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Abstract. Investigations on revitalization of soils were carried out in the years 
2003-2009  in forest nurseries Biaùe Bùota (Forest District in Bydgoszcz) and 
Bielawy (Forest District in Dobrzejewice). The main factor of the study was 
mulching with ectohumus obtained from fresh coniferous forest.  In addition, 
different kinds of compost and different ways for irrigation in forest nurseries were 
used. On the basis of the study on the soils conducted with bioindication method it 
was fund that organic fertilization with different composts did not influence 
distinctly on the improvement of biological activity of soils. Mulching with fresh 
ectohumus including the living edaphon was the factor improving the bioactivity.

WSTÆP
Jakoúã produkcji szkóùkarskiej znacznie uzaleýniona jest od stanu 

biologicznego gleb. Organizmy glebowe wpùywajà bowiem na ýyznoúã gleby i 
wzrost mùodych drzew, bioràc udziaù w procesach glebotwórczych oraz tworzàc 
liczne powiàzania z systemami korzeniowymi siewek. Niestety w starszych, 
intensywnie eksploatowanych szkóùkach leúnych obserwuje siæ procesy 
degradacyjne polegajàce zmniejszeniu róýnorodnoúci biologicznej, m.in. grzybów 
ektomikoryzowych [Aleksandrowicz-Trzciñska 2004]. Jest oczywistym, ýe 
wspóùýycie mikoryzowe warunkuje prawidùowy rozwój drzew, który jest 
szczególnie waýny w wieku mùodocianym. Pogorszenie stanu mikoryz w szkóùkach 
najczæúciej wiàýe siæ z nadmiernà alkalizacjà gleby, nawoýeniem, stosowaniem 
pestycydów i mechanicznà uprawà gleby. W takich warunkach jakoúã produkcji 
szkóùkarskiej na ogóù spada. Gatunki grzybów zaliczane do ektomikoryzowych to 
jednak tylko niewielka, choã bardzo waýna dla drzew, czæúã edafonu. Naleýy 
pamiætaã, iý w glebach leúnych mikroorganizmy te tworzà sieã zaleýnoúci, czæsto o 
charakterze troficznym, z innymi mikroorganizmami oraz z mikro- i mezofaunà 
glebowà.
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Majàc na uwadze poprawæ róýnorodnoúci biologicznej gleb przez 
polepszenie warunków rozwoju dla edafonu, moýna wzbogacaã gleby szkóùek w 
materiæ organicznà – m. in. przez nawoýenie organiczne oraz stosowaã 
úcióùkowanie, przy wykorzystaniu  próchnicy nadkùadowej (ektopróchnicy) 
pochodzàcej z gleb leúnych. W szkóùkach leúnych najbardziej znanym zabiegiem i 
najczæúciej stosowanym jest nawoýenie specjalnie przygotowanymi do tego celu 
kompostami. Natomiast úcióùkowanie stosuje siæ rzadko – zabieg ten znany jest i 
czæsto stosowany w sadownictwie i ogrodnictwie, oczywiúcie przy udziale innych 
substratów. W przypadku zastosowania do úcióùkowania ektopróchnicy leúnej 
problemem moýe byã jednak samo miejsce pozyskania materiaùu do tego zabiegu. 
Warstwa ta w glebach leúnych, szczególnie w borach sosnowych, jest gruba – ma od 
kilku do kilkunastu cm miàýszoúci – i niezmiernie waýna dla funkcjonowania 
caùego ekosystemu. Pozyskaã wiæc naleýy jà tak, by nie naruszyã delikatnej 
struktury ekologicznej borów sosnowych. 

Prowadzone i planowane w Polsce na duýà skalæ inwestycje 
komunikacyjne, usytuowane czæsto na terenach leúnych, dajà wyjàtkowà szansæ 
wykorzystania próchnicy nadkùadowej do rewitalizacji szkóùek leúnych. Z 
wierzchniej warstwy gleby leúnej moýna przygotowaã kompost [Rolbiecki i in. 
2009] lub úwieýà, zawierajàcà ýywy edafon, spoýytkowaã do úcióùkowania. 
Gùównym zamierzeniem úcióùkowania, poza dostarczeniem do gleb cennej materii 
organicznej, jest zaszczepienie jej edafonem leúnym. Zabiegi te powinny 
pozytywnie wpùynàã na wzrost aktywnoúci biologicznej gleb i wiækszà 
efektywnoúã mikoryzacji. Z literatury wiadomo, ýe wzbogacanie gleb szkóùek leúnà 
úcióùkà wpùywa na wzrost mikoryzacji siewek nawet o 80% [Szoùtyk 2003]. 

