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O zawartości poszczególnych mikroelementów w roślinności łąkowej 

decydują warunki ekologiczne oraz właściwości biologiczne gatunku. Dzię- 

ki badaniom zasobności różnych siedlisk łąkowych w mikroelementy moż- 

"na bliżej poznać złożone zagadnienia kształtowania i różnicowania się 

stosunków ekologicznych na obszarach łąkowych [2-4]. Pozwalają one 

między innymi wyznaczyć kierunek i intensywność obiegu składników 

w układzie gleba-roślina w różnych warunkach wodno-glebowych. W pra- 

cy tej określono zawartość miedzi, cynku, manganu i żelaza w glebie i 

roślinności łąk naturalnych w dolinie Narwi. Badano zależności między 

zawantością wymienionych mikroelementów w glebach i roślinach oraz 

rozpatrywano zdolność niektórych gatunków do wykorzystania glebowych 

zasobów badanych pierwiastków. 

METODYKA BADAŃ — 

Badaniami objęto 6 siedlisk łąkowych o zróżnicowanej intensywności 

zalewu, na przekroju poprzecznym doliny Narwi w rejonie Tykocina. 

Były to łąki: Ia — mannowe (Glycerietum тахитае) na glebach mułowo- 

-tonfowych, intensywnie zalewane; Ib — mozgowe (Phalaridetum arundi- 

naceae) na glebach mułowo-torfowych, intensywnie zalewane, okresowo 

podsuszane; Ic — turzycowe (Caricetum gracilis) na glebach mułowo-tor- 

fowych, nieco krócej zalewane; II — turzycowe (Caricetum paradoxae) na 

glebach torfowych, wyraznie krécej zalewane; Illa — turzycowo-mszyste 

(Caricetum diandrae wariant z Carex fusca) nie zalewane, stale podto- 

pione; IIIb — trawiasto-ziołowe suchych i zubożałych wyniesień grądo- 

wych (Arrenatheretum) na piaskach luźnych. W każdym z wyróżnionych
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siedlisk pobierano próbki z czterech poziomów kilku profilów glebowych 
1 jednocześnie rośliny przewodmie dla występujących zbiorowisk roślin- 
nych identyfikowanych metodą fitosocjologiczną. Próbki roślin i gleb 
pobrano przed pokosem w okresie od 5 do 12 czerwca 1974 r. Materiał 
badawczy stanowią wyniki analiz 18 profilów glebowych (około 100 pró- 
bek) i 44 gatunków roślin (przeszło 100 próbek), z których 22 gatumki sta- 
nowiły tylko pojedyncze próbki. Oznaczono całkowitą zawartość miedzi, 
cynku, manganu i żelaza w glebie i roślinach za pomocą atomowej spek- 
trometrii absorpcyjnej po mineralizacji w mieszaninie stężonych kwasów 
według metodyki stosowanej w IMUZ. Wyniki odniesiono do suche} masy. 
Obliczono współczynniki korelacji i parametry równań regresji liniowej 
1 wielokrotnej dla zawartości badanych pierwiastków w 4 poziomach gle- 
bowych i w dwóch najliczniej reprezentowanych roślimach. Spróbowano 
ocenić zdolności 5 liczniej zebranych roślin do wykorzystywania glebo- 
wych zasobów badanych składników w glebie. W tym celu przyjęto me- 
todę proponowaną przez Lamberta i współpracowników [1] obliczając 
względny współczynnik specyfiki gatunku — WSG (Coefficient specyfi- - 
que relatif — CSR) równy stosunkowi zawartości określonego składnika 
mineralnego w badanej roślinie (Sm) do średniej z jego zawartości we 
wszystkich badanych gatunkach zbiorowiska roślinnego Sm. 

