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WSTĘP I CEL PRACY
O sezonowej dynamice pobierania wody i składników pokarmowych przez 

sosnę wiadomo już dość sporo, lecz są to przeważnie wiadomości fragmentary
czne. Większość danych wiążących się z tym zagadnieniem uzyskiwano głównie 
przeprowadzając badania na siewkach lub sadzonkach w warunkach laboratoryj
nych lub stosując bardzo skomplikowane i nie zawsze dobrze sprawdzone deter
ministyczne modele symulacyjne [Al-Talib, Torrey 1959; Armbuster 1988; 
Bejdeman 1975, 1983; Jurkiewicz, Biereżnaja, Samców 1972; Kazimirow 1977; 
Koczanowski 1969; Kramer, Bullock 1966]. Jest tylko niewiele doświadczeń pro
wadzonych rzadko stosowaną, bezpośrednią metodą Siderisa [1932] lub jej póź
niejszymi modyfikacjami [Rubin 1954; Prokuszkin 1977; Butienko 1964] w 
starszych drzewostanach w dobrze zdefiniowanych warunkach terenowych. Są to 
przy tym badania wykonywane w odmiennych od naszych warunkach siedlisko
wych. Zagadnienie jest interesujące nie tylko z punktu widzenia fizjologii roślin 
i ekologii sosny [Jakuszew 1968,1971 ; Kreeb 1979; Obmiński 1970; Rachteenko 
i in. 1976], lecz ma także aspekty praktyczne związane z optymalizacją terminów 
i stosowanych dawek ewentualnego dokarmiania (nawożenia) starszych drzewo
stanów na skrajnie wyjałowionych i zdegradowanych siedliskach.

Celem pracy jest wstępne naświetlenie tego zagadnienia w warunkach Polski. 
Badania prowadzono od sierpnia 1978 do listopada 1981 r. Różne przyczyny 
(m.in. brak funduszy na kontynuowanie prac, rozmaite „zawsze nie cierpiące 
zwłoki” zadania bieżące) spowodowały, że wyniki tych badań nie zostały opub
likowane wcześniej. Zgromadzone materiały nie uległy jednak przedawnieniu i 
można sądzić, że także dzisiaj wzbudzą zainteresowanie, tym bardziej że zasto
sowana metodyka bezpośrednich pomiarów na tle dobrze rozpoznanych warun
ków siedliskowych nie była, o ile wiadomo, stosowana w Polsce przez innych 
badaczy. Wspomnieć można jedynie, że metodę taką zastosowano z powodzeniem 
w badaniach dynamiki odżywiania zadrzewienia śródpolnego w Turwi w Wiel-
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kopolsce w całkowicie odmiennych warunkach środowiska [Prusinkiewicz i in. 
1994].

MIEJSCE BADAŃ I WARUNKI SIEDLISKOWE
Prace prowadzono na ogrodzonej leśnej powierzchni doświadczalnej Zakładu 

Gleboznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w województwie Pomorskim
w północno-zachodniej części Borów Tu
cholskich (rys. 1 ) w leśnictwie Lubnia (oddz. 
301), nadleśnictwo Przymuszewo. Powierz
chnia doświadczalna leży w proksymalnej 
części pól sandrowych (sandr Brdy) pomor
skiego stadium vistulianu. Klimat tej części 
Borów Tucholskich zaliczany jest pod 
względem ilości opadów do najuboższych w 
kraju [Atlas klimatyczny Polski 1973]. Sumy 
opadów oraz miesięczne i średnie roczne 
temperatury powietrza, a także względne 
wilgotności powietrza dla okresu badań 
przedstawiono w tabelach 1, 2 i 3 na podsta
wie danych odległej o 30 km Stacji Meteo
rologii i Gospodarki Wodnej w Chojnicach. 
Długość okresów wegetacyjnych wynosiła 
w poszczególnych latach 183. 162 i 185 dni. 

Teren jest na ogół równy, miejscami lek
ko falisty. Bezwzględne wysokości wahają się około 100 m n.p.m. Prawie cały 
obszar leży na sandrowych, głębokich, różnoziarnistych piaskach luźnych, często 
warstwowanych żwirkami, na ogół głęboko odwapnionych (poniżej 4 m). Wody 
gruntowe występują poniżej 13 m i nie mogą mieć bezpośredniego wpływu na 
wyłącznie ombrofilną gospodarkę wodną obiektu doświadczalnego [Prusinkie
wicz i in. 1981].

Najczęściej spotykany profil gleby przedstawia się następująco:
O -  poziom organiczny próchnicy nadkładowej (kseromor w odmianie zdegradowa

nej) składa się z 3 podpoziomów:
Ol -  podpoziom surowinowy złożony z igieł sosnowych, drobnych gałązek, 

fragmentów kory, obumarłych roślin runa (głównie porostów), średnia miąż
szość -  ok. 2 cm, barwa brunatna (5YR 3/2);

Of -  podpoziom butwinowy złożony z rozdrobnionego materiału roślinnego, 
poprzerastany drobnymi korzeniami i grzybnią, średnia miąższość -  ok. 1 
cm, barwa ciemnobrunatna (5YR 2,5/2);

Ofh-podpoziom butwinowo-epihumusowy (ektohumusowy), złożony z silnie 
przetworzonych szczątków roślinnych, w większości makroskopowo bezpo
staciowych, z domieszką wybielonych ziarn piasku, średnia miąższość ok. 
0,5-1 cm, barwa ciemnobrunatna (5YR 2,5/2);