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wybranych wyników badañ, 
prowadzonych od 2003 r. na terenach szkóùek leúnych w Biaùych Bùotach 
(Nadleúnictwo Bydgoszcz) oraz w Bielawach (Nadleúnictwo Dobrzejewice), nad 
rewitalizacjà gleb. Badania te dotyczyùy wpùywu zabiegów melioracyjnych – 
nawoýenia róýnymi kompostami, úcióùkowania i nawadniania – na wzrost siewek 
drzew leúnych, stan mikoryz oraz aktywnoúã biologicznà gleb [Klimek i in. 2008, 
2009; Rolbiecki S. i in. 2009, 2010]. Podjæte badania zgodne sà z programem DGLP 
pt.: „Kierunki rozwoju szkóùkarstwa w Lasach Pañstwowych na lata 2009-2015”, w 
którym m.in. napisano, ýe w celu utrzymania produkcji dobrej jakoúci sadzonek w 
szkóùkach polowych naleýy wùaúciwie gospodarowaã materià organicznà przez 
systematyczne organiczne nawoýenie gleb oraz w sytuacji ograniczonych 
moýliwoúci stosowania úrodków chemicznych w leúnictwie poszukiwaã 
alternatywnych, biologicznych metod ochrony produkcji szkóùkarskiej [DGLP 
2008].

Udatnoúã zaproponowanych zabiegów melioracyjnych oceniano za 
pomocà metody bioindykacyjnej z wykorzystaniem mechowców (Acari, 
Oribatida), jako wskaêników aktywnoúci biologicznej gleb. W tej pracy zostanà 
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przedstawione wybrane wyniki dotyczàce liczebnoúci i róýnorodnoúci gatunkowej 
mechowców w kolejnych doúwiadczeniach pod wpùywem róýnych czynników.

OPIS TERENU BADAÑ I METODY
Ogólna charakterystyka prowadzonych badañ. Szkóùki leúne w Biaùych Bùotach 
i Bielawach poùoýone sà na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w 
Toruniu. W Biaùych Bùotach kolejne doúwiadczenia prowadzono na glebie rdzawej 
wùaúciwej wytworzonej z piasku luênego, a w Bielawach dominowaù piasek sùabo 
gliniasty. Szczegóùowe informacje na temat wùaúciwoúci badanych gleb moýna 
znaleêã we wczeúniej opublikowanych pracach [Klimek i in. 2008, 2009; Rolbiecki 
S. i in. 2009, 2010]. Wszystkie doúwiadczenia zostaùy zaùoýone metodà losowanych 
podbloków w ukùadzie zaleýnym (split-plot), w czterech powtórzeniach 
(replikacjach).

W latach 2003-2004 w szkóùce Biaùe Bùota w uprawach sosny zwyczajnej 
(So)  (Pinus sylvestris L.) i brzozy brodawkowatej (Brz) (Betula pendula Roth) w 
dwuletnim cyklu prowadzono badania, w których czynnikiem pierwszego rzædu 
byùo nawadnianie zastosowane w trzech nastæpujàcych wariantach wodnych: bez 
nawadniania (kontrola), nawadnianie kroplowe i mikrozraszanie. Czynnik 
drugiego rzædu stanowiùo nawoýenie, zastosowane w dwóch wariantach: 
nawoýenie mineralne (standard stosowany w szkóùkach leúnych) oraz nawoýenie 
organiczne (kompost). Kompost wyprodukowany byù na bazie osadów úciekowych 

-1(80%) i torfu wysokiego (20%) – rozrzucono go wczesnà wiosnà w iloúci 100 t · ha  i 
przemieszano z wierzchnià warstwà gleby do gùæbokoúci 10 cm. Úcióùkowanie 
ektopróchnicà pozyskanà z powierzchni zræbowej na siedlisku boru úwieýego 

3 -1
przeprowadzono przed wysiewem nasion stosujàc dawkæ 100 m  · ha . Úwieýa 
úcióùka, w tym i nastæpnych doúwiadczeniach, zaraz po rozrzuceniu na powierzchni 
gleby byùa delikatnie zmieszana z wierzchnià (1-2 cm) jej warstwà, a nastæpnie 
bardzo intensywnie nawodniona.

W latach 2006-2007 w tej samej szkóùce w uprawach sosny zwyczajnej 
(ryc. 1) i modrzewia europejskiego (Md) (Larix decidua Mill.) pierwszym 
czynnikiem byùo nawoýenie organiczne zastosowane w dwóch wariantach: 
higienizowane osady úciekowe (⅔ ) z dodatkiem (⅓ ) kory (N ) bàdê trocin (N ). 1 2

Drugim czynnikiem byùo úcióùkowanie (S) stosowane równieý w dwóch 
wariantach: próchnicà nadkùadowà z boru úwieýego i bez úcióùkowania (kontrola – 
C). Zastosowano takie same dawki jak w poprzednim doúwiadczeniu. Jednak w tym 
przypadku úcióùkowanie przeprowadzono w czerwcu po wschodach siewek, 
poniewaý wczeúniejsze úcióùkowanie nieco utrudniaùo siew. Úcióùkæ pobrano spod 
dojrzaùego drzewostanu w typie siedliskowym boru úwieýego. Caùa powierzchnia 
doúwiadczenia byùa nawadniana za pomocà mikrozraszaczy.