Sm 
  WSG = >   

Sm 

gdzie 

Sm = Smit Spf Stn) 
  

OMOWIENIE WYNIKOW 

Siedliska łąkowych zbiorowisk roślinnych w dolinie Narwi wyraźnie 
różnią się zawartością miedzi w glebie. Najwięcej 'tego pierwiastka, 
od około 10 do 35 mg/kg s.m., stwierdzono w warunkach siedlisk bagien- 
nych intensywnie zalewanych — Ia, b, e (tab. 1). Występują one na du- 
żych obszarach doliny jako bezpośrednio przyrzeczna strefa płytkich na 
ogół gleb mułowo-torfowych porośniętych przez zbiorowiska mannowe 
(Glycerietum maximae), mozgowe (Phalaridetum arundinaceae) i turzy- 
cowe (Caricetum gracilis). W glebach łąk mannowych — Ia, wyjątkowo 
długotrwale zalewanych, zawartość miedzi przeważnie przekracza 20 
mg/kg sm. a w glebach łąk turzycowiskowych — Ie, krócej zalewanych, 
obniża się do około 10-17 mg/kg s.m. (tab. 1), Gleby łąk mozgowych — Ib 
zajmują pośrednie miejsce,
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„Tabela 1 

Zawartość miedzi w glebach i roślinach “oraz wartości WSG 

| Średnia dla gatun- 
Cu — mg/kg w pozio-- ków — Cu WSG 
mach glebowych — cm pH 

Siedlisko ewe e mg/kg s.m. 
HO - 

w punkcie na 
0-5 5-10 10-15 pobrania siedlisku G.a. Pha. Cwv. C.g. Cup. 

la 20,5 22,0 17,5 5,1 2,1 5,3 0,76 

25,0 23,0 35,0 5,8 4,3 0,65 

18,5 21,5 23,0 5,7 3,9 1,62 1,00 0,41 
18,5 19,0 22,0 5,6 5,4 0,70 0,75 

Ib 20,0 20,5 19,0 5,5 4,5 7,1 0,88 1,15 
215 21,0 16,8 5,0 9,3 1,06 0,87 1,08 
24,0 17,0 13,6 5,5 6,4 0,87 1,12 
19,0 15,0 16,0 5,3 7,3 1,48 1,09 0,86 

Ic 17,0 16,0 9,0 5,8 6,4 6,1 0,61 0,92 0,98 1,50 
13,6 11,4 9,4 5,5 5,7 0,68 0,63 0,82 0,88 1,92 

9,5 17,0 16,0 5,8 6,4 1,01 0,85 

II 8,5 8,2 7,0 5,9 2,4 2,6 0,75 0,65 0,91 1,16 

7.0 7,5 6,7 6,2 2,1 0,81 0,95 

8,1 6,0 5,0 5,4 2,8 1,28 

Ша 2,5 1,8 2,1 7,9 2,6 2,1 0,80 
2,7 2,1 1,7 7,6 1,6 1,25 

IIIb — — — 0 — 4,4 4,5 
1,7 1,7 1,1 5,2 4,3 

G.a. — Glyceria aquatica. 

Ph.a. — Phalaris arundinacea. 

C.v. — Carex vesicaria. 

C.g. — Carex gracilis. 

C.p. — Caltha palustris. 

Dużo mniejszą zasobnością gleb w miedź wyróżniają się siedliska 

umiarkowanie zalewane, do których należy turzycowisko z Carex para- 

doxa — II (tab. 1). Występuje ono w znacznym oddaleniu od rzeki i jest 

obejmowane płytkim i wyraźnie krótszym zalewem. Zawartość miedzi 

waha się od 5 do 8,5 mg/kg s.m. 

Najmniejsze ilości, od około 1 do 3 mg/kg s.m., występowały w sie- 

dliskach znajdujących się poza zasięgiem zalewów rzecznych. Należą do 

nich' bagienne łąki IIIa o glebie z namułami w poziomie 0-30, 40 cm oraz 
łąki IIIb grądowych wyniesień. Jak widać, o zasobności badanych gleb 

w miedź decydują warunki wodne, głównie intensywność zalewu, co ob- 

serwowali już wcześniej Oświt i Sapek [2, 3].
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Zawartość miedzi w roślinach zależała od zasobności gleby w ten pier- 

