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0 produktywności lasu jako ekosystemu w znacznej mierze decydują 

procesy zachodzące w siedlisku, których wyjaśnienia szukać trzeba 

przede wszystkim przez badanie aktywności organizmów glebowych silnie 

z siedliskiem związanych i intensywnie na siedlisko oddziałujących. Orga- 

nizmami tymi oraz ich działalnością zajmuje się biologia gleb, nauka sto- 

sunkowo młoda, coraz intensywniej rozwijana na świecie, szczególnie 

w związku z potrzebą badań produktywności ekosystemów lądowych. Ze 

względu na odrębne metody badań roślinnych mikroorganizmów glebo- 

wych oraz form zwierzęcych, znacznie bardziej zróżnicowanych pod wzglę- 

dem wielkości i możliwości przemieszczania się, przyjęto dzielić biologię 

gleb na mikrobiologię gleby, odnoszącą się do drobnych roślinnych orga- 

nizmów — bakterii, promieniowców, grzybów, glonów oraz zoologię gleby 

odnoszącą się do zwierzęcych form glebowych. Podział ten jest raczej 

orientacyjny a nie wyłączny, gdyż niektóre z grup zwierzęcych np. pier- 

wotniaki, wrotki, wirki czy nicienie również wymagają stosowania metod 

mikrobiologicznych. 
Rozpatrywanie organizmów glebowych w ścisłym związku z ich specy- 

ficznym środowiskiem sprawia, że biologia gleby jest przede wszystkim 

gałęzią ekologii. Tylko ekologiczne, a jednocześnie dynamiczne potrakto- 

wanie zagadnienia pozwolić może na przyczynowe wyjaśnienie zjawisk 

zachodzących w środowisku gleby leśnej. Do niedawna, nauki biologiczne 

zajmowały się przede wszystkim opisywaniem zjawisk i organizmów. Swój 

okres opisowy przeżywała także ekologia. Obecnie ekologia zajmuje się 

zarówno badaniami struktury jak i funkcjonowania systemów, jakie two- 

rzą organizmy i ich środowisko. Zmienność zjawisk zachodzących w przy- 

rodzie zrozumieć można bowiem tylko przez śledzenie procesów i ich 

wzajemnych powiązań, a nie określonych stanów, przez zastąpienie badań 

opisowych badaniami wyjaśniającymi istotę przyczynowych związków 

między zjawiskami. Tak np., z punktu widzenia produktywności biolo- 

gicznej, istotniejsze jest określenie dróg i szybkości przemieszczania się 

lub krążenia materii, niż stwierdzenie jej ilości w danym miejscu i w da- 

nym momencie. 
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Biologia gleby jako gałąź ekologii obejmuje więc z jednej strony bada- 
nia zbiorowisk organizmów glebowych i prawidłowości zachodzących 
wśród nich zmian jakościowych i ilościowych, a z drugiej strony badania 
aktywności tych organizmów, ich udziału w krążeniu materii i przepływie 
energii w przyrodzie. Konieczność rozpatrywania organizmów glebowych 
na tle ich środowiska, trudnego do bezpośredniej obserwacji, zmusza bio- 
logów gleby do ciągłego szukania coraz to doskonalszych metod badaw- 
czych, które umożliwiałyby z jednej strony — ocenę samych organizmów 
i ich czynności życiowych, z drugiej strony — ocenę wpływu środowiska 
abiotycznego i biotycznego na organizmy oraz wpływu tych organizmów 
na glebę i na warunki produkcji roślinnej. 

Biologia gleby nawiązuje nie tylko do ekologii lecz także do takich 
działów biologii, jak fizjologia i genetyka oraz do takich działów takso- 
nomicznych, jak bakteriologia, mykologia, algologia, protozoologia, nema- 
tologia, akarologia, entomologia i inne. Wyniki badan biologicznych gleby 
wykorzystywane są między innymi w dziedzinach wiedzy o kierunku go- 
spodarczym, jak gleboznawstwo czy szerzej — siedliskoznawstwo, jak 
ochrona lasu czy ochrona przyrody. Właśnie z nastawieniem na takie wy- 
korzystanie ustawiane sq badania biologii gleb w Instytucie Badawczym 
Lesnictwa. 

