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Wśród użytkowych roślin runa leśnego borówka czarna (Vaccinium 

myrtillus L.) zajmuje pod względem znaczenia gospodarczego pierwsze 

miejsce. W Polsce corocznie w zorganizowanym pozyskaniu zbiór jagód 

tej rośliny wymosi kilkanaście tysięcy tom. W latach 1961-1970 średni 

roczny plon jagód stanowił 52% ogólnego plonu owoców leśnych, zaś 

w latach 1971-1973, wskutek słabszego urodzaju, uległ obniżeniu do 40*/. 

Jagody borówiki czarnej (czennice) odznaczają się cennymi własnościami 

odżywczymi i smakowymi, dzięki czemu mależą do owoców poszukiwa- 

nych przez odbiorców krajowych i zagramicznych. Borówka czarna od- 

grywa także ważną rolę biocenotyczną. Występując powszechnie i maso- 

wo w borawyich typach lasu ma bardzo duży wpływ na przebieg proce- 

sów glebotwórczych, w tym również na obieg składników odżywczych 

w środowiisku leśnym. Fakty te uzasadniają potrzebę prowadzenia wszech- 

stronnych badań nad różnymi aspektami znaczenia borówki czarnej dla 
lasu, leśnictwa, gospodarki żywnościowej i społeczeństwa. 

W Instytucie Użytkowania Lasu i Inżymierii Leśnej AR w Poznaniu 
wykłoniano już wiele prac poświęconych mawożeniu jagodzisk czermicowych 
[4-6], bilansewi wodnemu krzewinek, poziomej i pionowej strukturze bu- 

dowy knzywimek oraz czynnikom wpływającym na planowanie borówki 

[1, 2, 4-11, 16]. 

Prezentowana praca dotyczy elementamej analizy chemicznej nad- 
ziemnych organów wegetatywnych borówki czarnej, a zwłaszcza zawar- 

tości miedzi, cynku i glinu w jej liściach, zielonych łodygach oraz drew- 

nie, łyku i korowimie. Analizą objęto krzewimki pochodzące z dwóch sie- 

dliskowych typów lasu — boru świeżego (Bśw) i boru mieszanego świe- 
żego (BMśw). J о 
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METODYKA BADAN 

Badania umiejscowiono w dwóch sąsiadujących ze sobą pododdziałach 

(48b i 49c) Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka koło Poznania, w któ- 

„ych występują drzewostany sosny zwyczajnej, a w rumie dominuje bo- 

rówka czama. 

PODODDZIAŁ 48b [14, 15] 

Opis sied liska. Bór świeży. Teren równy. Gleba średmio zbieli- 

cowana, utworzona z piasków luźnych z domieszką żwiru, głęboka, świe- 

ża. Pokrywa zadarniona: borówka czarna, trzcinmik leśny, kostrzewa 

owcza, rokiet pospolity, narecznica samcza, miejscami malina właściwa, 

poziomka pospolita. 

Opis drzewostanu. Sosna 85 lat, zwarcie umiarkowane, zadrze- 

wienie 0,8. Przeciętne wymiary drzew: wysokość 21 m, pierśnica 26 cm. 

Bonitacja dla sosny II/III. Podszyt na 30% powierzchni; grupowo wystę- 

puje dąb, pojedynczo brzoza, jarzębina i kruszyna | 

PODODDZIAŁ 49c [14, 15] 

Opis siedliska. Bór mieszany świeży. Teren lekko falisty. Gleba 

brunatna bielicowa, utworzona z piasku słabo gliniastego, średnio głębo- 

ka i głęboka na piasku luźnym, świeża. Pokrywa silnie zadarmiioma: trzcin- 

nik leśny, turzyca leśna, borówka czarna, malina właściwa, rokiet pospo- 

lity, orlica pospolita, tomka wonma, fiołek leśny, szczawilk zajęczy, bo- 

rówka brusznica, kostrzewa owcza. | 
Opis drzewostanu. Sosna 75 lat, zwarcie umiarkowane, za- 

