 
strony wody glebowo-gruntowe mogą przyjmować i odprowadzać drogą 
dyfuzji mikroskładniki z infiltrującym roztworem glebowym. Ponadto 
istnieje możliwość wytrącenia rozpuszczonych składników w pewnych 
strefach, wT których lustro wody utrzymuje się przez czas dłuższy, lub roz
prowadzania tych składników w pewnej strefie, która może obejmować 
różne poziomy genetyczne.

Odrębnym zagadnieniem jest porównanie pod względem zasobności
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i rozmieszczenia profilowego automorficznych bielic przybałtyckich [2] 
i przebadanych w tej pracy gleb bielicowych murszastych.

Zjawisko kumulacji biologicznej w glebach bielicowych murszastych 
przedstawia się analogicznie jak w bielicach przybałtyckich [2]. Różnice 
mają charakter ilościowy i mogą wynikać z odmiennego charakteru roś
linności porastającej te gleby. U podstaw tych różnic mogą leżeć dwa 
czynniki: różnice w ogólnym zapotrzebowaniu na mikroskładniki określo
nego zespołu roślinnego oraz wiążący się z tym skład tworzących ściółkę 
leśną resztek roślinnych.

Na podkreślenie zasługują także różnice ujawniające się przy porów
naniu bielic przybałtyckich i gleb bielicowych murszastych co do stosunku 
zawartości mikroskładników ogółem do zawartości form przyswajalnych. 
Różnice te mogą wynikać z jednej strony z odmiennego charakteru ma
teriału roślinnego, z drugiej zaś mogą zależeć od natężenia przemian sub
stancji organicznej, jakie występują w poziomie ściółki leśnej i w innych 
poziomach genetycznych gleby.

Wskaźniki przemieszczenia poszczególnych mikroskładników w glebach 
bielicowych murszastych nie wykazują większych różnic w stosunku do 
analogicznych wskaźników bielic przybałtyckich. Ogólnie można przyjąć, 
że dla manganu, cynku i miedzi wskaźnik ten układał się podobnie. Pew 
ne, niewielkie różnice wykazało przemieszczenie boru i molibdenu.

Rozmieszczenie molibdenu w profilu bielic przybałtyckich oraz gleb 
bielicowych murszastych jest podobne, odmienne jednak niż pozostałych 
mikroskładników. Zawartość molibdenu ogółem jest wyższa w podpozio- 
mie A 0FH niż w podpoziomie A 0L. Ponadto w glebach bielicowych mur
szastych większa jest w tym podpoziomie zawartość form przyswajalnych.

Jak podkreślono w rozdziale o materiale i metodach, gleby bielicowe 
murszaste mają bardzo wyraźnie wykształcony poziom eluwialny A 2 i do
brze wykształcony, choć nie w takim stopniu jak omawiane w poprzedniej 
pracy [2] bielice przybałtyckie, poziom iluwialny. Ta zróżnicowana bu
dowa profilowa nie znalazła odzwierciedlenia w profilowym rozmieszcze
niu mikrosładników. Zarówno poziomy eluwialny, jak i iluwialny wyka
zują zawartość wszystkich mikroskładników w granicach ich zawartości 
w okresowo podtapianej skale macierzystej (CG).

Przedstawiona na schematycznym profilu zawartość mikroskładników 
(rys. 1), przy przyjęciu podpoziomu ściółki leśnej jako 100%, wykazuje, 
że profilowe rozmieszczenie jest analogiczne jak w bielicach przybałtyc
kich. Nie zaznaczył się tu wpływ wód gruntowych, które przy ogólnym 
ubóstwie skały macierzystej mogłyby być dodatkowym źródłem tych 
składników. W powyższym ujęciu stają się widoczne podobieństwa mię
dzy przemieszczeniem mikroskładników w glebach bielicoziemnych we
dług Klasyfikacji Gleb Leśnych PTG [4], niezależnie od ich auto- czy hy- 
drogeniczności. Nie jest to jednak argument do łączenia tych tak odmień-
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nych gleb w jedną jednostkę, chociażby tak wysoko umieszczoną w  syste
mie jak klasa.