W szkóùce Biaùe Bùota w latach 2008-2009 w uprawach buka zwyczajnego 
(Bk) (Fagus silvatica L.) (ryc. 2), sosny zwyczajnej i lipy drobnolistnej (Lp) (Tilia 
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cordata Mill.) badano wpùyw nawoýenia kompostem (K) (osad úciekowy 60% + 
kora sosnowa 40%) i úcióùkowania próchnicà nadkùadowà (S), które 
przeprowadzono w tym przypadku w poùowie wrzeúnia, by uzyskaã wiækszà 
liczebnoúã aktywnego edafonu – w tym okresie, w porównaniu z czerwcem, 
przewaýnie w glebach leúnych panujà korzystniejsze warunki wilgotnoúciowe. 
Zastosowano takie same dawki kompostu i úcióùki jak w latach 2006-2007. W 
wariantach C i CS zastosowano standartowe nawoýenie mineralne przewidziane dla 
szkóùek leúnych.

Równolegle z doúwiadczeniem w Biaùych Bùotach w latach 2008-2009 
przeprowadzono teý w szkóùce Bielawy w uprawie sosny wstæpne badania nad 
zastosowaniem kompostu (K) przygotowanego na bazie próchnicy nadkùadowej 
pochodzàcej z dojrzaùego drzewostanu z siedliska boru úwieýego z terenów 
budowanej autostrady A-1. Pobrany w 2007 r. ze zræbu materiaù glebowy byù 
najpierw rozdrobniony i skùadowany na pryzmach, a nastæpnie wczesnà wiosnà 
rozrzucony na terenie odpowiednich kwater. Drugim czynnikiem byùo 
úcióùkowanie (S) we wrzeúniu. W wariantach C i CS zastosowano, podobnie jak w 
Biaùych Bùotach, standartowe dla szkóùek nawoýenie mineralne.
Metodyka badañ akarologicznych. Próbki gleby do badañ akarologicznych w 
kaýdym roku pobierano dwukrotnie: wiosnà – w drugiej dekadzie czerwca oraz 
jesienià – pod koniec paêdziernika. Wiosnà i jesienià z kaýdego wariantu kolejnych 
doúwiadczeñ pobrano po 12 (lata 2003-2004 i 2006-2007) lub 10 (lata 2008-2009) 

2próbek gleby, kaýda z 17 cm  do 3 cm gùæbokoúci. Próbki poddano ekstrakcji przez 7 
dni w aparatach Tullgrena. Uzyskane w trakcie ekstrakcji roztocze koserwowano w 
alkoholu etylowym i nastæpnie preparowano. Mechowce oznaczono do gatunku lub 
rodzaju, ùàcznie ze stadiami mùodocianymi. Úrednie zagæszczenie (N) tych roztoczy 

2podano w przeliczeniu na 1 m  gleby, a róýnorodnoúã gatunkowà okreúlono za 
pomocà úredniej liczby gatunków w próbce (s). Przed analizà statystycznà dane 
liczbowe poddano logarytmowaniu – ln(x+1) [Berthet i Gerard 1965]. Obliczenia 
statystyczne wykonano za pomocà programu Statistica stosujàc test Tukeya.

WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE
Mechowce jako indykatory biologicznej aktywnoúci gleb. Uwaýa siæ, ýe 
zwierzæta glebowe mogà byã wykorzystane w procesach regeneracji gleb dwojako: 
po pierwsze mogà przyspieszaã metabolizm gleb, a po drugie mogà byã 
wykorzystane jako wskaêniki stanu biologicznego gleb [Haimi 2000]. Mechowce 
mogà byã dobrymi bioindykatorami, poniewaý tworzà liczne zgrupowania o duýym 
bogactwie gatunkowym, sà úciúle uzaleýnione od warunków úrodowiska, majà 
niewielkie rozmiary, ponadto sà szeroko rozpowszechnione w ekosystemach 
làdowych [Niedbaùa 1980]. Dotychczas okazaùy siæ one dobrymi wskaênikami 
stopnia rozkùadu i biologicznych wùaúciwoúci próchnic leúnych [Seniczak 1979], 
etapów sukcesji biocenoz [Rajski 1961] i wielu oddziaùywañ antropogenicznych 
[Axelsson i in. 1973, Klimek 2000]. Mechowce sà w wiækszoúci saprofagami. 
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Dotychczas opisano ok. 10 tys. gatunków tych roztoczy, a szacuje siæ, iý moýe 
istnieã od 50 do 100 tys. gatunków [Schatz 2002]. 

