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Gromada skąposzczetów (Oligochaeta) należy do typu pierscienic (An- 

nelides). W skład skąposzczetów wchodzą dwie znane rodziny: dżdżow- 

nice (Lumbricidae) i wazonkowce (Enchytraeidae). 

Do czasów: Darwina dżdżownice uchodziły jeśli nie za szkodliwe, to 

przynajmniej za obojętne dla rolnictwa (3). W opublikowanej w 1881 r. 

pracy Darwin po raz pierwszy zwrócił uwagę na pożyteczność tych orga- 

nizmów dla rolnictwa. Późniejsze badania przeprowadzone zarówno 

w ojczyźnie Darwina, jak i w innych krajach, dostarczyły danych ilościo- 

wych dotyczących występowania dżdżownic i wazonkowców w glebie, 

w zależności od sposobu jej użytkowania. 

Występowanie skąposzczetów w glebach użytków zielonych 

Tabela 1 przedstawia średnie liczby skąposzczetów, które znaleziono 

na starym pastwisku i na dwóch sąsiednich polach ornych (7). Jedno 

z tych pól było nie nawożone, a drugie od z górą 90 lat otrzymywało pra- 

wie co roku 140 q/ha obornika. Nawożenie obornikiem spowodowało po- 

nad czterokrotne zwiększenie się liczby skąposzczetów w glebie ornej. 

Liczba ta jednak, pomimo nawożenia obornikiem, była przeszło trzykrot- 

nie niższa niż w glebie pod trwałym pastwiskiem. 

Tabela 1 

Występowanie skąposzczetów w 23 cm warstwie gleby (Rothamsted) 

  

  

  

Skąpo- 

szczety Okres 
Sposób użytkowania w min obscywacji 

sztuk 

na 1 ha 

nie nawożone NOE 1,4 II. 1936 
p aa ИИ 

fone ore szenica” prawie co rok nawo- do. 

* WRTEEZDE Be 4 żone obornikiem 6,4 I. 1937 

IV. 1936 do 

Wieloletnie pastwisko 20,7 III. 1937
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Tabela 2 
Wystepowanie dzdzownic w zaleznosci od sposobu uzytkowania gleby 

Sposób użytkowania Liczba osobników Ciężar dżdżownic 

w mln/ha w kg/ha 
  

wg Waltera (5) 

  

  

Ogród 3,9 720 

Łąki i pastwiska 0,08—2.93 200—300 

Grunt orny o 0,70—1,12 190—530 

Las 0,44—0,74 160—230 

Nieuzytki 0,07—0,11 3—4 

wg Evansa (4) 

Grunt orny 0,25 50— 135 

Pastwisko 0,5 —1,575 1150—1680 

wg Fincka (10) 

Grunt orny 1,0 500 

Pastwisko 3,0 2000 

Również dane zawarte w tabeli 2 wskazują na liczniejsze występowa- 

nie dżdżownic na użytkach zielonych, aniżeli na gruntach ornych. Szcze- 

gólnie ciekawe są cyfry podane przez Fincka. Prowadził on badania ra 

żyznych glebach. Obsada pastwiska wynosiła 2 sztuki bydła, czyli 

1000 kg/ha. A zatem ciężar dżdżownic znajdujących się w glebie pastwis- 

kowej był dwukrotnie wyższy od ciężaru bydła pasącego się na pastwisku. 

Do najpospolitszych dżdżownie żyjących w glebach użytków zielonych 

należą (7, 11): Allolobophora caliginosa, Allolobophora chlorotica, Allolo- 

bophora longa, Allolobophora nocturna, Lumbricus rubellus, Lumbricus 

terrestris, Eisenia rosea, Dendrobaena rubida, Dendrobaena octaedra. 

Są to organizmy różnej wielkości, od około 2,5 cm do blisko 30 cm długo- 

ści i od około 0,05 g do kilku g ciężaru. Jak widać z tabeli 10, ciężar ciała 

wazonkowca jest kilkaset razy mniejszy niż dżdżownicy. Dżdżownice i wa- 

zonkowce należą do bezkręgowców najczęściej spotykanych w glebach. 

Z badań duńskich i angielskich (7) wynika, że w warunkach korzystnych 

dla rozwoju dżdżownie stanowią one 50—75% ciężaru całej populacji zwie- 

rząt w glebie. 

Voisin (11) dzieli dźdżownice według koloru ciała na dwie grupy: ró- 

żowe i szare. Dżdżownice różowe, do których należą rodzaje Lumbricus 

i Dendrobaena, żywią się nieco rozłożonymi resztkami roślinnymi. Swoje 

wydaliny mają pozostawiać głównie na powierzchni gleby. Drugą grupę 

reprezentuje rodzaj Allolobophora. Dżdżownice należące do tej grupy 

żywią się resztkami roślinnymi o wyższym stopniu rozkładu niż grupa 

pierwsza. Sporą część ekskrementów pozostawiają szare dżdżownice tuż 

pod powierzchnią gleby. Ich odchody zawierają znacznie więcej składni- 

ków mineralnych niż wydaliny dżdżownie różowych. Fakty te pozwalają
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uważać grupę drugą za istotny czynnik wpływający na fizyczne i che- 
miczne własności gleby użytków zielonych. 

