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Piotr J. Domański  
 
 

Wprowadzenie 

 
Postęp hodowlany definiuje się jako logiczną sumę elementów wartości gospodarczej  

i uŜytkowej wnoszonych przez nowe odmiany do zarejestrowanych zestawów odmianowych  
w obrębie poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Odmiana uprawna jest jednym  
z głównych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej w rolnictwie. Nowe, 
intensywne odmiany powinny wykazywać nie tylko przystosowanie do określonych warunków 
glebowych i klimatycznych, ale takŜe charakteryzować się dobrą wartością Ŝywieniową, 
wyrównanym rytmem rozwoju oraz odpornością na czynniki stresowe (przymrozki, susze, 
choroby). Ścisła ocena postępu hodowlanego w czasie nie jest prosta. Szczególnie 
skomplikowane jest mierzenie postępu metodami matematycznymi z uwzględnieniem 
wykorzystania postępu w praktyce. Do tego celu konieczna jest informacja o udziale 
poszczególnych odmian danego gatunku w produkcji oraz ich wyniki plonowania w latach 
zarówno w warunkach doświadczalnych, jak i w produkcji. W ocenie postępu wykorzystuje się 
zachodzące zmiany ilościowe dotyczące liczby rejestrowanych odmian danego gatunku oraz 
niektóre kryteria oceny właściwości odmian, uzyskane na podstawie wyników doświadczeń 
odmianowych. Liczba zgłaszanych odmian do badań oraz liczba zarejestrowanych odmian  
w danym gatunku świadczy o intensywności prowadzonych prac hodowlanych (twórczych). 
Głównymi kryteriami oceny wartości gospodarczej odmian przydatnymi równieŜ w ilościowej 
ocenie postępu hodowlanego są przede wszystkim: 

• plonowanie (zdolność plonotwórcza), 
• jakość plonu jako surowca lub produktu do bezpośredniego spoŜycia, 
• stabilność plonowania w czasie i zróŜnicowanych środowiskach, 
• odporność na róŜne bio- i abiotyczne czynniki ograniczające plonowanie  

i/lub wpływające na jakość plonu. 
Wykorzystanie postępu hodowlanego traw w Polsce dotychczas było uzaleŜnione  

od poziomu intensyfikacji produkcji i powierzchni uŜytków zielonych. Dzisiaj zakres ten moŜe 
być po-szerzony ze względu na moŜliwości i potrzeby introdukcji traw do zagospodarowania 
ugorów i terenów zdegradowanych przez przemysł. Zwiększenie powierzchni łąk i pastwisk  
w Polsce według Martryniaka [25] będzie w perspektywie najbliŜszych lat nieuniknione wobec 
małego ich udziału w strukturze uŜytków rolnych (zaledwie 20%) w porównaniu z krajami 
europejskimi (średnio 30%). Nowe uŜytki zielone trwałe i krótkotrwałe (bardzo intensywne) będą 
prawdopodobnie zakładane nie tylko na glebach o gorszej przydatności rolniczej, ale takŜe  
na glebach dotychczas wykorzystywanych pod uprawę płuŜną. Zwiększenie produkcyjności 
istniejących juŜ uŜytków zielonych będzie moŜliwe poprzez ich renowację, częściej przez pełne 
zagospodarowanie, rzadziej przez podsiew. Stosowanie w tym celu kwalifikowanych mieszanek 
z udziałem wyspecjalizowanych odmian znajdzie uzasadnienie tylko na grądach oraz łąkach  
i pastwiskach zakładanych na terenach do wysokości 800 m n.p.m. Na pozostałych uŜytkach 
przeznaczonych do produkcji pasz, ich intensyfikacja będzie moŜliwa dzięki zastosowaniu 
prawidłowej pratotechniki. DÄSCHNER [5] reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa  
w Niemczech uwaŜa, Ŝe przyszłość uŜytków zielonych będzie zaleŜała w decydujący  sposób  
od poparcia i zaangaŜowania środków ze strony państwa w zakresie: 

• utrzymywania trendu ekstensyfikacji produkcji rolniczej, w szczególności produkcji 
zwierzęcej, 

• docelowego utrzymania areału uŜytków zielonych i wspierania pod kątem ekologii  
i tworzenia przestrzeni krajobrazowej, 
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• docelowego ograniczania nakładów na eksploatację uŜytków zielonych, zwłaszcza 
poprzez redukcję plonów masy roślinnej oraz redukcję pogłowia bydła w rejonach  
o duŜej obsadzie krów na jednostkę powierzchni.  

 
UŜytki zielone w Polsce 

 
Trwałe uŜytki zielone (TUZ) zajmują na ogół stanowiska nieodpowiednie do uprawy 

płuŜnej, zarówno z powodu warunków wilgotnościowych i rodzaju gleb (np. torfy),  
jak i warunków wysokościowych i usytuowania w terenach górskich. Średni udział gleb dobrych 
i bardzo dobrych, na których zlokalizowane są uŜytki zielone wynosi zaledwie 1,5%, a gleb 
najsłabszych aŜ ponad 40%. Gleby zaliczane do kompleksu glebowo-rolniczego 1z stanowią 
zaledwie 2% procent, natomiast do kompleksu 2z (średnie) ok. 60% i te stanowią potencjalne 
rezerwy pasz objętościowych, zaś gleby kompleksu 3z (słabe i bardzo słabe) stanowią 38%  
i obejmują obszary na ogół stale za suche lub podmokłe, w miejscach uniemoŜliwiających 
uŜytkowanie orne. Dla porównania wśród gleb gruntów ornych prawie 50% zalicza się  
do kompleksów nie stwarzających Ŝadnych ograniczeń w doborze gatunków roślin [17].  
Udział trwałych uŜytków zielonych w uŜytkach rolnych (UR) jest zróŜnicowany  
w poszczególnych rejonach kraju (rys. 1): znacznie większy niŜ średnio w kraju w woj. 
podlaskim i małopolskim (ponad 30% UR) oraz warmińsko-mazurskim i podkarpackim  
(ponad 28%).  Z kolei w woj. kujawsko-pomorskim i opolskim stanowią one tylko około 10%.  

 

 
Rys. 1. Udział trwałych uŜytków zielonych w uŜytkach rolnych oraz % zbiorów zakiszanych  

w poszczególnych województwach kraju. 
 

Gospodarka na TUZ w Polsce prowadzona jest bardzo ekstensywnie, a świadczą o tym 
zbyt późny zbiór pierwszego pokosu traw (najczęściej po przekwitnięciu dominujących 
gatunków) oraz suszenie traw na pokosie w czasie deszczu (straty energii dochodzą nawet  
do 30-50%). Wypasanie z palikowaniem (na uwięzi) uniemoŜliwiające właściwą pielęgnację, 
niski średni poziom plonowania (rys. 2), zbiór siana zamiast produkcji kiszonek (rys. 1), 
zmniejszający się udział pastwisk w uŜytkach zielonych ogółem (rys. 3) to takŜe elementy 
słabego wykorzystania TUZ. Dodatkowo mała częstotliwość koszenia łąk, świadczy  
o ekstensywnym gospodarowaniu na trwałych uŜytkach zielonych.  
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Średni plon siana z trwałych uŜytków zielonych w latach 2000-2007 wynosił  
ok. 4,23 t z ha i był mniejszy o ponad 30% od plonu uzyskiwanego w roku 1990. Tak niski 
poziom plonowania wynika bezpośrednio z niskiego poziomu nawoŜenia (szczególnie azotem) 
na ogół raz w roku, głównie wiosną, spowodowanego zmniejszającym się zapotrzebowaniem  
na pasze w wyniku coraz mniejszego pogłowia zwierząt przeŜuwających. 

 

 
        Rys. 2. Średnie plony z trwałych uŜytków zielonych w Polsce [Produkcja …, 2008]. 

 
 

 
Rys. 3. Powierzchnia łąk i pastwisk, w mln ha [Produkcja …, 2008] 

 
Ponadto zaniedbania eksploatacyjne i zniszczenia urządzeń melioracyjnych powodują 

niekontrolowane odprowadzanie wody, zwłaszcza w sąsiedztwie podstawowych cieków oraz 
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nadmierne uwilgotnienie – w pobliŜu niekonserwowanych rowów melioracyjnych. W efekcie 
tego odchodzi się od produkcji na części trwałych uŜytków zielonych, zwłaszcza tych 
połoŜonych w niekorzystnych i trudnych warunkach siedliskowych. Szacuje się, Ŝe w latach 
2000-2006 do 20% uŜytków zielonych w ogóle nie wykorzystywano gospodarczo,  
tj. nie wykaszano lub wykaszano, lecz nie zbierano plonu. Z większości łąk (ok. 35%) 
pozyskiwano tylko dwa pokosy, z 25% jeden pokos i najmniej – ok. 21% - uŜytkowano 3-kośnie 
(tab. 1).  

 
Tabela 1.  

Intensywność uŜytkowania łąk w latach 2000-2007 [GUS]. 
Lata 

Łąki 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1-kośne  23,3 26,3 26,5 30,2 21,2 23,2 34,3 12,8 

2-kośne  33,3 36,4 38,1 39,3 34,6 37,1 33,0 25,2 

3-kośne  22,7 15,8 12,0 8,0 26,7 23,7 17,3 51,1 

NieuŜytkowane 20,7 21,5 23,4 22,5 17,5 16,0 15,4 10,9 

 
Częstotliwość uŜytkowania łąk świadczy o ich ekstensywnym wykorzystaniu.  

Łąki jednokośne to prawdopodobnie łąki koszone w celu uzyskania dopłaty bezpośredniej a nie 
w celu wykorzystania na pasze. Oznacza to, Ŝe łąki produkcyjne dostarczające pasze stanowiły  
w latach 2000-2006 średnio ponad 54% ich całkowitej powierzchni. Trzeba podkreślić, Ŝe w roku 
2007 odnotowano znaczną poprawę, łąki nie uŜytkowane stanowiły niewiele ponad 10%, 
natomiast łąki produkcyjne 3-kośne aŜ 51% i 2-kośne 25%, razem 76% powierzchni. 

Dodatkową powierzchnię (około 0,3 mln ha) zajmują uprawy traw pastewnych uprawianych  
na gruntach ornych. W odróŜnieniu od trwałych uŜytków zielonych, przemienne uŜytki są utrzymywane 
krótko (1-4 lat), najczęściej na gruntach ornych. Do jednorocznego uŜytkowania nadają się gatunki 
krótkotrwałe (Ŝycica wielokwiatowa i westerwoldzka), a wśród nich odmiany o bardzo szybkim 
rozwoju i dynamicznym odrastaniu po zbiorach. Ze skoszonej zielonki produkuje się siano lub kiszonki 
albo bezpośrednio przeznacza się ją do skarmiania. Do dwuletniego uŜytkowania przydatne są: tymotka 
łąkowa, kupkówka pospolita i kostrzewa łąkowa. PoniewaŜ w mieszankach dominują trawy, 
waŜną właściwością biologiczną jest konkurencyjność poszczególnych gatunków. JeŜeli uŜytek 
miałby być uŜytkowany dłuŜej niŜ trzy lata, trzeba uwzględnić to, Ŝe trawy o duŜej sile 
konkurencyjnej wypierają i zagłuszają gatunki o mniejszej konkurencyjności. Konkurencyjność 
traw, czyli ich zdolność do szybkiego opanowywania powierzchni zasiewanej i ograniczania 
moŜliwości rozwojowych innych składników wysianej mieszanki, w 3-stopniowej skali moŜna 
uszeregować następująco: 
1. mała – kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, mietlica biaława; 
2. średnia – kostrzewa trzcinowa, rajgras wyniosły, stokłosa bezostna; 
3. duŜa – Ŝycica trwała, Ŝycica mieszańcowa, Ŝycica wielokwiatowa, Ŝycica westerwoldzka, 
kupkówka pospolita. 

Celem uprawy polowej traw jest maksymalizowanie plonu zielonki przy utrzymaniu jej 
dobrej wartości pokarmowej. Aby to uzyskać, konieczne jest powiązanie doboru gatunków  
i odmian o najlepszej wartości uŜytkowej z zabiegami agrotechnicznymi. Wysokie 
nawoŜenie, niekiedy teŜ nawadnianie upraw w okresie lata, optymalne terminy koszenia 
(zbioru), zastosowanie odmian o wyrównanym rytmie wzrostu i rozwoju, pozwalają  
na zwiększenie liczby pokosów w sezonie wegetacji, nawet do pięciu. Do tak intensywnego 
uŜytkowania preferowane są trawy nitrofilne, wcześnie rozpoczynające wegetację i szybko 
odrastające po koszeniach. Są nimi przede wszystkim Ŝycice, kostrzewa łąkowa, kostrzewa 
trzcinowa i kupkówka pospolita. Jeśli w wysiewanych mieszankach komponentami będą 
motylkowate, wówczas moŜliwe jest obniŜenie dawek nawozów azotowych po zbiorach. MoŜna 
teŜ wtedy wprowadzać do mieszanek gatunki mniej wymagające względem nawoŜenia 
azotowego, np. rajgras wyniosły, stokłosa bezostna. 
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Badania i postęp 
 

Celem badań i postępu jest zwiększenie efektywności ekonomicznej produkcji rolniczej 
poprzez ulepszanie środowiska roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, jak teŜ doskonalenie 
genotypów lub najogólniej – poprzez łączne udoskonalanie środowisk i genotypów. 
Doświadczenia agro- i zootechniczne stanowią składnik środowiskowy (E), natomiast hodowla 
składnik genetyczny (G). Między składnikami G i E moŜe występować ścisły związek (GE), jeśli 
nowa odmiana przejawia właściwości adaptacyjne względem modyfikowanych środowisk. Efekty 
składników G i E mogą być liczne, ale są zauwaŜalne tylko wtedy, kiedy wywoła je albo trwały 
trend w środowisku rolniczym, albo pojawią się odmiany wywołujące zmiany w produkcji 
rolniczej. W obrębie wielu roślin uprawnych (zboŜa, rzepak, burak cukrowy) od kilkudziesięciu 
lat obserwuje się wyraźny i trwały wzrost plonów, generujących zysk. Naturalnie trend ten 
cechuje się pewnymi fluktuacjami, które wynikają z działania czynników zewnętrznych, np. zmian 
pogodowych i ekologicznych oraz pojawiania się róŜnych rodzajów chorób i szkodników. Wzrost 
plonów w ciągu kilkudziesięciu lat jest faktem historycznym, wynikającym z ulepszonej 
agrotechniki (nawoŜenie, mechanizacja, ochrona chemiczna roślin) oraz wprowadzenia do uprawy 
nowych odmian [7]. Postęp ten jest wywołany działaniem jednoczesnym składnika genetycznego 
(G), środowiskowego (E) oraz współdziałaniem G i E. 

Postęp w hodowli traw jest trudno oceniać. Wynika to m.in. z konieczności prowadzenia 
wieloletnich badań oraz powolnego sprawdzania się nowych odmian w produkcji. Dodatkową 
komplikacją jest wielokrotność zbioru w sezonie wegetacji (liczba pokosów). Końcowa ocena 
rolniczej wartości odmian powinna opierać się na ocenie efektów wydajności produkcji 
zwierzęcej. Takie podejście do problemu byłoby jednak duŜym błędem ze względu na szereg 
dodatkowych uwarunkowań, rozpraszających efekt odmianowy, np. kondycja zwierząt, 
niejednolity sposób Ŝywienia, uprawa odmian traw w mieszankach, itp. Stąd w ocenie postępu 
hodowlanego uwzględnia się element plonu odmiany uprawianej w siewie czystym oraz jej 
wartość pokarmową, wynikającą z analizy chemicznej plonu suchej masy. Plonowanie odmiany 
jest jej zdolnością do wyprodukowania określonej biomasy z jednostki powierzchni  
w odpowiednich warunkach agroekologicznych. Plon odmian traw jako produkcja masy zielonej 
zaleŜy od trzech podstawowych elementów (rys. 3), w obrębie których poprzez prace hodowlane 
konfiguruje się właściwości morfologiczne roślin, będących materiałem źródłowym. Zwiększenie 
zdolności wydawania wysokich plonów traw przez zabiegi hodowlane było i nadal jest trudnym 
zadaniem. Warto nadmienić, Ŝe w latach 1970-1985 nastąpił przełom w metodach hodowli [20]. 
W tym okresie wpisano do krajowego rejestru ponad 60 nowych odmian pastewnych. Uzyskano 
bardzo plenne tetraploidalne odmiany Ŝycicy wielokwiatowej (Kroto, Lotos) i Ŝycicy 
westerwoldzkiej (Kaja, Koga), przydatne do uprawy polowej. Tylko nieliczne nowe odmiany 
uzyskują statystycznie istotnie większe odchylenia plonu zielonej i suchej masy od średniego 
plonu badanych (zarejestrowanych) odmian lub wytypowanych odmian wzorcowych 
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R ys 3. G ŁÓ W NY KIER UNE K HO DO W LI TR AW
- Plon ( jako produkcja m asy zielonej)

zale Ŝy od elem entów :
1. wie lkości powierzchni asym ilacyjnej roś lin  LAI (g łównie liści)
2. wyda jności fotosyntezy z jednostk i powierzchni (p rzerób m g  CO 2/dm 2/h)
3. czasu trwania fotosyntezy (h)

O DM IAN A upraw na          je j id io typ decydu je o  p lonie poprzez:

E lem ent 3

E lem ent 1 - d ługość  okresu wegetac ji
- zdolność  krzew ienia - wczesny w iosenny rozwój i wzrost    

(uzyskanie odpowiedniej gęstośc i)
- dynam ika odrastania po pokosie  (wypasie)
- późne strze lanie w  źdźbło
- proporcje źdźbeł do liści Elem ent 2

- pokró j ro ś lin y
- k ą t  us taw ienia b laszek li ściow ych

 
 

Interakcje 
 

Interakcja czyli współdziałanie genotypu (odmiany) ze środowiskiem (GE) istnieje 
wówczas, kiedy przynajmniej dwie odmiany porównywane są w róŜnych warunkach 
środowiskowych  
i niejednakowo na nie reagują. Pojęcie środowiska obejmuje przestrzeń geograficzną określonego 
regionu. Składowymi komponentami środowiska są: budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, 
gleba, stosunki wodne, flora i fauna. Do badania interakcji i wykrywania efektów GE 
wykorzystuje się analizę wariancji (zmienności) lub analizę regresji genotypów względem 
zróŜnicowanych warunków środowiska. Dysponując wynikami doświadczeń, przy załoŜeniu 
dostatecznej ich liczebności i rozmieszczeniu w warunkach środowiskowych mocno 
róŜnicujących plony, moŜna przyjąć, Ŝe średnie plony z poszczególnych doświadczeń określają 
odpowiednie środowiska. JeŜeli wyniki badanych odmian w kaŜdym z doświadczeń odniesie się 
do tych średnich, uzyskamy linie regresji. Odmiana przeciętnie plonująca wykazuje zgodność  
z wartościami średnimi z doświadczeń i na wykresie funkcji jej linia przechodzi przez środek 
układu współrzędnych OX i OY i nachyleniu do osi OX = 45o (współczynnik regresji b = 1). 
Odmiany wykazujące interakcję GE charakteryzuje nachylenie linii regresji do osi OX ≠ 45o  
(b ≠ 1). Odmiana o stabilnym (wiernym) plonowaniu, w małym stopniu reagująca na zmienne 
warunki środowiska ma łagodne nachylenie linii do osi OX (b < 1), natomiast silnie reagująca 
(labilna) – strome (b > 1). CALIŃSKI I IN . [4] objaśniają interakcję jej regresją względem efektów 
tych środowisk, w których przeprowadzono doświadczenia. Niestety tylko w wyjątkowych 
sytuacjach metodą tą udaje się objaśnić znaczącą część interakcji. 

Interakcja GE dotyczy głównie plonu, choć moŜe niekiedy wpływać na jakość. Odmiany 
niektórych gatunków traw mogą niejednakowo reagować na zwiększające się dawki nawoŜenia 
azotowego. Takim przykładem była polska odmiana kupkówki pospolitej Baza, efektywniej 
wykorzystująca wysokie (powyŜej 300 kg/ha rocznie) dawki azotu niŜ porównawcze odmiany – 
Dika, Satra [6]. 

