
KAZIMIERZ SUCHECKI 
  

Kilka uwag o znaczeniu cząstek gleby przy określaniu jej 
wartości siedliskowej. 

(Dokończenie). 

Przed przystąpieniem do badawczych prac terenowych, trzeba 
sobie zdawać sprawę, w jakim stopniu wpływają te poszczególne 
momenty na stan i rodzaj wody w glebie. 

W tym celu przeprowadzono przy katedrze hodowli lasów labo- 
ratoryjne doświadczenie, przy którem postawiono sobie dwa pytania : 

1. Której wielkości cząstki gleby i na jaką wysokość mogą do- 
prowadzić wodę włoskową a to w ilości koniecznej do pobudzenia 
procesu kiełkowania nasion. 

2. Której wielkości cząstki gleby są w stanie utrzymać dopływ 
wody błonkowej w takiej ilości, jaka potrzebna jest do egzystencji 
drzew. 

Do przeprowadzenia tych doświadczeń użyto sosny. Ten bowiem 
gatunek jak to była już poprzednio mowa ma znaczną zdolność 
przystosowania do skrajnych warunków wilgotności gleby, a skutkiem 
tego daje możność najwybitniejszego uwypuklenia jej wpływu na 

skrajne fizjologiczne warunki bytu drzew. 

Młode drzewka są na wszystkie zmiany środowiska, zatem 
l zmiany wilgoci gleby wrażliwsze niż drzewka starsze, dlatego do 

przeprowadzenia doświadczeń użyto siewek sosnowych, obserwując 

je w najmłodszym okresie życia bezpośrednio po skiełkowaniu. 
Jako glebowy materjał doświadczalny był użyty piasek rzeczny 

pobrany z Sanu. Ten piasek rozsortowano przy pomocy sit, służących 

do badania gleby na trzy wielkości, otrzymując w ten sposób: 
materjał A o średnicy cząstek 1—2 mm, materjał B o średnicy 
cząstek 0,5—1 mm, materjał € o wielkości cząstek 0,25—0,5 mm. 
Drobniejszego materjału nie dało się już wydobyć w dostatecznej 
ilości z piasku rzecznego. W zastępstwie tego użyto dublańskiego 
loessu pobranego w głębokości jednego metra. Ten materjał zanali- 

zowany metodą 1 przy pomocy aparatu Atterberga!) wykazał 

następujący skład cząsteczkowy : 
HE 

l) Atterberg: Die mechanische Bodenanalyse. Intern. Mitteil. f. Boden- 

kunde H. 4. 1912.
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1,1/9/, cząstek o średnicy 1—0,5 u|m, 2,669/, cząstek o średnicy 

0,5—0,25 u|m, 28,389/, cząstek o średnicy 0,25—0,05 u/m, 638,39 °/, 

cząstek o średnicy 0,05—0,002, um, 0,89/, cząstek niżej 0,002 u|m, 

0,159], cząstek pozostało jako zawiesina koloidalna w wodzie, lub 

zaginęło skutkiem rozpyłu. 

Czyli jako materjału D użyto gleby o cząstkach w 969/, mniej- 

szych od 0,25 u/m. 

Materjał A B O, celem możliwie dokładnego zwolnienia go od 

cząstek mniejszych jakie mogły być z nim związane, przemyto prądem 

wody, a następnie wszystkie materjały wysuszono pozostawiając je 

przez miesiąc w temperaturze pokojowej. 

Przygotowanemi w taki sposób materjałami wypełniono możliwie 

szczelnie osiem wazonków bez dna (poprostu rur o średnicy 10 cm), 

które to wazonki były sporządzone z blachy cynowanej. Dno wazonków 

zamknięto przy pomocy organtyny, która umożliwiała cyrkulację wody, 

ale nie dopuszczała do wysunięcia gleby z wazonka, a następnie 

wszystkie wazonki umieszczono w wanienkach, w których można było 

utrzymać stan wody na jednakowym, stałym poziomie. 

