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A bstract: Differentiation o f rusty soil organic and humus horizons in plant-soil mosaic of pine-oak 
mixed forest (Serratulo-Pinetum  J. Mat. 1988) in Górzno-Lidzbark Landscape Park is presented. 
The mosaic composed o f bilberry and reed-grass parts, eagle-like brake parts and parts without 
ground flora was studied. The samples were taken in each part from organic and humus horizon, 
in ten parallel replicates. Significant differences were found in rusty soil organic and humus 
horizons under different parts o f plant-soil mosaic. The most differentiated was Ofh subhorizon or 
Of/Oh subhorizon of organic horizon. Eagle-like brake had the strongest influence on organic and 
humus properties in the mosaic under study. A lot o f features o f investigated horizons are 
characterised by high spatial variability. This concerns physical properties mainly and should be 
taken into account in the future research planning.
Słowa kluczowe: bór mieszany Serratulo-Pinetum , mozaika roślinno-glebowa, gleby rdzawe, 
poziom organiczny, poziom próchniczny.
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WSTĘP
Ilość i jakość materii organicznej w glebach leśnych zależy od zespołu roślinnego 

[Ovington 1953; Karpaczewskij 1977, 1981]. Najważniejszą rolę w organizowaniu 
przestrzeni leśnej mają drzewa. Ich biologia, wiek, rozwój, zwarcie koron, ilość i 
jakość dostarczanego corocznie do gleby opadu roślinnego oraz inne cechy decydują 
o przestrzennym zróżnicowaniu lasu. Z drzewami jest ściśle związana roślinność runa.
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Związki między drzewostanem i roślinnością runa badane są od dawna. Ovington 
[ 1954] stwierdził na przykład występowanie korelacji między zawartością składników 
pokarmowych dla drzew a roślinnością runa, a Kwiatkowska [1988] wykazała, że na 
podstawie składu chemicznego organów asymilacyjnych niektórych roślin runa moż
na wnioskować o stanie odżywiania drzew.

W zespołach leśnych charakteryzujących się zróżnicowanym składem gatunko
wym i zagęszczeniem drzewostanu występuje mozaika szeregu płatów o zróżnicowa
nym składzie gatunkowym roślin runa. Płaty roślinne o odmiennym składzie 
gatunkowym charakteryzują się różnymi zdolnościami produkcyjnymi [Czarnowski 
1989]. Oddziałują również na glebę zmieniając ją odpowiednio do swoich potrzeb 
[Karpaczewskij 1981]. Widoczna na powierzchni mozaika płatów roślinnych runa 
odzwierciedla więc zmienność właściwości gleb i dlatego nazywa się ją mozaiką 
roślinno-glebową.

W pracy niniejszej podjęto badania właściwości mozaiki roślinno-glebowej w 
borze mieszanym Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Ponieważ 
wpływ roślinności na gleby najwyraźniej odzwierciedla się w poziomach akumulacji 
próchnicy, szczegółowymi badaniami objęto tylko poziomy organiczne i próchniczne.

MIEJSCE I METODY BADAŃ
Badania przeprowadzono na Glebowej Powierzchni Wzorcowej (GPW) Nr 9 w 

Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym w borze mieszanym sosnowo-dę- 
bowym o subborealnym charakterze -  Serratulo-Pinetum]. Mat. 1988 [Pokojska i in. 
1998]. Drzewostan składa się w 41 % z sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), w 39% 
z dębu bezszypułkowego (Quercuspetraea (Matt.) Liebl.) w wieku 80 lat oraz w 20% 
z młodszego, 50-letniego świerka pospolitego (Picea abies L.). Runo jest zróżnico
wane. Liczne płaty borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) z trzcinnikiem leśnym 
(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.) wykazują powiązanie z rozmieszczeniem 
sosny i dębu, a płaty bez runa-ze świerkiem. Orlica (Pteridiumaquilinum (L.) Kuhn.) 
tworzy większe skupienia w lukach drzewostanowych, na obrzeżach których rośnie 
dąb. Płaty o roślinności mieszanej (borówka, kępy orlicy i trzcinnika oraz inne rośliny) 
nie wykazują wyraźnych powiązań z poszczególnymi gatunkami drzew.