Ahe -  poziom eluwialno-humusowy, średnia miąższość ok. 1 cm, barwa ciemnoszara 
(10YR 3/1);

RYSUNEK 1. Lokalizacja terenu badań 
FIGURE 1. Localisation of study area
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TABELA 1. Sumy miesięczne i półmiesięczne opadów [mm] w okresie 1979-1981 na Stacji 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Chojnicach
TABLE 1. Half-monthly and monthly rainfall [mm] in 1979-1981 (according to the Meteorology 
and Water Management Station in Chojnice)

Miesiąc Okres 1978 1979 1980 1981
Month Period Z X Z X Z X Z X

I 1-15
16-31

!5,2
9,3

24,5 16,1
5,8

21,9 0,2
16,2

16,4 26,8
10,5

37,3

II 1-15
16-29

3,4
8,1

11,5 16,9
4,5

21,4 12,6
3,8

16,4 20,0
6,5

26,5

III 1-15
16-31

9,9
10,6

20,5 14,7
34,4

49,1 12,0
7,2

19,2 42,3
17,5

59,8

IV 1-15
16-30

7,1
0,8

7,9 3,4
18,6

22,0 10,2
39,1

49,3 1,8
25,2

27,0

V 1-15
16-31

15,5
1,9

17,4 7,0
9,8

16,8 19,1
17,4

36,5 7,1
19,4

26,5

VI 1-15
16-30

24,3
1,6

25,9 27,0
3,0

30,3 84,4
73,6

158,0 21,7
50,2

71,9

VII 1-15
16-31

13,4
26,3

39,7 24.5
44.5

69,0 171,1
27,6

198,7 12,1
78,1

90,2

VIII 1-15
16-31

37.2
42.2

79,4 18,8
24,1

42,9 76.7
53.8

130,5 4,5
46,2

50,7

IX 1-15
16-30

64,5
35,7

100,2 19,0
29,3

48,3 31,3
14,6

45,9 5,8
16,6

22,4

X 1-15
16-31

42,6
44,9

87,5 0,7
8,5

9,2 21,7
44,9

66,6 20,9
65,2

86,1

XI 1-15
16-30

0,3
25,2

25,5 36,3
21,9

58,2 15,5
22,2

37,7 59,5
33,7

93,2

XII 1-15
16-31

12,1
27,3

39,4 28,6
22,5

51,1 23,1
13,6

36,7 20,1
17,2

37,3

Z (I-XII
(У-Х )

479,4
350,1

439,9
216,2

811,9
636,2

628,9
347,8

Ahp -  poziom mineralno-próchniczny ze śladami dawnej orki, poprzerastany korze
niami (głównie sosny), miąższość 10 cm, równo odcięty od następnego poziomu, 
barwa ciemno-szaro-brązowa (10YR 3/2);

Bvr -  poziom rdzawy (siderik), średnia miąższość ok. 40 cm, barwa rdzawo- brunatna 
(7,5YR 6/6);

Br/C -  poziom przejściowy, średnia miąższość ok. 35 cm, barwa jasnobeżowa (10YR 
7/6).

С -  materiał macierzysty -  piasek luźny, różnoziamisty z domieszką żwiru i drobnych 
kamyków, barwa jasnożółta.
Gleby należą do typu bielicowo-rdzawych, porolnych z próchnicą kseromor i 

są silnie kwaśne (przeważa pHKC1< 3,5) skrajnie wyjałowione i zdegradowane. Z 
różnych materiałów archiwalnych wynika, że po przejściowym, typowym dla tych
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TABELA 2. Średnie miesięczne i półmiesięczne temperatury [°C] w okresie 1979-1981 na Stacji 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Chojnicach
TABLE 1. Mean half-monthly and monthly air temperatures [°C] in 1979-1981 (according to the 
Meteorology and Water Management Station in Chojnice)

Miesiąc Okres 1978 1979 1980 1981
Month Period X X X X

I 1-15
16-31

-0 ,6
-2,5

-1 ,6 -6,9
-6 ,0

-6,5 -7 ,6
-5,8

-6 ,6 -3 ,4
-3 ,2

-3,3

II 1-15
16-29

-4,5
-3,1

-3,8 -5 ,4
-6 ,0

-5,7 -2,1
-3,1

-2,6 0,5
-3,8

-1,5

III 1-15
16-31

1.9
2.9

2,4 0,3
0,6

0,4 -1 ,4
-0,7

-1,1 0,4
4,9

2,7

IV 1-15
16-30

5,1
5,9

5,5 5.8
5.9

5,8 4,2
6,4

5,3 7,8
3,0

5,4

V 1-15
16-31

7,5
15,4

11,5 8,5
18,1

13,5 6,6
10,8

8,8 11,5
15,3

13,4

VI 1-15
16-30

15,7
14,2

15,0 18,2
18,1

18,1 15,9
13,2

14,6 16,5
13,8

15,1

VII 1-15
16-31

14,1
16,3

15,2 13,8
13,6

13,7 14,4
17,2

15,8 17,8
15,0

16,3

VIII 1-15
16-31

17,0
13,4

15,1 16,3
15,8

16,0 17,0
13,9

15,4 18,4
12,8

15,5

IX 1-15
16-30

11,6
8,9

10,3 14,3
11,0

12,6 13,2
11,9

12,5 13,3
13,2

13,2

X 1-15
16-31

9,5
7,0

8,2 8,4
3,7

6,0 8,4
6,8

7,6 10,1
4,9

7,4

XI 1-15
16-30

5,2
5,1

5,1 0,7
3,7

2,2 -1 ,4
4,5

1,6 3.2
3.2

3,1

XII 1-15
16-31

-2,8
-7 ,2

-5,1 1,9
-0,3

0,8 -2,5
1,7

-0,3 -2,9
-6,3

-4,7

X  (I-XII 
(V-X)