W literaturze brakuje informacji o skùadzie gatunkowym i liczebnoúci 
roztoczy w glebach szkóùek. Z badañ autora wynika, ýe w tym úrodowisku ýyjà 
nieliczne i maùo zróýnicowane gatunkowo roztocze [Rolbiecki R. i in. 2005, 
Rolbiecki S. i in. 2006]. Moýna tam spotkaã gatunki pospolite w glebach leúnych 
zaliczane do eurytopowych, takie jak Oppiella nova (Oudemans) i Tectocepheus 
velatus (Michael). Gatunki te sà liczne w dojrzaùych borach sosnowych z 
wyksztaùconà próchnicà typu mor. Wymienione gatunki najczæúciej dominujà teý w 
kilkuletnich uprawach leúnych po odnowieniach i zalesieniach, sà tam znacznie 
liczniejsze niý w szkóùkach, jednak nie tak liczne jak w starszych drzewostanach. W 
tych ostatnich róýnorodnoúã gatunkowa i liczebnoúã mechowców jest wysoka (100-

-2
200 tys. osobn. · m ). Przedstawiony ukùad wystæpowania, w róýnych stadiach 
rozwojowych lasu, pospolitych gatunków Oribatida wskazuje, ýe materiaù do 
introdukcji moýna pozyskiwaã z gleb drzewostanów przeznaczonych do wyciæcia, 
np. ze wzglædu na planowane drogi lub inne inwestycje.

Mechowce, poza istotnym udziaùem w procesach glebotwórczych, 
speùniajà teý inne funkcje – np. do powierzchni ich ciaù ùatwo przylepiajà siæ 
zarodniki grzybów, mechowce powodujà teý oýywienie starych i nieaktywnych 
kolonii grzybów, na których ýerujà. Stawonogi te nazywane sà katalizatorami 
aktywnoúci mikroorganizmów, a wspóùpraca mikroorganizmów i roztoczy 
przyspiesza od 2 do 5 razy proces rozkùadu materii organicznej. 

Introdukcja mechowców wraz ze úcióùkà, moýe wiæc pozytywnie wpùywaã 
na mikroorganizmy. Fauna glebowa ýerujàc na nich stymuluje ich wzrost [Hanlon i 
Anderson 1979, 1980], moýe teý zaszczepiaã glebæ zarodnikami grzybów przez 
defekacjæ i przenoszenie ich na nowe substraty [Lussenhop 1992]. Wiadomo, ýe 
mechowce ýerujà na niektórych grzybach ektomikoryzowych [Schneider i in. 2004, 
2005], przyczyniajàc siæ do ich rozprzestrzeniania i stymulacji wzrostu [Setala 
1995]. 
Úcióùkowanie i nawoýenie organiczne jako metoda rewitalizacji gleb. Jak juý 
wspomniano, gleby starszych szkóùek ulegajà stopniowej degradacji – obserwuje 
siæ obniýenie poziomu kolonizacji mikoryzowej i zmniejszenie bioróýnorodnoúci 
grzybów mikoryzowych oraz zastæpowanie wùaúciwych dla drzew leúnych 
ektomikoryz, ektendomikoryzami [Aleksandrowicz-Trzciñska 2004]. Uwaýa siæ 
teý, ýe nawet w szkóùkach zaùoýonych na gruntach leúnych tylko do okoùo 10 roku 
ich uýytkowania nie wystæpujà zakùócenia w mikrotrofizmie sadzonek.

Aby przeciwdziaùaã tym procesom w szkóùkach polowych najczæúciej 
stosuje siæ nawoýenie organiczne kompostami lub nawoýenie zielone. Zastosowane 
w szkóùce w Biaùych Bùotach komposty nie wpùywaùy na liczebnoúã i róýnorodnoúã 
gatunkowà mechowców [Klimek i in. 2008, 2009; Rolbiecki S. i in. 2009, 2010]. 
Czynnikiem, który wyraênie ksztaùtowaù te wskaêniki byùo úcióùkowanie. W 
doúwiadczeniu w latach 2003-2004 zabieg ten przeprowadzono przed wysiewem 
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Ryc. 1. Œció³kowane siewki sosny w szkó³ce leœnej w Bia³ych B³otach (sierpieñ 2006r.)
�ród³o: Opracowanie w³asne

Ryc. 2. Œció³kowane siewki buka w szkó³ce leœnej w Bia³ych B³otach (wrzesieñ 2008r.)
�ród³o: Opracowanie w³asne
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nasion, a zagæszczenie mechowców na powierzchniach úcióùkowanych w uprawie 
-2 

sosny wynosiùo od 1,20 do 4,77 tys. osobn. · m (tab. 1). W brzozie w tym okresie 
ýyùo wyraênie wiæcej Oribatida, szczególnie w dwulatce – 3,16-12,01 tys. osobn. · 

-2
m . Wyýsza liczebnoúã i róýnorodnoúã gatunkowa tych roztoczy moýe wynikaã z 
warunków ekologicznych, jakie stwarza brzoza – duýe siewki tego gatunku lepiej 
ocieniajà glebæ i zapobiegajà nadmiernemu przesuszaniu jej wierzchniej warstwy, 
które moýe byã bardzo szkodliwe dla fauny [Lindberg i Bengtsson 2005]. Ponadto 
brzoza juý w pierwszym roku uprawy (jesienià) dostarcza znacznej iloúci materii 
organicznej pod postacià opadùych liúci, które tworzà dobre warunki troficzne dla 
saprofagów. 