wiastek. Najwięcej, średnio od 5,3 do 7,1 mg Cu/kg s.m., obserwowano w 

roślinności siedlisk Ia, b, c, najmniej, średnio 2,1 mg Cu/kg s.m., w warun- 

kach bagiennych łąk IIIa (tab. 1). To zróżnicowanie zawartości obserwuje 

się dodatkowo na przykładzie niektórych gatunków, jak Iris pseudoacorus, 

gdzie najniższa wartość 1,6 mg Cu/kg s.m. odpowiada siedlisku II, a naj- 

wyższa 4,1 mg Cu/kg s.m. siedlisku la. Podobne różnice widoczne są tak- 

ze u Carex vesicaria, Caltha palustris i Poa palustris (tab. 2). "Pewien 

wyjątek stanowią siedliska Ia, gdzie mimo najzasobniejszych gleb w miedź 

obserwuje się wyraźnie mniejszą zawartość w roślinach, oraz siedliskio 

IIIb o najuboższych w miedź glebach i wartości tego pierwiastka w rośli- 

nach bliskiej siedlisku Ia (tab. 1). Zwiększone pobieranie miedzi przez 

roślinność łąkową z gleb mineralnych stwierdzono też we wcześniejszych 

badaniach [2, 4]. 

  

  

  

Tabela 2 

Skrajne zawartości miktoelementów w gatunkach roślin 

4 . 4 

Lp. Gotunck Li czb 4 Min.-max. w mg/kg 

probek Cu Zn Mn Ее . 

1 Avenastrum pubescens 2 2,9-3,0 37-50 84-108 60-105 

2 Carex diandra 2 1,0-1,5 33 217-272 350-720 

3 Carex fusca 2 1,0-1,5 38-54 288 890-1200 

4 Carex gracilis "10 1,6-10,0 40-102 86-655 100-750 

5 Carex paradoxa 5 2,2-3,7 35-42 37-222 120-340 

6 Carex rostrata 4 1,0-4,4 29-58 141-222 127-720 

7 Carex vesicaria 6 1,7-8,1 28-69 198-380 320-980 

8 Caltha palustris 5 2,0-11,0 30-68 43-117 115-295 

9 Equisetum limosum 2 1,1-1,8 57-68 74-410 225-1040 

10 Filipendula ulmaria 4 3,3-5,5 61-101 76-270 125-206 

11 Geum rivale 2 2,6-3,4 46-52 21-84 165-180 

12 Glyceria aquatica 6 1,6-6,3 31-75 45-167 70-310 

13 Iris pseudoacorus 4 1,6-4,1 33-41 - 34-56 75-130 

14 Phalaris arundinacea 10 1,7-10,8 35-61 48-113 110-440 

15 Poa palustris 4 3,7-5,2 37-75 43-117 220-940 

16 Poa trivialis 3 5,0-6,4 46-55 31-56 240-520 

17 Ranunculus repens 2 2,7-9,0 37-66 92-104 250-370 

18 Rumex hydrolapathum 4 3,0-9,9 34-89 84-270 180-210 

19 Symphytum officinale 2 3,2-9,9 61-65 33-96 150-170 

20 Stellaria palustris . 2 1,4-5,0 75-92 78-154 215-220 

21 Veronica chamedrys 2 5,0-5,6 61-62 43-45 210-230 

22 Veronica longifolia 2 4,2-6,7 47-58 36-64 100-200 
—— 

  

Rośliny zebrano w siedliskach: 1 — IIb; 2 — Illa; 3 — Ila; 4 — abc, Il; 5 — П, Ша; 6 — И, Ша; 7 — Ibc- 

-II; 8 — Ic, II, Ila; 9 — Ia, Hla; 10 — Ic, HI, Wb; 11 — HI, IIIb; 12 — la, c, II; 13 — la,c, II; 14 — labc, II; 15 — 

ląc; 16 — Ibc; 17 — Ic, Il; 18 — łac; 19— Ka H; 20 — Ша; 21 — ШЬ; 22 — П, ШЬ. 

e
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Współzależność między zawartością miedzi w glebie i roślinach oraz 
wpływ właściwości biologicznych gatunku na pobieranie miedzi wyka- 
zały uzyskane dla Carex gracilis dodatnie, wyraźnie istotne współczynniki 
korelacji (tab. 3). Stwierdzono, że gatunek ten wykorzystuje glebowe za- 
soby miedzi z każdego z czterech badanych poziomów profilu glebowego, 
warstwy 0-30 cm, o czym świadczą istotne korelacje liniowe i wielokrot- 
ne. Podobnych zależności nie obserwowano dla Phalaris arundinacea, mi- 
mo że przedziały zawartości miedzi w tych dwóch gatunkach są bardzo 
bliskie (tab. 2). 