6,5
12,6

6,4
13,3

5,9
12,5

6,9
13,5

okolic, kilkuletnim ekstensywnym użytkowaniu rolniczym i znacznym wyjało
wieniu zamieniono je na owcze pastwiska. Następnie ponownie zalesiono mate
riałem sadzeniowym przeważnie obcej proweniencji. W okresie badań gleby te 
porastał sosnowy bór suchy (miejscami sucho-świeży) IVa i III klas wieku, 
bonitacji IV. Drzewostany miały zwarcie umiarkowane, zadrzewienie od 0,7 do 
0,9. Dość płytkie ukorzenienie sosen (maksymalnie do 2,3 m) sprzyja sporadycz
nie występującym wiatrowałom. Według badań Józefaciuk [1979] aktywne ko
rzenie (< 1 mm) koncentrują się głównie w próchnicy nadkładowej i w górnych 
poziomach gleby mineralnej. Biomasa korzeni o średnicach mniejszych od 
1,0 mm waha się od 9175,5 do 19505,3 kg/ha [Józefaciuk 1979]. Podszytów brak. 
Na przekrojach glebowych spotyka się niekiedy ślady po sztucznie wprowadza
nych krzewach podszytowych, które jednak całkowicie przepadły.
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TABELA 3. Wilgotność względna powietrza [%] w okresie 1979-1981 na Stacji Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej w Chojnicach
TABLE 3. Relative air humidity: half-monthly and monthly mean percent humidities in 1979-1981 
(according to the Meteorology and Water Management Station in Chojnice)

Miesiąc Okres 1978 1979 1980 1981
Month Period X X X X

I 1-15
16-31

95,5
89,1

92,3 91.7
89.8

90,8 91.5
92.6

92,1 90,1
94,4

92,3

II 1-15
16-29

85,8
87,1

86,5 87.1
79.1

83,1 92,9
91,2

92,1 88,6
81,8

85,2

III 1-15
16-31

91.5
80.6

86,1 88,9
87,0

88,0 83,3
75,9

79,6 88,0
82,9

85,5

IV 1-15
16-30

71,8
70,3

71,1 69,3
75,7

72,5 74,6
77,8

76,2 64,3
70,2

67,3

V 1-15
16-31

69.7
56.8

63,3 63,3
59,7

61,5 59,9
64,5

62,2 66.5
70.6

68,6

VI 1-15
16-30

66,0
66,5

66,3 64,2
61,5

62,9 79,1
84,9

82,0 75,0
84,9

80,0

VII 1-15
16-31

81,1
71,3

76,2 79,5
84,4

82,0 88,5
82,0

85,3 75,2
84,7

80,0

VIII 1-15
16-31

77.1
82.2

79,7 76.1
76.2

76,2 83,1
84,9

84,0 74.5
87.6

81,1

IX 1-15
16-30

88,8
89,0

88,9 80,7
85,5

83,1 84,7
88,4

86,6 84.2
88.3

86,3

X 1-15
16-31

94,6
91,8

93,2 76.3
84.4

80,4 91,3
90,0

90,7 82.9
92.9

87,9

XI 1-15
16-30

94,5
91,3

92,9 92,7
93,6

93,2 85,6
91,1

88,4 89.3
91.3

90,3

XII 1-15
16-31

91.5
88.5

90,0 90,3
95,1

92,7 90.5
94.5

92,5 90,1
91,9

91,0

X (I—XII
(V-X)

82,2
77,9

80,5
74,4

84,3
81,8

83,0
80,7

Runo składa się głównie z porostów, wśród których dominują Cladonia sylva- 
tica, C. rangiferina oraz C. gracilis i C. uncinalis [Fałtynowicz 1980]. Spotyka 
się także mchy, wśród których do najczęstszych należą: Dicranum polysetum oraz 
Pleurozium schreberi i Ptilidium ciliare. Rzadko trafiają się rośliny naczyniowe: 
borówki: brusznica(Vacciniumvitisidaea) i czernica(V. myrtillus). Sporadycznie 
występuje wrzos (Caluna vulgaris) oraz śmiałek pogięty (Deschampsiaflexuosa). 
Spotyka się niewielkie powierzchnie całkiem pozbawione runa. Mikrobiologiczny 
stan gleby, ryzosfery i mikoryzosfery korzeni sosny na badanej powierzchni został 
opisany wcześniej [Różycki i in. 1986; Dahm, Strzelczyk, Prusinkiewicz 1987].
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METODY BADAŃ
Na opisanej powierzchni badawczej wybrano 5 drzew rosnących blisko siebie 

w jednej linii. Drzewa zanumerowano rzymskimi cyframi od I do V. Ich chara
kterystyki podano w tabeli 4.

Wzdłuż drzew, w odległości ok. 1,5 m od pni wykopano rów o długości 11 m, 
szerokości 2 m i głębokości 2 m. Ściany rowu zabezpieczono drewnianym 
szalunkiem, pozostawiając „okna” umożliwiające dostęp do korzeni. Rów przy
kryto belkami, smołowaną papą dachową i zasypano warstwą piasku o grubości 
20-30 cm (rys. 2 i 3). W ten sposób powstał tunel nazywany dalej ryzarium. 
Wejście do ryzarium zaopatrzono w drewniane drzwi obłożone słomianą matą 
[Wałkuska 1980] zapewniającą dobrą izolację termiczną.