Problematyka biologii gleb rozwijała się dotąd w IBL w sposób wyni- 
kający zwykle z odczucia doraźnej potrzeby tych badań przez prowadzą- 
cego temat. Obecnie badania w tej dziedzinie zostały już w zasadzie ukie- 
runkowane na tle problematyki IBL, a jednocześnie ze względu na rosnące 
zapotrzebowanie coraz bardziej się rozwijają. Aktualnie prowadzone 
i przewidywane badania w zakresie biologii gleb w IBL podzielić można 
na 4 zasadnicze kierunki. 

Celem badań pierwszego kierunku jest poznanie składu i struktury 
zbiorowisk organizmów gleb leśnych Polski. Badania tego kierunku pro- 
wadzone są w IBL w zasadzie na marginesie innych problemów biologii 
gleb. Wykorzystywane są tu także wyniki badań cenoz glebowych naszych 
lasów wykonane przez inne placówki naukowe. 

W IBL badania takie prowadzone są w Zakładzie Ekologii Lasu, w któ- 
rym opracowano oryginalną metodę jakościową i ilościowa określania 
grzybów wchodzących w skład mikoryz ektotroficznych sosny. Metoda ta 
polega na porównaniu kultur grzybów pozyskanych z mikoryz z uprzednio 
wyhodowanymi czystymi kulturami określonych gatunków grzybów. W za- 
kresie zoologii przeprowadzono analizę cenologiczną owadów glebowych 
zadrzewienia śródpolnego i pól, dokonując na tej podstawie analizy eko- 
logicznej zoocenoz badanych ekosystemów. Obecnie prowadzi się badania 
nad składem mezo- i makrofauny gleb i ściółek określonych typów zbioro- 
wisk leśnych. Tego rodzaju prace stanowią zwykle wyjściowy punkt do 
badań biologiczno-glebowych innych kierunków, a zastosowanie ich prze- 
widywane jest, między innymi, w badaniach typologiczno-leśnych. W ra- 
mach badań tego kierunku skonstruowano w Zakładzie Ekologii Lasu 
aparat automatycznie wypłaszający z próbek gleby i ściółki drobne zwie- 
rzęta, co umożliwia ich ocenę jakościową i ilościową. 

Drugi kierunek badań biologiczno-glebowych w IBL zmierza do pozna- 
nia udziału organizmów glebowych w krążeniu materii i przepływie energii 
w ekosystemach leśnych, a szczególnie do poznania roli różnych grup i ga- 
tunków organizmów w rozkładzie materii organicznej dna lasu, w udo- 
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stępnianiu substancji pokarmowych roślinom leśnym, a więc do poznania 
wpływu tych organizmów na produktywność siedlisk. Badania tego kie- 
runku dotyczą więc spraw istotnych dla leśnictwa, bowiem z jednej strony 
zmierzają do wyjaśnienia przyczyn aktualnego stanu siedlisk, a z dru- 
giej — do opracowania podstaw przewidywania procesów, jakie będą 
w nich zachodziły. Przewiduje się, że zarówno badania bezpośrednie 
w tym kierunku, a więc badania dotyczące aktywności biologicznej i meta- 
bolizmu organizmów żyjących w glebach leśnych, szczególnie tych, które 
biorą udział w rozkładzie ściółki, jak i badania pośrednie, polegające na 
określaniu intensywności rozkładu materii organicznej dna lasu, zmierzać 
będą do opracowania sposobów zabezpieczenia pożądanych gospodarczo 
procesów siedliskowych, a być może ich intensyiikacji przez stosowanie 
zabiegów biomelioracyjnych. 

O ile w rolnictwie, wśród organizmów glebowych, zasadniczą rolę 

w rozkładzie i udostępnianiu substancji pokarmowych roślinom spełniają 
mikroorganizmy roślinne, szczególnie bakterie i promieniowce, o tyle 