Obliczona dla niektórych roślin wartość współczynnika WSG uwzględ- 
nia właściwości danego siedliska, które kształtują określony poziom za- 
wartości składnika mineralnego w roślinach. Wartości WSG mogą być 
mniejsze lub większe od 1. Jak stwierdził Lambert i współpr. [1], istnieje 
określoną specyfika niektórych gatunków do zmniejszonego lub zwiększo- 
nego pobrania określonego składnika z gleby, w porównańiu z resztą ga- 
tunmków występujących w zbiorowisku roślinnym. W takim przypadku 
uzyskujemy wartości WSG zawsze mniejsze lub zawsze większe od 1. 

Tabela 3 

Regresje liniowe i wielokrotne dla miedzi, cynku i manganu w wybranych gatunkach roślin 

i poziomach glebowych (x, x;— x4) 

  

  
  

    

  

. Phalaris arundinacea Carex gracilis 
Poziom glebowy n=l10 n=9 

wen Mn — Cu Zn Mn 

0-5 —0,521 0,807** " —0,510 
a = 0,308 
b = 0,791 

5-10 —0,699** 0,828** —0,351 

a = —0,102 a = 0,399 

1 b = 123,2 b = 0,340 

10-15 —0,695* 0,640* —0,626* 

a = —0,155 a = 0,325 a = —0,275 

b = 137,9 b = 1,494 b = 227,4 

15-30 0,026 0,884*** —0,665* —0,503 

| а = 0,573 a = —0,453 

b = 0,034 b = 68,11 

0,974** 

a, = 0,027 

a> = 0,447 
2 0-30 аз = 0,401 

а4 = 0,544 

= 0,850 
  

|—r;y =ax+b; 2— В; у = ах +аэх2 +азхз + аах4 6.
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Z przeanalizowanych 4 najliczniej reprezentowanych gatunków żaden 
nie spełniał przedstawionych warunków (tab. 1). Oczywiście niewielka licz- 
ba próbek tych samych gatunków roślin nie pozwala na wyciągnięcie 
ostatecznych wniosków. Jednak atrakcyjność i przydatność tej metody 
do charakterystyki różnych roślin siedlisk łąkowych skłoniła autorów do 
próby jej zastosowania. 

Najwięcej cynku, przeważnie od około 100 do 150-190 mg/kg s.m., 

zawierały gleby najintensywniej zalewanych łąk Ia (tab. 4). Najmmiej od 

około 10-28 mg/kg s.m. stwierdzono w glebach mineralnych siedliska IIIb © 

(bab. 4). Dla pozostałych siedlisk zawartość cynku w glebie była podobna 

i zawierała się w przedziale od około 30 do 70 mg/kg s.m. Wśród mich 

zwiększoną nieco zawartością tego pierwiastka wyróżniają się gleby łąk 

mozgowych Ib. Obserwowano wyraźne wzbogacenie w cynk wienzchniej 

warstwy 0-5 cm (tab. 4). Zawartość cynku w roślinności nie różniła się 

  

  

  

Tabela 4 

Zawartość cynku w glebach i roślinach oraz wartości WSG 

Zn — mg/kg w poziomach _ Średnia dla gatun- WSG 
glebowych — cm ków — Zn mg/kg A 

Siedlisko . 

