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Abstract: The investigation o f four Formica polyctena  colonies in Scot pine forest (Tuchola 
Forest, north Poland) showed that in anthills there is stored average 125 kg-m"2 o f organic material, 
enriched in nitrogen, phosphorus and another elements. The end o f anthill activity is connected 
with increased moisture o f material accumulated in the nest and decay processes intensification. 
The effect o f mineralization is releasing considerable amounts o f elements easy-available for 
plants. The humification result is increasing humification degree o f material in anthill and chan
ging fractional composition o f humic compounds. Three years after anthill abandonment, the 
humification degree increases over four times. Simultaneously the humification trend changes; 
first fulvic acids prevail over the other, then dominate humic acids. The abandoned anthills beco
me fertile sites for plants and increase species diversity in forest ecosystem.
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WSTĘP

Mrówki ćmawe (Formica polyctena Fórst.), a także inne gatunki mrówek o podobnej 
biologii (grupa Formica rufa), są ważnymi składnikami wielu ekosystemów leśnych. 
Społeczności F. polyctena są zorganizowane w tzw. kolonie polikaliczne, czyli szereg 
mrowisk powiązanych ze sobą siecią ścieżek. Ich mrowiska są skomplikowanymi 
budowlami składającymi się z części podziemnej i nadziemnej wypełnionych materiałem 
organicznym. Znaczenie mrówek w ochronie lasu jest od dawna znane [Koechler 1968]. 
Nasze badania, prowadzone w Borach Tucholskich, dotyczyły mrowisk jako miejsc 
nagromadzenia materiału organicznego, tworzących w lasach specyficzne, eutroficzne 
mikrosiedliska.
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MATERIAŁY I METODY
Badania prowadzone w latach 2001-2005 w Borach Tucholskich porastających ubogie 

gleby rdzawe. Badania te obejmowały 4 kolonie mrówek ćmawych oraz gleby poza 
mrowiskami. Kolonia w leśnictwie Świekatówko i dwie kolonie w leśnictwie Wymysłowo 
były niewielkie. W roku rozpoczęcia badań pierwsza liczyła 7 mrowisk (4 aktywne i 3 
opuszczone), kolonia Wymysłowo I -  11 mrowisk (10 aktywnych i 1 zamierające), a 
Wymysłowo II składała się z 8 mrowisk opuszczonych i 1 zamierającego. Z informacji 
uzyskanych w Leśnictwie Wymysłowo kolonia ta funkcjonowała co najmniej kilkanaście 
lat, a wygaśnięcie jej działalności nastąpiło nagle na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, najprawdopodobniej z powodu wzrastającego zacienienia. W Lutomiu 
badaniami objęto dużą kolonię skupiającą48 mrowisk w tym 30 aktywnych, 9 zamierających 
i 9 opuszczonych. Mrowiska są wypełnione wyselekcjonowanym materiałem organicznym 
zbieranym w otoczeniu (tab. I). W części podziemnej mrowisk około 30^-0% stanowi 
materiał mineralny. W terenie przeprowadzono kartowanie badanych kolonii, dane 
aktualizowano dwukrotnie w kolejnych latach. Sporządzono dokumentację fotograficzną 
mrowisk oraz pomierzono parametry niezbędne do obliczenia ich objętości (głębokość, 
wysokość, średnica, parametry kształtu kopuły) Z różnych miejsc w mrowiskach pobrano 
próbki materiału organicznego do badań laboratoryjnych. Pobrano także próbki o 
nienaruszonej strukturze, niezbędne dla obliczenia ilości materiału zgromadzonego w 
mrowiskach.

W laboratorium wykonano analizę składu botanicznego i chemicznego materiału 
budującego mrowiska Epolyctena. Oznaczono: straty prażenia w temp. 550°C, zawartość 
węgla organicznego metodą Altena, azotu ogółem metodą Kjeldahla. W roztworze 
uzyskanym po mineralizacji próbek w mieszaninie 60% kwasu azotowego, 60% kwasu 
nadchlorowego i stężonego kwasu siarkowego w stosunku 20:5:1 oznaczono całkowitą

TABELA 1. Skład botaniczny materiału w mrowisku (kolonia Wymysłowo I)[w % s.m.]
TABLE 1. Botanical composition of material in anthill (Wymysłowo I colony)[in % dm.]
Nr Nr próbki Igły -  Needles Szyszki Gałązki -  Twigs Kora Pąki Okruchy
mrowiska 
Anthill No