Wyniki uzyskane w niniejszych badaniach wskazujà na bardzo istotnà rolæ 
nawadniania przy introdukcji edafonu. W nienawadnianej soúnie po úcióùkowaniu 
nie odnotowano wzrostu liczebnoúci mechowców w porównaniu z tradycyjnà 
szkóùkà, która byùa deszczowana. Lepsze efekty introdukcji edafonu w uprawie 
brzozy mogà wskazywaã na pozytywny wpùyw tego gatunku na wùaúciwoúci 
biologiczne gleb. Zakùadanie upraw brzozy w szkóùkach leúnych w dwuletnim 
cyklu, w poùàczeniu z introdukcjà edafonu i intensywnym nawadnianiem, moýe 
mieã wiæc duýe znaczenie w rewitalizacji szkóùek.

Úcióùkowanie wczesnà wiosnà, jeszcze przed wysiewem nasion, utrudnia 
niestety sam siew, dlatego w latach 2006-2007 zabieg ten przeprowadzono zaraz po 
wzejúciu siewek (w czerwcu). W doúwiadczeniu tym w uprawach sosny i 
modrzewia poza úcióùkowaniem testowano komposty z dodatkiem kory i trocin. W 
pierwszym roku uprawy obydwu gatunków zagæszczenie i róýnorodnoúã 
gatunkowa mechowców w wariantach bez úcióùkowania byùy niskie (tab. 2). W tym 

-2roku po úcióùkowaniu zagæszczenie wzrosùo do poziomu 4,16-6,65 tys. osobn. · m  
-2

w soúnie i 2,51-4,01 tys. osobn. · m  w modrzewiu. W drugim roku w uprawie sosny 
liczebnoúã omawianych roztoczy osiàgnæùa poziom 20,47 na stanowisku SN  i 1

-2Tab.1. Úrednia liczebnoúã (N w tys. osobn. · m ) i róýnorodnoúã gatunkowa (s) mechowców 
w uprawach sosny i brzozy w szkóùce Biaùe Bùota w latach 2003-2004

aObjaúnienia:  – te same litery oznaczajà brak róýnic istotnych statystycznie (p<0,05)
Êródùo: Opracowanie wùasne.
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-2
14,67 tys. osobn. · m  w wariancie SN , który naleýy uznaã za bardzo wysoki. Dla 2

porównania w soúnie w latach 2003-2004 maksymalne zagæszczenie wynosiùo 4,77 
-2

tys. osobn. · m  (tab. 1). W innych podobnych badaniach porównywano 
efektywnoúã introdukcji edafonu na gruntach porolnym i leúnym w róýnych 
warunkach pluwio-termicznych [Rolbiecki R. i in. 2007, 2008, 2009]. Niskà 
udatnoúã przeprowadzonej w czerwcu 2005 r. introdukcji na gruncie leúnym 
powiàzano z maùà iloúcià opadów wiosnà tego roku w miejscu pobrania úcióùki.

W uprawie modrzewia w pierwszym roku badañ zagæszczenie Oribatida po 
úcióùkowaniu byùo nieco niýsze niý w soúnie (tab. 2). W drugim roku uprawy 
zagæszczenie to wzrosùo dwukrotnie tylko na stanowisku SN , a w wariancie SN  1 2

nieznacznie spadùo. Poprawa stanu biologicznego gleb w uprawie modrzewia po 
przeprowadzeniu úcióùkowania byùa jednak wyraêna i potwierdzona statystycznie, 
choã wzrost aktywnoúci biologicznej jest mniejszy niý w przypadku upraw sosny i 
brzozy.

Ze wzglædu wystæpujàcà czæsto w czerwcu niskà wilgotnoúã úcióùki leúnej i 
trudnoúci z pozyskaniem odpowiedniego materiaùu do introdukcji, w latach 2008-
2009 w tej samej szkóùce w uprawach buka, sosny i lipy prowadzono badania nad 
efektami úcióùkowaniem we wrzeúniu. Dodatkowym czynnikiem w tych badaniach 
byùo nawoýenie kompostem z 40% dodatkiem kory.