Miejsce badań jest zlokalizowane w proksymalnej części sandru Dobrzyńskiego 
ukształtowanego w subfazie kujawskiej zlodowacenia vistuliańskiego. Występujące 
tutaj gleby zaliczono do gleb rdzawych. Podstawową powierzchnię badawczą o 
wymiarach 40 x 40 m wyznaczono w miejscu płaskim, charakteryzującym się zróż
nicowanym runem. Płaty borówki z trzcinnikiem, najbardziej rozprzestrzenione, 
zajmują łącznie 1222 m2, płaty orlicy -  93, płaty bez r u n a - 153, a mieszane -  
132 m2. Płaty mieszane nie zostały objęte badaniami.

W celu wyeliminowania znacznej przestrzennej zmienności właściwości pozio
mów O i A pobierano próbki w jednolitych płatach. W każdym płacie za pomocą ramki 
o wymiarach 2 0  x 2 0  cm pobierano po 1 0  próbek z całej miąższości obu badanych 
poziomów. Równoczesny pomiar miąższości poziomów pozwolił na oznaczenie 
gęstości objętościowej.

Próbki z poziomu organicznego po wcześniejszym usunięciu żywego materiału 
roślinnego zhomogenizowano, natomiast z próbek z poziomu próchnicznego wybrano
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żywe korzenie i oddzielono części szkieletowe. W tak przygotowanym materiale 
powietrznie suchym oznaczono: zawartość materii organicznej -  metodą strat praże
nia w temp. 550°C, zawartość węgla w próbkach z poziomu organicznego -  metodą 
Altena, a z poziomu próchnicznego -  metodą Tiuriiia, azot -  metodą Kjeldahla, pH w 
wodzie i 1 mol • dm- 3  KCl -  potencjometrycznie, stopień humifikacji -  metodą 
Springera [Schlichting i Blume 1966].

Ilość łatwo rozpuszczalnego węgla oraz wapnia, magnezu i potasu oznaczono z 
roztworu otrzymanego przez wytrząsanie 2 g materiału organicznego lub 30 g mate
riału mineralnego ze 100 ml redestylowanej wody w ciągu 30 min. Wapń i magnez 
oznaczono na spektrometrze adsorpcji atomowej, potas -  metodą emisyjnej spektro
metrii płomieniowej, natomiast węgiel oznaczono w suchej pozostałości metodą 
Tiurina.

WYNIKI I DYSKUSJA
Zróżnicowanie drzewostanu, składu gatunkowego roślin runa, jak i składu chemi

cznego dopływających do gleby szczątków organicznych (tab. 1 ) znajduje odzwier
ciedlenie we właściwościach gleb.

W lasach gospodarczych poziom organiczny gleb jest zwykle równowiekowy z 
drzewostanem [Plichta 1981], gdyż pierwotny poziom ulega niemal całkowitemu 
zniszczeniu podczas wyrębu i odnawiania lasu (wymieszanie lub przykrycie materia
łem z poziomu A, przyspieszenie minaralizacji). Z dużym prawdopodobieństwem 
można więc przyjąć, że na badanym stanowisku współczesny poziom organiczny ma 
zaledwie 80 lat. Jest to okres zbyt krótki dla jego pełnego wykształcenia. Potwierdza 
to niewielka miąższość poziomu, która we wszystkich płatach wynosi średnio
5,4-5 , 6  cm (tab. 2). Stopień przetworzenia materiału w poziomie organicznym 
pozwala wyróżnić dwa podpoziomy. Podpoziom surowinowy (Ol) tworzą słabo 
przekształcone martwe szczątki drzew i roślin runa. Jego miąższość w płatach bez 
runa jest istotnie niższa (średnio 1 cm) niż w pozostałych dwóch płatach (średnio 
2  cm).