Sample
No

sosny 
o f pine

świerka, 
jałowca 
o f spruce 
o f juniper

Cones <5 cm >5 cm drzew
Tree
bark

drzew
Tree
buds

żywicy
Resin
crumbs

1 1* 7,51 86,0 0 2,06 0 0 1,22 3,25
2 6,28 86,0 0 3,90 0 0,748 1,03 2,03

1,06 78,0 0 10,0 0 1,02 1,30 7,60
4 2,43 68,6 0 16,3 0 2,37 2,28 7,98
5 0,43 68,4 0 20,4 0 1,20 2,36 7,23

2 1 8,53 88,0 0 1,24 0 0 1,14 1,14
2 9,07 83,5 0 6,56 0 0 0,321 0,643
3 2,04 78,5 0 9,45 0 1,65 0,584 10,7
4 4,32 62,2 0 19,8 0 2,84 3,51 7,37
5 0 67,7 0 18,5 0 2,42 4,44 6,85

Podpoziom 01 
Soil 01 subhorizon

41,2 16,3 16,7 4,7 4,2 13,7 1,19 0

* 1 ,2  -  próbki z powierzchni mrowiska, samples from surface o f anthill; 3, 4 ,5 -  
próbki z wnętrza mrowiska, samples from inside of anthill
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zawartość fosforu metodą kolorymetryczną molibdenianem amonu; zawartość potasu i wapnia 
-metodąspektrofotometrii emisyjnej oraz magnezu-metodąabsorpcji atomowej. Stosując te 
same metody oznaczono zawartość łatwo dostępnych form tych pierwiastków w roztworze 
otrzymanym po 1 -godzinnym wytrząsaniu próbek badanych materiałów w wodzie destylowanej. 
Intensywność mineralizacji i uwalniania składników pokarmowych oznaczono na podstawie 
zmian masy i składu chemicznego materiału organicznego w mrowiskach w latach 2003 i 
2005. Skład frakcyjny próchnicy oznaczono metodą Kononowej i Bielczikowej [Kononowa 
1968], a stopień humifikacji -  metodą Springera [Slichting, Blume 1966].

WYNIKI I DYSKUSJA

Mrowiska mrówek ćmawych {Formica polyctena Fórst.) w Borach Tucholskich są 
budowlami sięgającymi w głąb gleby od 0,2 m do 1,5 m, a ich część naziemna (kopuła) 
ma wysokość od 0,5 m do 1 m i średnicę od 1 m do 3 m. Kopuła mrowiska przybiera 
różne kształty w zależności od warunków siedliskowych, szczególnie nasłonecznienia 
[Szujecki 1995], a także od stadium rozwoju mrowiska.

W wyniku aktywności budowlanej i związanej ze zdobywaniem pokarmu, w 
mrowiskach zmagazynowane zostało od 0,8 kg do 1300 kg materiału organicznego. Ilość 
zgromadzonego materiału w poszczególnych mrowiskach zależy między innymi od ich 
wieku, etapu rozwoju, lokalizacji, kształtu. Średnia ilość zgromadzonego materiału 
organicznego we wszystkich przebadanych mrowiskach wynosi 125 kg-m"2, podczas 
gdy w poziomie organicznym otaczających gleb ilość ta nie przekracza 30 kg-m"2. 
Szczególnie zasobne w próchnicę okazały się mrowiska obiektu Wymysłowo II. Mimo 
silnie zredukowanych kopuł (wysokość tylko 2 mrowisk niewiele przekraczała 50 cm) 
masa zgromadzonego w nich materiału wynosiła średnio 110 kg-m"2, a w czasie 
funkcjonowania kolonii mogła być dwukrotnie większa. Materiał w mrowiskach jest

TABELA 2. Skład chemiczny materiału organicznego w mrowiskach aktywnych i opuszczonych 
[xśr± s d , n = 8]
TABLE 2. Chemical composition of organie material from inside of active and abandoned anthills, 
n = 8
Kolonia, mrowiska 
Colony, anthill

C N C/N P K Ca Mg
[g-kg 1 smb*] [mg-kg"1]

Mrowiska -  Anthills
Lutom -  aktywne, active 519±3,9 13,8±0,57 38 1130±10 1804±180 3506±421 458±11

Lutom -  opuszczone od 3 lat, 
abandoned since 3 years

518±2,0 23,6±3,1 22 761±52 1109±152 2660±200 298±26

Wymysłowo II, 
opuszczone od 10 1. 
abandoned since 10 years

501±21 12,9±0,85 22 890±64 111 8± 186 3390±413 456±50

Poziom organiczny gleb -  Soil organie horizon
Lutom Ol 

Ofh
515±2,0
514±6,3

7,41±0,34 
16,4 ±0,36

69
31

622±84
554±94

1895±133 
788±127

2827±70 
2466±138

454±22
282±58

Wymysłowo II Ol 
Ofh

515±1,4
517±4,3

7,39±0,39 
16,4 ±1,7

70
31

619±70
552±65

2206±90
996±78

2931±224
2909±162

505±13
308±52

*smb -  suchej masy bezpopielnej, dry ash free mass
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TABELA 3. Intensywność mineralizacji i uwalniania składników pokarmowych w latach 
2003-2005 w opuszczonych mrowiskach (kolonia Lutom)
TABLE 3. Mineralization intensity and nutrients release from 2003 to 2005 years 
in abandoned anthill (Lutom colony)
Nr mrowiska 
Anthill No