w lesie obok grzybów, promieniowców i bakterii, ogromną rolę próchnico- 

twórczą, a więc ogromną rolę w produktywności lasu odgrywają zwierzęta 

glebowe, szczególnie drobne bezkręgowce, które są zwykle liczne i bardzo 

aktywne. Działalność zwierząt glebowych polega zarówno na mechanicz- 

nym rozdrabnianiu resztek organicznych, jak i na powodowaniu ich che- 

micznego rozkładu. Zwierzęta spełniają także rolę pośredników do dal- 

szego przetwarzania związków próchnicznych przez mikroflorę glebową na 

związki przyswajalne przez roślinność leśną, a mianowicie dzięki temu, 

że mogą stymulować rozwój tej mikroflory. Działalność zwierząt glebo- 

wych ma zresztą często charakter złożony, bowiem rozkład resztek orga- 

nicznych odbywać się może wewnątrz organizmów zwierzęcych za pomocą 

soków trawiennych i enzymów oraz przy udziale mikroflory żyjącej 

w przewodach pokarmowych tych zwierząt. 

I ten kierunek badań rozwijany jest w IBL w Zakładzie Ekologii Lasu, 

w ramach badań produktywności ekosystemów leśnych. Należą tu badania 

zależności między rozwojem drzew a stosunkami mikotrolicznymi oraz 

znajdujące się w stadium przygotowań badania produktywności biologicz- 

nej bezkręgowców gleb leśnych. Badania te wchodzą w zakres szeroko 

zakrojonych na świecie badań produktywności ekosystemów. Także 

w Polsce w 1968 r. zagadnienia te uznane zostały przez Polską Akademię 

Nauk za jeden z dwu podstawowych problemów badawczych nauk bio- 

logicznych. 
Trzeci kierunek zmierza do poznania zmian zachodzących w cenozach 

glebowych pod wpływem różnego rodzaju i zasięgu czynników zewnętrz- 

nych. Chodzi tu zarówno o czynniki naturalne, a więc długo- lub krótko- 

okresowe specyficzne stany pogody, zmiany poziomów wód gruntowych, 

naturalne zmiany okrywy roślinnej itp., a z drugiej strony o takie czyn- 

niki antropogeniczne, jak np. zabiegi gospodarcze w lesie (zakładanie 

zrębów, stosowanie biocydów, nawożenie, zabiegi pielęgnacyjne), wpływy 

emisji przemysłowych itp. W badaniach tego kierunku wykorzystuje się 

między innymi fakt, że niektóre spośród organizmów glebowych należą 

do wrażliwych na radykalne zmiany w środowisku ich życia i stąd mogą 

być wskaźnikami ekologicznymi zmian zachodzących w siedlisku. Na pod- 

stawie obserwacji zmian jakościowych, ilościowych i funkcjonalnych tych 

organizmów pod wpływem określonego czynnika zewnętrznego wyciąga 
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się wnioski odnoszące się do potencjalnej produktywności siedliska. Po- 
nieważ nie zostały poznane dotąd nisze ekologiczne wielu organizmów 
glebowych, zwykle trzeba prowadzić równolegle badania w celu pozna- 
nia samych organizmów i ich metabolizmu oraz zmian zachodzących 
wśród nich pod wpływem określonego czynnika. Stąd jednoznaczna ocena 
konsekwencji oddziaływania jakiegoś czynnika na organizmy glebowe nie 
jest zwykle łatwa. Z faktu tego, z punktu widzenia ochrony lasu i ochrony 
przyrody, wypływa jednak wniosek ogólny; chronić trzeba całe eko- 
systemy, a nie tylko pojedyncze gatunki, które znamy. Skarbem przyrody 
jest bowiem różnorodność życia i tylko ta różnorodność gwarantuje wza- 
jemne zastępowanie się funkcjonalne organizmów, a więc większą łatwość 
ich dopasowania do zmieniających się warunków i większą zdolność utrzy- 
mania się całych biocenoz. Tu nasuwa się też wniosek o konieczności włą- 
czania się specjalistów z dziedziny ochrony lasu oraz fitopatologii do ba- 
dań nad zmianami zachodzącymi w środowisku leśnym po stosowaniu bio- 
cydów. Trzeba bowiem podkreślić, że rozsiewanie czy rozpryskiwanie 
w całym środowisku biocydów, skierowanych przeciw jednemu gatunkowi 
niepożądanemu, jest podwójnie szkodliwe, nie tylko bowiem wywierać 
może ujemny wpływ na inne organizmy tam żyjące, czego wobec braku 
odpowiednich badań typu synekologicznego po prostu się nie stwierdza, 
lecz jednocześnie usypia czujność dostarczając często pseudoefektownych 
wyników. Jeśli bowiem obliczenie stosunku liczby uśmierconych osobni- 
ków gatunku zwalczanego do nakładów na wydatki związane z kosztami 
chemikaliów i kosztami wykonania zabiegu okazuje się korzystne, badania 
ekologiczne są najczęściej hamowane, bo nie tylko wymagają nakładów, 
lecz mogłyby dodatkowo wykazać szkodliwość pseudoefektywnych kalku- 
lacji na tle ogólnej oceny warunków produktywności lasu. 