drzewienie 0,8. Przeciętne wymiary dnzew: wysokość 24 m, pierśnica 

29 cm. Bonitacja dla sosny I. W podszycie kępami dąb, pojedynczo kru- 

szyna, brzoza i dąb czerwony. | 

Materiał do badań pobierano z wydzielonych poletek. Wyznaczając po- 

letko zwracano uwagę na to, by obejmowało ono przeciętny pod wzglę- 

dem taksacyjnym fragment jagodziska. Zbiór materiału badawczego miał 

miejsce w 1974 r. w mastępujących fazach rozwoju fizjologicznego kmze- 

winek: pierwsze nieliczne kwiaty (24. IV.), początek masowego kwitnienia 

(9. V.)) masowe kwitnienie (22. V.), pierwsze zielone jagody (5. VI.), ma- 

sowe występowanie zielonych jagód (18. VI.), początek owłocowania 

(5.VII.), koniec owocowamia (26. VII.) i początek opadania liści (6. IX). 

Między kolejnymi terminami pozyskiwania materiału upływały w zasadzie 

mniej więcej 2 tygodnie. Krzewinki ścinano sekatorem równo ż powierzch- 

mią gleby dbając, by były one różnej wielkości. Postępując w ten sposób 

spełniono warunek doboru do badań reprezentatywnych prób średnich.
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Zebrany material wysuszono do stanu powietrzno-suchego, po czym roz- 
drobniony spalano na mokro w mieszaninie kwasów azotowego, nadchlo- 
rowego i siankowego. Miedź i cynk oznaczano metodą atomowej spektro- 
metrii absorpcyjnej [17, 18], za pomocą aparatu AAS; Carl Zeiss Jena. 
W pierwszym wypadku oznaczenie następowało z fazy orgamicznej roz- 
tworu [3], w drugim natomiast z fazy wodnej. Glin oznaczano koloryme- 
trycznie przy użyciu aluminium [12]. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 
4 

Otrzymane wyniki badan przedstawiono liczbowo w tabelach i graficz- 
nie na'rysunkach. W tabelach zestawiono dane obrazujące koncentrację 
mikroelementów w poszczególnych organach krzewinek. Koncentracje te 
scharakteryzowano trzema wartosciami: minimalna, maksymalną i średnią. 
Za pomocą tych miar oraz na podstawie wyników analizy wamiamcji oce- 
niono poziom akumulacji mikroelementów w krzewinkach w zależności 
od siedliska. 

Tabela 1 

Zawartość Cu, Zn i Al w nadziemnych organach borówki czarnej (w ppm s.m.) rosnącej 
w warunkach siedlisk boru świeżego i boru mieszanego świeżego 
  

  

  

Bór Świeży Bór mieszany świeży 
Pierwiastek 

min. maks. średnia min. maks. średnia 

Miedź 4,07 16,25 _ 8,60 3,96 16,56 8,35 
Cynk 24,6 103,1 52,7 22,8 80,4 47,8 
Glin 53,5 453,8 218,0 42,8 487,9 212,8 

  

Porównanie wartości odpowiadających siedlisku boru świeżego z war- 
tościami odpowiadającymi siedlisku boru mieszanego świeżego wykazuje 
(tab. 1), że nagromadzenie się miedzi, cynku i glinu w knzewinkach bo- 
rówki mie zależy, od siedliska. Potwierdzono to także analizą wariancji, 
którą wykomamo oddzielnie dla każdego mikroskładnika w ramach poszcze- 
gólnych nodzajów organu krzewinki. Śledząc dane tabeli 1 możma również 
zauważyć, iż ozmaczone pierwiastki układają się w następujący szereg: 
AL> Zn> Cu. Nie odbiega on w swoim układzie od szeregu charakte- 
tystycznego dla sosny zwyczajnej [13]. Ponadto mależy podkreślić, że za- 
wartość glinu pnzewyższa zawartość miedzi przeszło dwudziestokrotnie. 

Tabela 2 przedstawia rozmieszczenie miedzi w krzewince. Najmniej- 
szą ilość tego mikroelementu znajduje się w drewnie — średnio w okresie 
wegetacyjnym 4,23 ppm — największa natomiast w korowinie — 14,78



628 T, CYBULKO i IN. 
  

  

  

  

Tabela 2 

Zawartość miedzi w liściach i łodygach borówki czarnej w okresie wegetacyjnym 

w ppm s.m. 