Rozmieszczenie skąposzczetów w profilu glebowym nie jest bynaj- 

mniej jednolite. Badania Frańza (10) i Honczarenko (2) wykazały, że głów- 

na masa dżdżownic i wazonkowców mieści się w wierzchniej warstwie 

gleby o miąższości kilku cm (tabele 3 i 4). Ta wysoka liczba skąposzcze- 

Tabela 3 

Rozmieszczenie skąposzczetów w profilach glebowych na 

pastwisku trwałym (wg Franza) 
    

  

  

  

  

  

Dzdzownice Wazonkowce 

Poziom ] 
1 2 | 3 1 2 | 3 

Liczba osobnikéw na 1 m2 
0—4 см 320 368 356 4060 30080 10048 

5—9 cm 112 64 128 1376 4496 2528 

tów jest spowodowana nagromadzeniem korzeni w górnej warstwie gle- 

by. Według Klappa (4) blisko 90% całej masy korzeniowej starych past- 

wisk znajduje się w warstwie 0—5 cm. System korzeniowy obejmuje dużo 

wolnej, nie wypełnionej glebą prze- 

strzeni, w której mogą się dobrze Tabela 4 
rozwijać bezkręgowce glebowe. Znaj- Rozmieszczenie dźdżownie w profilach 

dują one tam dogodne warunki byto- a obaj pod różnymi zbiorowiskami 

qkowymi (wg danych J. Ilonczarenko) 

we również dlatego, że wierzchnia —— 

warstwa gleby posiada regularny mi- 

  

Liczba dzdzownic 

w procentach 

  

kroklimat spowodowany obecnoscia Poziom , 
4 , . . (Srednio dla wszy- 

runi łąkowej względnie pastwisko- stkich zbiorowisk 

wej. Niemniej istotna dla rozmiesz- 
czenia dżdżownic i wazonkowców w 0—10 cm 82,5 

10—20 cm 13,5 powierzchniowej warstwie gleby jest 

obfitość resztek roślinnych, stanowią- 

cych pożywienie dla tych organiz- 0—30 cm 

mów (1). W celu zdobycia pożywienia 

niektóre gatunki (Allolobophora nocturna, A. longa, Lumbricus terrestris) 

wychodzą na powierzchnię gleby. Inne poszukują pokarmu w podpo- 

wierzchniowych warstwach gleby (7). 

20—30 cm z 4,0 

100,0 

Wilgotność i temperatura gleby a sezonowe zmiany w liczebności 

dzdzownic 

Na podstawie badan Honczarenko (2) zestawiłem tabelę 5, z której wy- 

nika, że liczebność dżdżownie w powierzchniowej warstwie gleby jest
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różna w różnych porach roku. Na wszystkich badanych przez autorkę sta- 
nowiskach największa liczba dżdżownic występowała wiosną lub jesienią, 
nigdy natomiast w lecie. Podobne wyniki uzyskał w Nowej Zelandii 
Suckling (9). W tabeli 6 przytaczam dane cyfrowe pochodzące z jego do-- 
świadczeń. Wiosną populacja dżdżownic była we wszystkich wariantach 
doświadczenia przeciętnie 2—3 razy liczniejsza niż w lecie. Poza tym 
średni ciężar dżdżownicy był na wiosnę wyższy, aniżeli w lecie. Wynika 
stąd, że na wiosnę dżdżownice są aktywniejsze niż w lecie. 

Tabela 5 
Sezonowe zmiany ilościowe populacji dźdżownic w 30 cm warstwie gleby pod 

różnymi zbiorowiskami łąkowymi (wg danych J. Houczarenko) 
  
  

Liczba osobników na 1 шт? 

  

  

  

  

Siedlisko Typ florystyczny (średnio za 3 lata) 

v | VII | IX=X 

Helichrysum arenarium 12 15 35 

Suche Dactylis glomerata 32 48 51 

Nardus stricta 47 15 12 

Holcus lanatus i Lolium perenne 148 123 51 

6 , , Deschampsia caespitosa 25 68 75 

rednio wilgotne Dactylis glomerata i Agrostis alba 53 108 144 

Molinia coerulea 88 13 109 

Juncus effusus 55 88 109 

Wilgotne Festuca rubra i Briza media 121 28 57 

Deschampsia caespitosaiFestucarubra 97 103 129 

Sezonowe zmiany w populacji dźdżownic muszą wywoływać te czyn- 

niki siedliskowe, które się zmieniają wraz z porami roku, a więc wilgot- 

ność i temperatura gleby. Przede wszystkim dżdżownice są niewytrzy- 

małe na suszę (5, 7). Stąd największa ich aktywność na wiosnę lub jesie- 

nią, kiedy wierzchnie warstwy gleby są dobrze zaopatrzone w wilgoć. 
W czasie suszy dżdżownice przechodzą do głębszych warstw gleby (Lum- 

bricus terrestris do 2,5 m). W badaniach Honczarenko stanowiska średnio 

wilgotne i wilgotne zawierały więcej dżdżownic w glebie niż suche, nie- 

zależnie od zmian sezonowych (tabela 5). Według badań szwajcarskich (7), 

istnieje współzależność między sumą opadów w okresie kwiecień—czer- 

wiec a ilością odchodów pozostawionych w tym czasie przez dżdźownice 

na powierzchni pastwiska. 

