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A bstract: The aim o f the study was comparison o f the usefulness o f two poplar clones H ybryda  
275 and Robusta  as an alternative to the traditional crops on the marginal agricultural land. A 
good test for such com parison is plant litter fall, its mass, chem ical com position and nutrient 
turnover to the soil. The study results show that in both plantations the supply o f  plant litter fall 
to the soil is equal 4 -5  t • ha"1- year"1. W hat is more, in both o f  them 80-85%  o f the total plant 
litter fall constitute the leaf litter fall which is very rich in nutrients and undergo m ineralization 
during one year. However, more rich in nutrients is the plant litter fall in H ybryda 275  plantation. 
It can be supposed, therefore, that more advantageous influence on the soil may be observed 
in that poplar clone that supplies the soil with more basic nutrients than the Robusta  clone.
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WSTĘP

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie gatunkami drzew szybko rosnących jako 
alternatywy dla tradycyjnych upraw na obszarach, gdzie gospodarka rolna jest obarczona 
dużym ryzykiem (obszary rolne o słabych jakościowo glebach, tereny narażone na zalewy 
czy erozję i in.). W Polsce już od początków XX w. na te tereny wprowadza się topolę 
[Hejmanowski 1975; Czarnecki, Lewandowska-Czamecka 1997]. Wielką zaletą tego 
drzewa jest krótki cykl produkcyjny, zapewniający szybki zwrot nakładów. Duże zaintereso
wanie efektami gospodarczymi nie znalazło jednak należytego odzwierciedlenia w badaniach 
naukowych biologii topoli oraz wpływu plantacji topolowych na gleby. Badania takie podjęto 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu [Jonczak 2004; Dziadowiec i in. 2007]. 
Jednym wśród wielu planowanych zadań badawczych było zbadanie opadu roślinnego na 
plantacjach różnych odmian uprawnych topoli czarnej. Znajomość opadu, jako ważnego
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ogniwa w krążeniu materii i przepływie energii, a także głównego źródła składników 
pokarmowych zasilających glebę [Ovington 1959; Bray, Gorham 1964; Bell 1978; 
Dziadowiec, Kaczmarek 1997; Prescott i in. 1999], jest niezbędna dla sporządzenia 
bilansu pierwiastków plantacji topolowych i wnioskowania o gospodarce składnikami 
pokarmowymi przez uprawę.

W niniejszej pracy przedstawiono rezultaty badań opadu roślinnego na dwóch 
plantacjach najpopularniejszych w Polsce odmian uprawnych topoli czarnej: Hybryda 
275 i Robusta. Uzyskane wyniki pozwolą na określenie wpływu obydwu odmian topoli na 
właściwości gleb.

MIEJSCE I METODY BADAŃ

Powierzchnie badawcze o wymiarach 50 m x 50 m wyznaczono w 17-letnich 
plantacjach topoli Hybryda 275 i Robusta zlokalizowanych w leśnictwie Wierzbiczany 
(Równina Inowrocławska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu). Plantacje 
położone są w niewielkiej odległości od siebie, w zbliżonych warunkach klimatycznych i 
geomorfologicznych. Ich wybrane charakterystyki zestawiono w tabeli 1.

TABELA 1. Wybrane charakterystyki plantacji topolowych 
TABLE 1. Characteristics o f poplar tree stands

Charakterystyki plantacji 
Characteristics o f poplar tree stands

Powierzchnia badawcza/Study area

Hybtyda 275 Robusta

Typ gleby 
Soil type
Wiek drzew w roku 2001 [lat] -  
Age [years]
Liczba drzew na powierzchni badawczej 
Number o f trees on the plot 
Pierśnica drzew [cm] (x,r ± SD) 
Diameter o f trees [cm] (mean ± SD)

Czarna ziemia glejowa 
Gleyed black earth 
17

88

23,0±3,8

Gleba płowa gruntowo-glejowa 
Gleyed soil lessivé 
17

118

21,6±4,2

Na obu powierzchniach w siatce geometrycznej zainstalowano po 18 kolistych chwy- 
taczy opadu roślinnego o średnicy 0,5 m. Opad zbierano systematycznie co dwa tygodnie. 
Uzyskany materiał rozdzielano na frakcje: liście, gałązki, kora, kwiatostany oraz drobne, 
nierozpoznawalne szczątki, suszono do stałej masy w temp. 65°C i ważono.