Wazonki były umontowane w taki sposób, że poziom wody 

w numerze 1—4, znachodził się o 50 cm niżej wierzchniej warstwy 

wypełniającego wazonek materjału, zaś w numerze 5—8 poziom wody 

znachodził się tylko 25 cm niżej nawierzchni materjału w wazonku. 

Czyli w pierwszej grupie, aby zwilżyć nawierzchnię, woda na mocy 

włoskowatości musiała się podnieść o 50 cm; w drugiej grupie na- 

tomiast tylko 25 cm. 

Wazonki Nr. 1 15 wypełniono materjałem A 

7 » 216 я ” B 

» » 810 ” ” C 

” » £18 ” ” D 
Aparaty ustawiono 18 stycznia w pracowni obok okna, po- 

zbawionego insolacji, od strony północno - wschodniej, gdzie tem- 

peratura utrzymywała się na mało wahającym poziomie, około 159 !). 

Następnego dnia można było zauważyć w wazonkach ( 18 

wybitne zwilgotnienie gleby, gdy w pozostałych wazonkach nie było 

żadnych widocznych zmian. [o wskazywało, że cząstki gleby o średnicy 

niżej 0,5 m|m mogą już w krótkim czasie doprowadzić wodę włoskową 

do wysokości 25 em. 

Dnia 19 stycznia wysiano równocześnie do wszystkich wazonków 
po 25 nasion sosnowych. 

Ponieważ rozchodziło się o to aby nasiona były pewne a ich 
  

!) Więcej prób nie można było wykonać ze względów finansowych.
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naturalne wady nie zaważyły na wynikach, użyto do wysiewu nasion 
pochodzących ze znanego, świeżego zbioru, z jednego 100-letniego 
drzewostanu. Nasiona były równocześnie wyłuszczone w laborato- 
ryjnej elektrycznej wyłuszczarni, skutkiem tego dawały gwarancję 
mniej więcej jednakowych zdolności kiełkowania. Zbadane na kieł- 

kownikach, wykazały 929/, względnej zdolności kiełkowania. 

Dnia 10 lutego pojawiły się pierwsze trzy kiełki w wazonku 

Nr. 8, dopiero 238 lutego skiełkowało jedno ziarenko w wazonku 

Nr. (, a od tego czasu kiełkowały nasionka w tych wazonkach 

stopniowo i ostatecznie dnia 9 marca skiełkowało w Nr. 8 22 ziarn, 

w Nr. ¢ 21, zaś w innych wazonkach nie skiełkowało do tego czasu 

żadne nasienie. W wazonku Nr. 4 pokryły się w tym czasie nasionka 

pleśnią, w pozostałych leżały bez zmian. Te objawy pozwalają wnio- 

skować, że tylko cząstki gleby o średnicy 0,5 m/m i 0,25 m|m mogą 

podnieść wodę włoskową do wysokości 25 em a to w ilości do kieł- 

kowania i Życia sosny dostatecznych. Zasiąg tej zdolności nie do- 

chodzi nawet przy cząstkach niżej 0,25 m/m do 50 cm wysokości, zaś 

wszystkie grubsze cząstki gleby nie są w stanie nawet do wysokości 

25 cm zwilżyć gleby w stopniu dostatecznym dla skiełkowania 

nasion. — W takich granicach można uważać pierwsze pytanie za 

rozstrzygnięte. 

Celem ustalenia odpowiedzi na drugie pytanie, (po usunięciu 
poprzednio wysianych nasion), do każdego wazonka wysiano 9 marca 

ponownie po 50 ziarn sosny. Nasiona pochodziły z tego samego zbioru 
1 wyłuszczenia co poprzednie, dawały zatem odpowiedni porównawczy 
materjał. 