Mineralizacja
Mineralization
[kg-nT2]

Uwalnianie składników pokarmowych 
Nutrients release [g-m-2]
N P K Ca Mg

1 56,0 594 37,0 66,6 129 19,4
2 25,2 300 22,4 31,1 75,0 11,5
J 29,4 370 22,4 35,5 87,0 13,4
4 15,6 185 5,07 18,6 46,7 6,54
5 90,1 1072 68,5 99,8 239 41,0
6 39,7 472 0,22 44,0 105 18,1
1 28,0 353 22,5 27,7 77,5 8,10
8 80,5 982 61,8 80,1 214 23,6

wzbogacony w azot, fosfor i inne składniki pokarmowe (tab. 2), które według wielu 
badaczy gromadzone są w mrowiskach w okresie ich funkcjonowania wraz z resztkami 
pokarmowymi, produktami przemiany materii i ciałami obumarłych owadów [Czerwiński 
iin. 1971;Levan, Stone 1983; Hóldobler, Wilson 1990; Frouziin. 1997; Green i in. 1998; 
Kristiansen i in. 2000]. W czasie funkcjonowania mrowisk materiał w nich zgromadzony 
podlega tylko niewielkim przekształceniom, gdyż jest chroniony przez specyficzne warunki 
panujące w aktywnych mrowiskach, szczególnie niską wilgotność, która jest regulowana 
przez warstwę korową mrowisk i w niewielkim stopniu zależy od warunków panujących 
w otoczeniu [Ramade 1968; Pętał 1977; Szujecki 1995; Lenoir i in. 2001].

W mrowiskach opuszczonych mechanizmy regulujące przestają funkcjonować, co 
objawia się gwałtownym wzrostem wilgotności oraz intensyfikacją procesów mineralizacji 
i humifikacji (tab. 3 i 5). Efektem mineralizacji jest zmniejszenie zasobów materii organicznej 
w mrowiskach oraz uwolnienie znacznych ilości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu 
i innych składników pokarmowych (tab. 3). Najintensywniejsze procesy mineralizacji 
zachodzą w pierwszym roku po opuszczeniu mrowiska. Zasoby materii organicznej w 
tym czasie zmniejszająsię często do połowy zasobów zgromadzonych w czasie aktywności, 
a uwalniane składniki pokarmowe wzbogacają materiał glebowy w otoczeniu mrowiska 
(tab. 4). Największe wzbogacenie w składniki pokarmowe wykazuje materiał pochodzący 
spod centralnych części mrowisk. Jest to efekt wzrostu intensywności procesów wymy
wania po opuszczeniu mrowiska. Materiał pod mrowiskami jest wzbogacony w formy 
łatwo dostępne dla roślin. Dobrą ilustracją tego zjawiska jest udział łatwo dostępnych 
form fosforu, których ilość pod mrowiskami jest wielokrotnie wyższa niż w glebie poza 
mrowiskami (tab. 4). Fakt ten ma szczególne znaczenie ekologiczne w ekosystemach 
wykształconych na ubogich glebach piaszczystych.

Proces humifikacji w mrowiskach opuszczonych charakteryzuje się szybkim wzrostem 
stopnia humifikacji i zmianą składu frakcyjnego związków humusowych (tab. 5). W 
ciągu trzech lat po opuszczeniu stopień humifikacji wzrasta ponad czterokrotnie od ok. 
20 do ponad 80, a nawet 90%. Równocześnie zmienia się charakter humifikacji od procesu 
z przewagą kwasów fulwowych do procesu o wyraźnej przewadze kwasów huminowych. 
Jest to zmiana bardzo istotna dla stabilizacji próchnicy i funkcjonowania gleb, gdyż kwasy 
huminowe charakteryzują się mniejszą ruchliwością niż kwasy fulwowe.
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TABELA 4. Wzbogacenie otoczenia opuszczonego mrowiska w materię organiczną, węgiel 
i azot (kolonia Swiekatówko)

TABLE 4. Organie matter, carbon, nitrogen and phosphorus enrichment of abandoned anthill 
surrounding (Świekatówko colony)
Rodzaj próbki 
Kind o f sample

Poziom genet.,głębokość 
Soil horizon, Depth

M.O.
O.M.

Cog
Ct

Nog
Nt

Pog
Pt

P przys. 
P avail.