Optymalna temperatura gleby dla rozwoju najpospolitszych rodzajów 

dżdżownic (Allolobophora, Lumbricus) mieści się w granicach 12— 

15(18)”C (11). Tak więc w czasie gorącego lata, obok suszy, również wyso- 

ka temperatura gleby może ujemnie wpływać na dżdżownice. Ale zasadni-
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Tabela 6 
Występowanie dzdzownic na pastwiskach w Te Awa (Nowa Zelandia) 
  

II 

I | Pastwiska 

Pastwiska zagospodarowane Średni 
nie zagospodarowane (zasiew mieszanki, ciężar 

(bez siewu i nawożenia) nawożenie, intensywny dżdżownicy 
Dzdzownice wypas) weg 

  

zbocza tereny obo- zbocza tereny obo- 

            

        

  

wzgórz zowiskowe wzgórz zowiskowe 

WIo- | lato | W!97 | lato | W!9”| lato wio- | lato | Wło” lato 
sna sna sna sna | sna 

Liczba osobników na 10 stóp sześciennych gleby 
Allolobophora 

caliginosa 355 144 510 204 487 238 961 289 017 0,15 
Lumbricus rubellus 69 34 81 41 71 40 172 35 0.38 0,20 
  

Razem 424 178 591 245 558 278 1133 324 
  

Przybliżony ciężar 

dżdżownic wkg/ha 1300 1900 1900 — 3800 

czo dżdżownicom szkodzi niska temperatura. Nie znoszą one mianowicie 

temperatury poniżej —2°C (5). Przed szkodliwą temperaturą, podobnie 

jak przed suszą, dżdżownice uciekają w głąb gleby. 

Wpływ nawożenia na liczebność dźdżownic 

Z dotychczasowych rozważań wynika, że dżdżownice wymagają do 

swego rozwoju gleb ciepłych, zasobnych w materię organiczną i dobrze 

zaopatrzonych w wilgoć. Będą to gleby dostatecznie głębokie, przewiewne 

i przepuszczalne, zwykle gliniaste. Dżdżownice unikają natomiast gleb 

zdecydowanie kwaśnych, o pH poniżej 4,5 (7). Nie wiadomo przy tym do- 

kładnie czy ujemnie oddziałuje na dżdżownice nadmierne stężenie jonów 

wodorowych, czy też niska zawartość przyswajalnego wapnia (11). 

Dżdżownice potrzebują bowiem stale wapnia, który przerabiają na 

CaCO; i wydalają wraz z odchodami (7). W każdym razie istnieją dane 

doświadczalne mówiące o korzystnym wpływie wapnowania, względnie 

marglowania na dżdżownice (11). 

W tabeli 7 przytaczam wyniki badań wykonanych w Szkocji na dwóch 

pastwiskach trwałych. Wpływ marglowania połączonego z pełnym na- 

wożeniem mineralnym objawił się w przeszło 8-krotnym zwiększeniu po- 

pulacji dżdżownie i w korzystnych zmianach jej składu gatunkowego. Ро- 
jawiły się mianowicie najbardziej aktywne gatunki, przede wszystkim
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Tabela 7 
Wpływ marglowania i pełnego nawożenia mineralnego na występowanie dżdźownie 

(wg Guilda) 

I II 

Pastwisko kwaśne 

o zdegradowanej 

Pastwisko mar- 

glowane i na- 

wożone o runi 

    

    
  

  

Gatunki dżdżownic TAMI ulepszonej 

% % 
tys./ha |całej po-| tys./ha |całej po- 

pulacji pulacji 

Allolobophora caliginosa — — 248.0 22,5 
Allolobophora chlorotica — — 119,0 10,8 
Lumbricus rubellus 45,5 35,3 388,0 35,2 
Lumbricus castaneus i terrestris 7,7 6,0 114,4 10,3 

Pendrobaena rubida 71,5 55,6 199,0 18,0 
Dendrobaena octaedra 4,0 3,1 2,5 0,2 

Inne gatunki — —- 33,7 3,0 

Razem 128,7 100,0 1103,9 100,0 

- Allolobophora caliginosa, a udział mniej aktywnych (Dendrobaena) spadł 

z 58,7% do 18,2%. 

Na ogół obserwuje się zwiększenie ilości dzdzownic pod wpiywem na- 

wozenia azotowego (11). Nawozy azotowe wydają się jednak oddziaływać 

na populację dżdżownic w drodze pośredniej. Azot wywołuje intensywny 

wzrost runi łąkowej, powodując silne ocienienie gleby, co sprzyja rozwo- 

jowi dżdżownic. Z drugiej strony dżdżownice mają do dyspozycji więcej 
pokarmu w postaci opadłych liści i obumarłych korzeni. Ujemnie wpływa 

na dżdżownice siarczan amonu, który jako nawóz fizjologicznie kwaśny 

powoduje zakwaszenie środowiska glebowego. 