Do analiz chemicznych z materiału ze wszystkich chwytaczy na danej powierzchni 
utworzono 6 łączonych próbek: 1. liście z okresu wiosennego i letniego, 2. liście z jesieni,
3. gałązki ze zbioru całorocznego, 4. kwiatostany, 5. inne składniki z okresu wiosennego,
6. inne składniki ze zbioru letniego jesiennego i zimowego. W próbkach tych oznaczono 
węgiel organiczny -  metodą Altena, azot -  metodą Kjeldahla, zawartość P, K, Ca i Mg 
oznaczono w roztworze po zmineralizowaniu materiału w mieszaninie kwasów: stęż. H N 03, 
60% HC104 i stęż. H2S 0 4 w stosunku objętościowym 20:5:1. Zawartość fosforu analizowano 
kolorymetrycznie metodą molibdenianową, a potasu i wapnia -  metodą spektrofotometrii 
emisyjnej, natomiast magnezu -  metodą spektrofotometrii absorbcji atomowej.

Ponieważ plantacje różnią się liczbą drzew na powierzchni badawczej, aby uniknąć błędów 
we wnioskowaniu, niektóre rezultaty ilościowe opadu przeliczono na pojedyncze drzewo.
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WYNIKI I DYSKUSJA

Rzeczywisty dopływ opadu roślinnego na powierzchnię gleby w plantacji Hybrydy 2 75 wynosił 
średnio 403 g • m-2, a w plantacji odm. Robusta 517 g • m"2 (tab. 2). Różnica w ilości opadu 
między plantacjami jest niewątpliwie rezultatem różnej liczby drzew na plantacjach. Prawidłowość 
takiego wnioskowania potwierdzono przeliczając masę opadu na pojedyncze drzewo. Stwierdzono 
wówczas, że średnia masa opadu roślinnego z pojedynczego drzewa na obu plantacjach jest 
porównywalna (tab. 3). Jeśli więc uwzględni się różnice w zagęszczeniu drzew na badanych 
plantacjach, masa opadu roślinnego na obydwu powierzchniach będzie zbliżona i w zależności 
od zastosowanego przelicznika na mniejszą (plantacja topoli Hybryda 275 -  88 drzew) czy 
większą (plantacja topoli Robusta -  118 drzew) liczbę drzew średnia ilość opadu na plantacjach 
mieści się w granicach od 386 do 540 g • m-2 (tab. 2).

Ani dane rzeczywiste, ani wynikające z przeliczeń masy opadu nie odbiegają od 
spotykanych w literaturze ilościowych charakterystyk opadu w lasach Polski [Myczkowski 
1967; Józefaciukowa 1975; Stachurski, Zimka 1975; Dziadowiec, Pokojska 1988; Dziado
wiec, Kaczmarek 1997], a także od wartości notowanych dla drzewostanów z udziałem 
różnych gatunków i odmian topoli [Sviridowa 1960; Heilman, Norby 1997].

TABELA 2. Masa i skład botaniczny opadu roślinnego w plantacjach topolowych (n =18)
[g • m 2], (x.r ± SD)
TABLE 2. Mass and botanical composition o f litter fall in poplar plantations (n =18)
[g • m 2], (mean ± SD)

Powierzchnia Rok Frakcje opadu -  Litter fall fractions Suma frakcji
Study area Year