0-5 510 10-15. WPunkcle na Gy pha Cy. Cg. Cp. 
pobrania siedlisku 

la | 145 140 98 48 66 / 0,71 

170 190 150 62 0,56 

102 55 45 71 1,05 0,49 1,44 

114 90 44 47 1,15 0,80 

Ib 65 46 40 61 59 0,85 1,05 

125 43 39 63 0,97 1,09 0,92 

300 82 80 52 1,02 0,92 

65 12 40 52 1,03 1,11 0,77 

Ic 70 35 21 50 55 0,72 1,12 1,14 1,06 

41 25 15 55 0,80 1,11 0,84 1,00 1,24 

53 25 33 54 0,90 0,93 

И 65 26 16 33 50 0,93 1,06 0,84 0,88 

60 35 20 54 0,78 1,35 

75 43 20 44 0,88 

Ila 52 41 31 48 49 1,00 

60 44 35 53 | 0,57 

IIb — — — 60 — 60 

28 28 15 55 
  

Objaśnienia jak w tabeli 1 

#
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zasadniczo. Średnie wartości utrzymywały się w przedziale 50-60 mg/kg 
s.m., również w siedliskach Ia i IIIb skrajnie różniących się zawartością 
cynku w glebie (tab. 4). Wyrównany poziom сушки \ roślinności jest 
trudny do interpretacji. Należy bowiem brać pod uwagę dużą łatwość za- 
nieczyszczeń roślin cynkiem zarówno w warunkach naturalnych, jak i 
próbek w trakcie pobierania i analizowania. W przeciwieństwie do mie- 
dzi nie stwierdzono istotnych współzależności między zawartością cynku 
w glebach i w próbach Carex gracilis (tab. 3). 

W zawartości manganu w glebach nie było tak wyraźnych różnie 
jak w przypadku miedzi. Najzasobniejsze w mangan okazały się siedliska 
bagienne Ia, b. c i Illa. W warunkach siedlisk intensywnie zalewanych — 
la, b, c — zawartość ta w badanych poziomach profilów glebowych wy- 
nosiła od powyżej 200 do około 300 mg/kg s.m. (tab. 5). W niektórych 
profilach zawartość manganu wzrastała do około 500-600 mg/kg s.m., co 
świadczyło o nierównomiernym rozmieszczeniu tego pierwiastka w glebie. 
Gleby bagiennych, lecz nie zalewanych, siedlisk IIla zawierały podobnie 
duże ilóści manganu, jednak tylko w 30-40 cm warstwie namułów. Zawar- 
tość tego pierwiastka w niżej zalegających torfach mechowiskowych wy- 
nosiła 90-160 mg/kg s.m. W siedliskach II i IIIb ilości manganu w glebie 

były mniejsze i wahały się od 150 do około 300 mg/kg s.m. Nie stwier- 

dzono zasadniczych różnic w średnich zawartościach manganu w rośli- 

nach badanych siedlisk, jednak obserwowano większe różnice średnich 

wartości dla kolejnych powtórzeń na tym samym siedlisku, głównie dla 

łąk Ia i Ib. Najbogatsza w mangan okazała się roślinność siedlisk najin- 
tensywniej zalewanych Ia i bagiennych Illa, podtapianych wodami grun- 

towymi. Warunki wodno-glebowe siedliska IIIa sprzyjają obecności łat-- 

wiej dostępnych form manganu, co może tłumaczyć nieco wyższą zawar- 

tość manganu w roślinach. Zawartość manganu w próbach tego samego 

gatunku roślinnego zebranych z kilku siedlisk jest zbliżona poza kilkoma 

skrajnie odbiegającymi wartościami (tab. 2). Wynika to prawdopodobnie 

z tego, że badane siedliska, z wyjątkiem łąk IIIb, należą do tej samej grupy 

siedlisk mniej lub bardziej bagiennych i nie reprezentują tak skrajnie 

różnych warunków ekologicznych, jak analizowane przez Oświta i Sapka 

siedliska doliny Śliny, wyraźniej różniące się zawartością manganu w gle- 
bie i roślinności [2, 3]. Stwiendzona w dwóch przypadkach dla Phalaris 

arundinacea i w jednym dla Carex gracilis istotna ujemna korelacja mię- 

dzy zawartością manganu w glebie i roślinności świadczy o innych sto- 

sunkach miedzi do rośliny (tab. 3). Ujemne wartości współczynnika ko- 

relacji wskazują na tendencję do większego poboru manganu przez te ga- 

tunki w miarę ubożenia badanych gleb w mangan. | 

Wartości współczynnika WSG wskazują na tendencję do mniejszego 

pobierania manganu przez manne (Glyceria aquatica) w porównaniu z po-
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zostałymi gatunkami (tab. 5). Natomiast Carex vesicaria wykazywała wy- 
raźnie większą w porównaniu z pozostałymi gatunkami zdolność do wyko- 
rzystywania manganu z gleby (tab. 5). Obserwowaną tendencję należy 
sprawdzić na większej liczbie próbek. 