Ponieważ dżdżownice na ogół chętnie żywią się krowieńcami, przeto 

stosowanie stałych nawozów gospodarskich jest równoznaczne z dostar- 

czeniem tym organizmom pożywienia i w konsekwencji wyraźnie sprzy- 

ja ich rozwojowi. W doświadczeniu Searsa (8) dżdżownice Allolobophora 

caliginosa i Lumbricus rubellus chętniej zjadały obornik, niż koniczynę 

i trawę. W innym doświadczeniu autor ten stwierdził, że pozostawianie 
przez zwierzęta ekskrementów na pastwisku ma poważny wpływ na po- 

pulację dżdżownie w glebie pastwiskowej, jak to obrazuje tabela 8. Widać 
z tej tabeli, że odchody pasących się zwierząt spowodowały wzrost liczby 
dzdzownic o 15% oraz zwiększenie ich ogólnego ciężaru o 29%. Równo- 
cześnie podniósł się średni ciężar dżdżownic o około 13%, co świadczy 

o wzroście ich aktywności pod wpływem ekskrementów zwierząt gospo- 
darskich.
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Tabela 8 
Wpływ odchodów pasących się zwierząt na populację dźdżownic w glebie 

pastwiskowej (wg Searsa) 
  
  

      

Liczba Ogólny Średni 

Odchody dżdżownie | , ST crezar 
na i mż dzdzownic | dzdzownicy 

w kg/ha wg 

W całości usuwane z pastwiska 609 1810 0,296 
W całości pozostawiane na pastwisku 701 2325 0,336 

Wpływ skąposzczetów na glebę 

Dżdżownice i wazonkowce oddziałują na glebę przede wszystkim 
w sposób mechaniczny. W poszukiwaniu pożywienia poruszają się one 
w glebie pozostawiając po sobie kanaliki, co przyczynia się do przewiew- 
ności i przepuszczalności gleby. Kanaliki wydrążone przez dżdżownice 
mogą zajmować według Motyki (5) do 20% objętości gleby. To rozlużnie- 

nie gleby zachodzi głównie w powierzchniowych jej warstwach, do 20 cm 

głębokości, chociaż niektóre większe gatunki drążą też korytarze znacznie 
głębiej (7). 

Jeszcze ważniejsze niż mechaniczne spulchnianie jest mieszanie przez 

skąposzczety gleby z resztkami roślinnymi, w tym i z obornikiem stoso- 

wanym powierzchniowo (8). Dżdżownice ściągają do swych korytarzy po- 

krywające powierzchnię gleby obumarłe części roślin i odchody pasących 

się zwierząt, udostępniając je w ten sposób działalności mikroorganizmów. 

Wchłonięta przez dżdżownice materia organiczna wraz z cząstkami gie- 

bowymi podlega w ich przewodach pokarmowych intensywnemu rozcie- 

raniu i mieszaniu w obecności węglanu wapnia wydzielanego przez gru- 

czoły trawienne (7). Po strawieniu przewód pokarmowy dżdżownic opusz- 

cza jednorodna mieszanina materii organicznej i gleby, składająca się 

z trwałych agregatów strukturalnych. Cechują ją bardzo dobre własności 

fizyczne. Tego rodzaju mieszaninę roznoszą dżdżownice po całej masie 

gleby, w sferze swej działalności. 

Mieszanie materii organicznej z mineralnymi częściami gleby przeciw- 

działa procesowi torfienia. Badania przeprowadzone w Rothamsted (7) wy- 

kazały, że powstawanie warstwy torfowej miało miejsce tylko na tych 

pastwiskach, które były zbyt kwaśne dla dzdzownic. Duża ilość dżdżownic 

jest też w stanie nie dopuścić do różnicowania się poziomów w profilu 

glebowym, właśnie na skutek silnego mieszania gleby (5). 

Skąposzczety należą do bardzo żarłocznych organizmów, Jak podaje 

Voisin (11), jedna dżdżownica może pochłonąć w ciągu jednego dnia 

resztki roślinne i glebę o ciężarze równym ciężarowi jej własnego ciała.
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W mieszaniu gleby rodzaj Allolobophora okazał się bardziej aktywny od 

rodzaju Lumbricus (8, 9, 11). 

Jak już wspomniałem, odchody dżdżownie stanowią zhomogenizowaną 

mieszaninę gleby z resztkami roślinnymi. Mieszanina ta ma znacznie zmie- 

niony skład chemiczny w stosunku do materiału wyjściowego, co jest na- 

stępstwem procesu trawienia w przewodzie pokarmowym dżdżownic. Ba- 

dania Wollny'ego, Dusserre'a oraz Lunta i Jacobsona (11), wykazały, że 

w wyniku swej działalności życiowej dżdżownice wpływają na zwiększe- 

nie zawartości przyswajalnych składników mineralnych w glebie. Jak 

bowiem wynika z tabeli 9, ekskrementy dżdżownic są 11 razy bogatsze 

w przyswajalny potas, 7 razy bogatsze w przyswajalny fosfor, 2,5 razy 

bogatsze w wymienny magnez i 1,5 razy bogatsze w wymienny wapń. 