Liście
Leaves

Gałęzie
Branches

Inne*
Others

Sum of fractions

Hybryda 275 2001 338 ±  49  
80,2%

39 ±  55 
9,0%

46  ±  10 
10,8%

423 ±  72

2002 325 ±  37  
84,7%

28 ± 2 4  
7,4%

30 ±  8 
7,9%

383 ±  51

Średnia Mean 332 ± 36 33 ±  30 38 ±  8 403 ±  56

Robusta 2001 49 4  ± 86 
84,8%

23 ±  19 
3,9%

65 ±  15 
11,2%

582 ±  92

2002 386 ± 80 
85,1%

11 ± 9
3,3%

55 ±  17 
11,6%

452 ±  86

Średnia Mean 440  ± 65 17 ± 12 60 ±  14 517 ± 77

Hybryda** Średnia Mean 445 ± 48 44  ± 40 51 ± 11 540 ± 75

Robusta*** Średnia Mean 328 ±  49 13 ±  9 45 ±  10 386  ±  57

* inne składniki opadu: kwiaty, kora oraz drobne nierozpoznawalne fragmenty/others components 
of litter fall: flowers, bark, small, unrecognized fragments;
** masa opadu roślinnego na plantacji Hybrydy 275 po przeliczeniu na taką liczbę drzew jak na 
plantacji odm Robusta (118)/mass of litter fall in Hybiyda 275 plot after calculating over on the 
same number of trees as in Robusta plot;
*** masa opadu roślinnego na plantacji odm. Robusta po przeliczeniu na taką liczbę drzew jak na 
plantacji Hybrydy 275 (88)/mass o f litter fall in Robusta plot after calculating over on the same 
number o f trees as in Hybryda 275 plot
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RYSUNEK 1. Dynamika opadu roślinnego w plantacjach topolowych w latach 2001 i 2002 
FIGURE 1. Litter fall dynamics in poplar plantations during the years 2001 and 2002

Na obu powierzchniach rok 2001 charakteryzował się wyższym opadem niż rok 2002. 
Na plantacji Hybrydy 275 różnica między obu latami badań była niewielka (40 g • m-2) i 
wynikała z równomiernego obniżenia masy wszystkich frakcji. Na plantacji topoli Robusta 
różnica w masie opadu między rokiem 2001 i 2002 była większa (130 g • m-2) i niemal w 
całości spowodowana zwiększoną masą opadu liści (108 g • m-2).

Zróżnicowanie masy opadu w dwóch kolejnych latach badań wynika najprawdopodobniej z 
odmienności warunków pogodowych. Prowadzone równolegle pomiary opadów atmosferycznych 
oraz dynamiki uwilgotnienia gleb wskazują, że rok 2001 był rokiem o przeciętnych warunkach 
pogodowych. Rok 2002 był natomiast rokiem charakteryzującym się małą ilością opadów w okresie 
letnim. W okresie tym pojawił się głęboki deficyt wody w glebie, szczególnie na plantacji odm. Hybrydy 
275, który niewątpliwiejest odpowiedzialny za obniżonąmasę opadu roślinnego. Zjawisko suszy glebowej 
na plantacjach zostało szczegółowo opisane w pracy Jonczaka i Czarneckiego [w druku].

Dynamika opadu roślinnego na
TABELA 3. Masa opadu roślinnego w przeliczeniu 
na pojedyncze drzewo [g/drzewo/rok]
TABLE 3. Litter fall mass per one tree [g/tree/year]

Plantacja
Plantation

Rok
Year

Frakcje opadu 
Litter fall fractions

Suma 
frakcji 
Sum 
of frac
tions

Liście
Leaves

Gałęzie
Branches

Inne
Others

Hybryda 275 2001 9 605 1 073 1 295 И 973
2002 9 237 805 862 10 904

Średnia -  Mean 9 421 939 1 079 И 439

Robusta 2001 10 470 495 1 387 12 352
2002 8 186 229 1 158 9 573

Średnia -  Mean 9 328 362 1 273 10 963

badanych plantacjach topolowych jest 
typowa dla lasów liściastych strefy 
umiarkowanej (rys. 1). Większość 
opadu dostarczana jest na powierzchnię 
gleby w okresie jesiennym, co jest 
związane przede wszystkim  ze 
zrzucaniem liści. Niewielkie maksimum 
daje się zauważyć również w okresie 
wiosennym. Jest ono spowodowane 
opadem części generatywnych drzew. 
Na plantacji odm. Robusta jesienne 
maksimum opadu występowało nieco 
później niż na plantacji Hybrydy 275 
(rys. 1). W obu latach badań topola 
Robusta zrzucała liście w ciągu 2-3
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TABELA 4. Zawartość popiołu [%] i niektórych pierwiastków [g • kg"1] w opadzie roślinnym 2001 r. 
TABLE 4. Ash [%] and some elements content [g • k g '1] in litter fall in 2001 year