Przy drugiej próbie i odpowiedzi na drugie pytanie należało 
się z tem liczyć, że siewki będą musiały rosnąć przez dłuższy czas, 
a na tak ubogich glebach, jak krzemionkowy, gruboziarnisty piasek, 

mogły ucierpieć skutkiem braku pokarmów. Trzeba było podać im 

odpowiednią pożywkę. 

Jako takiej pożywki użyto 59/, gleby próchnicznej, w której 

zawartość próchnicy ustalono poprzednio metodą Kóniga, przy 

pomocy kwasu chromowego i aparatu potasowego *). 

Taka zasobna w próchnicę gleba dawała znaczną gwarancję 

dostarczenia młodym sosenkom karmy, dostatecznej nawet na naj- 

uboższych piaskach. Co zresztą było już stwierdzone przy sposobności 

innych wykonywanych przy katedrze doświadczeń, między innemi 

eee 

1) Kénig: Die Untersuchungen landwirtschftlicher und gewerblich wich- 

tiger Stoffe 1911. 

8 »SYLWAN*“ 1934, — Nr. 4—5.
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na takiej pożywce przeprowadzone zostały w swoim czasie doświad- 
czenia przez tutejszego absolwenta a obecnie inżyniera Lichotę9. 

Zdając sobie z tego sprawę, że obecność próchnicy spowoduje 
zmiany w obiegu wody w glebie, postarano się o to, aby zmiany 
takie były wszędzie możliwie ujednostajnione i dlatego ułożono we 
wszystkich wazonkach tę próchniczną glebę w równych, 7 em grubych 
warstwach na powierzchniach poprzednio opisanych materjałów 
glebowych. 

lak przysposobione wazonki nasycono stopniowo wodą, polewając 
je z góry tak długo dopokąd woda nie pojawiła się na powierzchni 
próchnicy, a równocześnie słup wody w wanienkach zaczął się pod- 
nosić. — Był to dowód, że woda przesyciwszy przestrzenie między 
cząstkami gleby na całej wysokości, połączyła się z wodą w wa- 
nienkach, czyli system wody błonkowej został z góry do dołu 
związany. — Oczywiście potrzebne do tego ilości wody były 
w każdym wazonku, zależnie od wysokości i wielkości cząstek, inne. 
Po nasyceniu gleby wodą uskuteczniono wysiew, a nasiona pokryto 
około l mm grubą warstwą suchej próchnicy. Następnie wazonki 
podlewano każdego dnia równemi ilościami wody, przy pomocy 
pipety, przyczem próchnica była stale wilgotną. 

Siódmego dnia po wysiewie (16 marca), pojawiły się prawie 
równomiernie kiełkując, siewki w wazonkach 1, 2, 3, 4, w wazonkach 
Nr. 5, 6, /, 8, dopiero 18 marca i to w mniejszej ilości. 

Stan takiego opieszałego kiełkowania utrzymywał się stale 
w drugiej grupie wazonków, w których poziom wody był położony 
bliżej powierzchni próchnicy. Gdy natomiast w stosunku do wielkości 
cząstek gleby przebieg kiełkowania był zupełnie nieregularny. Tak 
naprzykład stwierdzono 21 marca: 

(poziom wody 50 cm) Nr. 1 — 26 siewek. Nr. 2 — 31 siewek. 
Nr. 3 — 80 ь„» Nr. 4 — 21  , 

(poziom wody 25cm) Nr. 5 — 17 » Nr. 6 — 20 , 
№. 7 — 10 > Nr. 8 — 16 7) 

W pierwszej grupie przeciętnie 27 siewek w drugiej 16 siewek, 
czyli około 61%/, w stosunku do grupy pierwszej. 

Po 27 dniach licząc od wysiewu (4 kwietnia), gdy już nowe 
siewki nie wschodziły, a w najlepszych warunkach ilość skiełko- 
wanych była zbliżoną do względnego procentu ?) kiełkowania (92 0/5) 
utrzymano podlewanie, skazując w ten sposób siewki na pokrycie 
zapotrzebowania wody z tych zasobów, jakich dostarczy im gleba 
systemami wody błonkowej lub naczyń włoskowych. 
  