, Łodyga zdrewniała 
Zawartość Liście Łodygi zielone 

drewno łyko korowina 

Min. 6,67 5,94 3,96 6,39 13,63 

Maks. 16,56 7,13 4,61 8,66 16,25 

Średnia 9,81 6,65 4,23 7,06 14,78 
% 100,0 67,8 43,1 72,0 150,7 
  

ppm. W organach czynnych fizjologicznie, tj. w liściach i łyku, zawamtość 

miedzi jest wyższa od zawartości w drewnie i wynosi odpowiednio 9,81 

i 7,06 ppm. Jeśli średnią zawartość miedzi w liściach przyjmie się za 100, 

to wówozas w korowinie jest jej 150%, w łodygach zielonych i łyku około 

700/0, a w drewnie 43/0. 

Tabela 3 

Zawartość cynku w liściach i łodygach borówki czarnej w okresie wegetacyjnym 

"w ppm s.m. 
  

Łodyga zdrewniała. 
  

  

Zawartość Liście Łodygi zielone - - 
а УЕ drewno lyko korowina 

Min. . 22,8 54,9 15,1 29,1 | 57,8 

- Maks. 58,5 74,7 48,9 65,3 103,1 

Średnia 33,8 65,1 32,1 45,9 75,1 

% 100,0 192,6 95,0 135,9 222,2 
  

W tabeli 3 zamieszczono dane dotyczące zawartości cynku. Podobnie 

jak i w przypadku miedzi najuboższe w cynk jest drewno — średnia za- 

wartość cynku wynosi 32,1 ppm, najbogatsza zaś jest korowina — 75,1 

ppm. Pod względem zawartości cynku łodygi zielone pnzewyższają liście. 

Przyjmując zatem zawartość cynku w liściach za 100 okazało się, że za- 

wartość tego pierwiastka w korowinie osiąga wartość 222%, w łodygach 

zielonych — prawie 193%, łyku — 140%/ i drewnie — 95%/. 

W porównaniu z zawartością miedzi i cynku zawartość glinu w knze- 

winkach borówki jest najwyższa (tab. 4). W drewnie zawartość jest naj- 

niższa — średnio wynosi 80,3 ppm, korowina, podobnie jak w przypad- 

kach miedzi i cynku, jest najbardziej zasobna w glin — 403,9 ppm. Zia- 

wartość glinu w liściach i łodygach zielonych jest zbliżona i wymosi około
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Tabela 4 

Zawartość glinu w liściach i łodygach borówki czarnej w okresie wegetacyjnym 

° WwW ppm s.m. 

. Łodyga zdrewniała 
Zawartość Liście Łodygi zielone —— 

drewno łyko korowina 

Min. 118,3 129,6 42,8 * 130,4 345,3 

Maks. 337,0 313,1 107,2 195,6 487,9 

Średnia 208,6 216,6 80,3 169,3 403,9 
% 100,0 103,8 38,5 81,2 193,6 
  

210 ppm, w łyku matomiast 170 ppm. Szereg procentowej zawartości jest 

następujący: liście 100%/0, korowina 194%, łodygi zielone 104%, łyko 81% 

i drewno 38,5°/o. 

Przedstawienie zawartości badanych mikroelementów za pomocą war- 

tości skrajnych i średniej jest sposobem uproszczonym, nie oddającym 

dynamiki zmian zachodzących w okresie wegetacyjnym. Inaczej mówiąc 

jest to statyczne ujęcie procesu gromadzenia i przemieszczania mikro- 

elementów w organizmie borówki. Jednak dzięki swej przejrzystości uję- 

cie to daje możliwość uchwycenia występujących w tym procesie prawi- 

dłowości. 