Znaczenie czynnika odmianowego w produkcji ciągle rośnie. Dzięki określonym 
„predyspozycjom” genetycznym odmiany, utrwalonym i kontrolowanym w procesie hodowli, 
moŜliwe będzie odwrócenie relacji odmiana-środowisko. Według MALEPSZEGO [22] oznaczałoby  
to w przyszłości hodowanie odmian dla określonych siedlisk i technologii, niejako na zamówienie. 
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Jakość plonu 
 

Podstawową analizą jakości plonów z uŜytków zielonych jest strawność masy roślinnej.  
W Polsce oznaczanie strawności „in vitro” wł ączono do prac w hodowli traw i do oceny odmian 
[35]. Nie zawsze jest jednak moŜliwe wykonanie tej analizy, zwłaszcza w przypadku 
konieczności przebadania i oceny licznych odmian lub materiałów hodowlanych 
wykorzystywanych dalej do tworzenia nowych odmian. Wtedy jakość masy roślinnej moŜna 
najogólniej ocenić na podstawie wyników zawartości białka ogólnego i włókna surowego  
[1, 3, 23, 30]. Ujemne skorelowanie zawartości włókna i białka [30] znajduje potwierdzenie  
w wynikach badań odmianowych. Nowe, plenniejsze odmiany cechujące się wyŜszymi roślinami 
posiadają lepiej rozwiniętą sklerenchymę, ich pędy mają większą masę właściwą, toteŜ zawierają 
więcej włókna [15]. Im więcej jest jednak włókna w paszy, tym mniejsza jest jej wartość 
energetyczna. W dobrej paszy dla przeŜuwaczy zawartość włókna surowego nie powinna 
przekraczać 30% s.m. [30, 34]. Zawartość włókna w suchej masie nowych odmian traw waha  
się w zaleŜności od odrostu w przedziale 20-27%. Wariancja dla tej cechy jest wyraźnie mniejsza 
niŜ w przypadku zawartości białka i dotyczy to w zasadzie odmian wszystkich gatunków. WaŜną 
cechą odmianową jest równieŜ zawartość węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie. Jednak 
zmienność tej cechy jest bardzo duŜa i zaleŜy przede wszystkim od nawoŜenia azotowego, 
przebiegu pogody (temperatura i nasłonecznienie nawet w ciągu jednego dnia), szybkości wzrostu 
w okresie poprzedzającym bezpośrednio zbiór i fazy rozwojowej roślin [41]. Właściwość  
tę uwzględnia się w badaniach odmianowych. 

Nierozwiązanym problemem nadal pozostaje wpływ gatunku i odmiany na róŜnicowanie  
się zawartości białka i włókna w suchej masie traw przy takiej samej zastosowanej dawce nawozów 
azotowych i w tym samym siedlisku glebowym. Wielu autorów [18, 24, 33] stwierdza, Ŝe istnieją 
wyraźne róŜnice między gatunkami, a mianowicie najmniejszą zawartością białka ogólnego 
cechuje się kupkówka pospolita i tymotka łąkowa, największą natomiast kostrzewa trzcinowa  
i wiechlina łąkowa. Wyniki innych badań [41] wskazują na całkowicie odwrotne uszeregowanie 
gatunków w zakresie tej cechy. Odmiany traw nieznacznie róŜnią się między sobą zawartością 
białka i włókna w poszczególnych odrostach, wykazując przy tym duŜą zmienność [24, 39].  
W ciągu całego okresu wegetacji mogą być one modyfikowane, przez warunki pogodowe oraz 
sposób uŜytkowania. Wówczas róŜnice między odmianami w zakresie zawartości białka i włókna 
ulegają spłaszczeniu. Łyszczarz [21] zwraca uwagę, Ŝe róŜnice między odmianami w zawartości 
białka nie muszą być wcale genetycznie uwarunkowane i mogą mieć charakter losowy. Według 
Nowackiego [27] zawartość białka w plonie jest cechą charakterystyczną dla odmiany. 
Statystycznie istotne róŜnice między odmianami wyhodowanymi w Polsce w okresie powojennym 
(do lat 70-tych) wykazano w obrębie kostrzewy łąkowej i kupkówki pospolitej [26].  

JeŜeli intensyfikuje się produkcję pasz z uŜytków zielonych, to w pierwszym rzędzie 
zwiększa się dawki nawozów azotowych [23]. Ma to wpływ na wzrost nie tylko plonów,  
ale i zawartość białka w runi. JeŜeli zawartość białka przekroczy 20% zawartości w suchej masie, 
to taka pasza nie moŜe być dobrze wykorzystana przez zwierzęta, jeśli brakuje w niej 
komponentów energetycznych. Zadaniem hodowli jest zatem tworzenie odmian traw reagujących 
przede wszystkim wzrostem plonu suchej masy z hektara, a nie wzrostem zawartości białka [28]. 
Wydawałoby się, Ŝe postęp hodowlany, jaki dokonał się w tym względzie w ciągu ostatnich 30 lat 
jest niewielki. Jednak w przypadku niektórych gatunków (Ŝycica trwała, kostrzewa łąkowa) 
uzyskano odmiany zawierające w suchej masie mniej białka. 

 
Inne wskaźniki postępu 

 
Z innych właściwości charakterystycznych dla odmian, które jednocześnie mogą stanowić 

nośniki informacji o postępie hodowlanym, naleŜy wymienić: dynamikę odrastania, zagęszczenie 
runi oraz termin rozpoczynania kłoszenia się roślin. Dynamika odrastania traw wiosną  
i po defoliacji jest uznawana przede wszystkim jako cecha odmianowa [24]. Wyhodowane  
w ostatnich latach intensywne odmiany Ŝycicy trwałej, kostrzewy łąkowej i kupkówki pospolitej 
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wykazują skorelowanie duŜej dynamiki odrastania z duŜymi plonami w pierwszym odroście.  
Po zbiorze dalszych pokosów taka współzaleŜność jest na ogół mniej wyraźna, chociaŜ pewne 
odstępstwo stanowią nowe odmiany kostrzewy łąkowej. Zwiększenie zagęszczenia runi bardziej 
dotyczy odmian wysokich gatunków traw, np. kostrzewy łąkowej i kupkówki pospolitej. 
Intensywne odmiany kostrzewy łąkowej w duŜym stopniu dzięki większej gęstości runi na wiosnę, 
dają większy plon w pierwszym odroście w porównaniu z odmianami populacyjnymi. 

Następstwo faz rozwojowych roślin i czas ich trwania są cechami charakterystycznymi nie 
tylko gatunków, ale i odmian traw [31]. Wyhodowanie nowych odmian, między którymi róŜnice  
w rozpoczynaniu kłoszenia się roślin dochodzą do kilkunastu dni, np. odmiany Ŝycicy trwałej  
i nieco mniej w przypadku kupkówki pospolitej ma duŜe znaczenie przy doborze komponentów  
do mieszanek [10, 40]. Wykorzystanie róŜnic fenologicznych odmian daje moŜliwości 
zrównowaŜenia plonowania w całym okresie wegetacji, co ma szczególnie duŜe znaczenie  
w uŜytkowaniu pastwiskowym i kośno-pastwiskowym. 
 

Ocena postępu 
 
Postęp hodowlany jest zjawiskiem złoŜonym, decyduje o nim wiele kryteriów. Postęp 

osiąga się poprzez zamierzone zmiany genetyczne, które mają poprawić określone właściwości 
rolnicze  
i uŜytkowe odmian. Najczęściej kojarzony jest ze wzrostem plonowania, ale nie tylko. Często 
nowa odmiana moŜe zawierać zaledwie jedną cechę genetycznie utrwaloną, lecz posiada ona 
szczególną wartość dla jej uŜytkownika, np. całkowita odporność na chorobę, brak szkodliwego 
związku chemicznego (alkaloidu) lub wyraźna poprawa parametrów jakości (większa zawartość 
białka, zwiększona strawność masy organicznej). W Polsce badania prowadzi się w sieci Stacji 
Doświadczalnych Oceny Odmian, naleŜących do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin 
Uprawnych (COBORU). Wyniki badań (pozytywne) są podstawą do rejestracji nowej odmiany. 
Aktywność rejestracyjna (liczba odmian zarejestrowanych) w obrębie danego gatunku świadczy  
o intensywności prowadzonych prac hodowlanych. Przy analizie postępu hodowlanego wskazana 
jest równieŜ ocena jakości uzyskiwanych plonów oraz stabilności plonowania badanych odmian 
w latach (zdolności adaptacyjnej tych odmian do zmiennych warunków siedliskowych). 

 
Aktywność rejestracyjna 

 
Według Lipińskiego [19] w Europie największe znaczenie dla praktyki rolniczej mają 

cztery rodzaje traw: Lolium, Festuca, Dactylis, i Phleum wśród których decydującą rolę odgrywa 
Lolium sp. W obrębie Ŝycicy trwałej (Lolium perenne L.) w krajach Europy Zachodniej w okresie 
trzydziestu pięciu lat nastąpiło prawie 9-krotne zwiększenie liczby odmian dopuszczonych  
do uprawy (tab.2). Zwiększyła się takŜe (4,5-krotnie) liczba odmian Ŝycicy wielokwiatowej 
(Lolium multiflorum  Lam.), przydatnych do uprawy na gruntach ornych w siewie czystym  
lub w mieszankach z koniczyną czerwoną. 

W latach 80-tych ub. wieku wyraźnie spadło zainteresowanie praktyki odmianami 
kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds.). Wpłynęło to na okresowy zastój w tworzeniu 
nowych odmian tego wartościowego gatunku, głównie w Europie Zachodniej. W obrębie 
kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.), w roku 1975, 50% puli zarejestrowanych odmian 
stanowiły odmiany trawnikowe. Znaczna intensyfikacja hodowli, która nastąpiła dwadzieścia 
pięć lat temu, zaowocowała nowymi odmianami w następnym dwudziestoleciu, ale głównie 
odmianami trawnikowymi. Szczególnie szybki postęp nastąpił w niektórych gatunkach 
uwaŜanych za mało uŜyteczne, np. kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea. Schreb.) Jednak 
i w tym gatunku zdecydowaną przewagę stanowią dzisiaj odmiany trawnikowe. Niewiele 
natomiast przez 30 lat przybyło odmian uprawnych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.), 
zaledwie 25%. Małą efektywność hodowli naleŜy odnotować w obrębie wiechliny łąkowej (Poa 
pratensis L.). Dzisiaj w europejskim katalogu CCA jest tylko 20 odmian typowo pastwiskowych, 
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natomiast 170 odmian to odmiany przeznaczone głównie na trawniki i cele specjalne  
(w ograniczonym zakresie na uŜytki trwałe). 

W Polsce w roku 1990 było zarejestrowanych około 70 odmian, wyłącznie krajowych. 
Stan ten ustabilizował się na kilka lat wobec spadku zapotrzebowania na odmiany, głównie  
do zagospodarowywania uŜytków zielonych. Jednak od roku 1995 zgłaszano do badań coraz 
więcej odmian, głównie zagranicznych, co zaowocowało lawinową ich rejestracją w latach  
1999-2003.  
W roku 2003 w polskim rejestrze znajdowało się 77 odmian pastewnych krajowych i 50 odmian 
zagranicznych, a kontynuowano badania 36 odmian polskich i aŜ 71 odmian zagranicznych. Taka 
ekspansja zagranicy wywarła pozytywny wpływ na współzawodnictwo i konsolidację 
programów polskiej hodowli. 

 
Tabela 2.  

Liczba odmian dopuszczonych do obrotu i uprawy w Europie w latach 1975-2008 
 

 rok 
Gatunek 

1975 1990 2008 

    

śycica trwała 110 390 960 

śycica wielokwiatowa 81 160 365 

Kostrzewa łąkowa 57 65 83 

Kupkówka pospolita 92 115 126 

Kostrzewa trzcinowa 21 10 194 
78 pastewne 

Kostrzewa czerwona 70 176 337 
25 pastewne 

Wiechlina łąkowa 
78 

158 
19 pastewne 

190 
20 pastewne 

 
Programy hodowlane skoncentrowano na tworzeniu na uŜytki zielone odmian  

o zróŜnicowanej wczesności, dobrym rozkładzie plonowania w okresie wegetacji  
oraz na przyspieszeniu wzrostu roślin wiosną (80% wszystkich zgłoszeń odmian do badań 
ukierunkowano na uŜytkowanie pastwiskowo-wielokośne). W latach 1995-2003 do badań 
zgłoszono 200 odmian traw, najwięcej Ŝycicy trwałej – 77 i kostrzewy łąkowej – 27. 
Zarejestrowano w tym okresie 73 nowe odmiany (tab. 3). Sytuacja zaczęła zmieniać się po roku 
2004 tj. po integracji Polski z krajami UE. Od dwóch lat notuje się spadek zgłoszeń odmian traw 
do badań i coraz więcej odmian wycofują z krajowego rejestru zagraniczne firmy hodowlano-
nasienne. W ciągu ostatnich trzech lat do badań zgłoszono tylko 39 odmian, z czego prawie 
połowę stanowiły odmiany Ŝycicy trwałej. W roku 2008 były w krajowym rejestrze 153 odmiany 
pastewne (w tym 70 zagranicznych). Razem z odmianami trawnikowymi krajowy rejestr 
obejmował 299 odmian (rys.4). Funkcjonowanie Wspólnotowego Katalogu odmian 
zarejestrowanych (CCA) we wszystkich krajach UE daje moŜliwości obrotu i uprawy pod 
warunkiem zarejestrowania nowej odmiany w jednym z krajów członkowskich.  
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Rys.4. Dynamika przyrostu liczby zarejestrowanych odmian traw w Polsce w latach 1975-2008. 

 
W związku z takim zapisem w prawie europejskim zmalało znaczenie rejestracji odmian 

traw w Polsce, a tym samym zainteresowanie zagranicznych placówek hodowli tworzeniem 
odmian dla potrzeb polskich uŜytkowników. Uwzględniając  jednak przyrodnicze warunki Polski 
oraz nie zawsze pasujące do nich odmiany zagraniczne, moŜe się okazać, Ŝe w najbliŜszych 
latach krajowa hodowla traw ponownie zintensyfikuje prace twórcze. Warunkiem tego będzie 
jednak przekonanie łąkarzy i rolników do szczególnych walorów polskich odmian. Stąd 
pokładane są nadzieje w porejestrowym doświadczalnictwie odmianowym traw, w efekcie czego 
być moŜe będą powstawać Listy Odmian zalecanych do uprawy w Polsce. 
 

Tabela 3.  
Efektywność hodowli traw pastewnych w latach 1956-2006. 

Okres 
Ogólna charakterystyka 

kierunków hodowli odmian 
Efekty hodowli 

1956-1970 odmiany populacyjne (wyłącznie 
polskie) 

52 odmiany zgłoszone do badań 
rejestrowych (br): 

 - najwięcej wiechliny łąkowej (9) oraz 
Ŝycicy trwałej (9) 

29 odmian zarejestrowanych 
1971-1985 odmiany poliploidalne, 

intensyfikacja plonowania 
80 odmian zgłoszonych do br: 
 - najwięcej kupkówki pospolitej (15) 

oraz Ŝycicy wielokwiatowej 
i westerwoldzkiej (19) 

33 odmiany zarejestrowane 
1986-1994 specjalizacja właściwości 

odmian, głównie w zakresie 
jakości plonu i smakowitości, 
rozszerzenia fazy kłoszenia się 
roślin 

48 odmian zgłoszonych do br: 
 - najwięcej Ŝycicy trwałej (10), Ŝycicy 

wielokwiatowej i westerwoldzkiej (9), 
kupkówki pospolitej (6) 

23 odmiany zarejestrowane 
1995-2003 200 odmian zgłoszonych do br: 

 - najwięcej Ŝycicy trwałej (77), kostrzewy 
łąkowej (27) 

73 odmiany zarejestrowane 
2004-2006 

 
 
w przewadze odmiany 
wyspecjalizowane na uŜytki 
zielone wielokośne, pastwiska 
 
 

39 odmian zgłoszonych do br:  
- najwięcej Ŝycicy trwałej (18), kostrzewy 
łąkowej (5), tymotki łąkowej (4) 

43 odmiany zarejestrowane 
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Ocena właściwości odmian 
 
W hodowli traw głównym celem jest uzyskanie odmian plennych, dających plony dobrej 

jakości [9, 23, 32, 36, 38]. Jedną z najwaŜniejszych właściwości w ocenie efektów hodowli jest 
plenność, stanowiąca wypadkową działania czynników – genetycznego i środowiskowego. 
Zmienność środowiskowa jest spowodowana róŜnicami środowiska glebowego oraz sposobem 
uprawy danego gatunku (odmiany) - rozstawa, zagęszczenie siewu, itp., jak równieŜ 
zróŜnicowaniem poraŜenia roślin przez patogeny. Efekt zmienności środowiskowej moŜna 
oszacować na podstawie wyników doświadczeń ścisłych, wykorzystując analizę wariancji. 
Zwiększenie plonowania odmian traw na drodze hodowli jest trudnym celem. Efekty wynikają  
z uwzględnienia w pracach hodowlanych róŜnych właściwości morfologicznych  
i fizjologicznych określonej populacji roślin. Cecha plonu dziedziczy się poligenicznie,  
jest kontrolowana przez wiele genów. W hodowli na wielkość plonu hodowca wybiera rośliny, 
których elementy struktury plonu są korzystniejsze. W przypadku roślin pastewnych selekcjonuje 
się rośliny o bujnym wzroście części wegetatywnych. Hodując w kierunku zwiększenia plonu 
naleŜy uwzględnić równieŜ stabilność (wierność) plonowania, czyli jak najmniejsze wahania  
w latach zbioru. Ocenę plonowania wykonuje się głównie na podstawie wyników ścisłych 
doświadczeń porównawczych.  

Postęp w hodowli traw, mierzony zwiększonym plonowaniem odmian uprawnych, 
uwidocznił się przede wszystkim w Ŝycicy trwałej i kostrzewie łąkowej. Jest to o tyle interesujące, 
Ŝe Ŝycica trwała zawsze była uwaŜana jako gatunek bardzo „plastyczny” jeśli chodzi o źródło 
zmienności cech w przeciwieństwie do kostrzewy łąkowej, którą cechuje ogólnie mała zmienność 
form związana z zawęŜoną pulą genową.  