W wymienionych uprawach na stanowiskach bez úcióùkowania liczebnoúã i 
róýnorodnoúã gatunkowa mechowców byùa niska przez caùy cykl badañ (tab. 3). 
Natomiast na powierzchniach úcióùkowanych odnotowano istotny statystycznie 
wzrost obydwu wskaêników. W uprawie buka w drugim roku badañ zagæszczenie 

-2
mechowców wzrosùo do poziomu ok. 8 tys. osobn. · m , w soúnie w tym samym 

-2czasie byùo znacznie niýsze – 2,35-4,46 tys. osobn. · m . Inaczej ksztaùtowaù siæ 
ukùad liczebnoúci pod siewkami lipy: na stanowisku CS w trakcie cyklu 

-2badawczego liczebnoúã wzrosùa z 5,33 do 12,67 tys. osobn. · m , a na powierzchni 

-2Tab. 2. Úrednia liczebnoúã (N  w tys. osobn. · m ) i róýnorodnoúã gatunkowa (s) 
mechowców w uprawach sosny i modrzewia w szkóùce Biaùe Bùota w latach 2006-2007

Objaúnienia jak w tab. 1
Êródùo: Opracowanie wùasne. 
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-2
KS byùa wyjàtkowo wysoka w pierwszym roku badañ (18,87 tys. osobn. · m ) i w 
drugim roku spadùa do ok. 1/3 tej wartoúci.

Z badañ tych wynika, iý przeprowadzona we wrzeúniu introdukcja edafonu 
daùa efekt zbliýony do tego, który uzyskano we wczeúniejszych badaniach – 
úcióùkowanie w kwietniu lub czerwcu. Naleýy jednak pamiætaã, ýe okres 
oddziaùywania úcióùki na siewki jednoroczne ogranicza siæ jedynie do koñca 
wegetacji, ale ryzyko zwiàzane z nadmiernym przesuszeniem úcióùki przed 
introdukcjà jest znacznie mniejsze, a potencjalna udatnoúã tego zabiegu wiæksza.

W latach 2008-2009 w uprawie sosny w szkóùce Bielawy koùo Torunia 
przeprowadzono wstæpne badania nad rewitalizacjà gleby przy wykorzystaniu 
kompostu przygotowanego na bazie ektopróchnicy pozyskanej z siedliska boru 
úwieýego z miejsca wyciætego drzewostanu pod budowæ autostrady A-1 [Rolbiecki 
S. i in. 2009, 2010]. Wiosnà w glebach szkóùki ýyùo wyjàtkowo maùo mechowców 

-2
(0,06-0,18tys. osobn. · m ), które byùy reprezentowane tylko przez dwa gatunki – 
Oppiella nova i Tectocepheus velatus. Tak niewielki poziom liczebnoúci i 
róýnorodnoúci gatunkowej mechowców moýe úwiadczyã o niskiej aktywnoúci 
biologicznej gleb szkóùki w okresie wiosny oraz o celowoúci przeprowadzenia 
introdukcji edafonu.

W roku 2008 úrednia liczebnoúã na powierzchniach úcióùkowanych byùa 
-2

wysoka – okoùo 15 tys. osobn. · m  (tab. 4). Stosunkowo wysokie zagæszczenie 
Oribatida stwierdzono teý w wariancie z samym kompostem bez úcióùkowania. Z 
literatury wiadomo, ýe rekonstrukcja fauny glebowej moýe odbywaã siæ w dwoma 
sposobami – przez polepszanie warunków ýycia i stymulacjæ rodzimych populacji 
zwierzàt glebowych (do których zaliczyã moýna samo nawoýenie organiczne) oraz 
przez introdukcjæ nowych, poýàdanych gatunków [Mazur i Tracz 1996]. Zabiegi te 

-2Tab. 3. Úrednia liczebnoúã (N w tys. osobn. · m ) i róýnorodnoúã gatunkowa (s) mechowców 
w uprawach buka, sosny i lipy w szkóùce Biaùe Bùota w latach 2008-2009

Objaúnienia jak w tab. 1
Êródùo: Opracowanie wùasne.
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sà okreúlane mianem zoomelioracji [Szujecki 1990], która obejmuje szereg 
czynnoúci prowadzàcych do poprawy warunków funkcjonowania organizmów 
glebowych, a gùównym celem tego zabiegu jest przyspieszenie procesów 
glebotwórczych i polepszenie kràýenia materii. 