)Lichota: Sylwan 1932 r. 
)Suchecki: Sylwan 1988 r.
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W tym to dniu stwierdzono (тус. 1). 

W wazonku Nr. 1 (mat. A) siewek 43  9/, kiełkowania 86 

» Nr. 2 (mat. B) ь„ 48 9 » 86 

» Nr. 5 (mat. С) , 45 % „ 90 

. Nr. 4 (mat. D) . 45 (Ff, » 90 

„ Nr. 5 (mat. A) „ 34 J) » 68 

» Nr. 6 (mat. B) , 31 9% „ 62 

„ Nr. ( (mat. U) » 35 07 „ (O 

, Nr. 8 (mat. D) „30 % „ 74 

Przeciętnie skiełkowało ostatecznie na wysokości 25 cm nad 
poziomem wody tylko (49/5 w stosunku do grupy umieszczonej 
20 ст па poziomem wody. 
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Ryc. 1. Stan z 5 kwietnia 1955 r. 

Takie wyniki niepomyślnego kiełkowania, nasion położonych 

bliżej wody, są trudne do wyjaśnienia; tem trudniejsze że zjawisko 

to było niespodzianką, i skutkiem tego zaczęto szukać przyczyny 

z opóźnieniem. 

Możliwe, że początkowe opóźnienie kiełkowania mogło być 

spowodowane, różnicą temperatury powietrza, która na zasadzie 

zwykłych praw fizyki mogła istnieć między zróżnicowanemi o 25 ст 

poziomami kiełkowania. Skoro zauważono zjawisko leniwszego kieł- 

kowania w niższym poziomie, przystąpiono do pomierzenia temperatur, 

była to jednakowoż druga połowa marca, gdy temperatura powietrza 

na polu była już względnie wysoką, skutkiem czego jej wpływ mógł 

być mniejszy (przeciąg przez parapet okna) niż zaraz po wysiewle. 

Mierzone w tym czasie różnice wynosiły około 0,0". Trudno 

przypuścić aby takie nieznaczne zróżnicowanie temperatury mogło 

oe
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tak wybitnie wpłynąć na obniżenie zdolności kiełkowania nasion, a to 

tem więcej, że w miarę zmniejszonej różnicy mógł się ostatecznie 

proces kiełkowania wyrównać. Pozostaje druga możliwość, że mimo 

jednakowego podlewania, w warunkach kiełkowania w których poziom 

kiełkowania był bliżej poziomu wody w wanience, gleba była nad- 

miernie mokrą. W takim wypadku najwilgotniejszą powinna być 

w wazonku 7 i 8 (co zresztą potwierdziły dalsze badania). W wa- 

zonku 8 skiełkowała jednak taka ilość jak w wazonku 5. Skutkiem 

tego i w ten sposób nie można zjawiska pewnie wyjaśnić. Natomiast 

można uznać, że o ile dopływ wody z góry jest jednakowy 1 do- 

stateczny to wielkości cząstek gleby na kiełkowanie nasion sosnowych 

nie wywierają wpływu. 

Z chwilą przerwania podlewania siewki zostały skazane wy- 

łącznie na dopływ wody od dołu ku górze. Skutki tej zmiany były 

dość ciekawe i z wielu względów niespodziewane. Już 8 kwietnia, 

to jest po czterech dniach przerwy w podlewaniu, zwiędło 1 zwisło 

w wazonku Nr. 5 649]/, siewek, w Nr. 3 269/, siewek. Wierzchnie 

warstwy gleby w tych warunkach były zatem już tak suche, że 

rosnące w nich drzewka kończyły swoje Życie. 

Pobrane z tych wazonków próbki gleby (wierzchnia warstwa) 

wysuszone przy 1009 przez 20 minut, wykazały w stosunku do po- 

czątkowej ich wagi, ubytek wody wynoszący w Nr. 5, 8,00/5, 

w Nr. 8, 3,2°/o. 