śycica trwała jest uznawana w Europie za trawę „numer 1”. O jej znaczeniu przesądza 
wiele walorów, m. in. duŜa wartość pastewna, dynamiczny rozwój, tolerancja na częstą defoliację, 
odporność na ugniatanie darni, silna reakcja na nawoŜenie azotowe zwiększające plon zielonki, 
łatwa technologia produkcji nasion. Ale są i mankamenty, np. słaba zimotrwałość  
i mrozoodporność, silna podatność na choroby (Fusarium nivale, Puccinia graminis i P. coronata), 
duŜe potrzeby wodne. W zaleŜności od ukierunkowania hodowli, w zakresie zwiększenia trwałości 
odmian na uŜytkach zielonych, zmniejszenia transpiracji i zróŜnicowania fenologicznego, stosuje 
się w hodowli twórczej róŜnego rodzaju selekcje (masową, masowo-grupową, rodowodowo-
grupową z wegetatywnym rozmnaŜaniem klonów i generatywnym pozyskiwaniem potomstwa).  
W po krzyŜówkowym materiale, powstałym ze swobodnego przepylenia populacji, top-crossu lub 
pojedynczych mieszańców, ocenia się ogólną i swoistą zdolność kombinacyjną. Na uŜytki 
krótkotrwałe koszone tworzy się odmiany o wysokich roślinach i duŜej plenności, szybkim 
odrastaniu po skoszeniu oraz odporne na choroby pędów i liści. W kręgu szczególnego 
zainteresowania genetyki i hodowli jest uzyskanie odmian odpornych na Puccinia coronata Cda. 
forma lolii  , która powoduje przedwczesne zamieranie liści, osłabienie systemu korzeniowego oraz 
wyraźne obniŜenie plonu ( o 30-40 %).Dotychczas zidentyfikowano dwa geny kontrolujące 
odporność na te chorobę, które ujawniają się w rekombinantach Ŝycicy [12]. Niewątpliwym 
osiągnięciem w hodowli Ŝycicy trwałej jest wyraźne zróŜnicowanie dynamiki rozwoju, co ujawnia 
się w rozpiętości okresu kłoszenia się roślin. Stąd w praktyce stosuje się podział odmian uprawnych 
na grupy wczesności. W przyrodniczych warunkach Polski przedział terminu kłoszenia się odmian 
Ŝycicy trwałej sięga nawet 30 dni. W tym przedziale wyodrębnia się odmiany wczesne, średnio 
wczesne (pośrednie) i późne. Porównując plonowanie nowych odmian (z uwzględnieniem plonów 
suchej masy ze wszystkich odrostów), największy przyrost plonów notuje się w grupie odmian 
późno kłoszących się (tab. 4). W porównaniu do odpowiedniej odmiany wzorcowej, w tej grupie 
ogólna plenność odmian nowo zarejestrowanych zwiększyła się do10%.  
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Tabela 4.  
Porównanie plonowania nowych odmian na tle przyjętych odmian wzorcowych   

(w % plonów wzorca w ciągu trzech lat uŜytkowania) 

Wzorcowe odmiany = 100% Gatunek 
Odmiana 

Rok  
zarejestro- 

wania  
w Polsce 

Anna (D) 1988 Argona (D) 1983 Solen (T) 1982 

śycica trwała 
a) odmiany wczesne 

    

Baristra    T 1999 99   
Litempo    T - 98   
Rosalin    T 2005 102   
Jara                  T 2009 100   
b) odmiany o pośredniej wczesności     
Premium   D -  106  
Montando    T 
Meradonna                                      T 

2003 
2009 

 
 

107 
108 

 
 

c) odmiany późne     
Herbie    D 2003   107 
Sponsor    D 2005   108 
Elgon    T 2005   110 

Kostrzewa łąkowa  
 Skra 1984   

Motycka 1964 86   
Darimo 2003 116   
Pradel 2003 119   
Preval 2003 121   
D – odmiana diploidalna, T – odmiana tetraploidalna 

 
Nieco słabsza ocena dotyczy odmian o pośredniej wczesności (6-8%), natomiast nie 

stwierdza się znaczącego postępu hodowlanego w grupie odmian wcześnie kłoszących się.  
DuŜo większe znaczenie dla praktyki mogą mieć wyniki profilowej analizy plonowania 

odmian w ciągu całego sezonu wegetacji. Analiza wariancji doświadczeń wielokośnych 
wskazuje, Ŝe w pierwszym odroście, zbieranym przy wysokości roślin 15 cm najszybciej rosnącej 
odmiany, statystycznie istotnie najlepiej plonują odmiany wczesne, np. Baristra, Jara, Zakonesse 
(tab. 5). Jara jest odmianą intensywną, jej efekty interakcyjne wzrastają z polepszaniem 
warunków środowiskowych (rys.5). Argona przeciwnie, jest odmianą słabiej plonującą  
w pierwszym odroście, a ujemna wartość współczynnika regresji świadczy o ekstensywności 
(rys.6). Ponad 60% interakcji obu odmian ze środowiskiem (Jara R2 = 0,66, Argona R2 = 0,62) 
jest objaśniona regresją liniową względem efektów środowisk (miejscowości). Natomiast  
w drugim odroście większe plony dają  odmiany później kłoszące się, np. Tivoli. MoŜna teŜ 
podać przykład odmiany nie wykazującej reakcji na warunki środowiska (Cantalou). Wartości F 
interakcji O x M takich odmian są bliskie zeru i nieistotne – są one przeciętne, wykazują duŜą 
zgodność z wartościami średnimi dla populacji. Czasami odmiany słabiej plonujące  
w porównaniu z wzorcem, ale wykazujące interakcję ze środowiskiem mogą okazać  
się interesujące dla praktyki. Przykładem jest późna odmiana Vercade, słabiej plonująca  
w czwartym pokosie, ale teŜ wykazująca reakcję na zmiany warunków środowiska.  
Ujemna wartość współczynnika regresji (b) wskazuje, Ŝe jest to odmiana ekstensywna, 
relatywnie lepiej plonująca w gorszych środowiskach (tab.6). 

We wczesnej fazie rozwojowej stosunkowo największą zawartością białka ogólnego 
cechują się odmiany późne, np. Tivoli. Wyraźnie mniej białka podczas pierwszego zbioru mają 
odmiany wczesne (Jara – około 13,5 % s.m.). W sposób oczywisty mniejsza zawartość białka 
odmian wczesnych jest ujemnie skorelowana z większym plonem suchej masy. 
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Rys. 5. Regresja efektów interakcji i środowiska Ŝycicy trwałej JARA w pierwszym odroście. 

 
 

y = -0,229x 

R2 = 0,62

-10

-5

0

5

10

15

-40 -20 0 20 40 60

Odchylenie środowiskowe

O
dc

hy
le

ni
e 

in
te

ra
kc

yj
ne

. 
Rys.6. Regresja efektów interakcji i środowiska Ŝycicy trwałej ARGONA w pierwszym odroście. 

 
Wyraźny wzrost plenności kostrzewy łąkowej w przyrodniczych warunkach Polski 

odnotowano po wprowadzeniu do badań w roku 1999 szwajcarskich odmian (Preval, Pradel, 
Premil, FP 4). Wyniki doświadczeń COBORU ujawniły duŜe moŜliwości plonotwórcze i róŜnice 
tempa wzrostu i rozwoju zagranicznych odmian kostrzewy łąkowej w warunkach Polski. 
W pierwszym odroście moŜna zaobserwować wyraźne róŜnice plonów suchej masy odmian. 
Wysokie, istotne wartości efektów głównych, charakteryzują nowe odmiany Preval, Darimo, 
Pradel, plonujące o 19–25% lepiej od odmiany wzorcowej (rys.7). Stanowi to przełom w hodowli 
odmian w zakresie zwiększania plenności kostrzewy łąkowej. AŜ do początku lat 90. XX w.  
nie odnotowano w Europie większego postępu w tym względzie [8,14, 43]. Badane w Polsce  
w latach 70. i 80. ubiegłego wieku odmiany nie róŜniły się istotnie plennością, niezaleŜnie  
od sposobu i częstotliwości koszenia [42]. 

 



P. J. Domański  

 

 

20 

0

5

10

15

20

25

30

35

P
re

va
l

D
ar

im
o

P
ra

de
l

P
re

m
il

F
P

 4

Z
F

P
 8

71
5

S
w

ift

Li
fe

lix

W
an

da

S
kr

a

P
lo

n 
su

ch
ej

 m
as

y,
 d

t.h
a-1

 
Rys. 7. Plon pierwszego pokosu odmian kostrzewy łąkowej uŜytkowanej kośnie  

(wyniki COBORU, 2001). 

Na podstawie wyników analizy wariancji plonów pierwszego odrostu stwierdzono 
istotną interakcję genotypowo-środowiskową (tab.7). Na warunki środowiska najsilniej 
zareagowała odmiana Darimo, dla której wartość współczynnika regresji istotnie róŜniła  
się od zera. Darimo jest odmianą intensywną, a więc relatywnie lepszą w tych środowiskach,  
w których średnie plony badanych odmian były większe. Współdziałanie odmiany Darimo  
ze środowiskiem w duŜym stopniu moŜna objaśnić regresją liniową jej efektów interakcyjnych 
względem średniej z doświadczenia (rys. 8). Mały rozrzut  punktów wokół osi odchylenia 
środowiskowego  świadczy o jej małej wraŜliwości na zmianę warunków środowiska. 

Stosunkowo niska wartość statystyki F dla interakcji i obliczona wartość współczynnika 
determinacji wskazuje, Ŝe współdziałanie odmiany Darimo ze środowiskiem moŜna wyjaśnić 
prawie w 70% regresją liniową efektów interakcyjnych względem średniej z doświadczeń.  
W drugim odroście odmiana Darimo plonowała istotnie słabiej w porównaniu ze średnią 
wszystkich badanych odmian. Stosunkowo najsłabiej plonowała odmiana Lifelix (wynik 
testowania w porównaniu z wzorcem Skra był istotny). 
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Rys. 8. Regresja efektów interakcji i środowiska kostrzewy łąkowej Darimo  

w pierwszym odroście (COBORU, 2001). 
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Wszystkie badane odmiany wykazywały istotne współdziałanie ze środowiskiem.  
W trzecim i czwartym odroście najwyŜszymi, istotnymi wartościami efektów głównych 
cechowały się odmiany Pradel i Preval (tab. 8). Odmiana Preval jako jedyna nie wykazywała 
interakcji z miejscowościami w trzecim i piątym odroście. Brak współdziałania ze środowiskiem 
stwierdzono równieŜ w przypadku odmiany Premil w czwartym odroście. W szóstym odroście 
wartości statystyki F dla interakcji O x M były istotne tylko w przypadku dwóch odmian (Premil 
i FP 4). Mieszanki złoŜone z odmian intensywnych powinny być przeznaczone tylko na łąki  
i pastwiska intensywne, czyli w dobrych warunkach siedliskowych oraz prawidłowo nawoŜonych 
i uŜytkowanych [13]. W praktyce jednak w małym stopniu wykorzystuje się informacje  
o ukierunkowanej reakcji odmian na zmieniające się warunki środowiska. 

Cechy jakościowe w charakterystyczny sposób róŜnicowały badane odmiany. 
Najplenniejsze z nich (Preval, Pradel, Darimo) zawierały w suchej masie w pierwszym odroście 
mniej białka, a jednocześnie więcej włókna w porównaniu z odmianą wzorcową Skra (tab. 9).  
W drugim odroście relacje między nimi były odwrotne. W trzecim i czwartym odroście najwięcej 
białka zawierała Skra, a najmniej Pradel. Jak wykazali KOZŁOWSKI i DOMAŃSKI [16], badając 
odmiany zróŜnicowane genetycznie, składniki wchodzące do kompleksu węglowodanowo-
ligninowego stanowią o odrębności odmian. OSTROWSKI [30] stwierdził ujemne skorelowanie 
ilości włókna z zawartością białka ogólnego w suchej masie, co równieŜ wynika 
z prezentowanych wyników badań. ZaleŜności między mniejszą zawartością białka i większą 
włókna u odmian najlepiej plonujących w pierwszym odroście są prawdopodobnie efektem 
szybkości odkładania się celulozy i hemiceluloz w komórkach roślinnych źdźbeł i liści [11]. 
Zawartość białka ogólnego w suchej masie jest bardziej zmienna niŜ zawartość włókna. Dotyczy 
to zwłaszcza pierwszego odrostu, w którym wartości współczynników zmienności wynosiły  
dla odmian od 19 do 27%. Wartości współczynników zmienności zawartości włókna surowego 
okazały się niemal o połowę niŜsze w kaŜdym odroście. W trzecim i czwartym odroście wartości 
tych współczynników dla włókna wynosiły poniŜej 8,5%, a dla zawartości białka 14–20%. 
Zawartość włókna surowego w suchej masie jest zatem genetycznie silniej uwarunkowana. 
Utrwaloną, względnie małą zawartość włókna we wszystkich odrostach, miała odmiana Darimo. 
Na zawartość białka w roślinach silniej wpływają zmienne czynniki środowiska. Potwierdza się, 
Ŝe zwiększenie ilości białka w plonach traw moŜe być trudnym problemem dla hodowli [33, 37].  

Zwiększenie plenności wiechliny łąkowej w ocenie COBORU jest znikome. Zbadane 
nowe krajowe odmiany Tęcza i Harfa nie wniosły istotnego postępu. (tab. 10). Kraje Europy 
Zachodniej nie są zainteresowane hodowaniem odmian pastewnych. ChociaŜ na rynku państw 
UE funkcjonuje około 200 odmian, większość z nich to formy gazonowe. Tylko 10% puli 
odmian dopuszczonych do uprawy stanowią odmiany wyłącznie pastewne, pochodzące głównie  
z Polski, Litwy i Niemiec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.9. Zawartość białka ogólnego w pierwszym odroście odmian kostrzewy łąkowej 

(lCOBORU, 2002). 
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Rys.10. Zawartość włókna surowego w pierwszym odroście odmian 
kostrzewy łąkowej (COBORU, 2002). 

 
Odmiany uprawne wiechliny róŜnią się między sobą głównie dynamiką rozwoju  

i rozkładem plonu w okresie wegetacji. Trudno jednoznacznie ocenić odmiany zarejestrowane 
pod względem plenności, gdyŜ łączne plony suchej masy w ciągu pierwszych trzech lat 
uŜytkowania róŜnią się między sobą w granicach 3 - 8%. W pierwszym odroście dobrze plonuje 
odmiana nowo zarejestrowana Harfa (tab. 10), ale niestety w czwartym odroście plonuje słabo. 
Niektóre cechy jakościowe róŜnicują odmiany wiechliny. Spośród zarejestrowanych odmian 
największą zawartością białka w suchej masie wyróŜnia się Eska 46 (rys. 9). Odmiana  
ta w pierwszym odroście posiada nawet zbyt duŜo, bo ponad 20% białka w s.m. Z perspektywy 
lat naleŜy stwierdzić, Ŝe polscy hodowcy przyjęli słuszny kierunek obniŜania zawartości białka  
w pierwszym odroście. Wyhodowana w latach 70. ub. wieku odmiana Beata zawierała białka 
ogólnego juŜ o 0,6 % mniej niŜ odmiana Eska 46 [6]. Nowa odmiana Harfa, wpisana  
do krajowego rejestru w 2008 roku, cechuje się o 1,2 % mniejszą zawartością białka  
w porównaniu z odmianą Eska 46. Pod względem zawartości włókna odmiany istotnie nie róŜnią 
się między sobą w pierwszych trzech odrostach. Jedynie w czwartym odroście większą 
zawartością włókna cechują się odmiany Harfa i Tęcza oraz Eska 46. 

Intensyfikacja hodowli twórczej kupkówki pospolitej w Polsce nastąpiła w latach 70. 
ub. wieku [2]. Stymulatorem prac hodowlanych w tym czasie było propagowanie uprawy 
kupkówki na gruntach ornych w siewie czystym oraz w mieszankach z lucerną jako plon 
głównym i jako wsiewek poplonowych w zboŜa. W ciągu 30 lat (lata1973-2003) Stacja Hodowli 
Roślin w Antoninach/k. Leszna zgłosiła do badań COBORU 26 odmian, z których  
10 zarejestrowano. Jedna z pierwszych wyhodowanych tam odmian (Bara – znana w całej 
Europie) ponad 20 lat była wzorcową odmianą w doświadczeniach odmianowych. W badaniach  
z początku lat 90. ub. wieku wykazywano znaczne róŜnice w plonach suchej masy miedzy 
odmianami – w ciągu całego roku uŜytkowania róŜnice wahały się od 2 do 4 dt z ha [39].  
DuŜą zmiennością plonów cechowały się odmiany Armena, Bara, Bepro, Dika. Do intensywnych 
zaliczono odmiany Nera i Berta. Istotny wzrost plenności odmian kupkówki pospolitej dotyczy 
dwóch pierwszych odrostów oraz czwartego i piątego (tab. 11). Podobnie jak odmiany Ŝycicy 
trwałej, lepiej w pierwszym odroście plonują odmiany wczesne – przykładem jest Trerano. 
Wszystkie nowe odmiany wykazały współdziałanie z miejscowościami, ale jedynie Areda 
relatywnie lepiej plonowała w gorszych warunkach środowiska. W drugim pokosie lepsze 
plonowanie wykazują odmiany późne, np. Ladoga rozpoczynająca kłoszenie się około tydzień 
później od wzorca Areda. Odmiana Ladoga istotnie lepiej plonowała równieŜ w czwartym  
i piątym odroście. W czwartym i szóstym odroście moŜna wskazać odmiany nie wykazujące 
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istotnej interakcji (Areda, Trerano), plonujące na poziomie średniej dla populacji. W zakresie 
cech jakości plonu ( białko ogólne, włókno surowe) róŜnic istotnych nie stwierdza się. 
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%  
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Rys.9. Zawartość białka ogólnego u odmian wiechliny łąkowej w pierwszym pokosie w uŜytkowaniu 

wielokośnym (wyniki COBORU z ośmiu środowisk). 
 
śycica wielokwiatowa ze względu na duŜą konkurencyjność i szybkie tempo odrastania  

po skoszeniu przydatna jest szczególnie do intensywnego, dwuletniego uŜytkowania na gruntach 
ornych. PoniewaŜ jest wraŜliwa na ostre zimy i długo zalegającą okrywę śnieŜną, zaleca się jej 
uprawę w Polsce południowo-zachodniej. Po siewie bardzo szybko się rozwija, natomiast  
po skoszeniu bujnie odrasta, dając wysokie plony zielonej masy. Niewątpliwy przełom  
w hodowli krajowej stanowiła odmiana tetraploidalna Kroto [2], zarejestrowana w 1975 r., 
będąca nadal w uprawie pod nazwą Turtetra. Odmiany tetraploidalne (4x) przewyŜszają plonami 
zielonej masy odmiany diploidalne (2x). Odmiany Ŝycicy wielokwiatowej róŜnią się teŜ między 
sobą rozkładem plonowania w sezonie wegetacji, np. para SZD 604 – Gaza. DuŜa wartość 
statystyki F dla interakcji O x M w pierwszym pokosie wskazuje na duŜą wraŜliwość odmiany 
SZD 604 na zmianę warunków środowiska (tab. 12). Z punktu widzenia uŜytkowania bardzo 
istotną cechą tej odmiany, jest duŜa energia odrastania wiosną oraz po zbiorze pierwszego  
i drugiego odrostu. Przekłada się to na duŜy plon łączny suchej masy. Wszystkie dotychczas 
zarejestrowane odmiany charakteryzują się dobrą wartością pokarmową i smakowitością.  
W powiązaniu z wysoką zawartością cukrów rozpuszczalnych w wodzie decyduje  
to w istotny sposób o duŜej przydatności do sporządzania kiszonek i sianokiszonek.  
W mieszankach z koniczyną czerwoną podnoszą zawartość związków bezazotowych 
wyciągowych [29], lecz ich udział musi być odpowiednio dobrany. 
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Tab.5.  
Analiza wariancji plonów odmian Ŝycicy trwałej w uŜytkowaniu wielokośnym  

 (lata zbioru 2006, 2007, 2008; w ośmiu środowiskach). 

Odmiana 
Plon suchej 

masy 
(dt z ha) 

Efekt  
główny 

(Eg) 

Statystyka F 
dla  

interakcji 
O x M 

Współ-
czynnik 
regresji 

Współ-
czynnik 

determinacji 
% 

Grupo- 
wanie  

odmian 
(Tukey) 

       
Pierwszy pokos 

Jara 90,19 19,67** 18,03** 0,31 65,6 A [w] 
Zakonesse 79,95 9,44* 4,63** 0,04 4,5 A [w] 
DP-9434 77,94 7,42* 7,58** -0,03 1,4 A [w] 
Baristra  77,38 6,86* 4,59* 0,04 5,1 A [w] 
Meradonna 67,14 -3,38 4,33** 0,11 33,3 A [m] 
Cantalou 65,17 -5,34* 2,45 0,05 11,8 A [m] 
Vercade 65,42 -6,09** 3,26* -0,10 37,7 A [m] 
Argona 56,74 -13,77** 10,17** -0,23 61,8 B [p] 
Tivoli 55,69 -14,83** 14,06** -0,20 33,6 B [p] 
NRI0,05 25,7 odmiana: [w] – wczesna, [p] – późna, [m] - pośrednia 
       
 

Tab.6.  
Analiza wariancji plonów odmian Ŝycicy trwałej w uŜytkowaniu wielokośnym  

 (lata zbioru 2006, 2007, 2008; w ośmiu środowiskach). 

Odmiana 
Plon suchej 

masy 
(dt z ha) 

Efekt  
główny 

(Eg) 

Statystyka F 
dla  

interakcji 
O x M 

Współ-
czynnik  
regresji 

Współ-
czynnik 

determinacji 
% 

Grupo- 
wanie  

odmian 
(Tukey) 

       
Czwarty pokos 

Tivoli 38,04 3,42 7,89** 0,12 41,1 A [p] 
Meradonna 36,06 1,43* 0,49 0,02 19,8 A [m] 
Vercade 35,86 1,23 1,25 -0,07* 88,4  A 
Cantalou 35,64 1,02 0,74 0,02 7,8  A 
DP-9434 34,07 -0,55 1,63 0,05 36,2  A 
Zakonesse 33,97 -0,65 2,61 0,04 15,6  A 
Baristra 33,83 -0,80 2,67 -0,04 15,2  A 
Argona 32,09 -2,54 3,28* -0,08 46,7 A [p] 
Jara 32,07 -2,55 3,44* -0,06 20,4  A 
NRI0,05 10,34  
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Tabela 7.  
Wyniki analizy statystycznej pierwszego pokosu odmian kostrzewy łąkowej  uŜytkowanej 

kośnie (wyniki COBORU, 2001). 

