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A b stra c t: The aim o f this work was to establish the influence o f  ants Form ica po lyc ten a  on 
properties o f sandy soils in Tuchola Forest. The investigation o f  two abandoned anthills, one 
active anthill and their surroundings show ed that anthills cause disturbance o f soil m orphology  
within a radius o f  2 m around the anthill and change properties o f the organic horizon o f  
adjacent soil within more than 3 m radius. The material accumulated in abandoned anthills is 
characterised by a low  bulk density, high ability o f  water storage and elevated pH. This is 
connected with a high content o f organic matter and specific interior structure o f  the nest. In 
soil material sam pled from close vicinity o f abandoned anthill an increased content o f  soil 
fraction >1 mm accom panied by elevted concentration o f  organic matter were found.
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WSTĘP
Aktywność życiowa mrówek związana z budową mrowisk i przemieszczaniem się 

w celu zdobycia pokarmu i materiału do budowy gniazd jest przyczyną wielu zaburzeń 
morfologii i zmian właściwości gleb. Jednakże pedoturbacjom wywołanym przez te 
zwierzęta poświęcono stosunkowo niewiele publikacji. Na fakt ten zwrócili uwagę 
Lobry de Bruyn i Conacher [ 1990] zbierając materiały do przeglądowego artykułu na 
temat roli termitów i mrówek w przekształcaniu gleb Australii. Z 54 cytowanych przez
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nich prac tylko 17 dotyczyło mrówek. Jenny [ 1980] w swoim podręczniku 3/4 stronicy 
poświęca wpływowi termitów na gleby, a na temat oddziaływania mrówek zamieszcza 
zaledwie jeden akapit składający się z 6 wierszy. W polskich podręcznikach glebo
znawstwa [Gleboznawstwo 1999] ten problem jest całkowicie pominięty, mimo że w 
naszym kraju jest kilku uznanych, szeroko cytowanych w literaturze światowej 
autorów od wielu lat badających wpływ mrówek na gleby łąkowe [Czerwiński i in. 
1969, 1971; Jakubczyk i in. 1972; Pętał 1978, 1980, 1998].

Niewielkie zainteresowanie tym problemem wynika prawdopodobnie z faktu, że 
oddziaływanie mrówek na gleby dotyczy zaledwie, jak się ocenia, 0,5% powierzchni 
leśnej [Kristiansen i in. 2001] i od 0,15 do 0,75% powierzchni gleb łąkowych 
[Czerwiński i in. 1971]. Rozeznanie przeprowadzone przez nas w Borach Tuchol
skich wskazuje jednak, że w pewnych sytuacjach oddziaływanie mrówek na gleby 
leśne może mieć znacznie większy zasięg. W jednym z oddziałów leśnictwa Lutom 
na 23 ha funkcjonują aktualnie 42 duże mrowiska. Mrowisk małych i opuszczonych 
nie uwzględniono. W leśnictwie Wymysłowo na powierzchni ok. 5000 m2 znajduje 
się 8 dużych, opuszczonych mrowisk i, jak wynika z naszych wstępnych oszacowań, 
w ich bezpośrednim oddziaływaniu znajdowało się co najmniej 350 m2, a więc około 
7% powierzchni. Wydaje się więc celowe rozwijanie badań nad wpływem mrówek 
na gleby leśne.

Niniejsza praca jest próbą oceny oddziaływania mrówek z gatunku Formica 
polyctena (Förster) na chętnie zasiedlane przez nie gleby borów. Szczególną uwagę 
zwrócono na zmiany zachodzące w glebie w miejscu budowania kopca oraz w jego 
sąsiedztwie.

TEREN I OBIEKTY BADAŃ
Badania prowadzono na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica (południowa część 

Borów Tucholskich, okolice Zalewu Koronowskiego). Obszar ten znajduje się na 
sandrze Brdy. Występujące tam gleby zaliczono do gleb bielicowo-rdzawych. W 
morfologii tych gleb obserwuje się wyraźne oznaki wcześniejszego użytkowania 
rolniczego. Obecnie porasta je 40-letnia monokultura sosny zwyczajnej (Pinus sylve
stris L.), sporadycznie spotyka się brzozę brodawkowatą (Betula pendula Roth). 
Podszyt stanowią nieliczne krzewy jałowca (Juniperus communis L.) oraz podrost 
brzozy brodawkowatej. W mnie dominuje śmiałek pogięty (Deschampsia flexuosa 
L.); istotny udział mają też mchy z rodzaju Entodon, Dicranum i Polytrichum oraz 
porosty z rodzaju Cladonia.