Frakcje / Fractions Popiół
Ash

C/N N P К Mg Ca

Hybryda 275

Liście - wiosna+lato/ leaves -spring +summer 8,7 24 19,7 1,06 13,8 6,54 16,1
liście - jesień / leaves - autumn 9,2 23 20,4 1,21 9,12 7,27 16,6
gałązki - cały rok / branches - the whole year 7,2 47 10,6 0,74 7,39 4,68 18,2
inne - wiosna / others - spring 5,5 36 15,8 1,31 4,91 2,91 5,91
inne - lato+jesień+zima / others -summer+autumn+winter 6,9 26 20,4 1,27 4,64 2,95 16,5
kwiaty / flowers 5,8 13 38,3 4,43 15,80 4,00 6,55

Robusta

liście - wiosna+lato/ leaves - spring + summer 6,1 22 22,5 1,29 8,72 4,10 12,3
liście - jesień / leaves - autumn 7,1 38 12,5 0,45 3,80 5,11 17,0
gałązki - cały rok / branches - the whole year 6,0 47 10,6 0,65 3,80 2,31 19,8
inne - wiosna / others - spring 3,1 60 9,6 0,56 3,16 2,25 13,7
inne - lato+jesień+zima / others -summer+autumn+winter 8,7 48 10,5 0,35 2,83 1,07 24,3
kwiaty / flowers 5,4 17 29,7 2,95 14,80 3,59 6,86

dni po wystąpieniu przymrozku. Susza, która wystąpiła w lecie roku 2002, zakłóciła 
dynamikę opadu liści na plantacji Hybrydy 275. Zrzucanie liści na tej plantacji rozpoczęło 
się już na początku sierpnia i ze zmienną intensywnością trwało do końca października 
(rys. 1). Na plantacji odm. Robusta nie stwierdzono zakłóceń w dynamice opadu.

Głównym składnikiem opadu roślinnego na obu plantacjach były liście. Stanowiły one 
od 80% do 85% całkowitej masy opadu. Pewne różnice pomiędzy plantacjami występowały 
w udziale gałązek w opadzie roślinnym. Większe ilości gałązek obserwowano w plantacji 
odm. Hybryda 275.

Opad roślinny badanych odmian topoli uprawnej wyraźnie różni się składem 
chemicznym. W większości przypadków wyższe stężenia pierwiastków odnotowywano 
w materiale pochodzącym z plantacji Hybrydy 275 (tab. 4). Różnice pomiędzy plantacjami 
w składzie chemicznym poszczególnych frakcji opadu roślinnego, poza kilkoma wyjątkami, 
są istotne statystycznie (tab. 5). Stężenia biogenów w opadzie roślinnym topoli są wyższe

TABELA 5. Istotność statystyczna różnic zawartości pierwiastków w poszczególnych frakcjach 
opadu roślinnego miądzy plantacjami
TABLE 5. Statistical significance o f  differences in elements content in fractions o f  litter fall 
in plantations

Frakcje / Fractions N P К Mg Ca

liście - w iosna+lato/ leaves spring + summer ++ + ++ ++ ++
liście - jesień / leaves - autumn ++ ++ ++ ++ +
gałązki - cały rok / branches - the whole year - - ++ + -
inne - wiosna / others - spring ++ ++ ++ + ++
inne - lato+jesień+zima /others - summer+ autumn + winter ++ ++ + - ++
kwiaty / flowers ++ - + - —

-  brak istotnych statystycznie różnic, + różnice istotne statystycznie z P = 95% , ++ różnice istotne 
statystycznie z P = 99% ;
-  lack o f  significant differences, + differences significant at P=95% , ++ differences significant at 
P=99%
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TABELA 6. Dopływ pierwiastków do gleby z opadem roślinnym [g • m 2] w roku 2001 
TABLE 6. Elements input to the soil with litter fall [g • m 2] during the year 2001