Odmiana 
 

Efekt główny 
Eg 
 

Statystyka F dla 
interakcji  

O x M 

Współczynnik 
regresji  

 

Współczynnik 
determinacji 

% 

Wynik testowania 
Eg w porównaniu  

z odmianą 
wzorcową 

Preval 3,11** 5,76** 0,08 16,6 27,91** 
Darimo 2,25** 2,31**    0,11** 72,1 35,98** 
Pradel 1,73** 3,79** 0,03 2,3 22,85** 

Premil 0,45   2,43** –0,02   1,3 15,91** 
FP 4 0,13   3,17** 0,03 4,4 n.i. 
ZFP 8715 –0,20    3,90** 0,03 3,0 n.i. 

Swift –1,19    3,28** –0,07  21,9 n.i. 

Lifelix –1,32** 2,58** 0,01 0,4 n.i. 
Wanda –2,12** 6,16** –0,10  24,7 n.i. 
Skra –2,84** 8,95** –0,10  14,1 – 

Objaśnienia: O – odmiana, M – miejscowość, ** – istotne przy α = 0,01, n.i. – nieistotne.  
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Tabela 8.  
Analiza wyników plonowania odmian kostrzewy łąkowej w uŜytkowaniu wielokośnym  

(wyniki COBORU, 2001). 

Pokos 
 

Odmiana 
 

Plon suchej 
masy  
 

Efekt główny 
Eg 

 

Statystyka F dla 
interakcji  

O x M 

Wynik testowania Eg  
w porównaniu 

z odmianą 
wzorcową 

Skra1)  20,4   0,74 7,95** – 
Preval  18,7 –1,04 3,39** n.i. 
Darimo 18,3    –1,44** 4,43** n.i. 
Pradel  20,8   1,08   4,1** n.i. 
Premil 19,4 –0,32 2,52** n.i. 
FP 4  21,5   1,79 9,14** n.i. 
ZFP 8715 
Swift 

19,0 
20,3 

–0,71 
0,64 

3,62** 
4,64** 

n.i. 
n.i. 

Lifelix 18,7 -1,03 8,26** 11,58** 

II 

Wanda 20,0   0,29 6,07** n.i. 

Skra1)  22,5 –1,97 6,99** – 
Preval  25,8   1,32* 2,85** 17,45** 
Darimo 24,7   0,23 2,26*  11,49*  
Pradel  26,3     1,84** 2,74** 25,41** 
Premil 25,0   0,49 2,02   12,99*  
FP 4  25,2   0,66 7,21** n.i. 
ZFP 8715 23,4  –1,06* 2,48*  n.i. 
Swift  24,6   0,07 2,76** 10,86*  
Lifelix 23,7 –0,79 2,28*  n.i. 

IV 

Wanda 23,7 –0,79 2,98** n.i. 

Skra1)  10,9 –0,53 2,04   – 
Preval  12,3    0,89** 1,33   11,56** 

Darimo 10,7 –0,70 1,07   n.i. 

Pradel  12,4   1,02 2,83** n.i. 

Premil 11,5   0,07 1,31   n.i. 

FP 4  12,0   0,62 2,40** n.i. 

ZFP 8715 11,4 –0,05 2,22   n.i. 

Swift  11,2 –0,24 0,61   n.i. 

Lifelix 11,2 –0,21 1,78   n.i. 

VI 

Wanda 10,6   –0,87** 1,28   n.i. 
1) Odmiana wzorcowa 

 

 

 

 

 

 

 



Postęp w hodowli traw pastewnych  

 

29 

Tabela 9.  
Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w kolejnych pokosach odmian kostrzewy łąkowej 

(wyniki COBORU, 2002). 

Białko ogólne    Włókno surowe    

średnia wariancja średnia    wariancja 
Pokos 

 
Odmiana 

 
% s.m.    

1 2 3 4 5 6 

Skra1)  19,1 11,86 24,5   4,50 
Preval  20,0 10,32 23,9   3,71 
Darimo 20,2 10,45 23,8   5,18 
Pradel  20,1 11,54 23,6   3,79 
Premil 19,6 13,32 24,2   4,05 
FP 4  19,9 12,61 24,1   5,83 
ZFP 8715 19,3   9,90 24,2   6,63 
Swift 19,1 11,23 24,7   5,44 
Lifelix 19,7 12,65 24,9   5,94 

II 

Wanda 19,7 11,53 24,5   5,95 

Skra1)  19,0 14,68 23,5   3,53 
Preval  18,7 11,35 23,7   3,54 
Darimo 18,9 12,86 23,1   2,93 
Pradel  18,3 13,32 24,1   2,93 
Premil 18,6 13,78 23,6   3,47 
FP 4  18,9 13,08 23,7   3,66 
ZFP 8715 18,6 14,32 23,6   2,50 
Swift 18,6 12,72 23,6   3,52 
Lifelix 18,9 13,76 23,7   2,87 

III 

Wanda 18,9 13,17 23,5   3,87 

Skra1)  18,1 8,08 25,3 3,57 
Preval 17,4 8,10 25,8 4,37 

Darimo 17,7 8,18 25,0 2,96 

Pradel 16,9 7,82 26,1 3,96 

Premil 17,5 8,85 25,6 3,88 

FP 4  17,5 7,66 25,7 4,13 

ZFP 8715 18,0 8,77 25,7 4,51 

Swift 17,6 9,13 25,7 3,88 

Lifelix 17,8 8,21 25,5 3,99 

IV 

Wanda 17,9 6,16 25,5 3,33 
1) Odmiana wzorcowa.    
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Tabela 10.  
Analiza wariancji plonów odmian wiechliny łąkowej w uŜytkowaniu wielokośnym  

 (lata zbioru 2006, 2007, 2008; w ośmiu środowiskach). 

Odmiana 
Plon suchej 

masy 
(dt z ha) 

Efekt  
główny 

(Eg) 

Statystyka F 
dla  

interakcji 
O x M 

Współ-
czynnik  
regresji 

Współ-
czynnik 

determinacji 
% 

Grupo- 
wanie  

odmian 
(Tukey) 

       
Pierwszy pokos 

Eska 46 49,64 -1,33 8,08** 0,05 17,9 A 
Balin 50,53 -0,45 8,63** 0,07 34,7 A 
Tęcza 50,61 -0,36 11,08** 0,17 40,9 A 
Harfa 53,11 2,14 5,27** -0,03 12,2 A 
NRI0,05 13,94  
       

Czwarty pokos 
Eska 46 35,87 1,64** 1,03 0,05 63,2 A 
Balin 37,20 0,26 2,42 0,02 4,2 A 
Tęcza 36,04 -0,89 2,07 0,02 5,6 A 
Harfa 35,93 -1,01 3,83* -0,09 56,1 A 
NRI0,05 5,72  
       

Wszystkie pokosy 
Eska 46 241,77 -1,28 3,13* 0,03 36,3 A 
Balin 241,45   -1,60 0,99 0,02 25,7 A 
Tęcza 241,75   -1,30 1,23 -0,02 52,1 A 
Harfa 247,22    4,17 2,93* -0,02 20,2 A 
NRI0,05 19,88  
       
 

Tabela 11.  
Efekty hodowli kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). 

A. Plonowanie 
Plony suchej masy odmian 

Pokosy wzorcowej 
AREDA 
(t z ha) 

najlepiej plonujących  
(% wzorca) 

Interakcja istotna 
odm. x miejsc. 

Reakcja odmian na 
zmiany warunków  
środowiska 

1 3,08 Trerano   (117%)** 
wszystkie +
  Areda (słaba, b = -0,18*) 

2 2,71 Ladoga  (113%)** wszystkie +  

3 2,19 Trerano   102% wszystkie +  

4 2,21 Ladoga   (108%)** Areda  - 

Trerano  - 

 

5 1,94 Ladoga   (111%)** wszystkie +  

6 1,27 
Trerano   103% Ladoga  - 

Trerano  - 
 

 

** - statystycznie istotne przy α = 0,01; * - statystycznie istotne przy α = 0,05 
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B. Cechy jakości plonu 
 

Pokosy 
Skrajne pary odmian 

(z wzorcem) 
Wartości  

rzeczywiste 
Wariancja 

S2 

Zawartość białka ogólnego (w % s.m.) 

1 Trerano / Areda 18,0 / 18,5 7,3 / 6,8 

2 Ladoga / Areda 17,8 / 18,2 1,0 / 2,2 

3 Trerano / Areda 20,5 / 20,7 10,7 / 9,6 

4 Ladoga / Areda 18,3 / 18,4 15,6 / 21,2 

Zawartość włókna surowego (w % s.m.) 

1 Trerano / Areda 24,3 / 24,3 5,8 / 4,8 

2 Ladoga / Areda 27,2 / 26,8 4,0 / 6,6 

3 Trerano / Areda 25,7 / 25,4 1,4 / 2,7 

4 Ladoga / Areda 27,8 / 27,9 6,3 / 10,5 

 
C. Inne właściwości 
 

wiosną po 1 pokosie po 3 pokosie 

 dynamika odrastania roślin: 
(w skali 9o; odchylenia od wzorca) 

Areda   8,1 
Ladoga              -1,2 
Trerano             +0,7 

 Areda     8,0 
Trerano                -0,1 

 Areda     8,9 
 Terano         -1,0 

zagęszczenie runi: 
(w skali 9o; odchylenia od wzorca) 

Areda    8,2 
Ladoga               -0,7 
Trerano             +0,1 

  

data początku kłoszenia się roślin 
(odchylenia od wzorca) 

Areda  8.05 
Ladoga  +6 
Trerano   -2 
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Tabela 12.  
Analiza wariancji plonów odmian Ŝycicy wielokwiatowej  

 (lata zbioru 2006, 2007; w ośmiu środowiskach). 

Odmiana 
Plon suchej 

masy 
(dt z ha) 

Efekt  
główny 

(Eg) 

Statystyka F 
dla  

interakcji 
O x M 

Współ-
czynnik  
regresji 

Współ-
czynnik 

determinacji 
% 

Grupo- 
wanie  

odmian 
(Tukey) 

       
Pierwszy pokos 

SZD 604 155,81 3,36 20,22** -0,01 0,2 A 
Lotos 154,30 1,85 12,53** 0,07 12,4 A 
Gaza 147,24 -5,21 6,14** -0,06 17,2 A 
NRI0,05 10,35  
       

Drugi pokos 
SZD 604 62,27 0,83 1,72 0,04 36,2 A 
Lotos 62,87 1,43 1,01 0,05 1,7 A 
Gaza 59,17 -2,27 2,82* -0,04 38,4 A 
NRI0,05 9,42  
       

Wszystkie pokosy 
SZD 604 283.41 5,43 12,73** -0,01 0,3 A 
Lotos 279,89 1,90 8,77** 0,04 23,5 B 
Gaza 270,66 -7,33* 6,90 -0,04 21,7 B 
NRI0,05 9,56  
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Potencjał produkcyjny uŜytków zielonych 
 

Stefan Grzegorczyk 
 
 

Wprowadzenie 

 
Łąki i pastwiska dostarczają taniej, pełnowartościowej, smacznej paszy, dobrze 

wykorzystywanej przez zwierzęta gospodarskie. Zielonka pastwiskowa, o odpowiednim składzie 
botanicznym, moŜe być wyłączną paszą w Ŝywieniu zwierząt, nawet o duŜej produkcyjności. 
Pasze z uŜytków zielonych powinny stanowić podstawę w Ŝywieniu przeŜuwaczy, bowiem udział 
zielonki pastwiskowej, siana czy sianokiszonki w dawce pokarmowej w znacznej mierze 
decyduje o opłacalności produkcji zwierzęcej [Mannetje i Paoletti 1992, Grzegorczyk 1998, 
Okularczyk 2001].  

Przestrzenne rozmieszczenie trwałych uŜytków zielonych w Europie, w tym takŜe  
i w Polsce, jest bardzo nierównomierne. Korzystne dla trwałych uŜytków zielonych siedliska 
występują na ogół w dolinach rzecznych, gdzie poziomy wód gruntowych utrzymują się 
stosunkowo wysoko, a powtarzające się dość regularnie zalewy dostarczają runi łąkowej 
niezbędnych składników pokarmowych. Do rejonów o duŜym udziale trwałych uŜytków 
zielonych naleŜą równieŜ tereny górskie, gdzie występują obfitsze opady atmosferyczne. 

Celem niniejszej pracy było analiza rozmieszczenia trwałych uŜytków zielonych  
w Polsce oraz ocena ich wykorzystania w produkcji pasz.  

  
Rozmieszczenie uŜytków zielonych na świecie 

 
Na określenie uŜytków zielonych na świecie powszechnie uŜywa się  słowa grassland,  

co oznacza teren bezdrzewny lub z małym udziałem drzew, pokryty roślinnością zdominowaną 
przez trawy. Wg UNESCO pod pojęciem „grassland” rozumie się tereny pokryte roślinnością 
zielną z udziałem drzew i krzewów poniŜej 10%. Tereny z większym udziałem drzew i krzewów 
(10-40%) określa się mianem „wooded grassland” (obszary trawiaste lesiste). Tereny trawiaste 
(grassland) obejmują  52,5 mln km2, a więc  40,7% lądu (bez Grenlandii i Antarktydy), z czego 
13,8% stanowi sawanna, 12,7% zarośla krzewów, 8,5% to bezleśne obszary trawiaste, a 5,7% 
zajmuje tundra [Suttie i in. 2005]. Udział łąk  i pastwisk w uŜytkach rolnych na poszczególnych 
kontynentach waha się od 34,8 w Europie do 94,2% w Australii. 
 

UŜytki zielone Europy 
 

W Europie trwałe uŜytki zielone zajmują  około 8% powierzchni kontynentu. Najwięcej 
uŜytków zielonych znajduje się w części północnej, chociaŜ i tu istnieje ogromne zróŜnicowanie 
udziału trwałych łąk  i pastwisk w uŜytkach rolnych – od 99% (Islandia), 61% (Norwegia)  
do wartości poniŜej 10% (Finlandia, Dania). W części zachodniej (Holandia, Luksemburg, 
Irlandia, Szkocja i Walia) trwałe uŜytki zielone stanowią ponad 50% uŜytków rolnych,  
a w basenie Morza Śródziemnego 30-40%. W Europie Centralnej w terenach górzystych 
(Austria, Czarnogóra, Słowenia, Szwajcaria)  wskaźnik ten przekracza 50%, a w terenach 
nizinnych kształtuje się na poziomie zaledwie 20-25%. Mało trwałych uŜytków zielonych 
znajduje się w takich krajach jak Białoruś, Mołdawia i Ukraina – 10-16%, a w europejskiej 
części Rosji udział trwałych łąk i pastwisk w uŜytkach rolnych wynosi około 40%  
[SMIT i in. 2008]. 

NajwyŜszą produkcyjność (około 10 t ha-1) wykazują uŜytki zielone  strefy atlantyckiej – 
północno-zachodnia Hiszpania, zachodnia Francja, Irlandia, Walia i Anglia, kraje Beneluksu, 
północne Niemcy i południowo-zachodnia Norwegia. NajniŜszą produkcyjnością (do 1,5 t ha-1) 
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charakteryzują się uŜytki zielone w basenie Morza Śródziemnego. W produkcji mleka  
w przeliczeniu na 1 ha uŜytków rolnych obserwuje się podobne zaleŜności jak w przypadku 
kształtowania się produkcyjności uŜytków zielonych, co podkreśla ogromną rolę uŜytków 
zielonych w produkcji mleka w Europie [Smit i in. 2008]. 

W krajach Unii Europejskiej uŜytki zielone stanowią średnio 39,5% uŜytków rolnych 
(tab. 1). W wielu krajach wskaźnik ten przekracza 50%, a wśród nich znajdują się takie kraje, jak 
Irlandia, Wielka Brytania, Austria i Holandia [Rocznik statystyczny rolnictwa… 2008]. W Polsce 
zaledwie  
co piąty hektar uŜytków rolnych to uŜytek zielony. Widoczna jest teŜ wyraźna zaleŜność obsady 
bydła od areału uŜytków zielonych. Im więcej łąk i pastwisk tym większa obsada bydła na 100 ha 
uŜytków rolnych. W Polsce mamy mało trwałych uŜytków zielonych, stąd teŜ obsada bydła na 
100 ha uŜytków rolnych kształtuje się poniŜej średniej dla Unii Europejskiej (tab. 2), jednakŜe i 
w tym przypadku istnieje ścisły związek chowu przeŜuwaczy z areałem łąk i pastwisk. Na 
przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego [Szczepański i Grzegorczyk 2004] stwierdzili 
wyraźną zaleŜność rozwoju chowu bydła, owiec i kóz od nasilenia występowania trwałych 
uŜytków zielonych. Szczególnie istotne było skorelowanie obsady bydła i owiec z udziałem 
pastwisk w uŜytkach rolnych poszczególnych powiatów oraz wyraźna zaleŜność pogłowia owiec 
i kóz od powierzchni pastwisk. 

Pasze z uŜytków zielonych muszą być przerobione na produkty pochodzenia 
zwierzęcego, a o jakości uŜytków zielonych moŜe teŜ świadczyć chociaŜby wydajno0ść mleczna 
krów. NajwyŜsze wskaźniki w tym względzie wykazują Dania i Szwecja – odpowiednio 8288  
i 8162 kg mleka od 1 krowy, przy średniej unijnej 6013 (tab. 3). W Polsce wydajność mleczna 
krów to zaledwie 4420 kg. O jakości uŜytków zielonych świadczy teŜ produkcja mięsa wołowego 
od 1 sztuki. W 5 krajach (Austria, Niemcy, Irlandia, Wielka Brytania i Belgia) wskaźnik ten 
przekracza 300 kg (tab. 4). Polska naleŜy do krajów o najniŜszej wydajności – poniŜej 200 kg, 
gorsze wskaźniki wykazują tylko Łotwa, Bułgaria i Rumunia [Rocznik statystyczny  
rolnictwa… 2008]. 

 
Produkcyjność  trwałych uŜytków zielonych w Polsce 

 
W Polsce najwięcej łąk i pastwisk (ponad 30% uŜytków rolnych) znajduje się  

w województwach podlaskim, małopolskim i podkarpackim (tab. 5). Interesujące są wyniki spisu 
rolnego z 2002 roku. Okazuje się, iŜ w największym stopniu łąki i pastwiska są wykorzystane  
w województwach podlaskim, mazowieckim i łódzkim, gdzie uŜytkowano od 78,9 do 87,7% 
ogólnego areału uŜytków zielonych (tab. 6) [Powszechny Spis Rolny 2002]. Najgorsze wskaźniki 
w tym zakresie stwierdzono w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, 
gdzie uŜytkowano 34,4-42,5% łąk i 39,9-41,7% pastwisk, a więc ponad połowa trwałych 
uŜytków zielonych na tych terenach była wyłączona z uŜytkowania. Średnio w Polsce w 2002 
roku uŜytkowano 68,0% łąk i 72,1% pastwisk. 

Trwałe uŜytki zielone w Polsce są bardzo zróŜnicowane [Grzyb i Prończuk 1994].  
W zaleŜności od układu warunków siedliskowych pozyskiwane plony siana wahają się  
w granicach 3,3-6,0 t ha-1, przy czym najwydajniejsze są grądy popławne i połęgowe, łęgi 
właściwe i łąki pobagienne. W Polsce z łąk i pastwisk zbiera się około 15,5 mln t siana, a średni 
plon oscyluje wokół 5 t z 1 ha (tab. 7). Pogłowie bydła w Polsce w 2007 roku wynosiło ok. 5,7 
mln szt., owiec ok. 0,3 mln szt. i koni ok. 0,3 mln szt. Na powierzchnię paszową oprócz trwałych 
uŜytków zielonych (3,27 mln ha) składały się polowe uprawy pastewne zajmujące  0,87 mln ha 
(tab. 8) [Wyniki produkcji roślinnej w 2007].  Warto wspomnieć, iŜ w latach 70-tych ubiegłego 
wieku pogłowie bydła było ponad 2-krotnie większe, a owiec ponad 10-krotnie większe. 