TABELA 1. Skład chemiczny nadziemnych części roślin runa i opadających liści drzew 
TABLE 1. Chemical composition o f above-ground part o f ground flora and leaf-litter

Materiał
Material

Popiół
Ash

С N C/N P К Ca Mg

[g * kg-1] f g - k g '1!
V. myrtillus 4,8 491 28,1 17 0,88 3,46 6,33 1,27
C. arundinacea 29,0 451 20,7 22 1,19 11,6 2,46 2,34
P. aquilinum 8,7 451 24,7 17 1,71 23,9 2,81 2,65
Liście dębu* 
Oak leaves

5,5 474 10,8 44 1,52 1,77 8,61 2,08

Igły sosny* 
Pine needles

2,5 553 6,0 92 0,48 1,55 4,33 0,47

Igły świerka* 
Spruce needles

5,6 509 10,3 49 1,09 2,55 4,75 0,70

*za Dziadowiec, Kaczmarek [1997] -  according to Dziadowiec, Kaczmarek [1997]
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TABELA 2. Wybrane właściwości poziomu organicznego i próchnicznego w badanej mozaice 
roślinno-glebowej
TABLE 2. Some properties o f organic and humus horizons in investigated plant-soil mosaic

Podpoziom  
lub poziom  
Subhorizon 
or horizon

Miąższość
Thickness
[cm]

Gęstość obj. 
Bulk density 
[g • cm-3]

Wilgotność
aktualna
Moisture content 
of the moment [%]

pH
H20 KC1

Płaty borówki z trzcinnikiem -  Part of mosaic with Vaccinium and Calam agrostis
Ol l,7±0,98b 0,051 ± 0 ,0 14a 177,2±44,lb 4,70±0,13b 4,04±0,12b
Ofh 3,7±0,97a 0,148±0,023a 135,8±39,lb 4,34±0,17a 3,29±0,12b
A 10,2±3,71a 1,25+0,34a 14,6±3,3a 4,16±0,22a 3,32±0,19a
Płaty orlicy -  ;Part o f mosaic with Pîeridium
Ol 2,0±0,93b 0,039±0,018a 160,44±9,9b 4,99E0,15b 4,48±0,1 lb
Ofh 3,4± l,18a 0,200±0,070b 100,0±25,5a 4,33±0,12a 3,45±0,16b
A 16,6±3,81 b l,30±0,49a 12,0±2,1 a 4,21±0,17a 3,45±0,19a
Płaty bez runa -  Part of mosaic without ground flora
Ol 1,0±0,44a 0,082±0,047a 76,2±29,2a 4,44±0,14a 3,84±0,10a
Of/Oh 4,6±0,77b 0,146±0,039a 93,4±24,3a 4,23±0,22a 3,27±0,27a
A 14,0±l,7b l,17±0,14a 12,9±2,0a 4,08±0,16a 3,41+0,13a

Różne litery w kolumnach wskazują na istnienie istotnych różnic (p<0,05, n = 10) we w łaściwo
ściach podpoziomu lub poziomu w różnych płatach roślinnych.
Different letters along the column within one subhorizon or horizon indicate significant differences 
between mean values o f different part plant-soil mosaics at p<0,05 (n = 10).

W podpoziomie Ofh (Of/Oh) szczątki organiczne są silnie rozdrobnione i prze
barwione, co świadczy o ich wyższym przetworzeniu w porównaniu z materiałem w 
Ol (tab. 4). Miąższość tego podpoziomu wynosi 3,5 cm w płatach borówki z trzcin
nikiem i orlicy oraz 4,6 cm w płatach bez runa. Różnica ta jest statystycznie istotna.

W płatach borówki z trzcinnikiem i w większym stopniu w płatach orlicy podpo- 
ziom detrytusowy zawiera domieszkę mineralnych ziaren z poziomu A (patrz straty 
prażenia tab. 3). Jest to niewątpliwie rezultat mieszania materiału przez faunę glebo
wą. W płatach bez runa domieszka materiału mineralnego jest wyraźnie mniejsza. W 
strefie kontaktowej poziomu organicznego z poziomem próchnicznym w płacie bez 
runa, w niewielkich obniżeniach terenu, stwierdzono obecność soczewek podpoziomu 
epihumusowego, a także wybielone ziarna kwarcu świadczące o rozwijającym się 
procesie bielicowania. Biorąc pod uwagę sposób wykształcenia, omawiany podpo- 
ziom w płatach borówki z trzcinnikiem i orlicy można zaklasyfikować jako podpo- 
ziom detrytusowy (Ofh), a w płacie bez runa -  jako butwinowo-epihumusowy 
(Of/Oh).