Prawidłowością w rozpatrywanych tabelach jest to, że wszystkie 3 

pierwiastki występują w najwyższych ilościach w korowinie, a w najniż- 

szych w drewnie. W pozostałych badanych organach (liście, łodygi zie- 

lone) i tkankach (łyko) poziom zawartości poszczególnych mikroelementów 

nie układa: się według jakiegoś stałego schematu. Pobtwierdzającym do- 

wodem powyższych stwierdzeń są następujące szeregi: 

Cu — korowina> liscie> łyko> łodygi zielone> drewno, 
Zm — korowimac> łodygi zielone> łyko> liście> drewno, 

Al — konowima> łodygi zielone> liście> łyko> drewno. 

Przebieg krzywych na rysunku 1 wykazuje, że poziom zawartości 

miedzi w łodygach zielonych, drewnie, łyku i korowinie nie ulegał przez 

cały czas wegetacji większym zmianom. W liściach natomiast najwyższa 

zawartość występuje na początku oknesu wegetacyjnego, wtedy gdy krze- 

wimki kwitną. Z chwilą zawiązania się jagód ilość miedzi w liściach sil- 

nie obniżała się. W momencie masowego pojawienia się zielonych jagód 

stabilizuje się ona na poziomie 7,5 ppm i aż do początku opadania liści 

z łodyg (6. IX.) utrzymuje się na prawie jednakowym poziomie. 

Na podstawie rysunku 2 można stwierdzić, że zawartość cynku w lis- 

ciach jest najniższa w porównaniu z zawartościami w pozostałych balda- 
nych organach krzewinek. Od początku okresu wegetacyjnego (24. IV.)
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Rys. 1. Dynamika zmian zawartości miedzi w organach nadziemnych borówki 
czarnej 

1 — liście, 2 — łodygi zielone, 3 — drewno, 4 — łyko, 5 — korowina | 
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Rys. 2. Dynamika zmian zawartości cynku w organach nadziemnych borówki 

czarnej 
1 — liście, 2 — łodygi zielone, 3 — drewno, 4 — łyko, 5 — korowina 

obserwuje się spadek zawartości cynku we wszystkich organach, poza ło- 
dygami zielonymi, w których występuje zjawisko odwrotne. Spadek za- 
wartości cynku trwa do masowego występowania zielonych jagód, mastęp- 
nie przez 2 tygodnie wzrasta, po czym wzrost ustaje. W liściach i drew- 

v
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nie pozostaje na tym poziomie aż do momentu opadania pierwszych liści 

z krzewinek, w łyku i korowinie natomiast ponownie spada. Po spadku 

poziom zawartości cynku w łyku (podobnie jak i w korowinie) w okresie 

zakończonego owocowania jest taki sam jak w okresie opadamia liści z 

krzewinek. Odmianny pnzebieg wykazuje krzywa reprezentująca łodygi 

zielone. Od początku okresu wegetacyjnego zawartość cynku w nich sy- 

stematycznie wzrasta. Wzrost trwa do pierwszych zielonych jagód. Przez 

następne 2 tygodnie widać nieznaczny spadek, później do pierwszych doj- 

rzałych jagód wzrasta i dalej do końca utrzymuje się na jednakowym po- 

ziomie. 

W przebiegu zawartości glinu (rys. 3) w poszczególnych organach 

krzewinek nie można dostrzec większego podobieństwa. Każda krzywa 

posiada inną postać. Tylko w pewnych fragmentach krzywe wykazują 

ppm 
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Rys. 3. Dynamika zmian zawartości glinu w organach nadziemnych borówki 

czarnej 

1 — liście, 2 — łodygi zielone, 3 — drewno, 4 — łyko, 5 — korowina 

zbliżony kierunek zmian. Tak jes$ z krzywymi zawartości glinu w liściach, 

łodygach zielonych oraz w drewnie, które od czasu masowego wystąpie- 

nia zielonych jagód wykazują podobny przebieg. Wyraża się on wpierw 

spadkiem, a później, od początku owocowania krzewinek aż do września, 

wzrostem. Krzywa, przedstawiająca zawartość glinu w łyku prawie nie 

posiada większych odchyleń od poziomego położenia. Zawartość glinu
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w korowinie jest najniższa w fazie pierwszych zielonych jagód oraz iw fa- 
zie początku opadania liści z krzewinek. W innych terminach zawartość 
glinu w korowinie przekracza 400 ppm. 

