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Jednak dżdżownice mogą oddziaływać 
także negatywnie na rośliny. Gdy rosną na 
glebie, w której żerują dżdżownice, są bar-
dziej podatne na porażenie przez mszyce 
(eisenhauer i scheu 2008b). Ponadto mo-
tylkowate w obecności dżdżownic wyda-
ją mniej kwiatostanów, przez co są mniej 
atrakcyjne dla zapylaczy (eisenhauer i 
scheu 2008a).

Laossi i współaut. (2009) zaobserwowa-
li, że obecność w glebie Lumbricus terre-
stris (gatunku anecic) sprzyja zwiększeniu 
biomasy zespołu traw rocznych poprzez 
stymulację wzrostu Poa annua kosztem 
innych traw. Ten sam efekt zaobserwowa-
no w przypadku gatunku endogeicznego 
A. caliginosa i Lolium perenne (kreuzer i 
współaut. 2004).

PODSUMOWANIE

Nasza wiedza o wzajemnych relacjach 
między składowymi systemu glebowego, 
zwierzętami i roślinami, jest nadal niewystar-
czająca. Zbadanie tych wzajemnych oddziały-
wań pozwoli nam na poznanie praw rządzą-
cych przyrodą. Co więcej, wiedza ta może 
także znaleźć swoje zastosowanie w prak-
tyce, np. w rolnictwie, ponieważ zwierzęta 
zasiedlające glebę są nie tylko indykatorami 
procesów zachodzących w glebie, ale także 
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Streszczenie

biorą udział w podtrzymywaniu jej zasobno-
ści i w konsekwencji produktywności. 
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Obecne badania ekologii gleby skupiają się na 
wpływie zróżnicowania roślinności na faunę glebo-
wą, a także na oddziaływaniach pomiędzy organi-
zmami występującymi na powierzchni i w samej gle-
bie. Gleba stanowi złożony system oddziaływań mię-
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dzy organizmami ją zasiedlającymi. Praca niniejsza 
traktuje jedynie o trzech elementach tego systemu: 
o mechowcach, roślinach i inżynierskich dżdżowni-
cach. Opisane zostały wzajemne ich oddziaływania a 
także ich wpływ na środowisko gleby.

Current research of soil ecology focuses on the 
impact of diversity of vegetation on soil fauna, as 
well as the interactions between organisms occur-
ring above and below soil surface. Soil is a complex 
system of interactions between soil dwellers. This 
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