MoŜliwości produkcyjne uŜytków zielonych nie są w pełni wykorzystane. MoŜna 
przyjąć, iŜ przy poprawie gospodarki łąkowej moŜna uzyskiwać plony siana rzędu 5,0-8,5 t ha-1,  
co da dodatkowy zbiór siana przekraczający 7 mln ton, a więc prawie o 50% większy  
od uzyskiwanego obecnie (tab. 9). O wielkości i jakości plonu decyduje w duŜej mierze skład 
gatunkowy runi łąkowej, a jest on bardzo zróŜnicowany. MoŜna to zilustrować przykładem 



Potencjał produkcyjny uŜytków zielonych 

 

35 

województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie na łąkach trwałych z reguły dominują trawy 
wartościowe, jak: kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.), tymotka łąkowa (Phleum 
pratense L.), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea L.), wyczyniec łąkowy (Alopecurus 
pratensis L.), wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) i kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.).  
Na łąkach zaniedbanych większy jest natomiast udział traw małowartościowych, takich jak: 
śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa (L.) P.B.), kłosówka wełnista (Holcus lanatus L.), 
tomka wonna (Anthoxanthum odoratum L.) i owsica omszona (Avenula pubescens 
(Huds.)Dumort.). Bardzo zróŜnicowany jest udział ziół i chwastów, od kilkunastu procent  
na łąkach o minimalnym poziomie pratotechniki do kilkudziesięciu procent (nawet ponad 50)  
na łąkach zaniedbanych. W porównaniu do łąk w zbiorowiskach pastwiskowych występuje 
więcej roślin motylkowatych oraz obserwuje się znaczną obecność cennych ziół, takich jak: 
mniszek pospolity (Taraxacum officinale Web.), krwawnik zwyczajny (Achillea millefolium L.), 
babka lancetowata (Plantago lanceolata L.) i przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris L.). 

Jedną z przyczyn niskiej wydajności uŜytków zielonych jest brak lub niski poziom 
nawoŜenia. W roku gospodarczym 2006/2007 zuŜycie nawozów mineralnych w Polsce wynosiło 
121,8 kg NPK na 1 ha uŜytków rolnych oraz 43,8 kg NPK w postaci obornika (tab. 10). 
Najmniejsze zuŜycie nawozów mineralnych było w województwach podkarpackim (64,4 kg), 
małopolskim (70,9 kg) i podlaskim (89,3 kg), a największe w województwach kujawsko-
pomorskim (168,3 kg, wielkopolskim (159,6 kg), łódzkim (146,0 kg) i opolskim (143,6 kg). 
MoŜna przypuszczać, iŜ wskaźniki te w odniesieniu do trwałych uŜytków zielonych  
są znacznie niŜsze. 

Bardzo waŜną rolę w produkcji pasz na uŜytkach zielonych odgrywa gospodarka wodna.  
W roku 2007 powierzchnia zmeliorowanych uŜytków zielonych w Polsce wynosiła 1790,8 tys. 
ha, w tym 400,9 tys. ha to tereny zdrenowane (tab. 11). Powierzchnia nawadnianych uŜytków 
zielonych wynosiła 364,6 tys. ha. Największe powierzchnie zmeliorowanych uŜytków zielonych 
znajdują się w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim, najmniejsze  
zaś w małopolskim, świętokrzyskim, śląskim i oplskim. NYC I POKŁADEK [2008] podają,  
iŜ melioracji wymaga 2187 tys. ha uŜytków zielonych, a obecne zaspokojenie potrzeb w tym 
zakresie oceniają na 55,9%. Przy utrzymaniu stanu trwałych uŜytków zielonych na poziomie 
2006 roku pozostaje do zmeliorowania 390 tys. ha nowych powierzchni i odtworzenie  
co najmniej 10% zdekapitalizowanych urządzeń (180 tys. ha). Niepokój budzi fakt,  
iŜ zmeliorowana powierzchnia uŜytków zielonych zmniejsza się w tempie ok. 2% rocznie.  

W ostatnich latach obserwuje się występowanie długich okresów suszy. Bardzo waŜne  
są więc moŜliwości nawadniania łąk i pastwisk Nawadnianie deszczowniane ze względu  
na wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w zasadzie moŜe być stosowane w przypadku 
intensywnej wysokowydajnej produkcji rolniczej. Na uŜytkach zielonych w dolinach rzecznych 
optymalne efekty przyrodniczo-gospodarcze moŜna uzyskać stosując systemy nawodnień 
podsiąkowych lub zalewowo-podsiąkowych (Nyc 2001). Na uŜytkach zielonych moŜna więc 
stosować następujące systemy gospodarowania wodą:  

1. Nawadnianie deszczowniane – min. zasoby dyspozycyjne wody 0,8-1,0 l/s/ha, sezonowe 
niedobory większe niŜ 150 mm. 

2. Nawadnianie podsiąkowe lub zalewowo-podsiąkowe (zwłaszcza na terenach z przewagą 
gleb organicznych): 

a. ze zmiennym zwierciadłem wody gruntowej - min. zasoby dyspozycyjne wody 
1-1,5 l/s/ha, 

b. ze stałym zwierciadłem wody gruntowej - min. zasoby dyspozycyjne wody  
0,3-0,8 l/s/ha (rzeczywista ewapotranspiracja), 

c. regulowanie odpływu - zasoby dyspozycyjne wody 0,1-0,3 l/s/ha (stopniowo 
obniŜa się poziom wody gruntowej) – stosować do czasu trwania skutecznego 
podsiąku. 

3. Rozwój małej retencji wodnej (działania sprzyjające gromadzeniu kaŜdej ilości wody). 
Problem deficytu wody będzie się nasilał. Rozpatrywane są róŜne scenariusze zmian 

klimatu i ich wpływ na rolnictwo. W porównaniu do obecnych warunków klimatycznych moŜna 
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wskazać na 4 przewidywane scenariusze zmian, które warunkować będą rozwój polskiego 
rolnictwa do 2030 r. [Szymańska 2009]:  

1. Klimat wilgotny i ciepły, opady wyŜsze o 20% (do 700 mm), temperatura wyŜsza o 2oC, 
stęŜenie CO2 450 ppm. 

2. Klimat wilgotny i bardzo ciepły, opady wyŜsze o 20% (do 700 mm), temperatura wyŜsza  
o 4oC, stęŜenie CO2 600 ppm. 

3. Klimat suchy i ciepły, opady niŜsze o 20% (do 450 mm), temperatura wyŜsza o 2oC, 
stęŜenie CO2 450 ppm. 

4. Klimat suchy i bardzo ciepły, opady niŜsze o 20% (do 450 mm), temperatura wyŜsza  
o 4oC, stęŜenie CO2 600 ppm. 

Pozytywne następstwa tych zmian to:  
1. WydłuŜenie się klimatycznego okresu wegetacji ze średnią dobową temperaturą powyŜej 

5oC na wschodzie o 2 miesiące, a na zachodzie o 3 miesiące. 
2. Wzrost plonów roślin pastewnych – koniczyny łąkowej o 40% na południu i o 100%  

na północy. 
3. Zwiększenie o blisko 30% intensywności fotosyntezy w warunkach podwojenia  

się obecnego stęŜenia CO2 w atmosferze. 
4. Zwiększenie efektywności produkcji zwierzęcej w wyniku zwiększenia produkcji tanich 

pasz, takich jak kukurydza lub pasza z trwałych uŜytków zielonych. 
MoŜna teŜ wskazać na negatywne następstwa prognozowanych zmian klimatycznych: 

1. Pogorszenie się jakości produkcji roślinnej (głównie pasz zielonych) w wyniku 
zwiększenia się w ich biomasie stosunku węgla do azotu (C:N). 

2. Zmniejszenie się wilgotności gleby wskutek zwiększonego parowania o 5%, przy 
wzroście średniej temperatury rocznej o 1oC. 
Do działań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania uŜytków 

zielonych zaliczyć moŜna [Zastawny, Jankowska-Huflejt 2001]: zwiększenie obsady bydła  
i owiec, renowację zdegradowanych łąk i pastwisk, właściwe nawoŜenie, poprawę organizacji 
uŜytkowania pastwisk oraz doskonalenie metod konserwacji pasz.  

Jankowska-Huflejt i Domański [2008] jako kierunki poprawy wykorzystania potencjału 
trwałych uŜytków zielonych upatrują takŜe w rozwoju rolnictwa ekologicznego z produkcją 
zwierzęcą, wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne oraz w wykorzystywaniu  
i wspomaganiu środowiskowych funkcji trwałych uŜytków zielonych. 
 

Wnioski 
 

1. Polska naleŜy do krajów o małym udziale uŜytków zielonych w uŜytkach rolnych, a mimo to 
ich wydajność jest niska, a na części z nich nie prowadzi się gospodarki łąkowo-
pastwiskowej. Przy stosunkowo niewielkich nakładach istnieje realna moŜliwość 
zwiększenia produkcji pasz z uŜytków zielonych co najmniej o 50%. 

2. By lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny uŜytków zielonych naleŜy dbać o utrzymanie 
odpowiedniego uwilgotnienia gleby, optymalizację nawoŜenia, stosowanie racjonalnej 
gospodarki łąkowo-pastwiskowej (m.in. planowy wypas, odpowiednie terminy  
i częstotliwość uŜytkowania) oraz doskonalenie metod konserwacji pasz. 

3. Produkcja pasz na uŜytkach zielonych winna uwzględniać najwaŜniejsze cele rolnictwa 
zrównowaŜonego: dostarczenie farmerom odpowiednich środków utrzymania 
zapewniających im godny standard Ŝycia w społeczności wiejskiej, stosowanie metod 
produkcji nie zagraŜających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz nie zagraŜających środowisku  
i róŜnorodności biologicznej oraz ochronę krajobrazu, wartości kulturowych i dziedzictwa 
historycznego obszarów wiejskich. 
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Tabela 1.  
Udział trwałych uŜytków zielonych w uŜytkach rolnych (%)  

w krajach Unii Europejskiej w 2005 r. 
Kraj  % Kraj % 

Malta  0,0 Francja  33,4 
Finlandia  1,3 Łotwa  35,3 
Cypr  2,0 Belgia  35,7 
Dania  11,5 Bułgaria  35,8 
Szwecja  15,6 Hiszpania  35,9 
Węgry  18,6 Unia Europejska  39,5 
Polska  21,4 Portugalia  48,6 
Czechy  23,3 Holandia  52,6 
Estonia  25,0 Austria  54,5 
Słowacja  26,3 Grecja  54,8 
Niemcy  28,8 Słowenia  60,0 
Włochy  29,9 Wielka Brytania  65,9 
Litwa  32,1 Luksemburg  70,0 
Rumunia  32,4 Irlandia  71,4 
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Tabela 2.  
Obsada bydła na 100 ha uŜytków rolnych w krajach Unii Europejskiej w 2005 r. 

Kraj  % Kraj  % 
Grecja  7,2 Włochy  42,9 
Węgry  12,3 Unia Europejska  47,3 
Bułgaria  12,8 Szwecja  49,9 
Rumunia  19,3 Dania  59,6 
Łotwa  21,4 Wielka Brytania  61,2 
Hiszpania  22,3 Austria  61,6 
Słowacja  27,8 Francja  65,3 
Litwa  27,9 Niemcy  76,5 
Estonia  30,0 Słowenia  88,8 
Czechy c 32,8 Luksemburg  144,0 
Polska  34,5 Irlandia  165,0 
Cypr  36,7 Malta  194,0 
Portugalia  39,2 Belgia  195,0 
Finlandia  42,3 Holandia  198,0 

 
Tabela 3.  

Produkcja mleka od krowy (kg) w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. 
Kraj  kg Kraj  kg 

Rumunia  3260 Unia Europejska  6013 
Bułgaria  3280 Włochy  6064 
Grecja  3647 Francja  6240 
Polska  4420 Portugalia  6264 
Łotwa  4598 Czechy  6470 
Irlandia  4751 Węgry  6691 
Litwa  5005 Hiszpania  6850 
Malta  5334 Luksemburg  6914 
Słowacja  5407 Niemcy  6923 
Estonia  5589 Wielka Brytania  7187 
Słowenia  5813 Holandia  7450 
Cypr  5885 Finlandia  7706 
Austria  5955 Szwecja  8162 
Belgia  5981 Dania  8288 

 
Tabela 4.  

Produkcja mięsa wołowego od 1 sztuki (kg) w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. 
Kraj  kg Kraj  kg 

Rumunia  136 Węgry  268 
Bułgaria  142 Słowenia  273 
Łotwa  178 Unia Europejska  274 
Polska  196 Włochy  275 
Holandia  200 Luksemburg  280 
Estonia  207 Finlandia  286 
Grecja  209 Francja  288 
Cypr  216 Czechy  291 
Litwa  226 Szwecja  292 
Portugalia  240 Austria  309 
Dania  260 Niemcy  313 
Hiszpania  260 Irlandia  320 
Słowacja  263 Wielka Brytania  321 
Malta  264 Belgia  323 
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Tabela 5.  
Udział uŜytków zielonych w uŜytkach rolnych (%) – 2007 r. 

Województwo  % 
Podlaskie 35,0 
Małopolskie 33,0 
Podkarpackie 31,8 
Warmińsko-mazurskie 28,8 
Mazowieckie 24,1 
Śląskie 22,6 
Lubuskie 20,9 
Świętokrzyskie 20,7 
Łódzkie 16,4 
Lubelskie 16,1 
Pomorskie 16,1 
Dolnośląskie 15,3 
Zachodniopomorskie 14,0 
Wielkopolskie 13,3 
Opolskie 10,3 
Kujawsko-pomorskie 10,1 

POLSKA 20,5 
 

Tabela 6.  
Wykorzystanie łąk i pastwisk wg spisu rolnego w 2002 r. 

Województwo 
Trwałe uŜytki zielone 
(% uŜytków rolnych) 

UŜytkowane łąki 
% 

UŜytkowane pastwiska 
% 

Podlaskie 35,4 84,7 87,2 
Małopolskie 31,7 69,0 74,4 
Warmińsko-mazurskie 30,2 66,2 70,5 
Podkarpackie 27,9 62,9 57,4 
Mazowieckie 24,7 80,9 87,7 
Lubuskie 22,4 34,4 39,9 
Śląskie 22,4 51,2 64,5 
Świętokrzyskie 20,3 71,3 71,4 
Pomorskie 18,0 57,0 65,3 
Zachodniopomorskie 17,7 36,4 41,7 
Lubelskie 17,6 73,0 75,2 
Łódzkie 17,2 78,9 84,8 
Dolnośląskie 16,8 42,5 40,8 
Wielkopolskie 14,0 76,5 77,8 
Opolskie 11,5 54,7 64,7 
Kujawsko-pomorskie 10,9 72,7 79,1 

POLSKA  21,1 68,0 72,1 
 

Tabela 7.  
Produkcja siana z trwałych uŜytków zielonych w Polsce w 2007 r. 

UŜytek  Plon (t ha-1) Zbiór (tys. t)  

Łąki i pastwiska  4,79  15682  

Łąki  5,17  12923  

Pastwiska  3,57  2759  
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Tabela 8.  
Powierzchnia paszowa w Polsce (mln ha) 

Rok  
Trwałe uŜytki 

zielone 
Polowe uprawy 

pastewne 
Razem  

1996-2000  3,86  0,92  4,78  

2002  3,56  0,49  4,05  

2003  3,27  0,70  3,97  

2004  3,37  0,79  4,16  

2005  3,39  0,84  4,23  

2006  3,22  1,00  4,22  

2007  3,27 0,87  4,14  

 
Tabela 9.  

Potencjalna produkcja siana z trwałych uŜytków zielonych w Polsce 

Typ  Podtyp  
tys.  
ha  

Średni plon 
uzyskiwany  

(t ha-1) 

Średni plon 
moŜliwy  

(t ha-1)  

Dodatkowy zbiór 
(tys. t)  

Grądy  właściwe i zuboŜałe  699  4  7  2098  
 popławne  87  6  8  174  
 połęgowe  300  6  8  601  
 podmokłe  715  3,5  5  1073  
Łęgi  właściwe  302  6  8,5  755  
 rozlewiskowe  205  5  7  410  
 zastoiskowe 420  -  -  -  
Bielawy  497  -  -  -  
Łąki pobagienne  901  6  8,5  2253  
Razem  4127  4,94  7,23  7364  
 
 

Tabela 10.  
ZuŜycie nawozów w kg na 1 ha uŜytków rolnych (2006/2007 ). 

Województwo  Mineralne (NPK)  Obornik (NPK) CaO  
Dolnośląskie 129,9 14,5  76,6  
Kujawsko-pomorskie 168,3  54,9  42,3  
Lubelskie 113,6  42,5  38,5  
Lubuskie 124,4  17,9  42,2  
Łódzkie 146,0  61,4  40,2  
Małopolskie 70,9  43,5  8,2  
Mazowieckie 110,6  55,8  26,0  
Opolskie 143,6  27,5  104,2  
Podkarpackie 64,4  32,3  10,7  
Podlaskie 89,3  55,9  11,7  
Pomorskie 126,8  27,7  38,3  
Śląskie 114,4  37,2  31,0  
Świętokrzyskie 104,3  44,8  9,7  
Warmińsko-mazurskie 124,9  35,6  30,1  
Wielkopolskie 159,6 68,4  45,9  
Zachodniopomorskie 119,0  11,5 56,1  

POLSKA 121,8  43,8  37,4  
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Tabela 11.  

Powierzchnia zmeliorowanych uŜytków zielonych w Polsce (tys. ha) - 2007 r. 
Województwo  Ogółem  Zdrenowane  Nawadniane  

Dolnośląskie 127,9  37,1  2,5  
Kujawsko-pomorskie 72,4  7,3  7,8  
Lubelskie 167,3  30,3  47,1  
Lubuskie 71,1  6,0  21,0  
Łódzkie 72,7  10,8  15,4  
Małopolskie 31,7  9,9  0,7  
Mazowieckie 213,4  25,6  56,2  
Opolskie 61,8  14,5  4,0  
Podkarpackie 75,6  40,1  6,8  
Podlaskie 165,2  29,6  59,9  
Pomorskie 135,2  22,5  33,7  
Śląskie 54,6  19,4  3,6  
Świętokrzyskie 49,7  11,3  9,5  
Warmińsko-mazurskie 219,1  88,0  23,7  
Wielkopolskie 135,7  12,7  34,1  
Zachodniopomorskie 137,4  35,8  38,6  
Polska  1790,8  400,9  364,6  
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Czynniki wpływają ce na wybór kierunku produkcji bydl ęcej  
- mleko czy mięso? 

 
Grzegorz Sowiński 

 
 

Wprowadzenie 

 
Pod wpływem transformacji ustrojowej, a przede wszystkim akcesji do UE,  w  polskiej 

gospodarce rolnej zmieniły się hierarchie kierunków wytwarzania surowców rolnych. Zniesienie 
limitów na import i ceł na Ŝywność, wymienialność walut – spowodowało zakłócenie stabilności  
i opłacalności produkcji większości surowców i Ŝywności wytwarzanej w gospodarstwach 
rolnych.  

Przemiany te przyczyniły się do zmniejszenia zbytu na mleko i jego przetwory. 
Nadprodukcja mleka wywarła niekorzystny wpływ na opłacalność chowu krów mlecznych. 
Ekonomiczne wymuszenie przekształcania kierunków produkcji, były dla wielu rolników trudne 
do pokonania, powodowały nasilanie się ubóstwa ekonomicznego gospodarstw rolnych. Podjęcie 
zmiany kierunku uŜytkowania kończyło się często likwidacją lub ograniczeniem liczebności 
stada. Ponadto cechy biologiczne bydła, takie  jak niska plenność, późna dojrzałość produkcyjna 
oraz tradycje w utrzymywaniu krów mlecznych w gospodarstwie były barierami ograniczającymi 
tempo zmian kierunku produkcji.  
 

Mleko czy mięso? 
 

W UE czynnikami wymuszającymi zmiany chowu bydła typu mlecznego na chów 
zwierząt w typie mięsnym były globalne tendencje zmiany w modelu produkcji rolnej.  
Po pierwsze: dotyczyły ekonomizacji i higienizacji produkcji mleka przez maksymalizację 
wydajności, a tym samym zmniejszenie liczebne pogłowia krów mlecznych oraz koncentracji 
produkcji i związanej z tym wyposaŜeniem technicznym do pozyskiwania i przechowywania 
mleka. 