WNIOSKI 

1. Zawartość miedzi, cynku i glinu w organach nadziemnych borówki 
czarnej, rosnącej w warunkach boru świeżego i boru mieszanego świeżego, 
nie zależy od siedliska. 

2. Zawartość miedzi, cynku i glinu u borówki czamej w okresie wege- 
tacyjnym jest różna. Badane pierwiastki tworzą szereg: AC> Zn>Cu. 

3. Zmiany zawartości mikroelementów w poszczególnych organach 
krzewinek w okresie wegetacyjnym zachodzą z różną siłą. Przez okres 
kwitnienia i wykształcania zielonych jagód zawartość miedzi w liściach 
ulega silnemu spadkowi. W pozostałych organach, podobnie jak i później 
w liściach, ilość miedzi zmieniała się w niewielkim stopniu. Zawartość 
cynku w liściach, drewmie, łyku i korowinie maleje w miarę postępu we- 
getacji, wzrasta zaś w łodygach zielonych do masowego kwitnienia knze- 
winek. Najbardziej wyraźne są zmiany zawartości glinu w liściach, ło- 
dygach zielonych i drewnie w okresie od fazy zielonych jagód do końca 
owocowania krzewinek oraz w korowinie od masowego kwitnienia do 
początku owocowania. W innym czasie okresu wegetacyjnego zmiany za- 
wartości glinu są nieznaczne. |. 
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Т. Цыбулько, С. Дрогош, В. Паздровски, Л. Антковяк 

СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ, ЦИНКА И АЛЮМИНИЯ 
В ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНАХ ЧЕРНИКИ 

Резюме 

Содержание Си, 7п и А! исследовали в листьях, зеленых побегах, древесние, лубе и корке 
черники, произрастающей под пологом сосновых древостоев в условиях местообитания 
свежего бора и свежего смешанного бора. Элементы определяли по методу атомной абсор- 
бционной спектрометрии и по колориметрическому методу в материале, отобранном в не- 
сколько сроков из растений в стадии цветения и плодоношения. Результаты исследований 
позволили заключить следующее: 

1. Содержание меди, цинка и алюминия в надземных органах черники не зависит от 
местообитания. 

2. Содержание меди, цинка и алюминия в чернике в вегетационный период разное. 
Исследуемые элементы образуют следующий ряд: А] > Zn > Cu. 

3. Количественное распределение микроэлементов в органах растений представляется 
следующим образом: 

o Си — корка > листья > луб > зеленые побеги > древесина, 
Zn — корка > зеленые побеги > луб > листья > древесина, 
А| — корка > зеленые побеги > листья > луб > древесина. 

4. Изменения содержания Си, 7п и А! в отдельных органах растений в вегетационный 
период происходят с разной интенсивностью. 

Т. Cybulko, S. Drogosz, W. Pazdrowski, L. Antkowiak 

THE COPPER, ZINC AND ALUMINIUM CONTENT 
IN VEGETATIVE ORGANS OF BILBERRY 

Summary 

The Cu, Zn and Al content in leaves, green stems, bast, xylem and cork of 
bilberry growing under the canopy of pine stands, under conditions of fresh coni- 
ferous forest and fresh mixed coniferous forest site, was ‘investigated. 

Particular elements were determined by the atomic spectrometry absorption 
method and the colorimetric method in the material taken at several dates from 
plants being at the flowering and fruit-bearing stage. The investigations have 
proved as follows: ` 

1. The copper, zinc and aluminium content in aboveground parts of bilberry 
did not depend on the site. a 

2. The copper, zine and aluminium content in bilberry is different in the 
growing season. The elements tested formed the order of A1 > Zn > Cu. 

3. Quantitative distribution of microelements in particular organs of plants 
was as follows: Cu — cork > leaves > bast > green stems > xylem; Zn — cork > 
green stem > bast > leaves; Al — cork > green stems > leaves > bast > xylem. 

4. Changes in the Cu, Zn and Al content in particular organs of plants in the 
growing season occur with different intensity,