Wewnątrz ryzarium wyizolowano po 7-9 korzeni dla każdego drzewa oddziel
nie (łącznie 40 korzeni), odmyto je z przywierającej gleby, a następnie umiesz

czono w zanumerowanych du
żych (250 ml), szklanych pro
bówkach zawierających poży
wkę Walkera (wg Prokuszkina 
[1977]). W drugim roku badań 
część korzeni pozostawiono w 
pożywce Walkera, a część 
umieszczono w pożywce Inge- 
stada [1962/1963] rozcieńczo
nej w stosunku 1:100. Dodat
kowo do ryzarium wstawiono 
probówki kontrolne, napełnione 
pożywkami, ale nie zawierające 
korzeni, w celu późniejszego 

uwzględnienia ew. wpływów ubocznych (np. rozwoju drobnoustrojów).
W pożywce Walkera ilościowe proporcje badanych pierwiastków popielnych, 

wyrażone w stosunku do ilości wapnia były następujące:
Ca : P : К : Mg = 1 : 0,872 : 2,566 : 0,303
Analogiczne proporcje w pożywce Ingestada układały się następująco:
Ca : P : К : Mg = 1 : 0,429 : 1,205 : 0,370
W obydwu przypadkach K>Ca>P>Mg.
Probówki zmieniano co 15 dni. Z okresu obserwacji wyłączano miesiące 

zimowe (od grudnia do marca). W miarę możliwości starano się zapewniać dobre 
przewietrzanie roztworów w probówkach.

Każdorazowo po dwutygodniowej ekspozycji pożywki wymieniano, mierzono 
ilości pobranego roztworu oraz wykonywano następujące analizy:

-  Ilość pobranego roztworu mierzono dodając z biurety destylowaną wodę do 
pierwotnego poziomu cieczy w probówce.

-  Ilości pobranych składników obliczano z różnicy między zawartością danego 
pierwiastka w pożywce kontrolnej a jego zawartością w pożywce eksperymen
talnej po 15 dniach ekspozycji.

Oznaczano następujące pierwiastki (jony):
-  N-NH4+ i N-N03- oznaczano metodą destylacyjną Kjeldahla wg Fiedlera 

[1966] z zastosowaniem FeS04 jako reduktora azotanów;

TABELA 4. Charakterystyki drzew doświadczalnych 
TABLE 4. Descriptions of experimental trees

Drzewo nr 
Tree no

Wysokość [m] 
Height [m]

Pierśnica [cm] 
BDH [cm]

Klasa wg 
Krafta 
Class ac. 
to Kraft

I 11,0 21 panujące
II 11,5 20 górujące
III 12,5 21 górujące
IV 11,0 21 panujące
V 13,0 25 górujące
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RYSUNEK 2. Szkic konstrukcji tunelu (ryzarium) 
FIGURE 2. Sketch of tunel construction (rhizarium)

RYSUNEK 3. Szkic rozmieszczenia probówek z roztworami w oknie nr 5 
FIGURE 3. Sketch of distribution of test tubes with solutions in window No 5
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-  pH pożywek oznaczano potencjometrycznie (elektroda szklana);
-  P -  kolorymetrycznie (błękit molibdenowy) ;
-  Ca oraz К -  metodą emisyjnej fotometrii płomieniowej ;
-  Mg -  spektrofotometrem absorpcji atomowej.
Indywidualne wskaźniki wybiórczości dla poszególnych pierwiastków popiel

nych obliczano wzorem:
a = blc

gdzie:
a -  indywidualny wskaźnik wybiórczości;
b -  całkowita ilość pobranego pierwiastka (w mg);
с -  ilość mg danego pierwiastka pobrana biernie w prądzie transpiracyjnym.

WYNIKI I DYSKUSJA 

Pobieranie wody

Pobieranie wody przedstawiono przykładowo na wykresie (rys. 4). Wczesną 
wiosną (marzec i częściowo pierwsza połowa kwietnia) korzenie sosen pobierały 
małe ilości wody. Gwałtowny wzrost intensywności pobierania nastąpił w drugiej 
połowie kwietnia i pierwszej dekadzie maja. Rozpoczynało się wówczas pędzenie 
sosny a także przyrosty nowych korzeni. Wymienione procesy były w roku 1981 
wyraźnie powiązane z przebiegiem temperatur powietrza. Średnia temperatura 
wynosiła w tym okresie 14,6°C (średnie dobowe wahały się w granicach 5,5 do 
20,4°C), natomiast w okresie poprzedzającym średnia wyniosła 4,3°C przy waha
niach 1,2-7,7°C. Pod koniec października pobieranie obniżyło się do wartości 
charakterystycznych dla okresu wczesnowiosennego. Było to związane z wyra
źnym obniżeniem temperatury powietrza.

Wiatach 1980 i 1981 maksimum pobierania roztworów wystąpiło na początku 
okresu wegetacyjnego oraz w sierpniu, a w roku 1979 na przełomie sierpnia i 
września. Znaczny spadek intensywności pobierania roztworów wystąpił pod 
koniec września.

Pewne różnice w intensywności pobierania wody w porównywalnych okresach 
poszczególnych 1 at wynikaj ą przede wszystkim z różnych warunków pogodowych 
w tych okresach. W okresie wegetacyjnym roku 1979 czynnikiem decydującym 
była zapewne długotrwała susza powodująca spadek turgoru w igłach sosen, 
zamykanie aparatów szparkowych i w konsekwencji obniżenie transpiracji pomi
mo wzrostu niedosytu wilgotności powietrza. Wspomnieć można, że obniżoną 
intensywność transpiracji sosny podczas suszy wykazała również w swych bada
niach Chlebnikowa (cyt. za Żelawskim [1967]) oraz Pautowa [1975].