Głównym obiektem badań były dwa opuszczone mrowiska mrówek Formica 
polyctena Förster. Mrowisko nr 1 funkcjonowało w latach 1992-1998. Mrowisko nr 
2 czynne było w latach 1989 -1997. Znajdowało się ono w obrębie kolonii składającej 
się z 6 czynnych mrowisk. Jedno z tych mrowisk również objęto badaniami. W czasie 
pobierania prób mrowisko nr 1 było opuszczone od roku, a nr 2 od 3 lat.

METODY BADAŃ
Badania terenowe zostały przeprowadzone w latach 1999 i 2000. Obejmowały one 

odsłonięcie podziemnych części opuszczonych mrowisk i otaczającego je materiału 
glebowego, wykonanie po jednej odkrywce glebowej w sąsiedztwie mrowisk dla
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celów porównawczych oraz pobranie próbek do badań laboratoryjnych. Obiekty 
badań szczegółowo opisano, sporządzono ich dokumentację rysunkową oraz foto
graficzną. Pobrano także próbki z wybranego mrowiska czynnego oraz z poziomu 
organicznego gleby w otoczeniu tego mrowiska. W tym celu wokół mrowiska wyzna
czono cztery transekty ukierunkowane według stron świata i wzdłuż nich pobrano z 
poziomu organicznego po 4 próbki w odległości 0,5, 1, 2 i 3 m od skraju mrowiska.

W pobranym materiale oznaczono wybrane właściwości chemiczne i fizyczne 
metodami powszechnie stosowanymi w gleboznawstwie: skład granulometryczny -  
metodą sitową, wilgotność aktualną -  metodą suszarkowo-wagową, gęstość objęto
ściową -  w próbkach o nienaruszonej strukturze, pH -  metodą potencjometryczną w 
H20  i 1 mol KC1 • dm-3, zawartość materii organicznej -  metodą strat prażenia w 
temp. 550°C, zawartość węgla organicznego w próbkach mineralnych -  metodą 
Tiurina, a w próbkach organicznych -  metodą Altena, zawartość azotu -  metodą 
Kjeldahla, zawartość fosforu -  metodą Blecka w modyfikacji Gebhardta [Gebhardt 
1982].

WYNIKI I DYSKUSJA
Mrowisko nr 1, uformowane wokół próchniejącego korzenia jałowca, miało u 

podstawy średnicę 1,77 m2, w okresie funkcjonowania wznosiło się na wysokość 80 
cm i zajmowało powierzchnię 2,5 m2. Jego część podziemna o kształcie przybliżonym 
do stożka sięgała w głąb do 125 cm (rys. 1). W roku 1999 (1 rok po opuszczeniu) 
mrowisko wyróżniało się z otoczenia obfitym rozwojem roślinności, wśród której 
dominował trzcinnik piaskowy (Calmagrostis epigejos L.). Występowała także przy
tulia czepna (Galium aparine L.) oraz gwiazdnica pospolita (Stellaria media L.). 
Przybliżona objętość mrowiska po uwzględnieniu objętości korzenia jałowca wyno
siła 2,28 m3, z czego 1,45 m3 przypadało na część nadziemną, a 0,83 m3 na część 
podziemną. Średnia gęstość objętościowa materiału glebowego wynosi 1,5 g • cm-3, 
z dużym prawdopodobieństwem można więc powiedzieć, że mrówki budując to 
mrowisko wyniosły na powierzchnię ok. 1,25 t materiału mineralnego, gromadząc w 
jego miejsce materiał organiczny. Ponieważ w pobliżu gniazda nie ma wyraźnych 
miejsc składowania materiału mineralnego, należy sądzić, że został on rozniesiony na 
znacznej powierzchni. Opuszczając mrowisko mrówki przeniosły na nowe miejsce 
cały materiał budujący nadziemną kopułę mrowiska i pewną ilość materiału z części 
podziemnej.