    

  

    
  

Tabela 5 

Zawartość manganu w glebach i roślinach oraz wartości WSG 

Mn — mg/kg w poziomach Średnia dla gatun- a 

glebowych cm ków — Mn mg/kg  . WSG 
Siedlisko — - - - 

0-5 5-10 10-15 Wpumkcie nao Gy pha Cv. Cg. Cop. 
pobrania siedlisku 

Illa 750 600 510 180 157 „0,18 

600 520 510 150 , 0,19 

la 300 300 385 264 180 0,63 

270 150 200 64 0,70 

280 205 = 240 266 0,95 1,04 2,46 

255 355 320 111 0,60 0,67 

Ib 290 320 270 125 124 0,87 1,51 

410 310 335 170 0,62 1,64 0,74 

600 530 470 63 1,16 1,37 

610 215 360 108 | 0,82 2,00 1,01 

[с 260 225 160 180 126 0,63 1,67 1,33 0,34 

300 260 270 137 0,42 0,80 2,12 0,93 0,64 

600 650 460 79 0,61 , 1,65 

И 205 155 150 100 109 0,54 1,98 0,94 

290 150 110 145 2,62 1,60 

210 130 | 110 75 0,57 

IIIb — — — 114 110 

150 150 150 63 

  

Objaśnienia jak w tabeli 1. 

Podobnie jak w przypadku manganu najwięcej żelaza, od 8 do 

14/0, zawierały gleby łąk turzycowo-mszystych — IIla. Takie same ilości 

stwierdzono także w glebach łąk intensywnie zalewanych — Ia, b, c (tab. 
6), ale tylko w niektórych profilach glebowych. W większości profilów 

zawartość żelaza była wyraźnie mniejsza wahając się od 2 do 8%, co 

wskazuje na obecność zagęszczeń i lokalnych wytrąceń żelaza w glebach. 

jak również na podobieństwo chemizmu żelaza i manganu. Wyraźne obni- 

żenie Zawartosci żelaza obserwowano w siedliskach umiarkowanie zale-
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wanych II, a najuboższe w ten pierwiastek były mineralne gleby siedliska 
IIIb. 

Obserwowano wzrost średniej zawartości żelaza w roślinności łąkowej 
wraz ze wzrostem zasobności gleb oraz duże zróżmicowanie średnich dla 
kolejnych powtórzeń na tym samym siedlisku (tab. 6). Niektóre z ba- 

  
  

      

  

Tabela 6 

Zawartość żelaza w glebach i roślinach oraz wartości WSG 

Fe % w poziomach Średnia dla gatun- 
glebowych — cm ków — Fe mg/kg WSG 

Siedlisko - — КСК и ~~ m 
0-5 5-10 10-15 “ Pankcie =a Ga. Pha. Cv. Cg. Cp. 

pobrania siedlisku 

Ша 8,0 10,5 11,2 395 454 || 0,52 
8,7 14,2 14,0 545 0,30 

la 4,5 4,2 5,3 475 0,40 
1,9 1,8 2,1 125 342 0,56 . 
2,4 2,9 3,2 350 0,54 0,31 2,14 
4,5 * 105 . 10,5 162 0,86 1,36 

Ib 5,0 7,5 7,3 420 0,37 0,39 
3,0 3,6 ` 4,0 220 332 0,59 1,72 0,68 
9,0 10,0 10,5 287 1,53 0,62 
5,7 1,4 5,8 294 0,58 1,25 0,64 

Ic 15,3 14,0 10,4 367 0,44 2,67 0,57 0,31 
2,2 2,8 3,8 193 307 0,46 0,85 1,65 0,57 1,52 
6,0 8,5 7,0 253 1,26 0,39 

И 1,7 2,4 2.3 218 0,64 1,10 0,91 

2,1 2,4 1,9 187 = 233 2,35 0,70 

3,5 3,3 2,7 197 0,96 

ШЬ — — — 136 192 

0,6 0,6 0,3 157 192 
  

Objaśnienia jak w tabeli 1. 

danych gatunków, jak np.: Carex rostrata, Carex vesicaria, Equisetum li- 

_ тозит, Роа pratensis wykazywały stosunkowo duże zróżnicowanie za- 
wartości żelaza (tab. 2). Zjawisko to powtarzało się również dla gatunku 

rosnącego na tym samym siedlisku. U pozostałych gatunków obserwowano 
bardziej wyrównany poziom zawartości żelaza. 