Frakcje / Fractions С N P К Mg Ca

Hybryda 275

Liście - wiosna+lato/ leaves -spring +summer 
Liście - jesień / leaves - autumn 
Gałązki - cały rok / branches - the whole year 
Inne - wiosna / others - spring
Inne - lato+jesień+zima / others - summer+autumn+winter 
Kwiaty / flowers

7,35
14,68
18,67
46,65

113,76
2,70

0,28
0,41
0,40
1,97
4,85
0,21

0,02
0,03
0,03
0,11
0,29
0,02

0,06
0,13
0,28
1,38
2,17
0,09

0,04
0,08
0,18
0,66
1,73
0,02

0,23
0,15
0,69
1,61
3,94
0,04

Suma/ total 203,81 8,13 0,50 4,11 2,70 6,66

Robusta

Liście - wiosna+lato/ leaves - spring + summer 
Liście - jesień / leaves - autumn 
Gałązki - cały rok / branches - the whole year 
Inne - wiosna / others - spring
Inne - lato+jesień+zima / others summer+autumn+winter 
Kwiaty / flowers

7,06
22,74
11,69
27,42

209,97
5,83

0,15
0,38
0,25
1,23
5,49
0,35

0,00
0,02
0,02
0,07
0,20
0,03

0,04
0,12
0,09
0,48
1,67
0,18

0,02
0,09
0,05
0,23
2,24
0,04

0,34
0,54
0,47
0,68
7,47
0,08

Suma/ total 284,71 7,85 0,35 2,58 2,67 9,58

niż w opadzie innych drzew liściastych [Dziadowiec, Kaczmarek 1997]. Wyjątkiem jest 
fosfor, którego ilość w opadzie topoli jest około 5-krotnie niższa w porównaniu z opadem 
grabu, dębu, czy klonu [Dziadowiec 1990; Dziadowiec, Kaczmarek 1997]. Najbogatsze 
w składniki pokarmowe są kwiatostany, najuboższe natomiast frakcje zdrewniałe, które 
tak u topoli, jak i innych drzew charakteryzują się bardzo niską popielnością [Dziadowiec, 
Kaczmarek 1997; Singha, Behla 1999].

TABELA 7. Dopływ pierwiastków do gleby z opadem roślinnym [g • m 2] w roku 2002 
TABLE 7. Elements input to the soil with litter fall [g • m 2] during the year 2002

Frakcje / Fractions С N P К Mg Ca

Hybryda 275

Liście - wiosna+lato/ leaves -spring +summer 
Liście - jesień / leaves - autumn 
Gałązki - cały rok / branches - the whole year 
Inne - wiosna / others - spring
Inne - lato+jesień+zima / others -summei+autumn+winter 
Kwiaty / flowers

I,29
II,75 
14,01

100,87
51,90
3,44

0,05
0,33
0,30
4,26
2,21
0,27

0,00
0,03
0,02
0,23
0,13
0,03

0,01
0,10
0,21
2,99
0,99
0,11

0,01
0,06
0,13
1,42
0,79
0,03

0,04
0,12
0,52
3,48
1,80
0,05

Suma/ total 179,82 7,16 0,41 4,30 2,41 5,96

Robusta

Liście - wiosna+lato/ leaves - spring + summer 
Liście - jesień / leaves - autumn 
Gałązki - cały rok / branches - the whole year 
Inne - wiosna / others - spring
Inne - lato+jesień+zima / others summer+autumn+winter 
Kwiaty / flowers