Jest to spowodowane rozkładem materii organicznej przez dżdżownice 

lub mikroflorę ich przewodu pokarmowego. Nie udało się natomiast wy- 

kazać do tej pory, czy przechodzenie nieorganicznych cząstek gleby przez 

przewód pokarmowy dżdżownie wpływa na przyswajalność znajdujących 

się w tych cząstkach składników pokarmowych (7). 
Tabela 9 

Zawartość składników mineralnych w ekskrementach dżdżownic i w górnej warstwie 

gleby (wg Lunta i Jacobsona) 
  

    

  

    

Odchod Warstwa 

Składniki dżdźć OSY gleby 
zdzownic | 9 15 om 

, J ogdlny (%) 1,19 0,88 

таре \ wymienny (%) 2,793 1,993 

Ca wymienny 

Stosunek ———————% 23,5 22,6 
Ca ogólny 

ogólny (%) 0,545 0,511 

Magnez wymienny (%) 0,402 0,162 

Mg wymienny 
Stosunek ae 7,87 3,17 

Mg ogólny 

Fosfor przyswajalny (%) 0,150 0,0208 

Potas przyswajalny (%) 0,358 0,0320 

pH | 7,00 6,36 

Wpływ dżdżownie na zawartość składników pokarmowych w glebie 

nie kończy się wraz z ich życiem. Martwe dżdżownice ulegają rozkładowi, 

przyczyniając się również do użyźnienia gleby (5). Russel (7) wykazał 

doświadczalnie, że rośliny lepiej rosną jeśli do gleby doda się martwych 

dzdzownic oraz, że zawarty w ich ciele azot ulega bardzo szybko nitryfi- 

kacji.
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Obok zwiększania przyswajalności składników pokarmowych, skąpo- 
szczety mogą też spełniać ważną rolę w przekształcaniu resztek roślin- 
nych w próchnicę, ponieważ ich przewody pokarmowe stanowią dogodne 
środowisko dla tego rodzaju przemian (4, 5, 7). Szczególną rolę w pow- 
stawaniu próchnicy przypisuje się wazonkowcom (11). 

Ilościowe badania nad pracą dżdżownie rozpoczął już Darwin. Obliczył 
on, że na niektórych pastwiskach dżdżownice mogą w ciągu roku'utwo- 
rzyć nową warstwę gleby o miąższości ponad 5 mm (7). Według nowszych 
badań przeprowadzonych w Niemczech (1) dzdzownice produkowały rocz- 
nie na dobrym, trwałym użytku zielonym do 300 t/ha ekskrementów. 
Oznacza to, że co roku ulegała tam przemieszczeniu przez dżdżownice 
1/10 część warstwy gleby o miąższości 20 cm. 

Również na podstawie badań niemieckich zestawiona jest tabela 10, 
która obrazuje działalność skąposzczetów na pastwiskach trwałych. Na- 

Tabela 10 
Roczna produkcja ekskrementów przez skąposzczety (wg Graffa) 
  

    

| Produkcja 

  
  

  
  

| Ciezar Liczba 
Sposób użytkowania Rodzina osobnika | osobników |” 9772 eks- 

w mg nal m2 | krementow 

w t/ha 

| Dżdżownice 700 41 22 
Grunt orny Wazonkowce 2 2000 a 

_ Dzdzownice 600 97 52 
Pastwisko Wazonkowce 1 10500 13 

wet niezbyt wysoka ilość skąposzczetów produkowała rocznie 65 ton od- 

chodów na 1 ha. Odpowiada to mniej więcej ilości obornika stosowanej 

w ciągu 6 lat na gruntach ornych. Rezultaty działalności skąposzczetów 

na gruntach ornych były przeszło 2,5 razy mniejsze niż na pastwiskach 

trwałych (10). 

Jeszcze bardziej wymowne są wyniki uzyskane przez Evansa w Roth- 

amsted (7). Przedstawia je tabela 11. Ogólny ciężar materiału glebowego 

przerobionego przez dżdżownice był na starym pastwisku 4—7 razy więk- 

szy niż na roli. Uprawa mechaniczna odbija się ujemnie na populacji dż- 

dżownic i na rezultatach ich działalności, zarówno ze względu na zaburze- 

nia spowodowane pracą narzędzi, jak też na zmniejszenie zawartości ma- 

terii organicznej w glebie. Na gruntach ornych dżdżownice nie odgrywają 

większej roli dlatego, że dzięki samym zabiegom uprawowym resztki 

roślinne ulegają w zadowalającym stopniu wymieszaniu z glebą (7). 

Działalność skąposzczetów polegająca na przemieszczaniu gleby ma 

zasadnicze znaczenie tam, gdzie nie wkracza pług, a więc przede wszyst-
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Tabela ll 

Zuzycie gleby przez dzdzownice (wg Evansa) 

Wydaliny 

Liczba | Ciezar Wydaliny dzdzownic Ogólny 

Sposób użyt! . dzdzo- | dzdzo- dzdzownic vi Wier2~ |ciezar zuzy- 
posób użytkowania wie sonia na ae conte) tej gleby 

w tys./ha| w kg/ha nl giedy | warstwie w t/ha 
w t/ha gleby 

w t/ha 

Gleba po starym pastwisku 

orana przez 5 lat 395 332 8 5 13 

Stare pastwisko I 766 605 28 23 50 

Stare pastwisko II 1903 986 63 30 90 

kim na trwałych użytkach zielonych. Na tych użytkach skąposzczety czu- 

ją się najlepiej. Efekty ich działalności rosną z wiekiem użytku zielonego. 