Mrowisko nr 2, wnioskując ze średnicy (135 cm), zajmowanej powierzchni (0,6 
m2) i głębokości jego podziemnej części (90 cm), było mniejsze niż mrowisko 1 (rys. 
2). Objętość podziemnej części tego mrowiska wynosiła w przybliżeniu 0,43 m3, co 
oznacza, że podczas jego budowy na powierzchnię zostało wyniesione blisko 650 kg 
materiału mineralnego, który został zastąpiony materiałem organicznym. Opuszcza
jąc to mrowisko mrówki także przeniosły jego nadziemną część na nowe miejsce. 
Roślinność na powierzchni tego mrowiska nie wyróżniała się w sposób wyraźny z 
otoczenia.

Mrówki, budując duże i trwałe mrowiska, gromadzą w nich znaczne ilości mate
riału organicznego. Materiał ten składa się z różnorodnych szczątków roślinnych,
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RYSUNEK 1. Schemat przekroju poprzecznego podziemnej części mrowiska nr 1 
FIGURE 1. Vertical section of underground part o f anthill no 1

RYSUNEK 2. Schemat przekroju poprzecznego podziemnej części mrowiska nr 2 
FIGURE 2. Vertical section of underground part o f anthill no 2

о -  miejsce pobrania próbek

o - miejsce pobrania próbek
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TABELA 1. Skład granulometryczny materiału z otoczenia opuszczonych mrowisk oraz gleb 
bielicowo-rdzawych
TABLE 1. Texture o f samples in the surrounding abandoned anthills and podzolized rusty soils

Rodzaj próby 
Kind of sample

Głębokość 
Depth [cm]

Zawartość frakcji о 0  w mm -  Texture, 0  in mm [%]
>1 l,0 -0 .5 0,5-0 ,25 0,25-0,1 <0,1

Mrowisko 1 -  Anthill 1

Obok mrowiska 10-20 5 13 39 38 10
Near by anthill 30 -40 11 17 35 40 8

50-60 3 15 37 42 6

Pod mrowiskiem 120-130 3 20 48 31 1
Under anthill

Profil 1 -  Profile 1
AEes 0-11 3 20 41 32 7
BfeBv 11-30 3 33 22 43 2
Bv 30-65 3 22 44 30 4
BvC 65-110 2 20 49 28 3
С 110-130 4 30 50 20 0

Mrowisko 2 -  Anthill 2
Obok mrowiska 20 -30 2 17 65 18 0
Near by anthill 45 -55 11 29 49 21 1

45-55 18 38 41 19 2
Pod mrowiskiem 90-100 22 42 42 15 1
Under anthill

Profil 2 -  Profile 2
AEes 0-11 3 21 44 30 5
BfeBv 11-30 6 36 23 37 4
Bv 30-65 6 19 38 36 7
BvC 65-110 14 26 59 14 1
С 110-130 7 29 55 16 0

zapasów pożywienia, niejadalnych resztek pokarmu oraz produktów metabolizmu 
mrówek [Wagner i in. 1997]. Proces akumulacji materiału odbywa się przez cały czas 
funkcjonowania mrowiska. W konsekwencji mrowisko jest stale wzbogacane w 
materię organiczną oraz mineralne produkty jej rozkładu [Czerwiński in. 1971; 
Beattie 1985; Green i in. 1998; Pętał 1998]. Hughes [1990] twierdzi, że zawartość 
materii organicznej w czynnym mrowisku jest proporcjonalna do czasu jej gromadze
nia. W związku z tym gniazda gatunków tworzących duże i długo użytkowane 
mrowiska są bogatsze w materię organiczną i składniki odżywcze niż mrowiska 
gatunków, które zakładają niewielkie gniazda i często je przenoszą bądź opuszczają.

W badanym przez nas mrowisku rok po opuszczeniu w jego części podziemnej 
pozostało jeszcze w przeliczeniu na suchą masę bezpopielną ok. 125 kg, a w podzie
mnej części mrowiska nr 2, 3 lata po opuszczeniu, znajdowało się jeszcze ok. 120 kg 
materiału organicznego. Obniżanie się powierzchni od brzegów ku środkowi (rys. 2) 
świadczy o zapadaniu się tego mrowiska 2. Jest to rezultat z jednej strony zagęszczania 
się materiału w mrowisku (tab. 2), a z drugiej strony intensywnego procesu minerali
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zacji. Można więc przypuszczać, że w okresie funkcjonowania mrowiska ilość mate
riału w jego podziemnej części była większa.