W ramach tego kierunku badań rozpoczęto w IBL prace mające na 
celu uchwycenie zmian wśród organizmów glebowych terenów leśnych 
znajdujących się w zasięgu emisji przemysłowych. Badania takie nabie- 
rają ostatnio coraz większego znaczenia ze względu na konieczność śle- 
dzenia zmian zachodzących w różnych środowiskach i niedopuszczenie do 
sytuacji krytycznej, zagrażającej egzystencji człowieka lub innych istot 
żywych. Potrzeba badań tego typu jest dostatecznie oczywista i wynika 
między innymi stąd, że człowiek wie już znacznie więcej o swoim orga- 
nizmie niż o środowisku, w którym żyje. 

Badania tego kierunku znalazły zastosowanie w IBL w Zakładzie Ho- 
dowli Lasu w zakresie wpływu herbicydów na mikoryzę drzew, w Zakła- 
dzie Gleboznawstwa — w zakresie wpływu stosowanych w leśnictwie 
herbicydów i nawożenia na mezofaunę gleby, a w Zakładzie Ochrony 
Lasu — w zakresie wpływu stosowanych insektycydów na biegaczowate 
(Carabidae). W Samodzielnej Pracowni Wykorzystania Ścieków bada się 
mikroflore na powierzchniach nawadnianych ściekami w sposób bezpo- 
średni lub metodą pośrednią, określając jej aktywność na podstawie testów 
(pasków) celulozowych. W Zakładzie Ekologii Lasu prowadzi się badania 
wpływu dezyniektantów gleby na mikoryzy sosny, badania zmian zacho- 
dzących w zgrupowaniach mezofauny gleb pod wpływem cięć liniowych 
w drzewostanach oraz badania zmian w biologii gleb terenów leśnych 
znajdujących się pod wpływem emisji przemysłowych. | 

Wreszcie czwarty kierunek badań biologii gleb w IBL ma charakter 
ściśle gospodarczy i wykorzystuje w sposób praktyczny materiały zbie- 

S6



rane w ramach trzech wyżej omówionych kierunków. Na podstawie po- 
znania biocenotycznego i gospodarczego znaczenia organizmów glebowych 
dąży się tu do opracowania sposobów regulacji, pożądanych z punktu wi- 
dzenia produkcji leśnej, procesów siedliskowych, głównie przez stwarza- 
nie korzystnych warunków egzystencji organizmom potencjalnie pożytecz- 
nym. Ten kierunek badań nawiązuje przede wszystkim do problematyki 
higieny lasu, między innymi do kompleksowej metody ochrony lasu przed 
czynnikami hylopatologicznymi. 

Należą tu badania Zakładu Ochrony Lasu w zakresie roli biegaczowa- 
tych i mrówek w biocenozach leśnych, badania patologii pędraków i en- 
tomofauny gleb wydmowych. Do tego kierunku należą także badania 
Zakładu Ekologii Lasu dotyczące rozwoju i prób inokulacji mikoryz sosny 
oraz, oparte o ocenę zgrupowań makrofauny gleb, badania biocenotycznej 
roli zadrzewień śródpolnych. Z przedstawionych podstawowych kierun- 
ków badań biologii gleb w IBL wynika, że chociaż wymienione kie- 
runki obejmują w zasadzie całość problematyki biologii gleb z punktu 
widzenia gospodarki leśnej i chociaż prace prowadzone w ramach poszcze- 
gólnych kierunków zazębiają się ze sobą, to jednak zakres badań w ra- 
mach poszczególnych kierunków i w ramach grup organizmów, jest nie- 
dostateczny i wymaga znacznego rozwinięcia. To rozwinięcie pożądane 
jest szczególnie w odniesieniu do badań aktywności mikroflory gleb leś- 
nych, przede wszystkim wolno żyjących grzybów glebowych, a także 
w odniesieniu do biochemii gleby ze szczególnym uwzględnieniem próch- 
nic leśnych oraz do zagadnień energetyki w biologii gleb. 