2,03
21,37

5,35
24,84

160,91
6,66

0,04
0,36
0,11
1,11
4,21
0,40

0,00
0,02
0,01
0,06
0,15
0,04

0,01
0,12
0,04
0,43
1,28
0,20

0,00
0,08
0,02
0,20
1,72
0,05

0,10
0,51
0,21
0,61
5,72
0,09

Suma/ total |214,50 5,84 0,24 1,88 2,04 7,16
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W związku z dużą zasobnością w biogeny oraz znaczną masą w przeliczeniu na jednostkę 
powierzchni, opad roślinny na analizowanych plantacjach topoli stanowi ważne źródło 
pierwiastków. Ze względu na większą zasobność w składniki pokarmowe na plantacji 
odmiany Hybryda 275 z  corocznym opadem szczątków organicznych nawet przy 
mniejszym zadrzewieniu dostaje się do gleby średnio więcej biogenów niż na plantacji 
Robusty, a mianowicie: N -  78, P -4 ,5 , К — 42, M g -2 6 , C a -  63 kg-ha"1. Na plantacji 
Robusty są to ilości: N -  68, P -  2,9, К -  22, Mg -  23, Ca -  84 kg-ha'1. Duży udział 
procentowy w całkowitej masie i zasobność w pierwiastki odżywcze sprawia, że udział 
liści w dopływie analizowanych składników pokarmowych do gleby wynosił od 79 do 
92% na plantacji Hybrydy 275 oraz od 78 do 94% na plantacji Robusty.

Zarówno Hybiyda 275, jak i Robusta wycofują pierwiastki odżywcze z liści przed ich 
zrzuceniem (tab. 8). Stwierdzono wycofywanie azotu, fosforu i potasu oraz względną 
akumulację magnezu i wapnia. W znacznie większym stopniu składniki pokarmowe były 
wycofywane na plantacji Robusta (tab. 8), a mianowicie: 50% azotu, 55% fosforu i 60% 
potasu, podczas gdy na plantacji Hybrydy 275 tylko 2% azotu, 17% fosforu i 46% potasu. 
Jest to niewątpliwie jedna z przyczyn niższej zawartości biogenów w opadzie odm. Robusta.

TABELA 8. Zawartość składników pokarmowych [g • kg '] w zielonych liściach i w liściach 
jesiennego opadu oraz stopień wycofywania składników przed opadem
TABLE 8. The content o f nutrients [g * kg 1 ] in fresh leaves and leaves from autumn maximum litter 
fall and the degree o f withdrawal

Składnik / Component N P К Mg Ca

Hybiyda 275

Liście zielone / green leaves 20,8 1,46 16,9 5,27 12,9
Opad jesienny liście / autumn leaves litter fall 20,4 1,21 9,12 7,27 16,6

% wycofywania / % withdrawal -2 -17 -46 +38 +28

Robusta

Liście zielone / green leaves 24,8 0,99 9,46 4,27 16,6
Opad jesienny liście / autumn leaves litter fall 12,5 0,45 3,80 5,11 17,0

% wycofywania / % withdrawal -50 -55 -60 +20 +2

Proces wycofywania składników pokarmowych z liści przed ich zrzuceniem występuje 
u wielu gatunków drzew [Stachurski, Zimka 1975; Dziadowiec, Pokojska 1986]. 
Intensywność tego procesu jest uwarunkowana fizjologią gatunku oraz zasobnością 
siedliska. Na siedliskach ubogich (siedliska bom suchego) procent wycofywania podsta
wowych biogenów jest bardzo wysoki i jest traktowany jako przejaw oszczędnej 
gospodarki składnikami pokarmowymi [Dziadowiec, Pokojska 1986]. Ponieważ zasobność 
siedliska obu plantacji topoli była zbliżona, można sądzić, że zaobserwowane różnice w 
intensywności wycofywania pierwiastków są uwarunkowane fizjologią odmiany topoli.

WNIOSKI

Rezultaty badań opadu roślinnego wskazują, że obie badane odmiany topoli mogą 
mieć korzystny wpływ na gleby z następujących powodów:
1. Obie plantacje z corocznym opadem roślinnym dostarczają do gleby znaczne ilości 

materiału organicznego (4 do 5 t • ha-1).
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2. Większość masy opadu na obu plantacjach stanowią liście (80-85%), materiał bogaty w skład
niki pokarmowe o niskiej wartości stosunku węgla do azotu, łatwo ulegający rozkładowi.

3. Ze względu na większe bogactwo w pierwiastki odżywcze opadu roślinnego odmiany 
Hybryda 275 wydaje się, że ta odmiana topoli lepiej nadaje się do zagospodarowywa
nia obszarów rolniczo nieprzydatnych.

LITERATURA

BELL D. 1978: Dynamics of litter fall, decomposition and incorporation in the streamside forest ecosys
tem. Oikos 30: 76-82.