Te lokalne zróżnicowania zawartości żelaza w glebie i roślinach być 
może są przyczyną braku istotnych korelacji dla tego pierwiastka w gle-
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bie i u Carex gracilis oraz Phalaris arundinacea. Obliczone wartości WSG 

dla Glyceria aquatica i Carex vesicaria sygnalizują podobne prawidło- 

wości jak przy manganie (tab. 6). 

WNIOSKI 

1. Zasobność gleb bagiennych siedlisk łąkowych w miedź, cynk, man- 

gan i żelazo zależy od czasu i intensywności zalewu. Intensywny i dłu- 

gotrwały zalew sprzyja nagromadzeniu się głównie miedzi i cynku. Utrzy- 

mujący się ciągły stan zabagnienia powoduje wzbogacenie gleb w mangan 

i żelazo. 

2. Intensywność i częstotliwość zalewów w największym stopniu wpły- 

wają na zawartość miedzi w roślinności łąkowej a w mniejszym stopniu 

także i cynku. Brak zalewów i stałe podtopienie siedliska wywołują 

wzrost zawartości manganu i żelaza w roślinach. 

3. Istnieje dodatnia współzależność między zawartością miedzi w gle- 

bach i roślinności łąkowej siedlisk bagiennych. | 

4. W poszukiwaniu bioindykatorów manganu i żelaza dla siedlisk ba- 

giennych za pomocą względnego współczynnika specyfiki gatunku (WSG), 

należy zwrócić uwagę na Carex vesicaria i Glyceria aquatica. 
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Я. Осьвит, Б. Сапек 

СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ И РАСТЕНИЯХ 

НА ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ПОЙМЫ Р. НАРЕВИ 

МЕЖДУ МЕСТНОСТЯМИ ГУРА-ЛИПНИКИ 

Резюме 

Исследовали содержание меди, цинка, марганца. и железа в почвах и растениях природ- 

ных лугов в пойме р. Нареви около г. Тыкоцина на шести луговых почвах с различными 

водно-почвенными условиями. Определяли содержание указанных микроэлементов в почве 

и растениях. Рассматривали также зависимости между их содержанием в почве и растении. 

.
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При определении свойства растений усваивания ресурсов определенного элемента в почве 
применяли относительный коэффициент специфичности вида. Установлено сильное влия- 
ние интенсивности затопления на содержание меди и цинка, а также условий постоянного 
заболочения на содержание марганца и железа в почве и растениях. Установлены положи- 
тельные зависимости между содержанием меди в почве и растениях. Сагех уесата и С/у- 
сена адиайса могут учитываться в поисках биоиндикаторов марганца и железа для болот- 
ных местообитаний. 

J. Oświt, B. Sapek 

CONTENT OF MICROELEMENTS IN SOIL AND PLANTS IN THE NAREW 
VALLEY CROSS-SECTION BETWEEN THE GÓRA-LIPNIKI LOCALITIES 

Summary 

The copper, zinc, manganese and iron content in soils and plants of natural 
meadows in the Narew river valley near Tykocin was investigated on six grassland 
sites with different water and soil relations. The content of the above microelements 
in soil and plants was determined. Also relationships between their content in 
soil and in plants were studied. At assessment of the ability of plants to utilize 
the reserve of the given element in soil the reiative specificity coefficient of the 
plant was applied. A remarkable influence of the flood intensity on the copper 
and zinc content and of the permanent paludification conditions on the manganese 
and iron content in soil and plants has been found. Positive relationships between 
the copper content in soil and plants have been proved. Carex vesicaria and Gly- 
ceria aquatica can be taken into consideration in seeking after manganese and 
iron bioindicators for bog sites. 
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