Po drugie dotyczyły działań ekologicznych i ochrony zasobów dóbr natury. W obszarze 
rolnictwa działania te związane były między innymi ze zwiększeniem trwałych uŜytków rolnych 
(TUR). Miało to na celu ochronę gleby przed erozją i nadmierną jej degradacją.  Problem ten 
dotyczy takŜe Polski. Szacuje się, Ŝe 28 % obszaru Polski jest zagroŜona erozją wodną i tyleŜ 
samo erozją wietrzną, a powaŜnym czynnikiem degradującym powierzchnie glebowe jest deficyt 
wody dotyczący około 38 % obszarów rolnych. Istotnym czynnikiem wstrzymującym ujemne 
skutki degradacji gleby i środowiska są trwałe uŜytki zielone, których powierzchnia w Polsce 
zajmuje tylko 21 % uŜytków rolnych i jest najniŜsza w Europie. Mała powierzchnia gospodarstw 
oraz wielokierunkowa produkcja nastawiona na samozaopatrzenie jest przyczyną bardzo 
złoŜonych struktur zasiewów, małego udziału łąk i pastwisk, i jak pisze Okularczyk (2003) - 
„kraj nasz naleŜy do bardziej niŜ inne zaoranych”.   

Analizując rozwój chowu bydła w państwach załoŜycielskich UE (UE-15), moŜna było  
w przybliŜeniu przewidzieć kierunki zmian w naszym kraju. W poszczególnych krajach UE-15  
w okresie ostatnich 20 lat pogłowie krów mlecznych zmalało od 30 do 50 %. W Hiszpanii  
i Portugalii aŜ o 75 %, lecz stan ogólny pogłowia zmienił się tam nieznacznie, poniewaŜ został 
uzupełniony chowem bydła mięsnego. W Polsce  na przełomie lat 1980/90 ubiegłego wieku 
ogółem bydła było około 13 milionów, a w 2009 r. juŜ tylko 5.700 tys., w tym krów mlecznych 
2.606 tys. Pogłowie więc zmniejszyło się o 50 % , lecz proporcja krów do bydła ogółem została 
na tym samym poziomie i wynosiła około 50 %  (rys.1). W Niemczech udział krów mlecznych  
w pogłowiu bydła wynosił 32,5 %, w większości pozostałych krajów UE zbliŜony był do 20 %. 
Przyczyn wysokiego udziału krów w pogłowiu bydła w Polsce jest kilka - niska płodność, 
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sprzedaŜ młodych cieląt na rzeź, krótkie uŜytkowanie krów w stadzie, wysoki stopień brakowań. 
Czynniki te nie tylko zwiększają koszty produkcji mleka, ale w wielu przypadkach 
uniemoŜliwiają prostą reprodukcję stada i prowadzenie selekcji.  

Rys.1. Liczba krów i bydła w niektórych krajach UE w mln. szt.
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mln..

Krowy mleczne w mln.

 
Praca hodowlana w kierunku zwiększenia wydajności jednostkowej krowy rozpoczęła się  

w latach 70 ubiegłego wieku. Krowy w typie uŜytkowym mleczno-mięsnym, które w Polsce  
do 1980 r. stanowiły większość, zostały poddane krzyŜowaniu wypierającemu buhajami 
holsztyńsko-fryzyjskimi. Przyczyniło to się do wytworzenie krów typu jednostronnie mlecznego, 
a skutkowało zmniejszeniem zdolności opasowej, a w następstwie ograniczeniem produkcji 
Ŝywca wołowego. 

 W UE realizacja nowego globalnego modelu produkcji rolnej została zrealizowana pod 
wpływem restrykcji ekonomicznych: 

• zróŜnicowane nakłady na robociznę i infrastrukturę między kierunkiem uŜytkowania - 
mlecznym i mięsnym, 

• standaryzacja surowców – skup mleka tylko w klasie ekstra,  
• wyznaczenie kwot mlecznych dla producentów,  
• zwiększenie wymogów poziomu dobrostanu krów, 
• ochrona środowiska naturalnego. 
• Wymienione czynniki wymagały od hodowców specjalizacji i koncentracji w produkcji 

mleka i duŜego początkowego kapitału. 
Według Ziemińskiego (2002) w Polsce docelowa produkcja mleka w jednym 

gospodarstwie powinna wynosić 100-250 tys. litrów rocznie, to jest od 20 do 50 krów. Taka ilość 
zapewnia dochód pozwalający na utrzymanie kosztownych urządzeń udojowych i chłodniczych, 
maszyn do zbioru i konserwacji paszy, zapewnienie dobrostanu zwierząt oraz godziwy  
zysk dla rolnika. 

Z powyŜszego punktu widzenia obecna obsada krów w gospodarstwach w Polsce jest 
odległa od optymalnej liczby (rys.2). Tylko 1 % gospodarstw ma więcej niŜ 20 krów – średnio  
na gospodarstwo przypada 3,4 szt.  
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O b s a d a  k r ó w  w  g o s p o d a rs tw a c h
p o n a d  2 0 s z t .  

1 %
1 0 - 1 9 s z t . 5 %

5 - 9  s z t .  1 1 %

2 - 4  s z t . 3 7 %

 1  s z t .  4 6 %

 
Rys.2. Obsada krów w gospodarstwie. 

Źródło GUS 2007. 

 
Dla porównania: w Wielkiej Brytanii ~74, Francji ~ 34, Niemczech ~ 34, Holandii ~ 51 

szt. JednakŜe z danych GUS (2008) wynika, Ŝe  w Polsce powoli następuje polaryzacja 
gospodarstw prowadzących chów krów mlecznych. Przybywa gospodarstw z 1 krową (produkcja 
mleka na własne potrzeby) oraz w grupach powyŜej 5 krów, a zmniejsza się w grupie 2-4 szt. 
Obsadę zwiększają więc gospodarstwa nastawione na towarową produkcję mleka.  

Zmiany te zaczęły nabierać dynamiki po 2000 roku (tab.1). Między 2000 i 2006 rokiem 
odnotowano spadek pogłowia krów o 13%, wzrost skupu mleka o 33 %, zmniejszenie liczby 
dostawców aŜ o 56 %. Są to zmiany spowodowane wzrostem wydajności jednostkowej od krowy  
i specjalizacją w produkcji mleka. NaleŜy odnotować duŜy wzrost wydajności,  ponad 1000 kg 
mleka, szczególnie od krów w oborach prowadzących kontrolę uŜytkowości mlecznej. W Polsce 
obecnie (2009 r.) zaledwie 20 % krów jest pod kontrolą uŜytkowości mlecznej. W Holandii 
prawie 100 %, w Niemczech ponad 80 %, w Francji i Czechach 75 %. Przyczyną małej liczby 
krów pod kontrolą jest rozdrobnienie chowu bydła w nieduŜych gospodarstwach rolnych (rys.2).  

  Produkcja mleka w roku 2008 przekroczyła przyznaną Polsce kwotę mleczną o ponad  
3 miliardy litrów, a wprowadzone  restrykcje za przekroczenie kwoty miały wpływ na dalsze 
zmniejszenie się liczby krów mlecznych.   

Tabela.1.  
Dynamika zmian w pogłowiu krów i produkcji towarowej mleka.   

Wydajność   

Rok 

Stan 
krów 

tys. 

Produkcja 
towarowa 

mln l 

Skup 
 mln l 

Liczba 
dostawców 

tys. Gosp. 
indy. 

Obory  
kontrolowane. 

2000 3047 11543 6583 420 3813 5379 

2001 2997 11538 7025 385 3758 5597 

2002 2967 11527 7220 357 3812 5712 

2003 2862 11546 7316 355 3876 5851 

2004 2760 11477 7769 310 3984 6152 

2005 2750 11576 8584 284 4027 6330 

2006 2700 11740 8745 236 4080 6420 

RóŜnica % 2000-
2006 

-13 + 1 + 33 -56 + 7 + 19 

Źródło: Rynek mleka 30. 2007. 
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 Spadek pogłowia bydła w latach 90 ubiegłego wieku w przybliŜeniu o 6 mln szt. 
spowodował, Ŝe ponad 20 % trwałych uŜytków zielonych zamieniło się w trwałe nieuŜytki,  
a z pozostałych 80 %  plonotwórczość jest  nie w pełni wykorzystana. W krajach przodujących  
w hodowli przeŜuwaczy, jak Holandia i Anglia, udział uŜytków zielonych w strukturze uŜytków 
rolnych wynosi 55 – 62 %. Produkcja pasz z TUZ w krajach wysoko rozwiniętych jest podstawą 
Ŝywienia przeŜuwaczy. Z badań Golińskiego (1996) prowadzonych w gospodarstwach 
wielkopolski wynika, Ŝe do pasz o najniŜszych kosztach jednostkowych naleŜą zielonki z TUZ.  
 Z wieloletnich badań Okularczyk (2004) wynika, Ŝe wykorzystanie potencjału  
genetycznego krowy i maksymalizacja ich wydajności daje wymierne korzyści ekonomiczne pod 
warunkiem dysponowania własnym zapleczem paszowym (rys.3). 

 

 

Podstawą zaplecza paszowego są TUZ oraz zboŜa produkowane we własnym 
gospodarstwie. Przykładowo przy wydajności 6000 kg mleka w laktacji przy Ŝywieniu paszami 
treściwymi w 100 % z zakupu, dochód od krowy wynosił 900 zł (0,9), a przy Ŝywieniu  
w oparciu o pasze własne – 2900 zł.  

Pasza stanowi od 60 do 75 % kosztów w produkcji mleka jest to niezamiernie waŜny 
wskaźnik ekonomiczny, podkreślający znaczenie zwiększania plonów z trwałych uŜytków 
zielonych. JednakŜe w przypadku krów wysokoprodukcyjnych (powyŜej 6000 kg mleka) 
zielonka z TUZ jest paszą niewystarczająca na pokrycie zapotrzebowania na składniki 
pokarmowe do produkcji mleka i wymaga w okoł 50 % uzupełnienia, zwłaszcza w energię 
pochodzącą z kiszonki z kukurydzy jak i mieszanek treściwych.  

Większe korzyści z TUZ mogą osiągnąć hodowcy bydła mięsnego szczególnie w opasie 
ekstensywnym lub półekstensywnym. Utrzymane w wysokiej kulturze mogą zapewnić  w 80 % 
pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe.   

Systematyczny wzrost wartości genetycznej krów oraz coraz lepsze Ŝywienie powodują 
dalszy wzrost wydajności mlecznej, a w efekcie coraz większa liczba gospodarstw będzie 
poszukiwać nowego kierunku produkcji. Tym kierunkiem przyszłościowym jest zapewne chów 
bydła mięsnego. Potwierdzają to projekty Wspólnej Polityki Rolnej UE, które wprowadzają 
pewne warunki promujące ten kierunek produkcji.  

Podobnie jak w UE-15, zagadnieniem waŜnym na obszarze Polski jest ochrona gleb 
przed erozją i ochrona TUZ połoŜonych w strefach przyległych do terenów cennych 
przyrodniczo, które nie mogą być eksploatowane nadmiernie, ale wymagają stałej pielęgnacji 
przed sukcesją agresywnych chwastów i krzewów.  W kraju występują  znaczne powierzchnie 
takich obszarów między innymi na Warmii i Mazurach, Podlasiu, terenach podgórskich Śląska  
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i Małopolski. W utrzymaniu takich obszarów doskonale mogą spełnić pozytywną rolę 
przeŜuwacze w ekstensywnym chowie.  

Hodowcy przy zmianie kierunku produkcji mleka na mięso staną przed decyzją wyboru 
rasy i technologii chowu. W chowie krów mlecznych, gdzie liczba ras i technologia produkcji 
mleka jest standardowa dla większości krajów świata, w chowie bydła mięsnego ras i technologii 
chowu jest wiele. Decydują tu w duŜym stopniu naturalne warunki środowiskowe, przede 
wszystkim związane klimatem i glebą.  

Reasumując - optymalnym ekonomicznie postępowaniem w chowie bydła mlecznego 
jest intensyfikacja wydajności jednostkowej przy maksymalnym wykorzystaniu roślin paszowych 
z własnego gospodarstwa.  

W chowie bydła o uŜytkowości mięsnej przy posiadaniu dobrej bazy paszowej  
z własnego gospodarstwa naleŜałoby prowadzić chów bydła ras przystosowanych  
do intensywnego opasu – charolaise, piemontese, simental mięsny, blonde d’aguitaine  
lub ich mieszańców z krowami mlecznymi, a na obszarach w określony sposób chronionych 
chów ekstensywny niskonakładowy. Rasami dobrze przystosowującymi się do takiego chowu  
i najczęściej sprowadzanymi do kraji są: limousin, hereford,angus, salers.  
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Ochrona zbiorowisk trawiastych w Biebrzańskim Parku Narodowym 
 

Iwona Wroceńska 
 
 
Tereny pod ochroną w województwie podlaskim zajmują ok. 32 % powierzchni 

województwa. Są to:  
- 4 Parki Narodowe  - o powierzchni 92160 ha 

• Białowieski  – 10 502 ha 
• Wigierski – 15 085 ha 
• Biebrzański  – 59 223 ha 
• Narwiański  – 7 350 ha 

 
 - 3 Parki Krajobrazowe 

• Doliny Dolnej Narwi  – 7353,5  ha 
• Puszczy Knyszyńskiej   – 74447,0   ha 
• Suwalski   –  6284,0    ha 

  - 14 obszarów chronionego krajobrazu oraz obszary rezerwatów  i pomników przyrody 
BPN zajmuje powierzchnię 59 223 ha. Obszary otwarte stanowią około 70 % 

powierzchni parku, a lasy około 30 %. 
Biebrzański PN w całości wchodzi w skład europejskiej sieci obszarów NATURA 2000: 

• Specjalne Obszary ochrony Siedlisk (SOO) - kod PLH 200008 – „Dolina Biebrzy” 
• Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - kod PLB 200006 – „Ostoja Biebrzańska” 

 
Obszary te zajmują powierzchnię 150 000 ha i obejmują swym zasięgiem obszar 

wykraczający poza Biebrzański Park i jego otulinę.  
 

 
Rys.1. PołoŜenie BPN względem Natury 2000. 
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Grunty stanowiące własność skarbu państwa to 58 % powierzchni parku, natomiast 

grunty prywatne zajmują 42 %. 30 tys. działek ewidencyjnych jest w posiadaniu 20 tys. 
właścicieli, zamieszkujących 5 powiatów i 14 gmin zlokalizowanych w Dolinie Biebrzy. 

 
Rys.2. Struktura własności BPN. 

 
Taki stan posiadania i szachownica gruntów prywatnych z gruntami Skarbu Państwa 

uniemoŜliwia skuteczną realizację zadań ochronnych. W celu ograniczenia skutków takiego 
stanu rzeczy, Park w miarę swoich moŜliwości prowadzi wykup, wymianę i wydzierŜawianie 
gruntów prywatnych. Korzysta równieŜ z prawa pierwokupu. 

 
 Tabela 1.  

Struktura uŜytków i własności w BPN w ha. 
Razem Wyszczególnienie w  zarządzie 

Parku 
W innym własność  

prywatna 
[ha] [%] 

Grunty leśne 13623 141 1766 15530 26,2% 
Grunty rolne 

ogółem 
1465 966 11336 13767 23,2% 

Grunty orne 69 18 354 441 0,7% 
Łąki i pastwiska 1396 948 10983 13327 22,5% 

Wody ogółem 849 105  954 1,6% 
Grunty 

zadrzewione i 
zakrzaczone 

134 21 340 495 0,8% 

NieuŜytki 15591 658 11099 27348 46,2% 
Grunty pozostałe 461 599 68 1128 1,9% 

Ogółem 32123 2490 24610 59223 100% 
 

Do głównych zagroŜeń wewnętrznych istniejących na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego naleŜy zarastanie cennych ekosystemów nieleśnych Parku z powodu zaprzestania 
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uŜytkowania rolniczego, jak i intensywne uŜytkowanie gruntów na terenie BPN, a zwłaszcza 
niewłaściwa gospodarka nawozami i środkami ochrony roślin. 

Jednym ze sposobów eliminacji, a raczej  ograniczenia sukcesji  jest  usuwanie 
zakrzaczeń  
i zadrzewień, a następnie systematyczne koszenie w odpowiednich terminach, dostosowanych  
do typu siedlisk podlegających zabiegom ochronnym. 

Narzędziem słuŜącym wsparciu rolników gospodarującym w Dolinie Biebrzy  
są programy rolnośrodowiskowe. Rolnicy przystępując do ich realizacji przyczyniają się  
do ochrony cennych przyrodniczo obszarów i jednocześnie uzyskują dopłaty za te działania  
z ARiMR.  

W działaniach PROW 2004 - 2006 Obszar Biebrzańskiego PN stanowił strefę 
priorytetową Obszar Przyrodniczo WraŜliwy „Biebrzańsko- Narwiański”, na terenie której mogły 
być realizowane programy rolnośrodowiskowe dostępne tylko i wyłącznie dla rolników 
posiadających na tym terenie grunty orne i trwałe uŜytki zielone o wysokich walorach 
przyrodniczych. Mogli oni realizować pakiet P01 – Utrzymanie łąk ekstensywnych, P02 – 
Utrzymanie ekstensywnych pastwisk i  S01 – rolnictwo zrównowaŜone. Pozostałe pakiety 
programu rolnośrodowiskowego były dostępne na obszarze całego kraju. 

Wysokość płatności : 
• S01- Rolnictwo zrównowaŜone  – płatność 160 zł/ha 
• P01- Utrzymanie łąk ekstensywnych -  płatność od 400 - 1030 zł/ha 
• P02 – Utrzymanie ekstensywnych pastwisk- płatność – 400 zł/ha 

Za realizację programu na gruntach połoŜonych w obszarze Natura 2000 dostawali 
zwiększoną płatność rolnośrodowiskową o 20 %.  

W latach 2005-2007 Dyrektor Parku wydał 385 zaświadczeń na powierzchnię około 
2100 ha, potwierdzających, Ŝe plan rolnośrodowiskowy jest zgodny z celami ochrony BPN. 

Realizację tych programów na gruntach prywatnych, w poszczególnych gminach 
Biebrzańskich przedstawia rysunek 3 i 4. 
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Rys.3. Programy rolnośrodowiskowe na gruntach prywatnych w BPN. 

 
 

 
Rys.4. Programy rolnośrodowiskowe na gruntach prywatnych w BPN (mapa). 

 
Obecnie rolnicy mają do dyspozycji 8 pakietów w ramach pomocy finansowej działania 

„Program Rolnośrodowiskowy” na lata 2007-2013. Realizować je mogą na obszarze całego 
kraju. Pakietem, który szczególnie uwzględnia potrzeby ochronne Parku jest pakiet 5. Ochrona 
zagroŜonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000. 
ZróŜnicowany on jest na wiele wariantów, w których to zróŜnicowane są wymogi pod względem 
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potrzeb poszczególnych siedlisk przyrodniczych i wysokość wsparcia za ich realizację. 
ZróŜnicowanie płatności w poszczególnych wariantach pakietów 4 i 5 przedstawia tabela 2. 

 
Tabela.2.  

ZróŜnicowanie płatności w poszczególnych wariantach pakietów 4 i 5. 

Pakiety 
Warianty 

rolnośrodowiskowe 

Wysokość 
płatności 

2007-2013 

Wysokość płatności 
2004-2006 

3. Ekstensywne trwałe 
uŜytki zielone 

Wariant 3.1. Ekstensywna 
gospodarka na łąkach i 

pastwiskach 
500  zł/ha 

Utrzymanie łąk 
ekstensywnych: 
Łąki jednokośne   

-wykaszanie ręczne 1 030 
zł/ha, 

-wykaszanie mechaniczne - 
400 zł 

Łąki dwukośne 
-wykaszanie mechaniczne - 

880 zł 
Utrzymanie pastwisk 

ekstensywnych – róŜne 
warianty 

230 - 560 zł/ha 
4. Ochrona zagroŜonych 

gatunków ptaków i 
siedlisk przyrodniczych 
poza obszarami Natura 

2000 
 

5. Ochrona zagroŜonych 
gatunków ptaków i  

siedlisk przyrodniczych 
na obszarach Natura 

2000 

Wariant 1. Ochrona siedlisk 
lęgowych ptaków 

1 200 zł/ha / 1 
370 zł/ha 

 

 Wariant 2. Mechowiska 
1 200 zł/ha / 1 

390 zł/ha 

 

 
Wariant 3. Szuwary 
wielkoturzycowe 

800zł/ha / 910 
zł/ha 

 

 
Wariant 4. Łąki trzęślicowe i 

selernicowe 
1 200 zł/ha / 1 

390 zł/ha 

 

 Wariant 5. Murawy ciepłolubne 
1 200 zł/ha / 1 

380 zł/ha 

 

 
Wariant 6. Półnaturalne łąki 

wilgotne 
800 zł/ha / 840 

zł/ha 

 

 Wariant 7. Półnaturalne łąki świeŜe 
800 zł/ha / 840 

zł/ha 

 

 
Wariant 8. Bogate gatunkowo 

murawy bliźniczkowe 
800 zł/ha / 870 

zł/ha 

 

 Wariant 9. Słonorośla 
1 190 zł/ha / 1 

190 zł/ha 

 

 Wariant 10. UŜytki przyrodnicze 
550 zł/ha / 550 

zł/ha 
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Rolnik chcąc przystąpić do ich realizacji, musi posiadać rok wcześniej opracowaną 
ekspertyzę przyrodniczą. Za jej opracowanie otrzymują  zwrot kosztów transakcyjnych. 
Maksymalną wysokość kosztów transakcyjnych w zaleŜności od wielkości siedliska (Pakiet 4 i 5) 
przedstawia tabela 3. 
 