Poziom próchniczny ma większą miąższość niż poziom organiczny (tab. 2). Pod 
płatami borówki z trzcinnikiem grubość tego poziomu jest istotnie niższa niż pod 
pozostałymi dwoma płatami. Borówka korzeni się płytko, a jej system korzeniowy 
jest stosunkowo słabo rozwinięty, co nie sprzyja wytworzeniu miąższego poziomu 
próchnicznego. Orlica natomiast ma dobrze wykształconą podziemną łodygę w po
staci grubego kłącza, które po obumarciu jest ważnym źródłem próchnicy. Pod 
świerkami próchnica w poziomie A powstaje z obumierających drobnych korzeni
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TABELA 3. Zawartość materii organicznej, węgla i azotu 
TABLE 3. Content o f organie matter, carbon and nitrogen

Podpoziom  
lub poziom  
Subhorizon 
or horizon

Straty prażenia 
Loss
on ignition
m

С N C/N
[ g -kg"1]

Płaty borówki z trzcinnikiem -  Parts o f mosaic with Vaccinium and Calamagrostis

01 94,0±0,2a 426±13ab 12,3±2,8a 35±10
Ofh 54,5±9,6b 210±20a 12,2±l,7b 17±2
A 6,21±0,72b 31,0+2,la l,62±0,23a 19±1
Płaty orlicy -  Parts of mosaic with Pteridium
Ol 92 ,8± l,3a 418E4a 15,3±l,8a 28±4
Ofh 35,l± 9 ,4a 189±53a 8 ,38± l,3a 20±7
A 3,30± l,74a 30,5±7,5b l,53±3,8a 20±2
Płaty bez runa -  Parts o f mosaic without ground flora
Ol 93 ,l± 2 ,0a 443±14b 13,6±2,7a 34Ë6
Ofh 62,l±9,6b 252±l,8b 1 l,9±0,6b 21±2
A 6,38±0,94b 35,4±4,0b l,73±0,2a 31±4

Objaśnienia jak pod tab. 2 -  Explanation as under Table 2

świerka oraz materiału organicznego przemieszczanego z nadległego poziomu O 
przez faunę glebową.

Poziom organiczny w płacie bez runa w porównaniu z pozostałymi dwoma płatami 
charakteryzuje się wyraźnie niższą wilgotnością (tab. 2). Natomiast wilgotność po
ziomu próchnicznego we wszystkich badanych płatach jest podobna. Układ koron 
świerków powoduje, że znaczna część wody opadowej spływa po ich powierzchni, w 
rezultacie spływ po pniach i opad podkoronowy jest mniejszy niż w wypadku dębu i 
sosny. Na wilgotność poziomu organicznego pod świerkami może mieć też wpływ 
gospodarka wodna drzewa. Według Obmińskiego [1977] świerk w tych samych 
warunkach wyparowuje więcej wody niż sosna. U świerka reakcja zamykania szparek 
na skutek spadku uwodnienia igieł jest wolniejsza niż u sosny i przy pojawiającym 
się niedostatku wody nie zachodzi obniżenie transpiracji odpowiednie do spadku 
wilgotności gleb [Berger i Jarvis cyt. za Szaniawskim i in. 1977, Obmiński 1977].