W szkóùce Bielawy w drugim roku badañ na powierzchniach 
úcióùkowanych úrednie zagæszczenie mechowców byùo znacznie niýsze niý w 
uprawie jednorocznej, a róýnorodnoúã gatunkowa tych roztoczy mocno spadùa (tab. 
4). Najprawdopodobniej byùo to zwiàzane z brakiem nawadniania dwuletnich 
upraw w 2009 r., które wynikaùo z wytycznych nawadniania szkóùek leúnych 
[Rolbiecki S. i in. 2010]. Naleýy nadmieniã, iý doúwiadczenie w szkóùce Bielawy, 
inaczej niý w Biaùych Bùotach, byùo podùàczone do staùego systemu deszczujàcego 
szkóùki i nie byùo moýliwoúci zwiækszenia dawek wyùàcznie dla potrzeb niniejszych 
badañ. Z obserwacji autora wynika, ýe aby uzyskaã trwaùy efekt zoomelioracji 
konieczne jest zwiækszone, w porównaniu z normami wynikajàcymi z wytycznych, 
nawadnianie powierzchni gleby. Pamiætaã teý naleýy o tym, by natychmiast po 
rozrzuceniu úwieýej úcióùki silnie jà nawodniã, bowiem drobne zwierzæta glebowe 
sà bardzo wraýliwe na przesychanie [Lindberg i Bengtsson 2005].
Porównanie dynamiki liczebnoúci mechowców po zastosowaniu róýnych 
wariantów úcióùkowania i nawoýenia organicznego. W doúwiadczeniu 
prowadzonym w Biaùych Bùotach w latach 2003-2004 w uprawie sosny mechowce 
maksimum zagæszczenia uzyskaùy w ostatnim terminie badañ – 10,93 tys. osobn. · 

-2
m  (ryc. 3). W uprawie sosny najwyýsze zagæszczenie tych roztoczy stwierdzono 

-2wiosnà 2004 r. (21,92 tys. osobn. · m ). 
W nastæpnym doúwiadczeniu w latach 2006-2007 w tej samej szkóùce w 

uprawie sosny, tym razem úcióùkowanej w czerwcu, uzyskano maksymalne 
-2 

zagæszczenie na poziomie 37,47 tys. osobn. · m w ostatnim terminie badañ. W 
uprawie modrzewia w kolejnych terminach zagæszczenie byùo na znacznie niýszym 
poziomie, jednak zaznaczyùa siæ wyraêna tendencja wzrostu liczebnoúci.

W doúwiadczeniu w Biaùych Bùotach w latach 2008-2009, w którym 
porównywano efekty introdukcji edafonu w uprawach buka, sosny i lipy, wyraênie 
widaã, iý zabieg ten lepiej powiódù siæ pod siewkami gatunków liúciastych. W 
uprawie sosny jesienià 2009 r. odnotowano spadek liczebnoúci Oribatida do 

-2Tab. 4. Úrednia liczebnoúã (N w tys. osobn. · m ) i róýnorodnoúã gatunkowa (s) mechowców 
w uprawie sosny w szkóùce Bielawy w latach 2008-2009

Objaúnienia jak w tab. 1
Êródùo: Opracowanie wùasne.
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-2Ryc. 3. Liczebnoœæ mechowców (w tys. osobn. • m ) w kolejnych terminach badañ (I-IV) w 
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poziomu, jaki stwierdzono przed úcióùkowaniem. W tym przypadku úcióùkowanie 
przeprowadzono w poùowie wrzeúnia, gdy siewki, szczególnie gatunków 
liúciastych, ocieniaùy juý czæúciowo powierzchniæ gleby, tworzàc lepsze warunki 
dla introdukcji edafonu (ryc. 2), 
a opad liúci jesienià dostarczyù dodatkowego pokarmu dla saprofagów. Caùa 
powierzchnia tego doúwiadczenia, takýe w drugim roku badañ, byùa nawadniana 
systemem niezaleýnym od reszty szkóùki. W tym samym roku w Bielawach 
nawadniania powierzchni nie prowadzono, co skutkowaùo wielokrotnym spadkiem 
liczebnoúci mechowców w porównaniu z jesienià 2009 r. 

Przeprowadzone metodà bioindykacyjnà badania szkóùek w Biaùych 
Bùotach i Bielawach wskazujà, iý dla rewitalizacji gleb samo nawoýenie organiczne 
jest niewystarczajàce, bowiem nie poprawia znaczàco róýnorodnoúci i liczebnoúci 
mezofauny glebowej, której wystæpowanie jest niezbædne dla prawidùowego 
funkcjonowania caùego ekosystemu szkóùki. By przyspieszyã proces kolonizacji 
gleb przez drobne zwierzæta naleýy prowadziã ich introdukcjæ oraz ksztaùtowaã 
warunki dla prawidùowego ich rozwoju przez dostarczenie materii organicznej. 
Dziaùania te okreúlane sà mianem zoomelioracji. Wydaje siæ, ýe w polowych 
szkóùkach leúnych najlepszym rozwiàzaniem jest úcióùkowanie poùàczone z 
nawoýeniem organicznym.