Tabela 3.  
Maksymalna wysokość kosztów transakcyjnych w zaleŜności od wielkości siedliska  

(Pakiet 4 i 5). 
Lp. Powierzchnia siedliska         Koszty sporządzenia 

        dokumentacji (PLN) 
1. do 1 ha 500 

2. od 1,01 ha do 5 ha 1 000 

3. od 5,01 ha do 20 ha 2 000 

4. od 20,01 ha do 50 ha 3 000 

5. powyŜej 50 ha 4 000 

 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iŜ stale rośnie zainteresowanie tą formą 

wsparcia gospodarstw rolnych i jednocześnie poziom ochrony przyrody na gruntach prywatnych. 
Przybywa „nowych” beneficjentów tego działania, rośnie grupa rolników, którzy kończą swoje 
zobowiązania rolnośrodowiskowe z lat 2004-2006 i zainteresowani są kolejnymi zobowiązaniami 
rolno środowiskowymi na następne 5 lat.  

Z całą pewnością moŜna stwierdzić, iŜ Program Rolnośrodowiskowy przyczynia się  
do wzrostu świadomości ekologicznej rolników, popularyzacji przyjaznych środowisku metod 
gospodarowania i zasad dobrej praktyki rolniczej oraz jednocześnie poprawy stanu siedlisk 
cennych przyrodniczo obszarów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
InŜ. Iwona Wroceńska   
Biebrzański PN 
E-mail: i.wrocenska@vp.pl 
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Streszczenie 

 
Problem rozdrobnienia gruntów, jest jednym z najbardziej uciąŜliwszych czynników, 

jakie mają zasadniczy wpływ na gospodarowanie ziemią. W województwie podlaskim 
rozdrobnienie gruntów rolnych to problem istniejący od bardzo dawna. Przez pokolenia ziemia 
była w rodzinie dzielona tak, Ŝe teraz wielu rolników posiada gospodarstwa o duŜym 
rozproszeniu. Dawniej problem stanowił jedynie dojazd do pól i związane z tym duŜe koszty 
transportu. Obecnie powaŜne problemy stanowi uzyskanie unijnych dopłat na pola o małej 
powierzchni. Ocenia się, Ŝe ok. 40% ogółu uŜytków rolnych w Polsce wymaga scalenia. 

Celem badań była analiza efektów scalania i wymiany gruntów na terenie gminy 
Zambrów z uwzględnieniem barier opóźniających ten proces oraz uwarunkowań społecznych, 
które mu towarzyszyły. Badaniami objęto wieś Polki-Teklin połoŜoną w północno- zachodniej 
części gminy Zambrów. Obszar obrębu wynosił 148,1950 ha, do scalenia przeznaczono 
powierzchnię 146,4850 ha. W celu zbadania korzyści i moŜliwości wynikających ze scalania  
i wymiany gruntów rolnych w gminie Zambrów przeprowadzono badanie ankietowe wśród 50 
rolników zamieszkujących na terenie wsi Zbrzeźnica, Modzele Skudosze, Polki-Teklin, 
Klimasze. Główną przyczyną przeprowadzenia scalania i wymiany gruntów na terenie gminy 
Zambrów było przede wszystkim: uregulowanie sytuacji formalno – prawnej właścicieli 
gruntów, zaŜegnanie wieloletnich sporów dotyczących przynaleŜności działek, które były 
bezprawnie przyłączane przez właścicieli działek sąsiednich, likwidacja nieuŜytków, likwidacja 
zbędnych dróg dojazdowych i projektowanie nowych, likwidacja szachownicy na gruntach 
ornych i uŜytkach zielonych u indywidualnych rolników, zniesienie współwłasności, regulacja 
działek siedliskowych, poprawę, jakości rozłogów, zmniejszenie stopnia rozdrobnienia działek. 
Stwierdzono, Ŝe przeprowadzony proces scalania i wymiany gruntów w gminie Zambrów 
wpłynął na zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych w gospodarstwach – średnio z 10,33  
do 4,13, istotnie zwiększając ich powierzchnię – średnio z 0,854 ha do 2,137 ha. Wykazano,  
Ŝe głównymi barierami scalania i wymiany gruntów na terenie opisywanego obszaru scalenia 
Polki-Tekli były: silne przywiązanie do ziemi, współwłasności (kilku współwłaścicieli jednej 
działki), wiek rolników, niedostateczna informacja o pozytywnych wpływach procesu scalania  
na gospodarkę rolną, konflikty pokoleniowe, obawy przed zamianą lepszej ziemi na gorszą, drogi 
dojazdowe i rzeźba terenu. 
 

Wprowadzenie 

 
Problem rozdrobnienia gruntów, jest jednym z najbardziej uciąŜliwszych czynników, 

jakie mają zasadniczy wpływ na gospodarowanie ziemią [Hopper, 1997, Kuśmierz-Gozdalik, 
2001, Zieliński, 2001]. W województwie podlaskim rozdrobnienie gruntów rolnych to problem 
istniejący od bardzo dawna. Przez pokolenia ziemia była w rodzinie dzielona tak, Ŝe teraz wielu 
rolników posiada gospodarstwa o duŜym rozproszeniu. Dawniej problem stanowił jedynie dojazd 
do pól i związane z tym duŜe koszty transportu. Obecnie powaŜne problemy stanowi uzyskanie 
unijnych dopłat na pola o małej powierzchni [Sobolewska-Mikulska, 2005]. Ocenia się,  
Ŝe ok. 40% ogółu uŜytków rolnych w Polsce wymaga scalenia [Raport ARiMR, 2000, Sektorowy 
Program Operacyjny, 2005]. Procedura opracowywania projektów, jak równieŜ przeprowadzania 
działań scalania gruntów jest skomplikowana przez liczne przepisy prawne i instrukcje 
techniczne (15 ustaw z lat 1960 – 2003, 10 rozporządzeń ministrów róŜnych branŜ oraz 
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instrukcje i wytyczne techniczne GUGK) aktualnie obowiązujące [patrz: Obowiązujące akty 
prawne]. 

 Celem badań była analiza efektów scalania i wymiany gruntów na terenie gminy 
Zambrów z uwzględnieniem barier opóźniających ten proces oraz uwarunkowań społecznych, 
które mu towarzyszyły.  

 
Lokalizacja i metodyka badań 

Gmina Zambrów, połoŜona w południowej części województwa podlaskiego, zajmuje 
obszar 298, 98 km 2. Zamieszkuje ją 9001 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 30 
osób/ km2. Gmina Zambrów - licząca 72 miejscowości, w tym 71 samorządów wiejskich, czyli 
sołectw - jest gminą o typowo rolniczym charakterze. W rolnictwie zatrudnionych jest około 74% 
czynnych zawodowo mieszkańców. Gmina Zambrów jest stosunkowo młodą jednostką 
administracyjną, utworzoną w 1991 roku po rozdziale miasta i gminy Zambrów. W ciągu 12 lat 
samodzielnego funkcjonowania władze gminy próbowały przede wszystkim nadrobić 
zaniedbania w rozwoju infrastruktury. W momencie podziału miasta i gminy zaledwie dziewięć 
wsi było podłączonych do wodociągów /265 przyłączy/. W czasie samodzielnej działalności 
gminy do wodociągów podłączono kolejnych 61 wsi 1630 przyłączy. Aktualnie z wodociągów 
korzysta 1895 gospodarstw w 70 wsiach.  Aktualnie w gminie zarejestrowanych jest 229 
podmiotów gospodarczych, z czego 148 to zakłady usługowe, 19 - placówki handlowe,  
3 - zakłady gastronomiczne, 13 - zakłady produkcyjne i 46 - pozostałe. Gmina Zambrów jest 
jednak gminą o charakterze rolniczym. Rolnictwo jest podstawą gospodarki. UŜytkowanie 
gruntów według siedziby uŜytkownika w gospodarstwach indywidualnych przedstawia się 
następująco: - grunty orne - 63, 5 %; sady - 0, 6 %, łąki – 8, 6 %, pastwiska – 9, 0 %,  
lasy – 15, 3 %,  pozostałe grunty i nieuŜytki – 3,0 %.  PrzewaŜają grunty IV klasy bonitacyjnej 
56, 9 % oraz III klasy 20,2 %. W hodowli zdecydowanie dominuje chów bydła mlecznego,  
choć wciąŜ duŜą popularnością wśród hodowców cieszy się trzoda chlewna.  

Badaniami objęto wieś Polki- Teklin połoŜona jest w północno- zachodniej części,  
w odległości 10 km, od siedziby gminy Zambrów. Obszar obrębu wynosi 148, 1950ha, z czego 
scaleniem projektuje się objąć grunty o powierzchni 146, 4850ha. Opisywany obiekt scalenia 
leŜy na terenie falistym, w dolinie rzeki Gać – występuje teren płaski. W części południowej  
i północno – wschodniej porośnięty lasem olszowym, podmokły i zabagniony, a w części 
północnej- lasem sosnowym. Grunty orne występują w centralnej części, są to grunty słabej 
przydatności rolniczej (V i VI klasa bonitacji) w większości niewykorzystywane rolniczo. UŜytki 
zielone, połoŜone w dolinie rzeki Gać oraz na obrzeŜach lasu olszowego, to łąki IV klasy, 
zmeliorowane i dobrze utrzymane. 

W celu zbadania korzyści i moŜliwości wynikających ze scalania i wymiany gruntów 
rolnych w gminie Zambrów przeprowadzono badanie ankietowe wśród 50 rolników 
zamieszkujących na terenie wsi Zbrzeźnica, Modzele Skudosze, Polki-Teklin, Klimasze.  

 
Wyniki 

 
Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek rolników. Za główną przyczynę 

rozdrobnienia rolnicy uwaŜają podziały między członkami rodziny. Scalanie gruntów obiektu 
Polki - Teklin nie przyniosło natomiast znaczącej poprawy rozłogów gospodarstwa. Efekty tego 
scalania wiąŜą się raczej z uporządkowaniem i aktualizacją ewidencji gruntów oraz 
zapewnieniem dogodnej dostępności komunikacyjnej do wszystkich działek. Stosunkowo 
niewielki zakres przebudowy struktury przestrzennej rozpatrywanego obiektu był konsekwencją 
nie tylko obiektywnych uwarunkowań, ale wynikał równieŜ z preferencji właścicieli gruntów. 
Przeszkodą w swobodnym kształtowaniu podziałów własnościowych były trudne warunki 



Problem scalania gruntów rolnych na terenie gminy Zambrów 

 

55 

fizjograficzne, mała wielkość gospodarstw oraz jednoznaczne formułowanie Ŝyczeń uczestników 
scalenia. Proces scalenia zbudził takŜe w uczestnikach wiele  negatywnych emocji związanych  
z wymianą gruntów sąsiedzkich, niejednokrotnie był powodem sporów i kłótni. 

W badanej grupie gospodarstw przewaŜały gospodarstwa o powierzchni nie większej niŜ 
10 ha, odnotowano 4 gospodarstwa o powierzchni mieszczącej się w przedziale 10-20 ha, i jedno 
gospodarstwo  30 ha.  ZauwaŜono, Ŝe wraz ze wzrostem wielkości powierzchni gospodarstwa, 
wzrasta równieŜ ilość działek ewidencyjnych, co jest niekorzystne dla rolnika chociaŜby  
z powodu uciąŜliwości przy wypełnianiu formularza o dopłaty obszarowe z Unii Europejskiej. 
Najwięcej działek ewidencyjnych występowało w gospodarstwie o powierzchni 30 ha, które było 
podzielone na 17 pól połoŜonych w róŜnej odległości od siedliska gospodarstwa. Średnio w tym 
gospodarstwie na jedno pole przypadało 3 działki ewidencyjne. Takie rozdrobnienie sprawiało 
trudność z powodu dojazdu do pola, poniewaŜ, było one poprzecinane licznymi rowami, 
drogami, a takŜe stanowiło szachownicę z działkami sąsiadów. 

Przeprowadzony proces scalania i wymiany gruntów wpłynął na zmniejszenie liczby 
działek ewidencyjnych, jak równieŜ zwiększenie ich wielkości, z danych przedstawionych  
w tabeli 2 wynika, Ŝe na skutek przeprowadzonego scalania gruntów liczba działek 
ewidencyjnych zmniejszyła się o ok. 40%  w analizowanej grupie. Wyjątek stanowiło 
gospodarstwo usytuowane na skraju obszaru scalenia, które nie wymagało ingerencji w jego 
dotychczasową wielkość a takŜe liczbę działek. ZauwaŜa się takŜe, Ŝe wśród badanej grupy 
właścicieli gruntów rolnych powaŜnym problemem jest to, Ŝe występuje duŜa ilość pól 
uprawowych o stosunkowo  małych powierzchniach.  
 

Tabela 1.  
Struktura własności na badanym obszarze scalania. 

 
PrzynaleŜność gruntów 

rolnych 

 
Ilość działek 

 
Powierzchnia w ha 

 
Średnia pow. działki w ha 

 
% obszaru 
scalenia 

Grunty Lasów 
Państwowych 

6 14,3670 2,3945 10 

Grunty ANR 5 0,8010 0,1602 1 
Grunty rolników 
indywidualnych 

322 125,1300 0,3886 85 

Drogi 20 4,7130 0,2356 3 
Wspólnota gruntowa 2 1,3540 0,6770 1 
Grunty nieustalonym 
stanie posiadania 

1 0,1200 0,1200 0 

 
Razem 

 
356 

 
146,4850 

 
0,4115 

 
100% 

 
123 działki o łącznej powierzchni 53, 5582 znajduje się w róŜnych współwłasnościach,  

w tym: 
•  Lasy Państwowe i rolnicy indywidualni – 19 działek o pow. 2,1466 ha, 
•  ANR i rolnicy indywidualni – 14 działek o pow. 5,0640 ha, 
•  Skarb Państwa i rolnicy indywidualni- 3 działki o pow. 1,2750 ha,  
•  Rolnicy indywidualni – 87 działek o pow. 45,0726 ha 
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Tabela 2.  
Wielkość gospodarstw oraz ilość i wielkość działek przed i po scalaniu.  

 
Liczba działek 

Gospodarstwa 
n = 50 

Pow. ogólna 
gospodarstwa w 
ha 

Pow. średnia 
działki przed 
scalaniem w ha  

przed 
 
po 

 
Pow. średnia 
działki po scaleniu 
w ha 

Średnia 8,8333 0,854 10,33 4,13 2,137 
 
Odchylenie 
standardowe 

 
6,90 

 
0,280 

 
11,76 

 
2,23 

 
3,88 

 
Kolejnym z załoŜeń przeprowadzonego procesu scalania było ujednolicenie wielkości 

powierzchni scalanych gospodarstw, poniewaŜ w większości z nich występowały działki  
o powierzchni poniŜej 1ha, co wpływało równieŜ ujemnie na jej uprawę, z powodu uciąŜliwości 
dojazdu do danej działki, złego rozłogu i innych.  

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowe ustalono, Ŝe w kaŜdym 
gospodarstwie występują niewielkie działki (poletka), które są uciąŜliwe z zagospodarowaniu. 
Oszacowano, Ŝe łącznie takie niewielkie obszarowo działki stanowią 8,58 ha wszystkich 
analizowanych gospodarstw. Średnio najmniejsza działka ma wielkość 0.429 ha, a najbardziej 
spotykanym rodzajem trudności w uprawie jest: niedogodny dojazd a takŜe za mała powierzchnia 
uprawowa. Ankietowani posiadają łącznie 132,50 ha i jest to przede wszystkim własność 
gospodarzy. Średnia powierzchnia działki przed scalaniem wynosiła około, 0,854 ha. Natomiast 
po przeprowadzonym procesie scalania wynosi 2,137 ha. Łączna liczba działek znajdująca się  
w posiadaniu  gospodarzy przed scalaniem wynosiła 155 sztuk, po scalaniu uległa zmniejszeniu 
do liczby 62 sztuk. Obecnie na jedno gospodarstwo przypada średnio 4,13 działek. Najmniejsza 
powierzchnia działki jest połoŜona na terenie wsi Polki- Teklin i wynosi 0,21 ha. Na obszarze 
objętym scaleniem występują słabe jakościowo gleby, na których uprawia się głównie Ŝyto, 
mieszanki zboŜowe, owies i kukurydze na zieloną masę, pozostałe to łąki, pastwiska, lasy i inne. 
Najczęściej napotykaną przeszkodą w uprawianiu niewielkich obszarowo działek, jest zazwyczaj 
niedogodny dojazd lub zła lokalizacja. Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte na wniosek 
rolników złoŜony w starostwie powiatowym w Zambrowie. We wszystkich wsiach objętych 
scalaniem zostało wywieszone obwieszczenie o zamiarach rozpoczęcia postępowania 
scaleniowego, jak równieŜ zainteresowani mogli przedstawić swoje obawy, Ŝyczenia na zebraniu 
członków scalenia. 

Zdecydowana większość wyraŜała swą skłonność do zmiany istniejącego stanu 
rozdrobnienia gruntów (rolnicy chcieliby mieć scalone grunty najlepiej koło domu), a takŜe 
uregulowania sytuacji formalno- prawnej w księgach wieczystych, zlikwidowania 
współwłasności. Przeciwko przeprowadzeniu postępowania scaleniowego opowiedzieli się starsi 
mieszkańcy, poniewaŜ są bardzo przywiązani do swojej ziemi, nie uprawiają ziemi i nie 
przejawiają zainteresowania scalaniem. Za główną przyczynę rozdrobnienia rolnicy uwaŜają 
podziały między członkami rodziny (podziały dla dzieci i wnuków).  Ponad 45% pytanych 
stwierdziło, Ŝe rozdrobnienie działek  ma  wpływ na plony i efektywność gospodarowania,  
2 osoby nie miały zdania na ten temat. Ponad 2/3 ankietowanych uznała, Ŝe łatwiej jest sprzedać 
grunty scalone niŜ rozdrobnione. Wielu starszych rolników nie ma zamiaru inwestować w swoje  
rozdrobnione gospodarstwa, poniewaŜ  ich dzieci  nie widzą siebie jako następców, gdyŜ na 
omawianym terenie gleby są słabej jakości przewaŜnie piaszczyste i prowadzenie gospodarstwa 
uznaje za nieopłacalne. Większość respondentów wyraziło zadowolenie z usług biura 
geodezyjnego wynajętego przez starostwo powiatowe w Zambrowie do przeprowadzenia 
scalania gruntów. Ankietowani jednogłośnie opowiedzieli się za tym, Ŝe rolnicy nie powinni 
ponosić kosztów związanych z scalaniem (opinie, Ŝe koszty postępowania scaleniowego powinno 
w 100% pokryć państwo). Przy przeprowadzaniu szacunku porównawczego gruntów  poddanych 
scalaniu przyjęto określone kryteria ustalone uchwałą uczestników scalania z dnia 2.06.2004 r.  
w sprawie ustalenia zasad szacunku  porównawczego gruntów, a mianowicie: wartość 
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bonitacyjną i przydatność rolniczą gleb oraz takie warunki ekonomiczne jak  odległość  
i dogodność dojazdu, nasłonecznienie, atrakcyjność i inne istotne i specyficzne dla tego terenu 
warunki. Rolnicy zostali rozliczeni według następujących wartości szacunkowych: grunty orne – 
od 4000, 3500, 3000, 2500, 2000, 1500 i 1000 zł; uŜytki zielone – 4500, 4000, 3500, 3000, 2500, 
2000, 1500,i 1000 zł; grunty pod lasami – 1500, 1000 i 500zł; grunty zadrzewione i zakrzaczone 
– 1500, 1000, 500zł; grunty pod rowami - 1000zł; grunty pod drogami – 1000zł;  
nieuŜytki – 1000zł. 