Cechą charakterystyczną poziomu organicznego gleb w badanych płatach jest jego 
mała gęstość objętościowa i duża zmienność przestrzenna tej cechy (tab. 2). Gęstość 
Ol mieści się w granicach 0,04 do 0,08 g • cm“3, a współczynnik zmienności (V) od 
32% (borówka z trzcinnikiem) do 57% (płaty bez runa). W płatach borówki z 
trzcinnikiem jest to efekt wyjątkowo luźnego złożenia materiału, często zawieszonego 
między pędami roślin. W płatach bez runa złożenie materiału jest ściślejsze, co 
umożliwiają niewielkie rozmiary «igieł świerka -  głównego składnika opadu roślinne
go. W podpoziomie detrytusowym w płatach borówki z trzcinnikiem i butwinowo- 
epihumusowym w płatach bez runa gęstość jest niemal identyczna -  ok. 0,15 g • cm- 3  

(V wynosi odpowiednio 16 i 27%), natomiast w płatach orlicy jest istotnie wyższa-  
ponad 0,2 g • cm- 3  (V -  35%), co wiąże się z domieszką mineralnego materiału (tab.
3). W poziomie A gęstość objętościowa waha się od 1,17 do 1,30 g • cm- 3  i jest
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TABELA 4. Stopień humifikacji oraz zasoby glebowej materii organicznej (m.o.) i azotu 
TABLE 4. Humification degree and organic matter (o.m.) and nitrogen storage

Podpoziom  
lub poziom  
Subhorizonor 
horizon

Stopień
humifikacji
Humification
degree

Zasoby m.o. 
O.m. storage 
[kg • m2]

Zasoby N  
N storage 
[g • m2]

M.o. poz. 0  
M.o. poz. A  
O.m. horizon 0  
O.m. horizon A

Płaty borówki z trzcinnikiem -  Parts o f mosaic with Vaccinium and Calamagrostis
01 15,7±2,lb 0,68±0,21a 8,36±2,58a 1,19
Ofh 22,2±2,2a 2,95±0,78a 35,99±9,52b
A 33,6±3,0a 3,05±0,08a 4,94±0,13a
0  + A 6,68 49,29
Płaty orlicy -  Parts of mosaic with Pteridium
01 1 l,3±2,5a 0,55±0,16a 8,42±2,45a 0,65 !
Ofh 26,4±6,5a 2,07±0,74a 17,35±6,20a
A 35,8±5,0a 4,06±0,87a 6,21±l,33a
0  + A 6,68 31,98
Płaty bez runa - - Parts o f mosaic without ground flora
Ol 15,2±2,4b 0,56±0,02a 7,62±0,27a 1,44
Of/Oh 20,8± l,8a 4,08± l,83b 48,55±21,78b
A 31,0±3,8a 3,21±0,28a 5,55±0,48a
0  + A 7,85 61,72

Objaśnienia jak pod tab. 2 -  Explanation as under Table 2

najniższa w płacie bez runa (V -  12%), a najwyższa w płacie z orlicą (V -  38%), 
jednak różnice nie są statystycznie istotne.

Odczyn gleb w badanych płatach roślinno-glebowych tak w poziomie organicz
nym, jak i próchnicznym mieści się w przedziale odczynu silnie kwaśnego (tab. 2 ) i 
cechuje się małą przestrzenną zmiennością. Najniższym pH wyróżnia się podpoziom 
surowinowy w płatach bez runa, co niewątpliwie związane jest z dopływem silnie 
kwaśnego opadu roślinnego. Różnice pH między płatami zanikają w miarę postępu
jącej mineralizacji i humifikacji materiału roślinnego.

Analiza statystyczna wykazała, że właściwości chemiczne (straty prażenia, zawar
tość węgla i azotu, stopień humifikacji -  tab. 3 i 4) powierzchniowych poziomów 
glebowych w badanej mozaice roślinno-glebowej charakteryzują się mniejszym prze
strzennym zróżnicowaniem niż właściwości fizyczne (tab. 2). Wartości V świadczą
0 małej lub co najwyżej średniej zmienności.

