
 

 

 

BADANIA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW DYREKCJI GENERALNEJ  

LASÓW PAŃSTWOWYCH  

Rycina 1. Aktywność enzymatyczna gleb na  pożarzyskach w stosunku do kontroli 

Figure 1. The enzymatic activity of soils after fires relative to the control 
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Warunkiem obiegu  materii i energii w przyrodzie jest 

rozkład dostającej się do gleby obumarłej materii orga-

nicznej, który odbywa się głównie na skutek działalno-

ści drobnoustrojów poprzez wytwarzane przez nie en-

zymy, będące biokatalizatorami reakcji mineralizacji  

i syntezy związków organicznych (Burns 1982, Russel 

2005). Badania biochemii gleby obejmują lata1988-

2014. Przedstawiają możliwość zastosowania aktyw-

ności biochemicznej gleb jako wskaźnika zmian środo-

wiska leśnego pod wpływem różnych czynników abio-

tycznych. 

Biochemiczny wskaźnik żyzności gleb 

Biological soils fertility indicator  

W badaniach na siedlisku BMśw i Bśw  stwierdzono, 

że biochemiczny wskaźnik żyzności  gleb wykazuje 

istotny  związek z jakością siedliska oraz z cechami 

taksacyjnymi charakteryzującymi produkcyjność drze-

wostanów i może być wykorzystany w diagnostyce  

typologicznej siedlisk leśnych.  

Wskaźnik naturalności siedliska leśnego 

The index of soil natural forest habitat 

Wskaźniki biochemiczne mogą być bardzo przydatne  

w badaniach porównawczych – do oceny jakości gleb lub 

ich reakcji na czynniki zewnętrzne, zarówno naturalne jak 

i antropogeniczne. Pokazały to przeprowadzone badania 

na obszarach  objętych  ochroną (rezerwaty cisa), cha-

rakteryzujących się naturalnymi procesami oraz brakiem 

zabiegów gospodarczych. 

Podsumowanie 

Conclusion 

 

Wskaźnik żyzności gleb może być uzupełnieniem sto-

sowanych w praktyce leśnej  badań chemicznych gleb 

i przyczyni się do lepszego charakteryzowania typów 

siedliskowych lasu i monitorowania gleb. 

 

Rycina 2. Aktywność enzymatyczna jako indykator zanieczyszczeń przemysłowych 

Figure 2. The enzymatic activity as an indicator of industrial pollution 
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Rycina 3. Biochemiczny  wskaźnik żyzności gleb F= M
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Figure 3. Biochemistry index of soils fertility F= M
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Tabela 1. Korelacja (ryx) pomiędzy biochemicznym wskaźnikiem żyzności gleb (F) 

a cechami taksacyjnymi drzewostanów 

Table1. Correlation ( ryx ) between biological soils fertility indicator (F ) and the characteristics 

of stands 

Cechy     taksacyjne           
drzewostanu                                

(x) 

Biochemiczny wskaźnik żyzności gleb  
M    (y) 

Dehydrogenazy        
(D) 

Ureaza                      
(U) 

Asparaginaza           
(A) 

Fosfataza                 
(Fkw) 

Przeciętna pierśnica                      

(D) 
0,685*** 0,684*** 0,745*** 0,751*** 

Przeciętna wysokość   

(H) 
0,596** 0,700*** 0,727*** 0,708*** 

Liczba drzew na hek-

tar  (L/ha) 
-0,626** -0,590* -0,600** -0,625** 

Przeciętny przekrój 

drzewostanu (g) 
0,690*** 0,690*** 0,738*** 0,713*** 

Miąższość drzewosta-

nu w korze (Vk/ha) 
n 0,455* 0,484* 0,573** 

Miąższość grubizny 

drzewostanu  (Vg/ha) 
n 0,470* 0,493* 0,586** 

Zagęszczenie                                   

(Zag) 
-0,557** -0,453* -0,435* n 

     

wartości ryx istotne statystycznie: * p<0,05 **   p<0.01  ***    p<0,001 
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