Przy zabiegach tych niezmiernie waýne sà odpowiednie warunki 
wilgotnoúciowe, które zapewniajà rozwój introdukowanego edafonu oraz 
prawidùowy wzrost siewek. Zastosowanà do introdukcji úcióùkæ leúnà naleýy pobraã 
z wilgotnej gleby, która zawiera wiæcej aktywnych form mezofauny, úciúle 
powiàzanej z mikroorganizmami, m. in. z grzybami ektomikoryzowymi, które 
wystæpujàc razem powinny zapewniã prawidùowy wzrost mùodych drzew. Przy 
rewitalizacji gleb duýe znaczenie moýe teý mieã odpowiednie zmianowanie upraw i 
dobór gatunków liúciastych, które tworzà lepsze warunki dla rozwoju fauny 
glebowej niý sosna i modrzew.

WNIOSKI
Z przeprowadzonych metodà bioindykacyjnà badañ gleb szkóùek wynika, 

iý samo nawoýenie organiczne róýnymi kompostami nie wpùywa wyraênie na 
polepszenie aktywnoúci biologicznej gleb. Czynnikiem, który poprawia tæ 
aktywnoúã jest úcióùkowanie úwieýà ektopróchnicà zawierajàcà ýywy 
edafon.Dobre efekty introdukcji edafonu za pomocà úcióùkowania uzyskuje siæ 
zarówno przy przeprowadzeniu jej przed wysiewem nasion, jak i po wzejúciu 
siewek w czerwcu lub wrzeúniu, przy zachowaniu duýej wilgotnoúci úcióùki.

Przy rewitalizacji gleb szkóùek i introdukcji edafonu bardzo istotny jest 
odpowiedni dobór gatunków drzew – dobre wyniki osiàga siæ w uprawach 
gatunków liúciastych (brzozie, buku i lipie), umiarkowane w soúnie, a sùabe w 
modrzewiu.
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Podziækowania
Za moýliwoúã przeprowadzenia niniejszych badañ oraz cenne wskazówki 

przy ich wykonywaniu skùadam serdeczne podziækowania pracownikom 
Nadleúnictw Bydgoszcz i Dobrzejewice oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Pañstwowych w Toruniu.
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STRESZCZENIE
W latach 2003-2009 w szkóùkach leúnych w Biaùych Bùotach (Nadleúnictwo 

Bydgoszcz) i Bielawy (Nadleúnictwo Dobrzejewice) prowadzono badania nad rewitalizacjà 
gleb. Gùównym czynnikiem w 4 oddzielnych doúwiadczeniach byùo úcióùkowanie 
ektopróchnicà pochodzàcà z boru úwieýego, a takýe stosowano komposty wyprodukowane 
na bazie komunalnych osadów úciekowych oraz ektopróchnicy, m.in. w róýnych systemach 
nawadniania szkóùek.

Czynniki kolejnych doúwiadczeñ oceniano za pomocà metody bioindykacyjnej – 
wskaýnikami byùy saprofagiczne mechowce (Acari, Oribatida). Z przeprowadzonych badañ 
wynika, iý samo nawoýenie organiczne róýnymi kompostami nie wpùywa wyraênie na 
polepszenie aktywnoúci biologicznej gleb. Czynnikiem, który poprawia tæ aktywnoúã jest 
úcióùkowanie úwieýà ektopróchnicà zawierajàcà ýywy edafon. Dobre efekty introdukcji 
edafonu uzyskuje siæ zarówno przy przeprowadzeniu jej przed wysiewem nasion, jak i po 
wzejúciu siewek w czerwcu lub wrzeúniu, przy zachowaniu duýej wilgotnoúci úcióùki. Przy 
rewitalizacji gleb szkóùek i introdukcji edafonu bardzo istotny jest odpowiedni dobór 
gatunków drzew – dobre wyniki osiàga siæ w uprawach gatunków liúciastych (brzozie, buku 
i lipie), umiarkowane w soúnie, a sùabe w modrzewiu.

SUMMARY 
Experiments on revitalization of soils were conducted in years 2003-2009  at Biaùe 

Bùota forest nursery (Bydgoszcz Forest District) and at Bielawy forest nursery 
(Dobrzejewice Forest District). The main factor of the four different trials was mulching 
with ectohumus obtained from fresh coniferous forest, and additionally composts produced 
on the base of sewage sludge and ectohumus were applied under conditions of different 
irrigation systems of forest nurseries, too. These factors of the successive experiments were 
estimated with the use of bioindication method, and the saprophage oribatid mites (Acari, 
Oribatida) - were the indices. On the base of the study it was resulted that only organic 
fertilization with different composts did not affect distinctly on the improvement of 
bioactivity of soils. This bioactivity is improved by mulching with fresh ectohumus 
including the living edaphon. Positive results of the edaphon introduction were obtained 
when this measure was conducted before sowing, as well as after the emergence of seedlings 
(in June or in September) on condition of proper humidity of litter. For the revitalization of 
soils in forest nurseries and for the introduction of edaphon, the proper tree species selection 
is very important – good results were obtained in cultivation of broad-leaved species (white 
birch, European beech, small-leaved linden), moderate – in cultivation of Scots pine, and 
poor – in the case of European larch.
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