Prawidłowe ustawienie badań w zakresie biologii gleb leśnych w IBL 
zależy od zorganizowania odpowiedniego laboratorium. Pierwsza w Pol- 
sce pracownia poświęcona wyłącznie problematyce biologii gleb powstaje 
obecnie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z przeznaczeniem pro- 
wadzenia badań przede wszystkim w specyficznych środowiskach Sląska. 
Istnieje potrzeba zorganizowania podobnego laboratorium dla celów leś- 
nictwa, zarówno ze względu na specyfikę środowisk leśnych, jak i na 
odrębne metody w biologii gleb tych siedlisk. Badania biologii gleb nie 
są łatwe; wymagają odpowiednio przygotowanego personelu i dobrze wy- 
posażonej pracowni, umożliwiającej prowadzenie badań florystyczno-iauni- 
stycznych, biologicznych i ekologicznych organizmów gleb leśnych, a po- 
nadto badań w zakresie biochemii i energetyki procesów siedliskowych. 

Jeśli badania biologii gleb mają dostarczyć interesujących dla nauki 
1 gospodarczo użytecznych wyników, muszą być planowane celowo 
z punktu widzenia potrzeb badawczych, prawidłowo pod względem meto- 
dycznym i racjonalnie ze względu na możliwości nakładów finansowych. 

W zakresie metod badań zoologiczno-glebowych, stosowanych w IBL, 
istnieje już obecnie ścisła współpraca z Komisją Biologii Gleb przy Pol- 
skim Towarzystwie Gleboznawczym. Zasadnicza działalność tej komisji 
polega na inicjowaniu i popieraniu badań metodycznych, na publikowaniu 

prac omawiających nowe metody oraz krytycznych prac przeglądowych 
w zakresie stosowanych metod. Stąd, także inne prace, poza zoologicznymi, 
dotyczące biologii gleb, powinny być prowadzone w IBL przy współpracy 
i w oparciu o wyniki badań metodycznych Komisji Biologii Gleb. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 3 grudnia 1969 r. 
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Краткое содержание 

Развитие исследований лесных условий местопроизрастания, а особенно в области 
увеличения производительности условий местопроизрастания, требует широкого учета 
биотического фактора почвы. Изучение взаимного воздействия друг на друга микро- 
флоры и фауны почвы, а также их среды, изучение функций почвенных организмов, 
а следовательно их участия в кругообороте материи и протоке энергии в лесных эко- 
системах и изменений происходящих в группировках этих организмов под влиянием 
разных внешних факторов, например, мероприятий по уходу за лесом, применения 
биоцидов, проведения рубок, влияние промышленных эмиссии, и наконец, изучение 
возможности регуляции процессов происходящих в условиях местопроизрастания путем 
оиомелиорацинных мероприятий, — это направления проводимых и требующих раз- 
вития или предусмотренных для проведения исследований в ИИЛ. В настоящее время 
проводятся работы над микоризными грибами лесных деревьев, а также над некото- 
рыми группами фауны почв. Более широкого развития требуют исследования как 
в области зоологии почв, так и свободноживущей почвенной микрофлоры. 

Summary 

The development of studies on forest site knowledge, particularly in the sphere 
oi conditions of site productivity, requires a broad consideration of the biotie factor 
of soil. The knowledge of mutual interactions of soil microflora and fauna and their 
environment, information on functions of soil organisms, i.e. their contribution to 
matter circulation and energy flow in forest ecosystems as well as changes occurring 
in communities of these organisms under the effect of various external factors, 
e.g. tending operations in forest, application of biocides, establishment of clear- 
cutting, impact of industrial emissions, and finally the knowledge of possibilities of 
the control of site processes through bio-amelioration treatments — these are direc- 
tions of the carried out, requiring extension or planned studies in the Forest 
Research Institute. At present there are carried out studies on mycorrhizal fungi of 
forest trees and on certain groups of soil fauna. Both the studies in soil zoology and 
on a free-living soil microflora require extension. 
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