[cm] [%] [g-kg"1] [mg-kg ']
Materiał glebowy 
z profilu kontrolnego 
Soil material 
from control soil profile

AEes 11-30 1,03 3,61 0,259 118 2,48

Materiał glebowy 
pod krawędzią mrowiska 
Soil material 
under anthillborder

11-30 4,66 17,7 1,02 320 23,0

Materiał glebowy 
z profilu kontrolnego 
Soil material 
from control soil profile

Bv 3 0 6 5 0,320 0,502 0,03 120 1,68

Materiał glebowy 
pod krawędzią mrowiska 
Soil material 
under anthill border

30- 65 3,27 16,3 1,13 338 20,3

Material glebowy 
z profilu kontrolnego 
Soil material 
from control soil profile

C 120-130 0,148 0,400 <0,03 61 0,180

Materiał glebowy 
spod mrowiska 
Soil material 
under anthill

120-130 0,344 1,47 0,143 252 12,3

M.O. -  materia organiczna, O.M. -- organic matter, P przys. P przyswajalny; 
P avail. -  P available

Zmiany środowiska glebowego są szczególnie cenne dla suchych, piaszczystych i 
ubogich w składniki pokarmowe gleb rdzawych Borów Tucholskich. Opuszczone 
mrowiska i ich otoczenie tworzą tam żyzne mikrosiedliska chętnie zasiedlane przez wiele 
gatunków roślin naczyniowych, takich jak trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea), 
konwalia majowa (Convallaria majalis), przytulia czepna (Galium aparine) (fot. 1) i 
inne, które poza mrowiskami występują sporadycznie. Niekiedy zasiedlanie roślinami 
rozpoczyna się już w schyłkowym stadium aktywności mrowiska.

Obszar gleb leśnych pozostający pod wpływem mrowisk zależy od liczby gniazd w 
kolonii, zajmowanej przez nią po wierzchni i jej dynamiki. Powstawanie nowych mrowisk, 
zamieranie starych i obecność mrowisk opuszczonych powodują zmianę granic kolonii i 
zwiększanie obszaru jej oddziaływania na glebę. Powierzchnia zajmowana przez mrowiska 
wynosi od 1 do 2% obszaru zajmowanego przez kolonię'. Gdy się uwzględni sieć ścieżek 
pokarmowych obszar ten zwiększa się do około 10%. Natomiast w słabszym stopniu 
wpływ mrówek na gleby leśne obejmuje praktycznie cały teren zajmowany przez kolonię.
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FOT. 1. Sukcesja przytulii czepnej (Galium aparine) na powierzchni opuszczonego mrowiska (kolonia 
Lutom)
PHOTO 1. Succession of Galium aparine on abandoned anthill surface (Lutom colony)

TABELA 5. Wskaźniki procesu humifikacji materiału w mrowiskach 
aktywnych i opuszczonych kolonii Wymysłowo I oraz w poziomach 
organicznych gleby
TABLE 5.Indexes o f humification process o f material in active and
abandoned anthills (Wymysłowo I colony) and in soil organic subhorizons
Rodzaj próbki 
Kind o f sample

C/N SH*
HD

C K H : CKF 
C H A : CFA

Mrowiska młode 
Young anthills

47-56 8,8-9,5 0,89-0,93

Mrowiska dojrzałe 
Mature anthills

36-42 13,1-20,8 0,97-1,24

Mrowiska opuszczone od 1 roku 
Abandoned anthills since 1 year

28-30 22,8-27,1 1,16-1,39

Mrowiska opuszczone od 3 lat 
Abandoned anthill since 3 years

14-23 41,3-84,0 1,25-1,44

Podpoziom organiczny gleby Ol 
Soil organic sub horizon 01

66-77 7,2-11,0 0,82-0,89

Podpoziom organiczny gleby Ofh 
Soil organic subhorizon Ofh

30-32 40,5-65,2 1,32-1,34

SH -  stopień humifikacji, HD -  humification degree; CKH, CHA -  węgiel 
kwasów huminowych, humic acid carbon; CKF, CFA -  węgiel kwasów 
fulwowych, fulvic acid carbon
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WNIOSKI

Opuszczone mrowiska pełnią w lasach ważne funkcje ekologiczne, które są szczególnie 
istotne w ekosystemach leśnych z ubogimi glebami piaskowymi. Wzbogacając punktowo 
gleby w materię organiczną i składniki pokarmowe opuszczone mrowiska tworzą tam 
żyzne enklawy chętnie zasiedlane przez wiele gatunków roślin bardziej wymagających, 
zwiększając różnorodność gatunkową ekosystemów. Oddziaływanie mrowisk obejmuje 
do 10% powierzchni zajmowanej przez kolonię.
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