Zmiany morfologii i właściwości gleb wywołane aktywnością mrówek nie ogra
niczały się jedynie do mrowiska, lecz obserwowano je również pod mrowiskiem i w 
otoczeniu mrowisk. Badania morfologii gleb w transekcie wykazały, że od skraju 
mrowiska aż do odległości 2 m materiał glebowy był silnie wymieszany, a w profilu 
stwierdzono brak charakterystycznego zróżnicowania na poziomy genetyczne. Można 
więc wnioskować, że co najmniej taki zasięg ma bezpośrednie oddziaływanie mrówek 
na morfologię gleb wokół mrowiska.

Według niektórych badaczy działalność mrówek wpływa na skład granulometry- 
czny powierzchniowych poziomów glebowych wzbogacając je we frakcje drobniej
sze: frakcję pyłową i koloidalną [Baxter i Hole 1967; Levan i Stone oraz Wilken i in. 
cyt. za Lorby de Bruyn, Conacher 1990]. Doniesienia te dotyczą najczęściej mrówek 
łąkowych, które do budowy gniazd wykorzystują znaczne ilości materiału mineralne
go. Mrowiska mrówki ćmawej tak w nadziemnej, jak i podziemnej części zbudowane 
są z materiału organicznego. W wypadku tych mrowisk zmian uziarnienia wokół 
mrowiska można by oczekiwać w powierzchniowej warstwie gleby, jako rezultat 
rozsiewania materiału mineralnego wynoszonego w czasie budowy mrowiska. Jed
nakże badane mrowiska zostały zbudowane w glebach wytworzonych z luźnych 
piasków sandrowych (tab. 1) o zaledwie kilkuprocentowej zawartości frakcji mniej
szych od 0,1 mm. Mając to na uwadze trudno oczekiwać wyraźnego wzbogacenia 
otoczenia mrowiska we frakcje drobniejsze. Porównanie uziarnienia gleb i materiału 
mineralnego zebranego obok i spod mrowisk wykazało jedynie zwiększenie ilości 
części szkieletowych na głębokości 30-40 cm obok mrowiska 1 i pod mrowiskiem 2 
(tab. 1).

Charakterystyczna jest bardzo niska gęstość objętościowa materiału z wnętrza 
opuszczonych mrowisk (tab. 2). Jest to związane z wysoką zawartością materiału 
organicznego, jak i specyficzną wewnętrzną strukturą mrowisk. Mrówki budując 
swoje gniazda tworzą wiele różnego rodzaju kanałów i komór [Hole 1981 ; Gray oraz 
Levan i Stone, cyt. za Lorby de Bruyn, Conacher 1990]. Wyjaśnia to różnice między 
gęstością materiału w mrowiskach nr 1 i 2. Mrowisko nr 1 opuszczone od roku i 
charakteryzujące się szczególnie niską gęstością objętościową materiału, ma lepiej 
zachowaną strukturę wewnętrzną i wyższą zawartość materii organicznej niż mrowi
sko nr 2. Gęstość objętościowa pozostaje w ścisłej zależności z porowatością -  im 
niższa jest gęstość objętościowa materiału, tym wyższa jest jego porowatość. Materiał 
o dużej porowatości, z licznymi mikro- i makroporami, zapewnia dobre przewietrza
nie i odpowiednią wilgotność.

Wilgotność aktualna materiału glebowego obok mrowisk w porównaniu z wilgot
nością gleb kontrolnych kształtowała się w sposób zróżnicowany (tab. 2). Obok 
mrowiska nr 1 była wyższa, a obok mrowiska nr 2 niższa niż w glebach. Koreluje to 
w sposób wyraźny z zawartością materii organicznej (porównaj -  tab. 3). Na szcze
gólną uwagę zasługuje nadmierne przesuszenie materiału spod mrowisk, co świadczy 
o bardzo silnym wiązaniu wody przez materiał organiczny zgromadzony w podzie
mnej części mrowiska. Różnice wilgotności materiału z gleb, obu mrowisk i ich 
otoczenia wynikają z różnic warunków pogodowych, w jakich pobierane były próby.
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TABELA 2. Gęstość objętościowa, wilgotność aktualna oraz pH materiału z opuszczonych mro
wisk, ich otoczenia oraz gleb bielicowo-rdzawych
TABLE 2. Bulk density (So), moisture and pH o f samples in the surrounding o f abandoned anthills 
and podzolized rusty soils