Jak się to następnie okazało, osiągnęły już wówczas mniej 

więcej taki stan wilgotności, jaki utrzymał się w nich przez na- 

stępnych 160 dni bez podlewania. 

W następnych trzech dniach (11 kwietnia) zdrowo utrzymywały 

się już tylko siewki w Nr. 4, 7, 8, w Nr. 6 zginęło 80 0/, w innych 

1009/, zaś do dnia 18 kwietnia utrzymywały się siewki tylko 

w Nr. 4, 7,8, czyli, że cząstki gleby większe niż 0,5 m/m nie mogły 

dostarczyć przy pomocy wody błonkowej wierzchnim warstwom gleby 

fizjologicznej wody w ciągu 4—8 dni nawet na wysokość 25 cm. 

Siewki w pozostałych wazonkach rosły bez widocznych różnie 

aż do początku czerwca (ryc. 2). Dopiero w tym czasie zaczęły ginąć 

siewki w wazonku Nr. 8 (25em nad wodą), do dnia ( czerwca 

zeinelo ich 62°/). W wazonku Nr. ( zaczęły ginąć siewki dnia 

17 czerwca, a do dnia 7 lipca pozostały już tylko siewki w wazonku 

Nr. 4. (70 em nad poziomem wody). 

Nadmienić bowiem należy, że 17 czerwca obniżono pod tym 

wazonkiem poziom wody o 20 em tak, że poziom nawierzchni gleby 

w wazonku znachodził się w wysokości 70em nad powierzchnią 

wody.
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Ubytek siewek w wazonku Nr. 4. został zauważony dopiero 
15 lipca (zwisło 5 siewek) dalszy ubytek był bardzo powolny, 
a 15 września żyło jeszcze w tym wazonku zupełnie zdrowo 28 siewek 
(Ryc. 8) — czyli że jedynie w tym wazonku przetrzymały siewki 
okres 164 dni bez podlewania użytkując tylko wodę, jaką dopro- 
wadziła do wysokości 70 cm gleba złożona w 969/, z cząstek niżej 
0,25 m|m średnicy. 

Jeżeli w tym samym wazonku i ta sama gleba poprzednio 
wysuszona nie zdołała podnieść wody włoskowej nawet do 50 cm, 
to w takim razie występuje w tym wypadku bardzo widoczne 
działanie systemu wody błonkowej, ale i współdziałanie próchnicy 
jest widoczne. 

Obumieranie siewek skutkiem wstrzymania podlewania, biorąc 
zbiorowo, miało dość zawiły przebieg. W ciągu kilku dni, giną 
siewki na materjale glebowym z cząstek o większej od 0,5 m/m 
średn. na poziomie 25 cm i wyższym, czyli już w tym czasie prze- 
rwanym został dopływ fizjologicznie potrzebnej wody, system błon- 
kowy uległ przerwaniu. W granicach wzniesienia 25 do 50 cm nad 
poziomem wody utrzymują więźbę tego systemu cząstki o średnicy 
0,25—0,5 m/m. Atoli wysuwa się tutaj ciekawy moment. Siewki 
rosnące w wysokości 25 em nad wodą na cząstkach o takiej średnicy 
1 па cząstkach mniejszych od 0,25 mm średnicy giną niepodlewane 
w ciągu trzech miesięcy, gdy siewki rosnące na 70cm wysokim 
słupie gleby, złożonym z cząstek o średnicy mniejszej od 0,25 mm 
wytrzymują o dwa miesiące dłuższy okres suszy. 