Celem pełniejszej orientacji co do zasobności gleb bielicowych mur
szastych w mikroskładniki, a równocześnie mając na względzie możli
wość porównywania różnych gleb, wyliczono w identyczny sposób jak dla 
bielic przybałtyckich [2] zasobność poszczególnych poziomów i całego 
profilu (tab. 7). Pod pojęciem całego profilu rozumie się tu „słup” gleby 
o powierzchni przekroju 1 m2 i głębokości 90 cm, to jest do letniego po
ziomu wód glebowo-gruntowych. Zawartość mikroskładników wyliczono 
z uwzględnieniem ciężaru objętościowego gleby. Uzyskane w ten sposób 
dane, jakkolwiek obarczone z pewnością błędem, mogą zorientować w 
zapasach mikroskładników. Mogą także posłużyć do porównań z danymi 
uzyskanymi tą samą drogą dla innych typów gleb leśnych. W profilu gle
by bielicowej murszastej zgromadzone są stosunkowo duże ilości mikro
składników znacznie przekraczające ilości tych składników w bielicy przy- 
bałtyckiej. Bezpośrednie porównanie jest tu trudne, ponieważ nie wszyst
kie poziomy znajdują swoje genetyczne odpowiedniki. Dotyczy to na przy
kład poziomu akumulacyjnego w glebach bielicowych murszastych.

W N IO SK I

Przedstawione wyniki badań dają podstawę do sformułowania nastę
pujących wniosków.

1. Gleby bielicowe murszaste wykazują wysoką i zróżnicowaną w pro
filu zasobność w mangan, cynk, miedź, bor i molibden. Zróżnicowanie to 
występuje między organiczną i mineralną częścią profilu gleb.

2. Na przykładzie gleb bielicowych murszastych uwidacznia się, że 
proces bielicowania o silnym natężeniu nie powoduje wymywania i gro
madzenia mikroelementów, jak to się dzieje ze związkami próchnicznymi 
i związkami żelaza.
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Zasobność gleb bielicowo murszastyoh w mikroskładniki 
Abundanoe o f "Mucky -  podsolic .Soils in trace elements

Miąższość
poziomu
Horizon

Ciężar ob
jętościowy 
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Masa
poziomu
Bulk of

Zasobność poziomu w mg - Abundance o f horizon ln  mg
Poziom Mn Zn Cu В Mo
Horizon thlck-

m
density horizon

kg/m2
przyswa
jalny

availa 
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ogółem
to ta l

przyswa
jalny

availa
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total

przyswa
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ble

ogółem
total

przyswa
jalny

availa 
ble

ogółem
total

przyswa
jalny

availa
ble

ogółem
to ta l

AoL 0,03 0,19X 5,7 1363,4 1548,1 348,8 453,7 62,7 81,5 9,7 60,4 3,9 12,8

AoF 0,07 0,19 13,3 965,6 1391,2 400,3 510,7 34,6 117,0 16 ,0 87,8 0,4 33,2

А1М 0,05 0,36 18,0 487,8 1072,8 113,4 221,4 25,2 54,0 14,4 82,8 4,3 39,6

А2 0,10 1,59 159,0 3386,7 9269,7 604,2 1224,3 190,8 429,3 63,6 318,0 36,6 243,3
Б1 0,15 1,55 232,5 5463,7 13089,7 953,2 1348,5 255,7 627,7 93,0 720,7 65,1 318,5
В2 0,30 1,61 483,0 12171,5 28 J 50,9 1642,2 2801,4 676,2 1642,2 96,6 1787,1 164,2 695,5

CG 0,20 1,60 320,0 7360,0 19072,0 1216,0 2336,0 416,0 704,0 64,0 1184,0 96,0 473,6

Zasobność p ro filu  do głębokośoi 0,9 m
Abundance o f the profile  to the depth 
of 0,9 m

31198,7 73602,4 5278,1 8896,0 1661,2 3655,7 357,3 4240,8 378,5 1816,5

X
Ze względ&r technicznych nie można było oznaczyć ciężaru objętościowego w podpoziomie AoL. Dlatego do wyliczenia jego zasobności 
przyjęto ciężar objętościowy podpoziomu AoF*
For the technical reason, the bulk density óf the subhorizon AoL couldn't be indicated and that for ite  abundance le  indicated as a bulk 
density of subhorizon AoF.
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3. Wyraźna hydrogeniczność gleb bielicowych murszastych nie wpro
wadziła istotnych zmian w profilowym rozmieszczeniu mikroskładników, 
które jest analogiczne jak w autogenicznych bielicach przybałtyckich.