Rodzaj próby 
Kind o f sample

Głębokość 
Depth [cm]

So
[g • cm"3]

W ilgotność -  Moisture pH
f°/o m/ml F°/oV/vl ГН201 IKC1]

Mrowisko 1- Anthill 1

Obok mrowiska 10-20 1,05 15,9 16,6 4,3 3,4
Near by anthill 30 -40 1,04 10,9 11,2 4,5 3,5

50-60 1,48 2,03 2,95 4,9 4,5
Pod mrowiskiem 120-130 1,63 0,421 0,678 4,9 4,3
Under anthill
Wewnątrz mrowiska 20-30 0,347 88,3 30,5 4,5 3,5
Inside anthill 60 -70 0,440 56,2 24,7 4,5 3,5

Profil 1 -  Profile 1

0 9 -0 n.o. n.o. n.o. 3,9 2,9
AEes 0-11 0,99 12,1 11,9 4,2 3,1
BfeBv 11-30 1,45 4,30 6,23 4,9 4,3
Bv 30-65 1,67 3,30 5,50 5,1 4,5
BvC 65-110 1,52 4,04 6,13 5,9 4,7
С 110-130 1,56 3,86 6,04 6,1 4 ,7

Mrowisko 2 -  Anthill 2
Obok mrowiska 20-30 1,58 0,843 1,33 5,8 4,6
Near by anthill 45 -55 1,57 0,540 0,846 5,6 4,5

45-55 1,64 0,926 1,53 5,4 4,3
Pod mrowiskiem 90-100 1,59 0,460 0,732 5,1 4,1
Under anthill
Wewnątrz mrowiska 20-30 0,983 4,32 4,23 4,3 3,3
Inside anthill 4 0 -50 0,845 6,40 5,44 4,6 3,6

Profil 2 -  Profile 2
0 8 -0 n.o. n.o. n.o. 3,9 2,9 i
AEes 0 -1 1 1,10 3,63 3,99 4,6 3,7
B feBv 11-30 1,30 2,03 2,64 5,3 4,5
Bv 30-65 1,49 1,68 2,50 5,6 4,6
BvC 65-110 1,65 1,05 1,73 6,6 5,2
С 110-130 1,57 1,69 2,65 7,6 6,7

Mrowisko czynne -  Active anthill
Warstwa powierzchniowa n.o. n.o. n.o. .4,8 .3,8
Surface layer

SQ -  gęstość objętościowa -  bulk density, n.o. -  nie oznaczono -  not determined

Próby z profilu glebowego nr 1 i mrowisk nr 1 pobierane były po okresie kilkudnio
wych opadów, natomiast materiał z profilu nr 2 i mrowiska nr 2 po długotrwałej 
suszy.

Podczas funkcjonowania mrowiska wilgotność budującego go materiału organi
cznego nie zależy od warunków atmosferycznych, gdyż wnętrze jest chronione przed
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nadmiernym uwilgotnieniem i przesuszeniem za sprawą specyficznej konstrukcji 
kopuły. Thorp [1967] uważa, że również pierścień nieporośniętej roślinnością „na
giej” gleby wokół mrowiska, zwany areną, zapobiega infiltracji wody do jego wnętrza. 
Dopiero po opuszczeniu gniazda przez mrówki wilgotność materiału w mrowisku 
zależy od warunków atmosferycznych.

Materiał zgromadzony w opuszczonych mrowiskach charakteryzował się wyż
szym pH o około 0,5 jednostki (tab. 2) niż porównywalny z nim materiał z poziomu 
organicznego gleb bielicowo-rdzawych (tab. 3). Spostrzeżenia te dotyczą także mro
wiska czynnego i jego otoczenia (tab. 4). Podobnie na odczyn wpływają również inne 
gatunki mrówek, co w swoim przeglądowym artykule stwierdzają Lorby de Bruyn i 
Conacher [1990]. Odmiennego zdania są Kristiansen i Amelung [2001], którzy na 
podstawie badań porównawczych materiału z 5 opuszczonych mrowisk Formica 
polyctena i otaczających je gleb w Jutlandii nie stwierdzają wpływu aktywności 
mrówek na zmianę odczynu gleb. Zaistniałe różnice mogą wynikać z faktu, że autorzy 
ci badania prowadzili w lasach liściastych, na glebach wyraźnie zasobniejszych niż 
badane przez nas gleby Borów Tucholskich.