W 1980 roku o intensywności pobierania wody przez korzenie zadecydował, 
jak się zdaje, głównie niedosyt wilgotności powietrza, bo zaopatrywanie syste
mów korzeniowych w wodę było wówczas raczej wystarczające i równomierne. 
W roku 1981 o dynamice pobierania wody zadecydowała temperatura powietrza. 
Czerwiński [1977] podaje, że ze wzrostem temperatur nasila się proces transpira
cji, wzrasta aktywność korzeni oraz ich przepuszczalność dla wody, maleje 
lepkość wody i wzrasta jej ruchliwość w korzeniach i glebie.

W przedstawionych doświadczeniach stwierdzono w roku 1980 dość dobrą 
korelację między względną wilgotnością powietrza a intensywnością pobierania
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RYSUNEK 4. Sezonowa dynamika pobierania roztworów glebowych (wody) i roczny rozkład 
opadów
FIGURE 4. Seasonal dynamics of soil solutions (water) intake and rainfall distribution

roztworów. Dla pożywki Walkera współczynnik korelacji wyniósł wówczas r = 
-0,83, a dla korzeni zanurzonych w pożywce Ingestada r = -0,73.

Stwierdzone zależności potwierdzają, że choć korzenie w probówkach są tylko 
niewielką częścią całych systemów korzeniowych badanych sosen, to jednak 
podlegają gospodarce wodnej całych drzew. Szczególnie wyraźnie widać to 
podczas suszy: wyizolowane korzenie, mimo że przez cały czas zanurzone w 
wodzie, reagują na suszę tak jak całe drzewa.

Dysponując wynikami pomiarów intensywności pobierania wody oraz przy
bliżoną biomasą aktywnych korzeni na hektarze, można się pokusić o szacunkowe 
obliczenia (w grubym przybliżeniu) wielkości zużycia wody przez cały drzewo
stan w okresach wegetacyjnych poszczególnych lat.

Sumaryczne ilości roztworów pobranych przez jednostkę biomasy aktywnych 
korzeni w poszczególnych latach nie są identyczne. Drzewostan zużył w roku 
1979 od 104,9 do 139,8 mm wody (średnio 122,4 mm = 122,4 l/m2), w roku 1980 
od 209,8 do 279,7 mm (średnio 244,8 mm = 244,8 l/m2), a w roku 1981 od 244,7 
do 325,7 mm (średnio 285,2 mm = 285,2 l/m2). Uzyskane wartości szacunkowe 
są zbliżone do danych przytaczanych w literaturze [Obmiński 1970].

Pobieranie azotu

Badania Szczerbakowa (za Obmińskim [1970]) przeprowadzone na rocznych 
siewkach sosny wskazują, że przyrosty ich suchej masy, pobieranie i gromadzenie 
subsancji pokarmowych w igłach, strzałkach i korzeniach są procesami cyklicz
nymi przebiegającymi w ciągu okresu wegetacyjnego według określonego rytmu
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fenologicznego, stosownie do którego zmienia się też zapotrzebowanie na po
szczególne składniki pokarmowe.

W świetle naszych badań z roku 1981, wczesną wiosną (marzec, kwiecień) 
sosna pobierała niewielkie ilości azotu. Nieznaczne podwyższenie intensywności 
pobierania zaobserwowano na przełomie kwietnia i maja, jednakże wyraźny 
wzrost zapotrzebowania na azot rozpoczął się dopiero w trzeciej dekadzie maja, 
to jest około dwóch tygodni po wyraźnym wzroście pobierania wody.

Aktywne pobieranie azotu rozpoczęło się więc zdecydowanie później niż 
podawane w literaturze dla warunków klimatycznych Polski procesy nabrzmie
wania i pękania pąków i tworzenia się nowych pędów [Ermich 1959; Hejnowicz 
1967]. Gwałtowny wzrost intensywności pobierania azotu zbiegł się natomiast w 
czasie z rozpoczynającym się 3-6 tygodni później rozwojem nowych igieł, co jest 
zgodne z obserwacjami Ruttera [1957]. Faza jawnego wzrostu igieł rozpoczyna 
się, gdy średnie dobowe temperatury powietrza ustalą się powyżej 10°C, a okres 
szybkiego rozrastania się igieł, gdy średnie dobowe temperatury powietrza prze
kroczą 13°C [Gabajew 1982]. Według danych stacji meteorologicznej w Chojni
cach temperatury powietrza przekraczające 10°C ustaliły się w roku 1981 z 
początkiem drugiej dekady maja.

Szybki wzrost pobierania azotu może się też wiązać z początkiem tworzenia 
się u sosny drewna wczesnego (połowa, druga połowa lub koniec maja [Ermich 
1959]. Według tego autora drewno wczesne tworzy się u sosny z asymilatów 
wyprodukowanych przez igły tegoroczne. Od trzeciej dekady maja (1981) pobie
ranie azotu wyraźnie wzrastało i osiągnęło maksimum w czasie między drugą 
dekadą sierpnia a trzecią dekadą września. Według Jaccarda (za Puchalskim 
[1968]) sierpień i wrzesień są miesiącami gromadzenia materiałów zapasowych. 
W październiku uwidacznia się już spadek intensywności pobierania azotu -  
wartości stają się porównywalne z okresem wiosennym (przełom maja i czerwca). 
Zdecydowane obniżenie następuje dopiero w listopadzie.