4. Nagromadzenie mikroskładników w poziomie A 0 gleb bielicowych 
murszastych przypisać można w świetle przeprowadzonych badań jedynie 
kumulacji biologicznej.
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3. к о ц и а л к о в с к и , в. ДЗИЕНЦИОЛОВСКИ

М И К РО ЭЛЕМ ЕН ТЫ  В П ОД ЗОЛИ СТЫ Х М УРШ Е В Ы Х  П О Ч В А Х  
В СЛО ВИ Н СК О М  Н АРО Д Н О М  П А РК Е

Институт почвоведения и агрохимии, Сельскохозяйственная Академия
в Познани

Р е з ю м е

Представлены результаты испытаний по обеспеченности и профилевому 
распределению марганца, цинка, меди, бора и молибдена в подзолистых почвах. 
Испытанные почвы залегают в северной части округа Клуки. Почвы эти 
с профилевым строением: A 0L — A 0F H — А гМ — А 2— B ±— В,— CG образовались на 
рыхлых песках под влиянием колебания неглубокого уровня грунтовых вод 
и при соучастии буково-дубовых лесов. Этим почвам свойственны: мощный 
горизонт сырого перегноя и сильно кислая реакция.

Результаты, полученные по общепринятым методам, помещены в таблицах 
2— 7 совместно с вычисленными соотношениями валового содержания микро
элементов к содержанию усвояемых форм и так называемым показателем 
дислокации. Показано тоже содержание микроэлементов в отдельных генети
ческих горизонтах и в целом профиле для площади 1 м2.

В итоге констатировано большое накопление микроэлементов, так общего 
количества как и в усвояемых формах, путем биологической аккумуляции 
в горизонте сырого перегноя (А 0). В названном горизонте с ростом глубины 
и в соответствии с дифференциацией на подгоризонты наступает уменьшение 
содержания микроэлементов. Исключение составляет лишь валовое содержание 
молибдена, достигающее своего максимума в перегнойно-гумификационном под-
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горизонте (A qF H ). Не установлено выщелачивания микроэлементов из сильно 
развитого элювиального горизонта (А 2), ни их накопления в иллювиальном 
горизонте (В) Содержание микроэлементов в этих горизонтах было сходно с их 
содержанием в материнской породе. Не отмечено тоже влияния высокой и не
постоянной (изменчивой) влажности нижней части почвенного профиля на 
обеспеченность почвы микроэлементами и на их распределение по профилю.

В возникающая в результате процесса оподзоливания дифференциация 
профиля не проявляется в вертикальном распределении обсуждаемых микро
элементов.

Z. KO CIAŁKO W SKI, W. DZIĘCIOŁOW SKI

TRACE ELEM ENTS IN  M U C K Y -P O D ZO L IC  SO ILS IN  THE  
SŁO W IŃ S K I N A T IO N A L  PA R K

Department of Pedology and Agricultural Chemistry,
Agricultural University of Poznań

Summar y

The paper deals with the content and profile distribution of manganese, copper, 
zinc, boron and molibdenum in mucky-podzolic soils. The soils investigated occur 
in the northern part of the Kluki Forest District. Soils with the profile structure: 
A 0L - A 0F H - A lM - A 2- B l - B 2-CG,  were developed on sands under influence of shallow  
and changeable ground water table with the share of decideous forest belonging 
to the Fago -Querce tum  assotiation. The characteristic features of these soils are: 
thick organic horizon A 0 and strong acidity. The results obtained at use of the 
methods being commonly in use are shown in Tables Nos 2— 7. The ratio between 
the total content of trace elements to the content of their available forms is shown 
in Tables as well. The content of trace elements in particular genetic horizons and 
in the whole profile for the area of 1 m2 is given, too.

As a result, a great accumulation of trace elements, both as content and the 
content of the so called available forms was found in organic horizon A 0. In this 
horizon a decrease of the trace elements content was observed along with depth 
and differentiation into subhorizons. Molybdenum is an exception, because its total 
content reaches its maximum in the A 0FH  subhorizon. Neither éluviation from an 
extremly strongly developed A 2 horizon nor their iluviation in В  horizon was found. 
The trace elements content in this horizon is like in sandy parent rock. No influence 
of the shallow and changeable ground water table on the content and distribution 
of the trace elements was obserwed, either.

The soil profile differentiation which occurred in consequence of strong pod- 
zolization does not visibly affect the distribution of the trace elements in the profile 
of mucky-podzolic soils.
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