Mrowisko nr 1 w warstwie powierzchniowej było o blisko 10% bogatsze w materię 
organiczną niż mrowisko nr 2 (tab. 3). W głębszych partiach natomiast ilość materii 
organicznej była w obu mrowiskach taka sama i wynosiła 22%. Są to wartości niższe 
niż w poziomach organicznych porównywanych gleb. Natomiast mrowisko czynne 
w swej powierzchniowej warstwie było wyraźnie zasobniejsze w materię organiczną 
niż mrowiska opuszczone i poziom organiczny gleb. Proporcjonalnie do zawartości 
materii organicznej kształtowała się zawartość węgla organicznego i azotu (tab. 3). 
Na podstawie wyników tej pracy można sądzić, że materiał organiczny w opuszczo
nych mrowiskach był silniej przetworzony niż w poziomie organicznym gleb i w 
mrowisku czynnym, a także że po opuszczeniu mrowiska przez mrówki powstały w 
nim warunki do stosunkowo szybkiej mineralizacji.

W materiale glebowym pod opuszczonymi mrowiskami oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie także obserwowano wyższą zawartość materii organicznej, węgla i azotu 
niż na porównywalnych głębokościach gleb kontrolnych. Jest to niewątpliwie rezul
tatem mieszania przez mrówki materiału glebowego z materiałem organicznym z 
mrowiska.

Z badań wielu autorów wynika, że zgromadzony w mrowiskach materiał organi
czny jest bogaty w fosfor [Culver i Beattie 1983; Czerwiński i in. 1971; Green i 
in. 1998 ; Kristiansen i in. 2001 ]. Wyniki naszych badań wskazują na znacznie podwyż
szoną zawartość tego pierwiastka w mrowisku aktywnym (tab. 3) w porównaniu z 
jego ilością w glebie. Podwyższona zawartość fosforu występowała także w mrowisku 
opuszczonym od roku. Jednakże z upływem czasu pula fosforu w opuszczonym 
mrowisku zmniejsza się, o czym świadczy ilość tego pierwiastka w materiale z 
mrowiska nr 2. Zdaniem Kristiansena i in. [2001] proces obniżania się zawartości 
fosforu w mrowiskach jest związany z szybką mineralizacją i wymywaniem w głąb 
gleby. Bardzo ważną przyczyną tego zjawiska jest brak dopływu świeżej materii 
organicznej. Wyniki naszych badań w pełni potwierdzają te wnioski.

Chociaż podwyższona zawartość fosforu i innych składników mineralnych (K, 
Mg, Ca) nie utrzymywała się w mrowiskach zbyt długo, bo zaledwie około 2 lat (co



Wpływ mrówek na właściwości gleb bielicowo-rdzawych.. 35

TABELA 3. W łaściwości chemiczne materiału z wnętrza i sąsiedztwa opuszczonych mrowisk oraz 
gleby bielicowo-rdzawej
TABLE 3. Some chemical properties o f samples in the inside and surrounding abandoned anthills 
and podzolized rusty soils

Rodzaj próby 
Kind o f sample

Głębokość 
Depth [cm]

Str. praż. 
Loss on ign.

С N C/N P
[mg/kg]

[%]
Mrowisko 1 -  Anthill 1

Obok mrowiska 10-20 4,66 1,77 0,102 17,4 n.o.
Near by anthill 30-40 3,27 1,63 0,113 14,4 n.o.

50-60 0,90 0,327 0,032 10,2 n.o.
Pod mrowiskiem 120-130 0,34 0,147 0,014 10,5 n.o.
Under anthill
Wewnątrz mrowiska 20-30 46,5 24,5 1,07 22,9 662
Inside anthill 60 -70 21,8 11,6 0,82 14,1 493

Profil 1 --Profile 1
О 9 -0 80,8 37,6 1,61 23,4 460
AEes 0-11 5,14 2,89 0,148 19,5 n.o.
BfeBv 11-30 1,03 0,36 0,026 13,8 n.o.
Bv 30-65 0,32 n.o. n.o. n.o. n.o.
BvC 65-110 0,19 n.o. n.o. n.o. n.o.
С 110-130 0,15 n.o. n.o. n.o. n.o.