Porównanie dynamiki pobierania azotu w kolejnych latach wskazuje, że w 
suchym okresie (maj, czerwiec, lipiec 1979) wystąpiło znaczne osłabienie absor
pcji w porównaniu z analogicznymi wilgotniejszymi latami 1980 i 1981. Wraz z 
poprawą warunków wilgotności intensywność pobierania azotu wyraźnie wzrasta. 
Wskazują na to również badania innych autorów, np. Kraus (za Obmińskim 
[1970]).

Wyniki uzyskane w przeprowadzonych doświadczeniach okazały się też zgod
ne z podawanymi w literaturze informacjami na temat młodszych upraw drzew 
iglastych. Według Bauera (za Fiedlerem i wsp. [1973]) najintensywniejsze pobie
ranie składników przez młodniki ( 1 0  lat) przypada na okres od lipca do końca 
września. Stwierdzenie to pokrywa się też z wcześniejszymi doniesieniami, mó
wiącymi o tym, że sosna największe zapotrzebowanie na azot wykazuje w okresie 
od połowy lipca do połowy września. Z danych Becker-Dyllingena (za Obmiń
skim [1970]) wynika także, że pięcioletnie, szkółkowane sosenki najintensywniej 
pobierały azot między 27.07 a 28.09.

Badaczy fizjologii odżywiania roślin od dawna interesuje sprawa wybiórczości 
korzeni w stosunku do amonowych bądź azotanowych form azotu. Dla sprawdze
nia, jak to zagadnienie kształtowało się w zależności od podaży azotu w 70-letnim 
drzewostanie sosnowym na siedlisku boru suchego, zastosowano w prowadzo
nych doświadczeniach dwa rodzaje pożywek. W pożywce Walkera azot został 
podany w postaci Ca(N03)2* 4H20  oraz NH4 H2 P 0 4, natomiast w pożywce Inge-
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stada w postaci NH4 N 03. Stosunek N-NH4+ : N-N03-  w tych pożywkach wynosił: 
w pożywce Walkera 19,77 : 80,23, natomiast w pożywce Ingestada 50,00 :50,00. 
Pożywka Ingestada charakteryzowała się więc stosunkowo wyższym stężeniem 
azotu amonowego, a w pożywce Walkera azot azotanowy miał stężenie nieco 
wyższe niż azot amonowy.

W skali sezonu wegetacyjnego (maj-październik) w przykładowo wybranym 
roku 1979 korzenie sosny pobrały średnio z pożywki Walkera tylko 15,32% azotu 
w formie amonowej i aż 84,68% azotu w formie azotanowej, z pożywki Ingestada 
odpowiednio 30,51 i 69,49% (rys. 5). Różnice między pobieraniem azotu amono
wego i azotanowego są statystycznie istotne (0,10>P>0,05).

Wykazano więc jednoznacznie, że w warunkach doświadczenia korzenie wie
loletniej sosny, bez względu na stosunek formy amonowej do azotanowej w 
pożywce, a także niezależnie od panujących w danym roku warunków pogodo
wych, na przestrzeni całego okresu wegetacyjnego zdecydowanie preferowały 
azotanową formę azotu. W okresach, gdy zapotrzebowanie na azot jest duże (maj 
- wrzesień), preferencja korzeni w stosunku do formy azotanowej jest większa niż 
jesienią i wczesną wiosną, gdy pobieranie azotu się zmniejsza, ale wtedy też 
preferowana jest forma azotanowa.

Z informacji podawanych w literaturze, a dotyczących przeważnie młodych 
siewek wynika, że korzystniejszą formą azotu dla sosny nie jest forma azotanowa, 
lecz amonowa.

Na przykład, Ingestad [1979] na podstawie swych badań proponuje, aby w 
odżywianiu azotowym sosny preferować formę amonową lub mieszaną obydwu 
źródeł azotu. Gawliński [1981] uzyskał najlepszy wzrost siewek sosny, gdy azot 
był podany w formie saletry amonowej (NH4 N 03) lub mocznika (CO(NH2)2). 
Siarczan amonowy dał mniejsze przyrosty, a najsłabsze efekty uzyskano stosując 
saletrę potasową (KN03). Zawartość azotu w siewkach była we wszystkich 
kombinacjach podobna, lecz wysokość plonu była największa przy równowadze 
jonów amonowych i azotanowych.

Łotocki i Żelawski [1973], a także Zajączkowska [1973] otrzymywali najwy
ższe wartości fotosyntezy i produkcji biomasy, gdy azot był podawany w formie 
amonowej (NH4 C1). Wymienieni autorzy stwierdzają, że reakcja siewek sosny na 
różne formy odżywiania azotowego jest zmienna w czasie sezonu wegetacyjnego. 
Forma amonowa ma być preferowana głównie we wczesnych fazach wegetacji.

Badania prowadzone w Turwi koło Kościana [Prusinkiewicz i in. 1994] wyka
zały, że w okresie od maja do października 1983 r. korzenie sosny pobierały z 
pożywki Ingestada azot amonowy w ilościach stanowiących w różnych okresach 
tylko od 9,43 do 44,18% azotu pobranego ogółem.

Z badań Prokuszkina [1977] przeprowadzonych na 50-letnich sosnach z uży
ciem pożywki Walkera wynika, że intensywność pobierania azotu azotanowego 
była wyższa niż amonowego. Dodatkowe badania z zastosowaniem NH4 N 0 3  jako 
źródła azotu potwierdziły, że gdy dostępne są obydwa źródła, azot azotanowy jest 
pobierany intensywniej.