Rozwiązanie tego zagadnienia otrzymano dopiero przy końcu 
doświadczenia, a to przy pomocy badania stanu wilgoci gleby, we 
wszystkich słupach ziemi zawartej w wazonkach. Już na oko można 
było stwierdzić przez cały czas trwania doświadczenia, że próchnica 
w wazonkach 7 1 8 jest znacznie wilgotniejszą niż we wszystkich 
innych. To nasuwało myśl, że siewki w tych wazonkach wyginęły 
skutkiem nadmiaru wilgoci, której dostarczała im nawet niepodle- 
wana gleba. 

Jeżeli poprzednio przez odparowanie gleby stwierdzono tę wil- 
gotność przy jakiej sosenki już zginęły (około 30/,), to obecnie 
takie badania mogły wykazać zarówno tę ilość wilgoci, która była 
dla nich nadmierną „jak również i tę która sprzyjała ich Życiu jeszcze 
w dostatecznym stopniu. 

W tym celu wysuszano z poszczególnych głębokości pobrane 
próbki gleby przez 20 minut przy 100%. Próbki pobierano po dwie 
z każdej o ile możności jednakowej głębokości. Gdy wyniki były 
znaczniej rozbieżne, pobierano trzy i cztery i tworzono z nich średnie
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a następnie obliczano w stosunku do wagi pobranych próbek przed 
odparowaniem, procentowy ubytek wody skutkiem odparowania. 

Próbki były pobierane na powierzchni próchnicy (mniej więcej 
do 1 cm głębokości) ; w głębokości 2 "|, em i 6 em na granicy warstwy 
próchniczej i gleby mineralnej. Glebę mineralną badano począwszy 
od 10cm nad poziomem wody co 10cm aż do warstwy położonej 
bezpośrednio pod próchnicą. Tam gdzie gleba była mokra badano ją 
w odstępach większych. Wyniki były następujące: 

Przeciętny ubytek wody w */, wagi. 

  

  

  

      

Tabela 1. 

Nr, M | Głębokość około 
aterjał 

wazonka 1 cm 25 m oon 

1 А 4,3 3,9 39 |3 
- B 4,0 3,12 3,12 | 8 
3 C 3,7 3,00 3,00 | 5 
+ D 3,8 11,1 22,00 | 5 
5 А 4,4 3,2 3,00 | & 

6 В 4,2 3,2 3,2 > 

( C 37,0 38,00 352 |2 
8 D 28,8 26,9 26,9 |=       
  

Okazało się, że próchnica we wszystkich tych wazonkach 
w których siewki zginęły w przeciągu kilku dni, była prawie 
jednakowo suchą. W wazonku Nr. 4, w którym siewki przetrzymały 

164 dni, była próchnica znacznie wilgotniejszą, ale dopiero w warstwie 

nieco głębszej (2,5 em). 

Natomiast w wazonkach Nr. /, 8 była ona silnie wodą prze- 

sycona w całej miąższości. 

Małą, prawie wszędzie występującą zwyżką wilgoci na po- 

wierzchni próchnicy można tłumaczyć chłonięciem pary wodnej 

z powietrza. Równomierną wilgotność warstw głębszych w wazonkach 

1, 2, 3, b, 6 można tłumaczyć tem, że błonkowy system, na cząstkach 

o średnicy większej od 0,25 m|m, przestał funkcjonować. Większą 

zawartość wody w próchnicy wazonka 4, natomiast tem, że przy 

cząstkach mniejszych od 0,25 m/m ruch wstępujący wody w systemie 

błonkowym nie został jeszcze, nawet do wysokości 70 cm, przerwany. 

Ciekawem jest, że odsetek wody w wazonku Nr. 7 był większy 

niż w wazonku 8. Można to tłumaczyć chyba tem, że próchnica 

posiada również pewną zdolność ssącą, mogła zatem pobierać nieco 

większą ilość wody od grubszych, mniejszy opór stawiaj ących cząstek 

mineralnych, niż od cząstek drobniejszych między któremi opór był
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większy. Ale jeżeli tak jest, to właśnie na takich grubszych cząstkach 
łatwiej może w jakiejś wysokości nastąpić niedostateczny dopływ 
wody 1 przerwanie systemu błonkowego. Wysokość taka leży między 
25 1 50 ст. 