Mrowisko 2 -  Anthill 2
Obok mrowiska 20-30 0,35 0,108 0,008 13,8 n.o.
Near by anthill 45-55 0,24 0,077 0,005 16,0 n.o.

45-55 0,60 0,260 0,017 15,3 n.o.
Pod mrowiskiem 90-100 0,42 n.o. n.o. n.o. n.o.
Under anthill
Wewnątrz mrowiska 20-30 38,9 20,4 0,964 21,2 41,31
Inside anthill 4 0 -50 22,3 10,4 0,835 12,4 93,79

Profil 2 -- Profile 2
О 8 -0 80,7 37,8 1,15 32,9 460
AEes 0-11 2,15 1,27 0,052 24,4 n.o.
BfeBv 11-30 0,84 0,334 0,016 20,6 n.o.
Bv 30-65 0,68 n.o. n.o. n.o. n.o.
BvC 65-110 0,24 n.o. n.o. n.o. n.o.
С 110-130 0,28 n.o. n.o. n.o. n.o.

Mrowisko czynne -  Active anthill
Warstwa powierzchniowa 85,9 41,8 1,62 25,8 717
Surface layer

stwierdzili również Jakubczyk i in. [1972]), to był to czas wystarczający, aby na 
powierzchni opuszczonych mrowisk nastąpiła sukcesja roślinności naczyniowej. 
Gorb i in. [1997] w badaniach prowadzonych w lasach liściastych obwodu kijowskie
go na Ukrainie stwierdzili, że powierzchnia opuszczonych mrowisk F. polyctena była 
bardzo chętnie zasiedlana przez takie rośliny, jak np.: gwiazdnica wielkokwiatowa
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TABELA 4. Zawartość węgla organicznego, azotu i fosforu oraz pH w poziomie organicznym w 
transektach wokół czynnego mrowiska
TABLE 4. Content of carbon, nitrogen and phosphorus and pH of soil organic horizons in the 
transects surrounding active anthill

Odległość 
od mrowiska 
Distance 
from anthill 
[m]

Numer transektu -  No o f transect Mrowisko 
czynne 
Active anthill

1 2 3 4

C[%]
0,5 2,68 3,23 8,23 2,05 41,82
1 2,01 1,84 2,51 1,52
2 18,3 11,8 18,9 7,09
3 21,1 25,0 31,13 11,9

N[%]
0,5 0,117 0,219 0,305 0,077 1,621
1 0,084 0,102 0,139 0,055
2 0,677 0,669 0,780 0,329
3 1,01 1,17 1,38 0,831

C/N
0,5 22,9 14,7 27,0 26,6 25,82
1 23,9 18,0 18,1 27,6
2 27,4 17,6 24,2 21,6
3 20,9 21,4 22,6 14,3

P fm;g/kg]
0,5 310 306 340 280 717
1 247 225 360 258
2 356 314 449 237
3 446 657 678 338

pH w H2O
0,5 5,2 5,0 5,2 5,2 4,8
1 5,0 4,4 4,3 5,3
2 3,7 3,9 3,8 4,2
3 3,9 3,9 3,7 4,2

(Stellaria holostea), przytulia czepna (Galium aparine), niecierpek pospolity (Impa
tiens noli-îangere), trybula leśna (Anthriscus sylvestris), bluszczyk kosmaty (Glecho- 
ma hirsuta) czy rdestówka powojowa (Fallopia convolvulus). Nasiona tych roślin 
kiełkowały na powierzchni i w bezpośrednim sąsiedztwie mrowisk wcześniej i z 
większą częstością niż na otaczającej glebie. Na powierzchni opuszczonych mrowisk 
F. polyctena w Borach Tucholskich stwierdzono obfite występowanie trzcinnika 
leśnego (Calmagrostis epigejos), przytulii czepnej (Galium aparine) oraz gwiazdnicy 
pospolitej (Stellaria media). Poza mrowiskami rośliny te reprezentowane były przez 
pojedyncze osobniki.