Nowsze badania, np. Falkengren-Grerup, Tyler [1993] sugerują, że wybiór
czość roślin w stosunku do form azotu zależy od pH środowiska. Sosna przy 
niskich wartościach pH preferuje azot azotanowy, a przy wysokich -  amonowy.

Wyniki naszych doświadczeń z Lubni nie są sprzeczne z tymi sugestiami. 
Główna masa korzeni eksperymentalnych sosen penetrowała silnie kwaśne części 
gleby, a odczyn obydwu zastosowanych pożywek nie przekracza na ogół wartości
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N-N03 %

RYSUNEK 5. Procentowy udział azotanowej formy azotu w azotowym odżywianiu wieloletniej 
sosny
FIGURE 5. Percentage proportions of nitrate form of nitrogen nutrition of many-year-old pine

5,0 pH. Wielokrotne pomiary tego odczynu wykazały dla pożywki Walkera 
4,98±0,11 pH, a dla pożywki Ingestada 4,60±0,13 pH.

Pobieranie makropierwiastków (P, K, Ca, Mg)

Pobieranie poszczególnych składników mineralnych z pożywek odbywało się 
w zasadzie równolegle z pobieraniem roztworów. Intensywność pobierania skład
ników jest jednak z reguły (choć nie bez wyjątków) większa (rys. 6 i 7). Mówią o 
tym wskaźniki wybiórczości przeważnie większe od jedności. Wskaźniki mniej
sze od jedności świadczą natomiast o tym, że w rozpatrywanym przedziale 
czasowym korzenie pobierają z podawanego im roztworu więcej wody niż rozpa
trywanego pierwiastka. Najniższe wartości wskaźników pojawiały się w okresie 
od września do połowy października, najwyższe -  w połowie czerwca i w sierpniu. 
Ogólna absorpcja roztworów była w tym czasie mała. Rok 1979 został wybrany 
jako przykładowy, reprezentujący prawidłowości obserwowane również w pozo
stałych latach badań.

W czerwcu i sierpniu najwyższe są wskaźniki wybiórczości dla fosforu. Wzra
sta także zapotrzebowanie na potas i wapń. Pobieranie potasu i fosforu jest jednak 
mniejsze z pożywki Ingestada niż z pożywki Walkera. W przypadku wapnia i 
magnezu sytuacja jest odwrotna. Najprawdopodobniej jest to spowodowane róż
nicami w składzie obydwu pożywek (tab. 5).

W rozważaniach na temat optymalnych proporcji między składnikami w 
pożywkach interesować może porównanie z proporcjami badanych pierwiastków 
w jednorocznych igłach sosny zebranych pod koniec okresu wegetacyjnego ze 
szczytowych okółków [Prusinkiewicz 1982]
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w spółczynnik i co efic ien ts

m iesiące  m onths (1979)

RYSUNEK 6. Sezonowa dynamika współczynników wybiórczości pobierania składników -  poży
wka Walkera
FIGURE 6. Seasonal dynamics od coeficients of selectivity of intake of the components under study 
-W alker’s medium

współczynniki coeficients

RYSUNEK 7. Sezonowa dynamika współczynników wybiórczości pobierania składników -  poży
wka Ingestada
FIGURE 7. Seasonal dynamics od coeficients of selectivity of intake of the components under study 
-Ingestad’s medium



60 J. Józefkowicz-Kotlarz, Z  Priisinkiewicz

Odpowiednie analizy igieł dały następujące wyniki:
К : Ca : P : Mg = 3,461 : 1,000 : 0,975 : 0,491
Wyniki te wykazały, że proporcje składników mineralnych w pożywce Wal

kera odpowiadają bardziej niż 
proporcje w pożywce Ingestada 
stosunkom stwierdzonym w 
igłach sosny.

Podsumowując wyniki prze
prowadzonych badań nad sezo
nową dynamiką pobierania 
makropierwiastków popielnych 
przez starsze drzewostany sos
nowe na siedlisku boru suchego 
w województwie pomorskim 
można stwierdzić, że pobieranie 
poszczególnych pierwiastków 
ma swoje własne rytmy fenolo- 
giczne. Rytmy te zależą nie tyl
ko od warunków pogodowych 
poszczególnych lat i miesięcy, lecz są także sterowane przez sezonowe rytmy 
fizjologiczne badanych roślin oraz przez różnice stężeń składników w roztworach 
przenikających do korzeni.

WNIOSKI
Kilkuletnie badania pobierania wody przez korzenie 70-letniej sosny na sied

lisku boru suchego w płónocno-zachodniej części Borów Tucholskich przyniosły 
następujące rezultaty:
1. Potwierdzono, że zmodyfikowana metoda Siderisa, choć polega na bezpośrednim 

badaniu tylko małej części całych systemów korzeniowych, to jednak w przypadku 
sosny daje wyniki reprezentujące gospodarkę wodną całych drzew.

2. Pobieranie wody przez korzenie 70-letniej sosny wykazało wyraźną zmienność 
sezonową: najintensywniej woda pobierana była na początku okresu wegetacyjne
go oraz na przełomie sierpnia i września.

3. Intensywność pobierania wody zależała przede wszystkim od sezonu fenologicz- 
nego oraz warunków pogodowych panujących w danym roku: temperatury powie
trza, względnej wilgotności powietrza i wysokości opadów.