Próchnica okazała też większą zdolność chłonięcia wody niż gleby 

mineralne, bo wszędzie tam, gdzie mały był jej dopływ, zatem z wyjąt- 

kiem wazonka / 1 8, wilgotność najniższej warstwy próchnicy była 

większa niż bezpośrednio pod nią położonej warstwy mineralnej. Po- 

wtarza się 1 tutaj znaczenie próchnicy jako regulatora wilgoci w glebie. 

W glebie mineralnej grupowała się woda w sposób następujący, 
pod względem procentu wody. 

  

  

  

Tabela 2. 

Nr. Na dnie W glebie Е w Biebokoses nad 

wazonka prochnicy 
60 cm | 50cm | 40cm | 80cm | 20 cm 10 cm 

1 3,9 05 | 038| 147 | 186 | 238 | 421 
о 3,12 034 O59! 1,28 | 176) 7,20} 871 
3 3.00 08 | 08 | 18 | 2,5 | 13,35 | 38,00 
4 22.00 | 20,1 | 26,9 | — — |B150| — 
5 3,00 — — — — — 4,5 
6 3,20 = — — — — 8,6 
7 35,2 — — — — — | 372 
4 26,9 z — — — — | 3233)                   
  

Siewki sosnowe w wazonkach 7 i 8 wyginely widocznie skutkiem 

nadmiaru wody i braku powietrza w przesyconej wodą próchnicy, 

która według pomiaru zawierała jej ponad 269/,. 

Wiadomo, że korzenie poszukują za optymum wody w glebie. 

Tam gdzie jest jej mało rozwijają głębiej i silniej rozgałęzione 

korzenie, skoro trafią na nadmiar wilgoci zatrzymują się na wodą 

przesyconej warstwie gleby niby na twardej skale. Wobec tego 

należałoby przypuszczać, że tam gdzie niepodlewane siewki prze- 

trwały posuchę przez 164 dni, powinny były rozwinąć bardzo silny 

system korzeniowy. Ostrożnie wydobyte z wazonka Nr. 4 pozostałe 

przy życiu 28 siewek wykazały jednakowoż coś zupełnie odmiennego. 

Korzenie ich były nawet bardzo słabo rozwinięte i prawie 

nierozgałęzione. Widocznie nie potrzebowały daleko szukać ani za 

wodą, ani za innemi pokarmami. Długość korzeni tych siewek wahała 

się między 28 do 38 mm, przeważnie były one 30 mm długie, czyli 

już w takiej głębokości trafiały w okresie swej wegetacji na odpo- 

wiednie warunki wilgoci. W tej głębokości jednak zawartość wody 

  

!') W wysokości 15 cm nad poziomem wody.
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w próchnicy wynosiła około 119/, do 229/,. Porównując te cyfry 

możemy wnioskować, że młode sosny mogą egzystować w glebie 

próchnicznej, gdy ona nie zawiera więcej wody jak 2094/,. 
Oelkers w ślad za Albertem i Hartmannem, przyjmuje 

jakościową klasyfikację siedliska sosnowego według °/, cząstek gleby 

średnicy mniejszej od 0,2 mm. Powyżej opisane doświadczenie po- 

twierdza wybitny wpływ cząstek o średnicy mniejszej niż 0,25 mm, 

odyż one to rozstrzygają o dopływie wody wgłębnej, w okresie 

długotrwałej posuchy. 

Atoli wskazuje również, że już cząstki, o średnicy mniejszej 

od 0,5 mm średnicy, mają pod tym względem pewne jakkolwiek 

o mniejszym zasięgu znaczenie. W wazonkach wpływ ich niewiele 

przekraczał wysokość 25 em, w terenie będzie jednakowoż inaczej. 