Badania przeprowadzone w transektach w otoczeniu mrowiska czynnego wyka
zały, że oddziaływanie mrówek na powierzchniowe poziomy glebowe nie ogranicza 
się tylko do mrowiska, ale ma znacznie większy zasięg (tab. 4). Przede wszystkim
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zaobserwowano zubożenie otoczenia mrowiska w materię organiczną. Przyczyną 
tego zjawiska była niewątpliwie budowa gniazda. Mrówki budując gniazdo zbierały 
w otoczeniu materiał organiczny i roznosiły wokół wynoszony materiał mineralny. 
Wskazują na to również obserwacje Pokarzhevskij’ego [1981].

Z obniżeniem zawartości materii organicznej wiąże się spadek zawartości węgla 
organicznego, azotu, fosforu. Jeszcze w odległości 3 m od mrowiska w wypadku 
węgla i 2 m w wypadku pozostałych dwóch pierwiastków, ich zawartość była niższa 
aniżeli w poziomie organicznym gleb. Transekt nr 4, wyznaczony na ścieżce pokar
mowej mrówek, charakteryzował się najniższą zawartością tych pierwiastków.

W otoczeniu mrowiska odnotowano obniżoną kwasowość. Najwyższe pH wystę
powało w odległości 0,5 m od mrowiska i obniżało się stopniowo w miarę oddalania 
się od niego. W transektach 1,2 i 3 dopiero w odległości 3 m od mrowiska stwierdzono 
wartości pH zbliżone do oznaczonych w poziomie organicznym gleby bielicowo- 
rdzawej. Natomiast w transekcie nr 4 (ścieżka pokarmowa mrówek) na całej długości 
transektu pH utrzymywało się na podwyższonym poziomie. Wpływ działalności 
mrówek na pH powierzchniowych poziomów glebowych Paul i Clark [2000] wiążą 
z pozostawianiem przez mrówki w otoczeniu mrowisk, a zwłaszcza na ścieżkach 
pokarmowych, resztek pokarmu i ekskrementów bogatych w związki azotowe. Jony 
amonowe uwalniane w drodze rozkładu tych związków mogą lokalnie podnosić pH.

Rezultaty badań w transektach pokazują, że mrówki z rodzaju Formica oddziałują 
na znacznie większą powierzchnię niż wynika to z ustaleń Kristiansen i in. [2001]. 
Równocześnie sugerują one możliwość występowania wokół mrowisk stref o zróżni
cowanej zasobności w materię organiczną i składniki mineralne. Strefa pierwsza, o 
co najmniej jednometrowej szerokości, wykazuje wyraźne zubożenie w materię 
organiczną i składniki odżywcze oraz niższą kwasowość. W strefie drugiej o szero
kości około 2 m stopniowo wzrasta ilość materii organicznej oraz pierwiastków 
pokarmowych i obniża się pH zbliżając się do wartości charakterystycznych dla 
poziomu organicznego gleb. Problem ten wymaga jednak dokładniejszego zbadania 
na większej liczbie obiektów.

WNIOSKI
Aktywność życiowa mrówek z gatunku Formica polyctena Förster związana z 

budową mrowisk i przemieszczaniem się w celu zdobycia pokarmu i materiału do 
budowy gniazd jest przyczyną wielu zaburzeń morfologii i zmian właściwości gleb.
1. Przy budowie mrowiska nr 1 mrówki wyniosły na powierzchnię i rozproszyły na 

znacznej przestrzeni wokół mrowiska ponad 1250 kg, a w wypadku mrowiska nr 
2 -  650 kg materiału mineralnego, gromadząc w jego miejsce materiał organiczny 
-  odpowiednio 125 i 120 kg (w przeliczeniu na suchą masę bezpopielną).

2. W promieniu co najmniej 2 m od mrowiska stwierdzono zaburzenia morfologii 
układu poziomów genetycznych gleby.

3. Opuszczone mrowiska tworzą mikrosiedliska o podwyższonym pH, bogate w 
materię organiczną i łatwo przyswajalne składniki pokarmowe, stwarzające odpo
wiednie warunki dla specyficznej sukcesji roślin naczyniowych.
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4. Wokół czynnego mrowiska występuje strefa o szerokości około 3 m zubożona w 
materię organiczną i składniki pokarmowe oraz o podwyższonym pH. Wraz ze 
zwiększaniem się odległości od mrowiska obniża się pH, a zawartość materii 
organicznej i składników pokarmowych wzrasta, zbliżając się do wartości chara
kterystycznych dla poziomu organicznego gleby nie będącej pod bezpośrednim 
wpływem mrowisk.
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