Płaty orlicy wyróżniają się niższą w porównaniu z pozostałymi płatami zawarto
ścią materii organicznej i azotu w podpoziomie detrytusowym. Różnice te są staty
stycznie istotne i wynikają ze znacznej domieszki materiału mineralnego. Przypuszcza 
się, że jest to rezultat wyższej aktywności mezofauny glebowej. Zawartość materii 
organicznej w poziomie próchnicznym jest we wszystkich płatach niemal identyczna
1 wynosi nieco ponad 6 %. Stwierdzono równocześnie, że ilość węgla organicznego w 
płatach bez runa w obu badanych poziomach jest istotnie wyższa w porównaniu z 
pozostałymi płatami (tab. 3).
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TABELA 5. Zawartość łatwo rozpuszczalnego węgla organicznego (DOC) i wybranych składników  
pokarmowych
TABLE 5. Content o f easy dissolved organic carbon (DOC) and some nutrients

Poziom -  Horizon DOC Ca Mg К
[g • kg“1] [m g-k g  ]]

Płaty borówki z trzcinnikiem -  Parts o f mosaic with Vaccinium and Calamagrostis
Ol 12,7±l,8a 256,5±60,la 53,26±8,63a 551,3±58,6a
Ofh 4,54±0,64b 85,4±16,0a 10,14±3,67a 168,l±47,3b
A 0,402±0,091b 6,31±l,78a 2,70±0,77a 12,00±2,35a
I 17,64 348,2 66,1 731,4
Płaty orlicy -  Parts o f mosaic with Pteridium
Ol 18,7±l,6c 547,lE 6,0c 142,3±29,2b 958,0±125,lb
Ofh 3,69±0,37b 136,7±74,5b 12,89+1,95b 149,0±30,la
A 0,355±0,100a 6,59±2,34a 2,61±0,46a ll,18± 4 ,26a
X 27,74 690,4 157,8 1118,2
Płaty bez runa -  Parts o f mosaic without ground flora
Ol 16,3±l,4b 360,7±66,lb 56,30±13,37a 586,5±101,7a
Of/Oh 4,25±0,77b 178,0±20,0c 15,44±4,50b 141,9+34,0a
A 0,380±0,101a 10,34±2,55b 2,87±0,98a ll,14± 2 ,74a
I 20,93 549,0 74,6 739,5

Objaśnienia jak pod tab. 2 -  Explanation as under Table 2

Stosunek węgla do azotu oraz stopień humifikacji kształtują się bardzo podobnie 
w badanych płatach (tab. 3 i 4). Pozwala to wnioskować, że stopień przetworzenia 
materiałów w poszczególnych poziomach we wszystkich płatach jest podobny. W 
podpoziomie Ol wartość wskaźnika humifikacji wynosi od 1 1  do 16 i jest charaktery
styczna dla materiałów bardzo słabo zhumifikowanych [Thun i in. 1955]. W podpo
ziomie Ofh i Of/Oh wskaźnik ten jest o kilka jednostek wyższy od 21 do 26, co 
świadczy o postępującym, choć nadal niezbyt zaawansowanym procesie humifikacji. 
Tej wielkości wskaźniki humifikacji notowano w liściach grabu i dębu po trzech latach 
kontrolowanego rozkładu i igłach sosny po 5 latach rozkładu [Dziadowiec 1990]. 
Najbardziej zaawansowanym, choć także nie zbyt wysokim stopniem humifikacji 
charakteryzuje się próchnica w poziomie A, gdzie wskaźnik humifikacji przekracza 
wartość 30. Przypuszcza się, że jest to efekt stałego dopływu nieprzetworzonej materii 
organicznej z obumierających korzeni i materiału z nadległego poziomu organiczne
go. Rysuje się pewna, jednak nieudokumentowana tendencja wskazująca, że najsłabiej 
zhumifikowany jest materiał w płatach bez runa, a najsilniej w płatach orlicy. Wiąże 
to się niewątpliwie z ogólną intensywnością przekształceń materii organicznej w tych 
płatach. W płatach bez runa poziom organiczny tworzy się wyłącznie ze świerkowego 
opadu -  materiału silnie zakwaszonego, ubogiego w składniki pokarmowe, o szerokim 
C/N (tab. 1). Z zewnątrz igły są pokryte warstwą kutikuli, a wewnątrz występują 
kanały wytwarzające żywice, substancje działające bakteriobójczo jak antybiotyki 
[Millar 1974], co sprawia, że przekształcenia tego materiału zachodzą powoli. Po
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twierdzają to badania wielu autorów, a także badania własne [Dziadowiec 1987, 
Kaczmarek, Dziadowiec 1997].