Taki wniosek wypływa z dalszych wyników badań Evansa przytoczonych 

w tabeli 12. Ciężar odchodów pozostawionych przez dzdzownice na po- 

wierzchni pastwiska 70-letniego był 20 razy wyższy niż w wypadku past- 

wiska nowo założonego. Natomiast na pastwisku w wieku 300 lat ilość 

odchodów dżdżownic była ponad 2 razy wyższa w porównaniu z pastwis- 

kiem 70-letnim. 
Tabela 12 

Zależność między wiekiem pastwiska a ilością odchodów 

pozostawionych przez dzdzownice na jego powierzchni 

(wg Evansa) 
  
  

Ciężar ekskrementów wyrzuco- 
iek pastwiska (lat: Wiek pastwiska (lata) nych na powierzchnię w kg/ha 
    

1 1200 

7 4550 

70 25000 

300 57000 

Zdaniem Voisina (11) gleba użytków zielonych jest znacznie lepiej ob- 

rabiana niż jakakolwiek gleba orna. Funkcję narzędzia spełnia w tej ob- 

róbce gleby dżdżownica nazwana przez francuskiego autora „pługiem na- 

tury” który pracuje szczególnie intensywnie na starych, zagospodarowa- 

nych użytkach zielonych. 

Dżdżownice a roślinność użytków zielonych 

Zależność tę można rozpatrywać w dwóch aspektach. Chodzi miano- 

wicie o wpływ dżdżownie z jednej strony na wydajność użytków zielo- 

nych, a z drugiej strony na skład botaniczny tych użytków.
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Nowozelandzki badacz Sears (8) stwierdził istnienie bardzo zgodnej 
i bezpośredniej współzależności pomiędzy ciężarem masy roślinnej znaj- 

dującej się na powierzchni pastwiska a ciężarem całej populacji dżdżow- 

nic w glebie. Na każdy cetnar amerykański dżdżownie przypadało do- 

kładnie 1000 funtów suchej masy roślinnej produkowanej na pastwisku. 

Innymi słowy, na 1 kwintal dżdżownie w glebie przypadała 1 tona suchej 

masy paszy pastwiskowej. Również Evans wykazał w Anglii że żyjące 

w glebie dżdżownice zwiększały plon suchej masy roślin. Zdaniem Russe- 
la (7) tego rodzaju korelacja może mieć charakter pośredni, zwyżki plo- 

nów mogą bowiem być następstwem poprawy warunków fizycznych 

gleby. 
W każdym razie nie ulega wątpliwości fakt, że pastwiska racjonalnie 

zagospodarowane i w związku z dużą wydajnością intensywnie użytko- 

wane posiadają znacznie liczniejszą populację dźdżownic w glebie niż 

pastwiska nie zagospodarowane i na skutek tego nisko produkcyjne. Taka 

jest wymowa cyfr pochodzących z doświadczenia Sucklinga (9), które 

przedstawiłem w tabeli 6. Autor pisze wyraźnie, że z biegiem lat zagospo- 

darowywania zachodziły w populacji dżdżownic zmiany, które szły w pa- 

rze ze wzrostem produkcyjności pastwisk. Wzrostowi wydajności pastwi- 

ska i obsady zwierząt towarzyszyło zwiększenie populacji dżdżownic 

w glebie. Badania innego Nowozelandczyka, Watkina (12) wykazały, że 

przy kombinowanym użytkowaniu kośno-pastwiskowym liczebność dż- 

dżownic w glebie była większa niż przy użytkowaniu wyłącznie pastwis- 

kowym. | 
Zależność wzajemna między wielkością populacji dżdżownic i typem 

zbiorowiska łąkowego była przedmiotem badań Honczarenko (2), prze- 

prowadzonych w okolicach Szczecina. Syntezę wyników badań autorki 

odnośnie dżdżownie przedstawiłem w tabeli 5. Najliczniej występowały 

dżdżownice w zbiorowiskach: 

Deschampsia caespitosa — Festuca rubra, 

Holcus lanatus — Lolium perenne, 

Dactylis glomerata — Agrostis alba. 

Tak wysoką liczebność dżdżownic w zbiorowiskach śmiałka darniowego 

z kostrzewą czerwoną oraz kupkówki pospolitej z mietlicą białawą autorka 

tłumaczy dobrym uwilgotnieniem i wysoką zawartością materii organicz- 

nej w glebie. W związku z dalszymi rozważaniami chciałbym zwrócić 

uwagę na zbiorowisko, w którym współdominowała życica trwała. Pod 

tym zbiorowiskiem znaleziono drugą pod względem liczebności populację 

dżdżownie, pomimo że zawartość materii organicznej w glebie była niższa, 

aniżeli w zbiorowisku typu kupkówki i mietlicy.



—]
 

to
 

J. Filipek 

Według Pawłowskiego i współautorów (6) dżdżownice występują szcze- 
gólnie obficie w glebach pod górskim zespołem Gladiolo-Agrostetum. Ich 
liczba w tym zespole jest wielokrotnie wyższa niż w innych zespołach 
łąkowych. 