BRAY J.R., GORHAM E. 1964: Litter production in forests of the world. Adv. Ecol. Res. 2: 100-157.
CZARNECKI A., LEWANDOWSKA-CZARNECKA A. 1997: Hodowla drzew na obszarach rolniczych 

w aspekcie optymalnego wykorzystania zasobów wody i substancji pokarmowych roślin. W: Las - 
drewno - ekologia. Wielkopolska Fundacja Naukowa im. Tadeusza Perkitnego w Poznaniu: 87-98.

DZIADOWIEC H. 1990: Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych. UMK Toruń: 137 ss.
DZIADOWIEC H., JONCZAK J., CZARNECKI A., KACPROWICZ K. 2007: Masa, dynamika i skład 

chemiczny opadu roślinnego w rożnowiekowych plantacjach odmiany uprawnej topoli czarnej Hy
bryda 275. Rocz. Glebozn. 58,3/4: 68-77.

DZIADOWIEC H., KACZMAREK J. 1997: Wpływ składu gatunkowego drzewostanu na opad roślin
ny i zasoby glebowej materii organicznej w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym na 
Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. W: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojezier
nych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum ZMŚP, 10-11.09.1997 Wigry: 73-76.

DZIADOWIEC H., POKOJSKA U. 1988: Phosphorus cycling in soils of forest ecosystems in Northern Poland. W: 
Phosphorus cycles in terrestrial and aquatic ecosystems. Tissen H. (red.) Regional workshop 1 : Europe, 
Proceedings of a workshop arranged by the SCOPE and the UNEP organized by the Department of Agrobiology 
and Forestry of Polish Academy of Science, May 1 to May 6,1988, in Czerniejewo Poland: 77-87.

HEILMAN P., NORBY R.J. 1999: Nutrient cycling and fertility management in temperate short rotation 
forest systems. Biomass and Bioenergy 14: 361-370.

HEJMANOWSKI J. 1975: Uprawa topoli. PWRiL, Wrocław: 351 ss.
JONCZAK J., 2004: Rola upraw topolowych w ekosystemie przyrodniczo-społecznym obszarów 

wiejskich -  praca doktorska, maszynopis w Pracowni Kształtowania Krajobrazu UMK w Toruniu.
JONCZAK J., CZARNECKI A. Risk assessment for biomass plantations planning on marginal soils as 

an effect o f increasing frequency o f weather extreme events. Ecological Questions, 9 w druku.
JÓZEFACIUKOWA A. 1975: Vegetation in the fall rate o f plant debris from trees in the association 

Vaccinio-myrtillis-Pinetum tipicum (Kobendza 1930) et Vlieger 1939 in the Kampinos National Park. 
Ekol. Pol. 23(1): 30-36.

MYCZKOWSKI S. 1967: Skład florystyczny, struktura i produktywność roślinności drzewiastej płatu 
Fagetum carpaticum. W: A. Medwecka-Komaś (red.) Studia ekosystemów lasu bukowego i łąki w 
Ojcowskim Parku Narodowym. Zakład Ochrony PAN, Kraków: 61-93.

OVINGTON J.D. 1959: The circulation of minerals in plantations of Pinus silvestris L. An. Bot N.S. 23,90:71-80.
PRESCOTT C.E., KABZEMS R., ZĄBEK L.M. 1999: Effects o f fertilization on decomposition rate of 

Populus tremuloides foliar litter in a boreal forest. Can. J. For. Res. 29: 393-397.
SINGH B., BEHL H.M. 1999: Energy flow, carbon and nitrogen cycling in Populus deltoïdes clones in 

north India. Biomass and Bioenergy 17: 345-356.
STACHURSKI A., ZIMKA J.R. 1975: Leaf fall and rate o f litter decay in some forest habitats. Ekol. Pol. 

23: 1:103-108.
SVIRIDOVA I.K. 1960: Roi rubok uchoda w povysenii płodorodia leśnych pocv. Pocvovedenie 4:68-73.

Prof. dr hab. Helena Dziadowiec
Zakład Gleboznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 9, 87-100 Toruń 
e-mail dziadow@biol. uni. torun.pl