Całkowite zasoby glebowej materii organicznej w obu poziomach wynoszą 
6,7 kg • m- 2  w płatach borówki i orlicy i o ponad 1 kg więcej w płatach bez runa (tab.
4). Na ten wynik ma wpływ przede wszystkim zwiększona ilość materii organicznej 
w podpoziomie Of/Oh. W badaniach porównawczych nad rozkładem różnych ściółek 
Dziadowiec [1987] oraz Kaczmarek i Dziadowiec [1997] stwierdziły, że początkowe 
etapy mineralizacji liści dębu i igieł sosny zachodzą z porównywalną intensywnością, 
podczas gdy igły świerka rozkładają się zdecydowanie wolniej.

Wartość stosunku ilości materii organicznej w poziomie organicznym do ilości 
materii organicznej w poziomie próchnicznym jest cechą diagnostyczną typów pró
chnic leśnych [Pokojska i in. 1998]. Stosunek zasobów materii organicznej w pozio
mie O i poziomie A w płacie borówki wynosi 1,19; w płacie orlicy 0,65 i w płacie bez 
runa 1,44 (tab. 4). Wartości te, a także omówiony wcześniej sposób wykształcenia i 
właściwości poziomu organicznego i próchnicznego wskazują, że dalszy rozwój 
profilu próchnicznego jako całości w płatach orlicy będzie zmierzał do wykształcenia 
próchnicy typu modermull, w płatach borówki z trzcinnikiem -  moder. W płatach bez 
runa wytworzy się próchnica typu mor, a proces bielicowania nakładający się na 
proces rdzawienia doprowadzi do wytworzenia w tym płacie podtypu gleb bielicowo- 
rdzawych.

Ogólne zasoby azotu w badanych płatach są zróżnicowane (tab. 4). W płacie orlicy 
są zdecydowanie niższe niż w pozostałych dwóch płatach. Wynika to przede wszy
stkim z obniżonych zasobów azotu i z niskiej zawartości materii organicznej w 
podpoziomie detrytusowym w tym płacie.

Formy pierwiastków rozpuszczalne w wodzie odpowiadają formom aktywnym i 
są, jak pisze Nowosielski [1974], jednym z najlepszych wskaźników aktualnej ilości 
pierwiastków dostępnych dla roślin, a także formami najłatwiej podatnymi na wymy
wanie. Największą zasobnością w łatwo rozpuszczalne formy węgla oraz wapnia, 
magnezu i potasu wyróżniają się płaty orlicy (tab. 5). Różnice te są istotne statysty
cznie. Częściowo zjawisko to objaśnia skład pierwiastkowy liści orlicy (tab. 1). 
Pełniejszy obraz uzyskano by prawdopodobnie po oznaczeniu składu chemicznego 
kłączy.

WNIOSKI
Wyniki badań przedstawione w niniejszej pracy można podsumować w następu

jących wnioskach:
1. Pod jednolitymi z pozoru płatami roślinnymi występuje dość znaczna przestrzenna 

zmienność właściwości fizycznych poziomów akumulacji materii organicznej 
(miąższości, gęstości objętościowej) oraz ilości łatwo przyswajalnych składników 
pokarmowych. Zmienność zawartości С i N oraz odczynu w tych poziomach jest 
wyraźnie niższa. Największą przestrzenną zmiennością charakteryzuje się podpo- 
ziom surowinowy, a najmniejszą poziom próchniczny.

2. Właściwości poziomów organicznych i próchnicznych gleb rdzawych występują
cych pod różnymi płatami roślinnymi różnią się w sposób istotny pod względem 
wielu cech.
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3. Skład gatunkowy roślin runa wywiera największy wpływ na podpoziom detrytu- 
sowy (Ofh) lub butwinowo-epihumusowy (Of/Oh) poziomu organicznego, w któ
rym stwierdzono największą liczbę cech różniących poszczególne płaty.

4. Najsilniejszy wpływ na kształtowanie się właściwości poziomów organicznego i 
próchnicznego w badanej mozaice roślinno-glebowej wywiera orlica.
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