Zwięzłą syntezę doświadczeń zagranicznych nad wzajemnymi powią- 
zaniami między populacją dżdżownic i składem florystycznym użytków 
zielonych przedstawił w swej pracy Voisin (11), za którym podaję stresz- 

czenie najważniejszych wyników. Badania zagraniczne były prowadzone 

głównie na pastwiskach, stąd wiele uwagi poświęcono wpływowi dżdżow- 

nic na tak podstawowe rośliny pastwiskowe, jak życica trwała i koniczyna 

biała. _ 

W cytowanym już doświadczeniu Searsa wraz ze wzrostem ciężaru 

dżdżownic pod wpływem odchodów pasących się zwierząt dwukrotnie 

zwiększyła swój udział życica trwała. Tak więc działalność dżdżownic 
wydaje się sprzyjać rozwojowi życicy trwałej. Świadczą o tym bardzo 

wymownie badania Watersa, których wyniki zawiera tabela 13. Waters 

prowadził doświadczenia wazonowe w 4 seriach. Gdy rośliny zakryły gle- 

bę, połowa wazonów każdej serii. otrzymała po 24 dżdżownice z gatunku 

Allolobophora caliginosa na wazon. Jak wynika z tabeli 13, wprowadze- 

nie dżdżownic do wazonów spowodowało bardzo silny wzrost wydajności 

życicy trwałej oraz nieduże zwiększenie zawartości w niej azotu. W mie- 

szance objawiło się to w zmianie proporcji życica : koniczyna na korzyść 

trawy. 

  
    
    

  

Tabela 13 

Wpływ dżdżownic na życicę trwałą i koniczynę białą (wg Watersa) В 

"PPP _ m Względny plon Względna 

. Didic z wazonu zawartość N 
Warianty doświadczenia BEDA - - 

m życica koni. życica koni- 
czyna czyna 

аа ее | brak 100 100 
1. Zycica trwała (sama) | Бата 177 111 

| brak 100 100 
2. Koniczyna biała (sama) | "ma 102 104 

3. Życica z koniczyną brak 102 100 100 100 

w mieszance obecne 213 110 106 103 

4. Życica i koniczyna oddzie- | brak 100 100 . 100 100 

lone płytką metalową | obecne 155 97 114 103 

Dodatek dżdżownic do wazonów nie wywołał żadnych istotnych zmian 

ani w wydajności koniczyny białej, ani w zawartości azotu w tej roślinie. 

Allolobophora caliginosa nie miała więc wpływu na koniczynę białą.
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O korzystnym wplywie dzdzownic na rosliny motylkowe donosi wielu 
badaczy. Wollny obserwował wzrost wydajności motylkowych po umiesz- 
czeniu dżdżownic w wazonach. Również Hopp i Slater stwierdzili w doś- 
wiadczeniach wazonowych wyraźny wzrost udziału procentowego koni- 
czyny białej po dodaniu do gleby dżdżownic. Bates prowadził na trwa- 
łych pastwiskach równoległe obserwacje procentowego udziału koniczyny 
białej i ilości odchodów dżdżownic. Z uzyskanych wyników (tabela 14) 
badacz ten wyciąga wniosek, że istnieje współzależność pomiędzy ciężarem 
odchodów dżdżownic i udziałem procentowym koniczyny białej. Bates 

„ uważa, że działalność dżdżownic wpływa dodatnio na rozwój koniczyny 
białej, nie potrafi jednak powiedzieć, na czym ten wpływ polega. 

Tabela 14 

Zależność między ilością odchodów dźdżownic i udziałem 

procentowym koniczyny białej (wg Batesa) 
  
  

Cież owie- . 
Zar pow Udział Liczba odcho- koni- 

    

Nr dów dżdżownic trzno-suchych czyny białej 
pastwiska na 1 m2 odchodów w g хе. Oh 

na 1 m? 

1 20 135 3,0 

2 27 126 5,5 

3 24 93 6,0 

4 31 165 8,0 

5 20 108 10,0 

6 72 300 33,0 

Wyjaśnienie wpływu dżdżownic na koniczynę białą zawdzięczamy ba- 

daczowi nowozelandzkiemu Holmesowi. Zaobserwował on, że na skutek 

umieszczenia dżdżownice w glebie zasobnej w molibden ogólny, ale bardzo 

ubogiej w molibden przyswajalny, koniczyna biała przybierała ciemno- 

zielone zabarwienie. Autor postawił hipotezę, iż dżdżownice, przepuszcza- 

jąc glebę przez swój przewód pokarmowy, wpływają na zwiększenie przy- 

swajalności zawartego w tej glebie molibdenu. Pierwiastek ten odgrywa 

ważną rolę w procesie asymilacji azotu przez bakterie brodawkowe. 

Hipoteza Holmesa wyjaśnia różną reakcję koniczyny białej na dżdżow- 

nice. Na glebie ubogiej w molibden przyswajalny, ale dostatecznie zasob- 

nej w molibden ogólny, działalność dżdżownic faworyzuje rozwój koni- 

czyny białej. Natomiast w wypadku gleby o dużej zawartości przyswajal- 

nego molibdenu dżdżownice nie mają żadnego wpływu na udział koniczy- 

ny białej. 