4. Uzyskane wyniki pozwoliły na przybliżone oszacowanie sumarycznych ilości 
wody pobranych rocznie przez około 70-letni drzewostan sosny IV. klasy bonitacji: 
ilości te wynoszą przeciętnie od 250 do 300 mm (= 250-300 l/m ).
Kilkuletnie badania pobierania azotu przez korzenie wieloletniej sosny przy

niosły następujące rezultaty:
5. Wczesną wiosną (marzec, kwiecień) sosna pobierała niewielkie ilości azotu. 

Nieznaczne podwyższenie intensywności zaobserwowano na przełomie kwietnia i 
maja, jednakże wyraźny wzrost zapotrzebowania na azot rozpoczął się dopiero w 
trzeciej dekadzie maja. Począwszy od tego terminu pobieranie azotu wyraźnie

TABELA 5. Skład pożywek [mg/1] (uwzględniono tylko 
pierwiastki analizowane)
TABLE 5. Content of chemical elements studied in the 
media used

Pierwiastek
Element

Pożywka -  Medium
Walkera Ingestada.

N-NH4+ 0,6940 2,4881
N -N 0 3 - 2,7995 2,4881
N-NH4+ + N -N O 3" 3,4935 4,9762
P 3,4920 2,0030
к 10,2862 4,9413
Ca 4,0052 4,0999
M g ........ 1,2138 1,5189
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wztasta i osiąga maksimum w czasie między drugą dekadą sierpnia a trzecią dekadą 
września.

6 . Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że korzenie wieloletniej sosny, bez 
względu na stosunek formy amonowej do azotanowej w pożywce, a także nieza
leżnie od panujących w danym roku warunków pogodowych, na przestrzeni całego 
okresu wegetacyjnego zdecydowanie preferowały azotanową formę azotu.

7. W okresach, gdy zapotrzebowanie na azot jest duże (maj-wrzesień), preferencja 
korzeni w stosunku do formy azotanowej jest większa niż jesienią i wczesną wiosną, 
gdy pobieranie azotu się zmniejsza.

8 . Ilościowe stosunki, w jakich pobierane były badane składniki popielne, są inne niż 
w pożywkach. Świadczy to o wybiórczym mechanizmie pobierania pierwiastków 
przez korzenie sosny.

9. Udział badanych składników mineralnych w odżywianiu sosny zależał częściowo 
od początkowego składu pożywek: fosfor i potas pobierane były w większych 
ilościach z pożywki Walkera, natomiast wapń i magnez -  z pożywki Ingestada.

10. Na podstawie ilościowych proporcji między pobieranymi pierwiastkami (w mg) 
można sądzić o dużym znaczeniu fosforu i wapnia w okresie późnej wiosny, 
ponownym wzroście zapotrzebowania na wapń na przełomie wiosny i lata oraz 
znacznej roli potasu w czerwcu i we wrześniu. Magnez pobierany był najaktywniej 
w środku lata.

11. Proporcje pierwiastków stwierdzone w jednorocznych igłach sosny zebranych pod 
koniec sezonu wegetacyjnego ze szczytowych okółków były bliższe pożywce 
Walkera niż Ingestada.
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Jadwiga Józefkowicz-Kotlarz, Zbigniew Prusinkiewicz

NUTRITION DYNAMICS OF 70-YEAR-OLD SCOTCH PINE 
(PINUS SYLVESTRIS L.) IN A DRY CONIFEROUS FOREST 

0CLADONIO-PINETUM) HABITAT
Soil Science Department, Copernicus University, Toruń 

SUMMARY

Studies aimed at finding out the seasonal dynamics of water and nutrients intake 
by many-year-old (ca. 70-year-old) pine in the treestand in a dry coniferous forest 
('Cladonio-Pinetum) habitat in the north-western part of Bory Tucholskie (Tuchola 
Forests) (Fig. 1) were carried out using the Sideris modified isolated roots method 
in 1979-1981. Here are the results.

It has been found that Sideriss method, though consisting in direct investigation 
of only a small part of the entire root systems, gives results representing the water 
regime of whole trees, at least as far as Scotch pine is concerned. Water intake by 
the roots of 70-year-old pine is characterised by a pronounce seasonal variation: 
water is taken in most intensively at the beginning of the growing season and at 
the end of August and the beginning of September. The intensity of water intake 
depended in the first place on the phenological season and on the weather 
conditions prevailing in a given year: air temperature, relative air humidity and 
amount of rainfall.

The results obtained made it possible to approximately assess the summary 
quantities of water taken in per year by an about 70-year-old Scotch pine treestand
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of yield class IV: those quantities average from 250 to 300 mm (250-300 1/m2). 
In early spring (March, April) the pine took in small amounts of nitrogen. A slight 
increase in nitrogen intake intensity was observed at the end of April - beginning 
of May, but a pronounced increase in nitrogen demand did not start until the third 
decade of May. Starting from that time nitrogen intake increased significantly and 
reached its maximum between the second decade of August and the third decade 
of September. The experiment demonstrated that the roots of the many-year-old 
Scotch pine, irrespective of the ammonium to nitrate form rate in the medium, 
decidedly preferred the nitrate form of nitrogen throughout the growing season. 
In periods when the need of nitrogen is high (May-September) the roots show 
greater preference for the nitrate form than in early spring and in autumn when 
nitrogen intake decreases.

The investigated ash components (P, K, Ca, Mg) taken in showed different 
quantitative ratios from those in Walkers and Ingestads media used in the experi
ment. That is evidence of a selective mechanism of elements intake by pine roots. 
Considering the proportions between the elements taken in (in mg), it can be 
concluded that phosphorus and calcium are very important in late spring, the 
demand for calcium increases at the end of spring and the beginning of summer 
and potassium is particularly needed in June and September. Magnesium was 
taken in most actively in mid-summer.
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