W naturze spotykamy zwykle gleby złożone z cząstek w znacz- 

nym stopniu zróżnicowanych, cząstki te są ściślej ułożone, przeto 

ich wpływ na obieg wodny będzie odmienny, niż przy rozsorto- 

wanych, i w każdym razie lużnie ułożonych glebach w wazonkach. 

Bezwzględnie i w terenie obecność cząstek, o mniejszej niż 0,25 mm 

średnicy, będzie ważniejszą rolę odgrywać szczególniej w życiu 

młodych, nie sięgających jeszcze głęboko korzeniami drzewek. 

Cząstki o średnicy 0,5 mm będą miały i tutaj mniejsze, występujące 

tylko przy wyższym poziomie wód zaskórnych, znaczenie, ale przy ana- 

lizowaniu gleby, ilość tych ostatnich nie może być nieuwzględnioną. 

Przy określeniu wartości (bonitacji) gleby musi być też uwzględniony 

poziom wody zaskórnej, przyczem należy pamiętać, że poziom tych 

wód ulega pod wpływem zewnętrznych czynników znacznym zmia- 

nom na tem samem miejscu. Wszystkie dotychczasowe badania 

wskazują na to, że te wody osiągają najwyższy stan w miesiącach 

wiosennych, najniższy w sierpniu do października, zwykle we wrześniu. 

Najmniejsze wahania poziomu wód zaskórnych pod wpływem 

pory roku, daje się zauważyć na przestrzeniach bezleśnych. W lesie 

zależą one od gatunku tworzącego skład drzewostanu i ich wieku. 

Przytoczony wykres (ryc. 4), który zestawiono na podstawie 

pomiarów w lasach Kilenriede w Hannowerze *) może nam służyć Jako 

przykład. 

Przy określeniu znaczenia cząstek gleby i obiegu wody, będzie 

wskazanem poziom wód zaskórnych ustalić przynajmniej w granicach 

jego wahania, to jest po rozmarznięciu gleby w kwietniu i po raz 

drugi we wrześniu. (Oczywiście lepsze wyniki mogły dać pomiary 

г) Vorarbeiten fiir den Bau des Rhein — Waser — Leine Kanals 1903—14 

za Oelkersem.
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uskutecznione w ciągu całego roku, ale praktycznie n. p. przy 

urządzaniu lasu zbyt kosztowne, mogą być ograniczone do tych 
dwóch okresów). 

Przeprowadzanie znormalizowanych badań w tym kierunku może 

nam oddać duże praktyczne usługi, a właściwym celem przytoczonego 

doświadczenia było właśnie ustalenie tych momentów, które szczególniej 

uwzględniać trzeba, przy normalizacji badań terenowych. 
Musi to być: 
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przestrzeń bezleśna -....- drzewosian:6Ukowyxxx SosSnowy—-—. dębowy __—. 

Ryc. 4. Objaśnienie wykresu: Zredukowane do wspólnego poziomu wahania wody 
zaskórnej według średnich z 10 lat pod różnemi drzewostanami i w poszczególnych 
miesiącach. Obok amplituda poziomu tych wód wiosenna i jesienna powodowana 

najniższemi i najwyższemi opadami tego dziesięciolecia. Górne linje przed- 

stawiają amplitudę wiosenną, dolne jesienną. 

Ustalenie poziomu wód zaskórnych przez pomiar w kwietniu, 
we wrześniu. | 

Ustalenie cząsteczkowego składu gleby z szczególnem uwzglę- 
dnieniem 9/, cząstek o średnicy mniejszej 0,5 mm i odrębnie mniejszej 

0,25 mm. 

Ustalenie takiego składu w niższych i wyższych warstwach 
aż do poziomu wód wgłębnych. 

Ustalenie miąższości próchnicznej warstwy gleby i procentowej 
domieszki próchnicy. 

Wyszukanie związku między powyższemi czynnikami, a przy- 

rostem drzew rosnących na odnośnej badanej glebie.