Dodatnie oddziaływanie dżdżownie nie ogranicza się do życicy i koni- 

czyny. Dżdżownice wpływają na ogólną poprawę runi użytków zielonych.
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Poprawie tej towarzyszy nie tylko wzrost ogólnej liczby dzdzownic, lecz 
również pojawienie się najbardziej aktywnych gatunków.. Świadczą o tym 
przeprowadzone w Szkocji badania, których streszczeniem jest tabela 15. 
Rodzaj Allolobophora nie występował zupełnie na pastwiskach o kwaśnej 
glebie (Ii II). Allolobophora caliginosa pojawiła się wraz z koniczyną białą 
na pastwisku III, dochodząc do 34% populacji na pastwisku racjonalnie 
użytkowanym o szlachetnej runi (IV). Pastwisko kwaterowe zawierało 
w glebie o 850% więcej dżdżownice niż wygony wrzosowiskowe (1). 

  
  

  
  

          

        

  

Tabela 15 
Poprawa jakości runi i zmiany w populacji dżdżownic (wg Guilda) 

III 

Ruń IV 

ulepszona, Ruń 

I twarde nieco bardzo 

Twarde zioła koniczyny ulepszona 

siata z niedużą białej, z dobrymi 

i wrzosy. ilością | break: | tręwawi s , Gleba WIZOSÓW. wrzosów. i koniczyną 
Dżdżownice kwaśna, Gleba Pastwisko białą, 

forfowa je niegdyś WYrzosOw 

- kwaterowe, brak. Pa- 

kwaśna | później stwisko 
zdegra- kwaterowe 

dowane 

tys./ 5 tys./ 0 tys./ 0 tys./ ó 

/ha b /ha у /ha M /ha M 

Allolobophora caliginosa — — — — 55,6 22,3 197,0 34,0 
Allolobophora longa i chlorotica — — — — — —- 14,2 2,4 
Lumbricus rubellus 10,5 17,1 54,0 424 65,0 260 1545 26,6 
Lumbricus castaneus i terrestris 5,2 8,5 2,0 16 443 17,7 141,5 24,4 
Dendrobaena rubida 

    

  

i octaedra 210 342 391 31,2 675 27,0 142 24 
Inne gatunki 247 402 310 248 180 70 584 102 

Ogétem 61,4 100,0 126,1 100,0 250,4 1000 579,8 100,0 
  

Wzrost ilości dżdżownie 

w liczbach względnych 100 — 206 — 410 — 950 — 

Z punktu widzenia roli, jaką odgrywają dżdżownice na użytkach zie- 

lonych, ciekawa jest historia pewnego pastwiska położonego w górzystej 

części Nowej Zelandii, którą podaję za Voisinem (11). Pastwisko było ubo- 
gie i zaniedbane. W latach 1925—30 właściciel przeszczepiał na to pastwi- 

sko skrawki darni wraz z przylegającą do nich warstwą próchniczną, 
w której znajdowały się dżdżownice lub ich jaja. Darnina pochodziła
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z żyznego pastwiska położonego w jednej z dolin. Już po 13 latach można 

było obserwować uderzające zmiany w runi pastwiskowej spowodowane 

wprowadzeniem do gleby dżdżownic. Ubogie pastwisko górskie typu miet- 

licy pospolitej i dantonii przekształciło się w pastwisko o przewadze 2у- 

cicy trwałej. Równocześnie wzrosła wydajność i obsada tego pastwiska. 

Pominięcie przez właściciela, w jego operacji przeszczepiania dżdżow- 

nic, pewnej części pastwiska odizolowanej w sposób naturalny od reszty 

terenu pozwoliło Nielsonowi przeprowadzić w 1949 r. porównawcze bada- 

Tabela 16 

Wpływ dźdżownic na skład botaniczny pastwisk (wg Nielsona) 
  
  

I II III 

Pastwisko nielPastwisko po-| Pastwisko 

opanowane |łożone w stre-| opanowane 

przez aktywne| fie pośredniej |przez aktywne 

dżdżownice. między dżdżownice. 

Ruń uboga IiIII Ruń ulepszona 

Dżdżownice; skład gatunkowy runi 

  

Liczba dżdżownic na 1 m” 

Allolobophora caliginosa — 110 1075 

Lumbricus rubellus 67 133 166 

Eisenia rosea — — 11 

Skład botaniczny w % wagowych 

Życica trwała 2 13 42 

Mietlica pospolita 55 45 19 

Dantonia 21 10 — 

Kłosówka wełnista 5 8 18 

Inne trawy — 4 

Koniczyna biała — 1 3 

Koniczyna drobnogłówkowa 2 8 6 

Chwasty 5 4 6 

Mchy 10 7 — 

nia nad populacja dzdzownic i sktadem florystycznym runi pastwiskowej. 

Uzyskane przez Nielsona wyniki zawarte są w tabeli 16. Liczby te ujaw- 

niają w sposób oczywisty korelację pomiędzy rozwojem aktywnych 

dżdżownic pochodzenia europejskiego a składem gatunkowym porostu 

pastwiskowego. Dżdżownica Allolobophora caliginosa przyczyniła się do 

tego, że udział życicy trwałej wzrósł z 2 do 42%, podczas gdy udział miet- 

licy pospolitej spadł z 55 na 19%. Pod wpływem tej dżdżownicy znikła 
zupełnie z porostu dantonia i mchy, a pojawiła się koniczyna biała. 

Poprawa ubogich użytków zielonych przez samo wprowadzanie do 

gleby dżdżownic jest metodą znaną nowozelandzkim farmerom od dawna. 

Zdaniem Searsa (8) do tego celu najlepiej nadaje się rodzaj Allolobophora.
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