Scalanie gruntów obiektu Polki - Teklin nie przyniosło natomiast znaczącej poprawy 
rozłogów gospodarstwa. Efekty tego scalania wiąŜą się raczej z uporządkowaniem i aktualizacją 
ewidencji gruntów oraz zapewnieniem dogodnej dostępności komunikacyjnej do wszystkich 
działek. Stosunkowo niewielki zakres przebudowy struktury przestrzennej rozpatrywanego 
obiektu był konsekwencją nie tylko obiektywnych uwarunkowań, ale wynikał równieŜ  
z preferencji właścicieli gruntów. Przeszkodą w swobodnym kształtowaniu podziałów 
własnościowych były trudne warunki fizjograficzne, mała wielkość gospodarstw oraz 
jednoznaczne formułowanie Ŝyczeń uczestników scalenia. Proces scalenia zbudził takŜe  
w uczestnikach wiele  negatywnych emocji związanych z wymianą gruntów sąsiedzkich.  
 

Wnioski 
 
1. Stwierdzono, Ŝe przeprowadzony proces scalania i wymiany gruntów w gminie Zambrów 
wpłynął na zmniejszenie ilości działek ewidencyjnych w gospodarstwach – średnio z 10,33  
do 4,13, istotnie zwiększając ich powierzchnię – średnio z 0,854 ha do 2,137 ha. 
2. Wykazano, Ŝe głównymi barierami scalania i wymiany gruntów na terenie opisywanego 
obszaru scalenia Polki- Tekli były: silne przywiązanie do ziemi, złe ustawodawstwo  
z analizowanego zakresu, współwłasności (kilku współwłaścicieli jednej działki), wiek rolników, 
niska świadomość gospodarzy rolnych, niedostateczna informacja o pozytywnych wpływach 
procesu scalania na gospodarkę rolną, konflikty pokoleniowe, drogi dojazdowe i rzeźba terenu. 
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Obowiązujące akty prawne 
 
1. Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów z dnia 24 stycznia 1968 roku (Dz.U. Nr 3, poz. 13). 
2. Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów z dnia 26 marca 1982 roku (jednolity tekst z 2003 roku, 

Dz.U. Nr 178, poz. 1749 z późniejszymi zmianami). 
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne  z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity tekst Dz. U.  

Nr 100, poz. 1086  z późniejszymi  zmianami). 
4. Ustawa o prawie geodezyjnym i kartograficznym z 2005 roku, art. 22 (Dz.U. Nr 240, 

poz.2027). 
5. Ustawa o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne  

na własność państwa z dnia 24 stycznia 1968 roku (Dz.U. Nr 3, poz.14). 
6. Ustawa o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych  

z dnia 24 stycznia 1968 roku (Dz.U. Nr 3, poz. 14). 
7. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku (jednolity tekst  Dz. U.  

z 2001 roku Nr 124, poz. 1361 z późniejszymi  zmianami). 
8. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych  z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz. U. Nr 16,  

poz. 78 z późniejszymi zmianami). 
9. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst 

jednol i ty Dz.U. Nr 80, poz.717).  
10. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 56,  

poz. 679 z późniejszymi zmianami). 
11. Ustawa Prawo wodne  z dnia 18 lipca 2001  r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami).  
12. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Z 2000 Nr 71, poz. 838  

z późniejszymi zmianami). 
13. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (jednolity tekst Dz.U.  

z 2002 roku, Nr 101, poz. 926. z późniejszymi zmianami). 
14. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 

1991 r. (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 z późniejszymi zmianami). 
15. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity 
tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071  z późniejszymi  zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku  
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny  
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu raz udostępniania 
zasobu (Dz.U. nr 49, poz. 493 ). 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
śywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości 
(Dz.U., Nr 45, poz. 453). 

18. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 roku w sprawie 
prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1122  
z późniejszymi zmianami). 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów 
(Dz.U., Nr 19, poz. 97 z późniejszymi zmianami). 

20. Zarządzenie nr 127 Ministra Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1956 roku w sprawie zasad i metod 
technicznego wykonywania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych kwalifikacji dla osób 
przeprowadzających tą klasyfikację. Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa nr 11 z dnia 20 
października 1956 roku.  

21. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowego 
trybu przeprowadzania przetargów na dzierŜawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa (Dz.U., Nr 140, poz. 1351). 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku  
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30, poz. 297). 
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23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku  
w sprawie ewidencji gruntów budynków /(Dz. U. Nr 38, poz. 454). 

24. Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Dz.U. MLiPD nr 2, poz.7) nr 14  
z dnia 23.08.1985 roku. 

25. Obowiązujące podstawowe przepisy techniczne: Instrukcja Nr l Ministra Rolnictwa  
i Gospodarki śywnościowej o scaleniu gruntów z dnia 24 marca 1983 roku (Instrukcje 
techniczne G.U. G. i K). 
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Ocena cech biometrycznych pszenicy orkiszowej przy zastosowaniu 
zmiennego nawoŜenia NPK i antywylegacza 

 
Andrzej Borusiewicz, Robert Baryła 

 
 

Wprowadzenie 

 

Pszenica orkiszowa znana była juŜ w epoce kamiennej, uprawiono ją juŜ 7-8 tysięcy lat 
przed naszą erą. Była podstawowym zboŜem w czasach biblijnych oraz w okresie cesarstwa 
rzymskiego. Orkisz spoŜywany juŜ w staroŜytności a zapomniany, przez wiele lat przez 
hodowców, oparł się zabiegom uszlachetniającym mającym na celu ulepszenie jego zbieralności, 
przyswajalności nawozów sztucznych, usprawnienia jego maszynowej przerabialności, 
odporności na superhebicydy przez zmianę struktury genetycznej [Tyburski, Babalski 2006]. 
Orkisz zawiera w swym składzie więcej, istotnych dla człowieka składników pokarmowych, niŜ 
jakiekolwiek inne pszenice [Tyburski, śuk – Gołaszewska, 2005]. Orkisz został zauwaŜony przez 
ekologów, którzy głoszą, Ŝe posiada on właściwości krwiotwórcze, budujące mięśnie, pomaga  
w chorobach układu krąŜenia. Dojrzałe ziarno, po zmieleniu moŜe być cennym surowcem  
dla przemysłu piekarskiego, uŜywanym do wypieku chleba, bułek, pieczywa chrupkiego  
oraz makaronów [Borusiewicz 2003]. Obecnie orkisz uprawiany jest przede wszystkim  
w gospodarstwach ekologicznych głównie w krajach niemieckojęzycznych, ale równieŜ w Belgii, 
Włoszech, Francji, a od lat 1990 na znaczną skalę takŜe w Czechach i na Słowacji. Łączną 
powierzchnię ekologicznych i konwencjonalnych zasiewów orkiszu w Europie ocenia się na 14 
do 18 tys. ha. W Polsce jego uprawa nie przekracza 200 – 300 ha i ma miejsce wyłącznie  
w gospodarstwach ekologicznych [Probst 1997]. Mimo, iŜ potencjał plonowania „starych”, 
niekiedy dawno zapomnianych juŜ form pszenicy jest nieporównywalnie mniejszy niŜ 
współczesnych odmian Triticum aestvium, to spodziewać się moŜna, iŜ w nadchodzących latach 
będą one odegrały coraz większą rolę, nie tylko w ekologicznym systemie gospodarowania,  
ale równieŜ znajdą dla siebie miejsce w uprawach konwencjonalnych. Z całą pewnością nie będą 
one odgrywać juŜ takiej roli jak przed setkami lat, ale w dobie  drastycznego zuboŜenia zarówno 
diety współczesnego człowieka jak i zasobów genowych roślin uprawnych zainteresowanie tymi 
pszenicami będzie wzrastać. Racjonalne wykorzystanie i utrzymanie tej bardzo cennej puli 
genów pozostaje waŜnym zadaniem hodowców [Wiwart, Perkowski 2005]. 

 
Metodyka badań 

 
W 2007 roku przeprowadzono doświadczenie trzyczynnikowe (w układzie split-plot)  

z odmianami pszenicy orkiszowej(Triticum spelta), płaskurka (Triticum dicoccum) i pszenicy 
zwyczajnej Nawra. W doświadczeniu stosowano dwa poziomy nawoŜenia NPK 100% (90kg N, 
70kg P2O5, 100kg K2O) i 50% dawki oraz antywylegacz 0,4 l/ha (trineksapak etylu).  Ścisłe 
doświadczenie polowe, w trzech powtórzeniach, przeprowadzono na Polu Doświadczalnym 
WyŜszej Szkoły Agrobiznesu w ŁomŜy, na glebie, kompleksu Ŝytniego bardzo dobrego  
(4A pglp·pgl:gp:.ps). Nawozy potasowe o fosforowe w całości zostały wysiane przedsiewnie 
natomiast nawozy azotowe zostały podzielone na dwie dawki przy czym pierwszą zastosowaną 
przedsiewnie a drugą w początkowej fazie strzelania w źdźbło. ZboŜa zasiano po peluszce  
w drugiej dekadzie kwietnia.  Antywylegacz zastosowano w fazie  krzewienia przy wysokości 
roślin około 10cm. Zbioru dokonano w fazie dojrzałości pełnej, zbierając ręcznie po 50 roślin  
z kaŜdego powtórzenia, kaŜdej kombinacji doświadczalnej, po czym wykonano pomiary 
biometryczne, które dotyczyły następujących cech: długość źdźbła, długość kłosa, liczba 
kłosków w kłosie, liczba ziaren z kłosa, masa ziaren z kłosa i masa tysiąca ziaren. Uzyskane dane 
poddano analizie statystycznej wykonując trzyczynnikową analizę wariancji. Do oceny istotności 
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róŜnic średnich zastosowano wielokrotny test Studenta Newmana-Kuelsa (SNK). Ponadto 
wykonano analizę korelacji prostej między analizowanymi cechami. 

 
Wyniki badań 

 
Przebieg warunków atmosferycznych zasadniczo nie odbiegał od warunków 

pogodowych przeciętnie występujących w Polsce północno – wschodniej. Opady w roku 
wegetacyjnym roślin 2007, były nieco wyŜsze w porównaniu do średnie z wielolecia. W kwietniu 
opady były o 12mm, a w maju o 25mm wyŜsze od średniej wieloletniej. Obfite opady w tym 
okresie pozwoliły na dobre wschody, krzewienie i rozwój roślin. W pozostałych miesiącach 
opady były nieco niŜsze w porównaniu do średniej. W sierpniu wystąpiło zjawisko suszy. 
Temperatura w okresie wegetacyjnym w porównaniu do średniej była wyŜsze o 0,5oC.  
W kwietniu i lipcu temperatura była nieco niŜsza od średniej a w pozostałych miesiącach 
temperatura przekraczała średnią. W kwietniu wystąpiły nocne przymrozki, natomiast  
w pozostałych miesiącach temperatura sprzyjała rozwojowi roślin. 

Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, iŜ nawoŜenie nie wpłynęło zasadniczo  
na długość źdźbła oraz masę ziaren z kłosa. Istotny wpływ natomiast miało zastosowanie 
antywylegacza. WyŜsze nawoŜenie (100% NPK) pszenicy Nawra wpłynęło dodatnio na jej 
długość kłosa oraz na masę ziarna z kłosa i masę tysiąca nasion (tab. 1, tab. 2). Orkisze lepiej 
plonowały przy zastosowaniu niŜszej (50% NPK) dawki nawoŜenia NPK. Antywylegacz w obu 
przypadkach skrócił źdźbło a przy tym zwiększyła się długość kłosa. NajdłuŜszą długość źdźbła 
odnotowano u orkiszu �eissem Grannespltez (111,81cm) przy nawoŜeniu 50% NPK bez 
antywylegacza, najdłuŜszy kłos miał orkisz �eissem Grannespltez przy nawoŜeniu 100% NPK  
z antywylegaczem (11,90cm). Najmniejszą masę ziarna z kłosa zaobserwowano u płaskurki, 
natomiast największą u pszenicy jarej odmiana Nawra. NajwyŜszą masą tysiąca ziaren 
charakteryzowała się Nawra (45,38g). U orkiszy największą masą tysiąca ziaren charakteryzował 
się �eissem Grannespeltz (43,85g) przy zastosowaniu 50% dawki nawoŜenia z antywylegaczem. 
Zastosowanie dwóch dawek nawoŜenia NPK i antywylegacza pokazuje zróŜnicowanie badanych 
cech, choć w wielu przypadkach nie są one istotne. Na zmienne zróŜnicowanie badanych cech 
mógł mieć wpływ przedplon jakim była peluszka. 
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Tabela 1. 
Średnie wartości badanych cech zbóŜ. 

 
Cechy plonotwórcze 

Długość 
źdźbła 
(cm) 

Długość 
kłosa (cm) 

Liczba 
ziaren z 
kłosa 

Masa 
ziaren z 
kłosa (g) 

Masa 
tysiąca 

ziaren (g) 

BS 87,92d 9,95bc 25e 1,01 40,18cd 

WS 90,30c 11,90a 24e 1,00 41,75bc 

Płaskurka 92,21c 6,50e 23f 0,87 38,37d 

1
0

0
%

 N
P

K
 

Nawra 46,67i 7,68d 29c 1,32 45,38a 

BS 84,70de 9,42c 26d 1,05 40,07cd 

WS 82,28e 10,45b 25de 1,10 43,85ab 

Płaskurka 87,11d 5,49f 25e 0,83 33,64e 

an
ty

w
yl

eg
ac

z 

5
0

%
 N

P
K

 

Nawra 50,68h 8,36d 43a 1,62 38,12d 

BS 106,98b 9,94bc 29c 1,16 39,72cd 

WS 104,56b 10,59b 26de 1,10 42,88b 

Płaskurka 102,74b 5,76ef 26d 1,00 37,23de 

1
0

0
%

 N
P

K
 

Nawra 68,54g 8,19d 39b 1,31 32,71ef 

BS 103,98b 10,22bc 30c 1,07 36,24de 

WS 111,81a 10,79b 26de 1,07 40,82c 

Płaskurka 105,49b 6,14ef 29c 0,89 30,61f b
ez

 a
n

ty
w

yl
eg

ac
za

 

5
0

%
 N

P
K

 

Nawra 74,96f 8,29d 43a 1,41 33,65e 
BS – Blauer Somtiger, WS – Weisser Grannespltez, a-f – grupy jednorodne wg testu SNK 

 
Tabela 2. 

Średnie procentowe wartości badanych cech biometrycznych. 
 

Cechy plonotwórcze 
Długość 
źdźbła 

Długość 
kłosa 

Liczba 
ziaren z 
kłosa 

Masa 
ziaren z 
kłosa 

Masa 
tysiąca 
ziaren 

BS 117 120 58 72 119 

WS 120 144 56 71 124 

Płaskurka 123 78 53 62 114 

1
0

0
%

 N
P

K
 

Nawra 62 93 67 94 135 

BS 113 114 60 74 119 

WS 110 126 58 78 130 

Płaskurka 116 66 58 59 100 

an
ty

w
yl

eg
ac

z 

5
0

%
 N

P
K

 

Nawra 68 101 100 115 113 

BS 143 120 67 82 118 

WS 139 128 60 78 127 

Płaskurka 137 69 60 71 111 

1
0

0
%

 N
P

K
 

Nawra 91 99 91 93 97 

BS 139 123 70 76 108 

WS 149 130 60 76 121 

Płaskurka 141 74 67 63 91 b
ez

 a
n

ty
w

yl
eg

ac
za

 

5
0

%
 N

P
K

 

Nawra X X X X X 
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Dyskusja 
 

Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, iŜ antywylegacz oraz zróŜnicowane 
nawoŜenie NPK wpływa na badane cechy.  Jak twierdzi Kocoń (Kocoń 2003) wraz z wzrostem 
poziomu nawoŜenia azotem następuje wzrost plonowania pszenicy i na ogół poprawiają się cechy 
jakościowe ziarna. Po przekroczeniu optymalnej dawki azotu, która jest zróŜnicowana dla 
poszczególnych zbóŜ, moŜe nastąpić spadek plonu ziarna oraz pogorszenie cech jakościowych. 
Zaobserwować moŜna to teŜ w przeprowadzonym doświadczeniu gdzie przedplonem była 
peluszka i zwiększona dawka nawoŜenia NPK powodowała spadek wartości niektórych 
badanych cech.  WyŜsze nawoŜenie NPK wpłynęło dodatnio na długość kłosa oraz masę tysiąca 
ziaren badanych zbóŜ. Pszenice orkiszowe i płaskurka charakteryzowały się dość długim 
źdźbłem co powoduje, Ŝe przy wyŜszym nawoŜeniu i niskiej wytrzymałości źdźbła jest bardzo 
podatna na wyleganie. ZaleŜy ona głównej mierze od cech geometrycznych źdźbła i jego 
właściwości mechanicznych. Funkcjonuje powszechny pogląd, Ŝe z odpornością na wyleganie 
bardzo ściśle związana jest długość źdźbła, krótsze źdźbło większa odporność (Doliński 1986). 
Nadmierne dawki nawoŜenia azotowego powodują wyleganie zbóŜ oraz niekorzystny stosunek 
ziarna do słomy, zbyt małe dawki ograniczają wielkość plonu (Pecio 1999). Przeprowadzone 
doświadczenie dowodzi, Ŝe zboŜa pierwotnie uprawiane, jakimi są pszenica orkiszowa oraz 
płaskurka, nie wymagają tak intensywnego nawoŜenia NPK, są teŜ bardziej odporne  
na niekorzystne warunki klimatyczno glebowe, jak uprawiane w dzisiejszych czasach pszenice 
zwyczajne, co wskazuje na moŜliwość wykorzystania tych zbóŜ w systemach uprawy  
nie wymagających stosowania intensywnego nawoŜenia NPK. 

 
Wnioski 

 
1. Zastosowanie antywylegacza wpłynęło w znacznym stopniu na skrócenie źdźbła badanych 

zbóŜ. Pszenice orkiszowe i płaskurka charakteryzowały się dłuŜszym źdźbłem od pszenicy 
jarej odmiany Nawra o około 30%. Zastosowanie antywylegacza spowodowało skrócenie 
źdźbła o 25-30%. 

2. Zastosowanie zwiększonej dawki nawoŜenia wpłynęło pozytywnie na zwiększenie masy 
tysiąca ziaren. Największa masą tysiąca ziaren charakteryzowała się pszenica jara odmiana 
Nawra. 

3. Zastosowanie antywylegacza spowodowało istotne skrócenie długości źdźbła badanych zbóŜ  
co potwierdzają badania innych autorów. Zastosowanie antywylegacza oraz dwóch 
poziomów nawoŜenia najbardziej uwidoczniło się w przypadku długości kłosa i długości 
źdźbła oraz masy tysiąca ziaren u wszystkich badanych zbóŜ, wpłynęło na zwiększenia masy 
tysiąca ziaren badanych zbóŜ. 

4. Skrócenie źdźbła zbóŜ nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna, wręcz 
odwrotnie. Zastosowanie antywylegacza ułatwia zbiór maszynami Ŝniwnymi zapobiegając 
powstaniu strat wynikających z niewykształceni i porastania zbóŜ, w efekcie wylegania 
zboŜa. 
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Streszczenie 

 

Celem badań prowadzonych w latach 2004-2007 było określenie wpływu dawki chelatu 
Ŝelaza na jakość muraw trawnikowych. Czynnikami doświadczenia były: 

- odmiana Lolium perenne: Inka, Lisuna, Sabor, Figaro, 
- dawka chylat Ŝelaza: 0; 1 dm3; 2 dm3; 3 dm3, stosowana w latach 2005-2007 dolistnie  
w 300 dm3 wody na hektar.  
Chelat Ŝelaza był stosowany w nawozie Microvit Fe firmy Intermag. W ramach 

prowadzonych badań dokonano oceny cech trawników w skali 9-stopniowej (1-9). Analizowano 
następujące cechy: ogólny aspekt, zadarnienie, odrastanie, doskonałość liścia i kolor. Otrzymane  
w pracy wyniki wskazują, Ŝe ogólny aspekt, zadarnienie i powolność odrastania, były najwyŜej 
ocenione dla odmiany Inka. NajwyŜsze noty w ocenie doskonałości liścia uzyskała odmiana 
Figaro, a kolorystyki odmiana Sabor. Chylat Ŝelaza stosowany w dawce 2 dm3·ha -1,  
w porównaniu do pozostałych obiektów nawozowych istotnie poprawiał wygląd trawników.  
Słowa kluczowe: odmiana, trawnik, ocena bonitacyjna, chelat Ŝelaza 

 
Wprowadzenie 

 
Gatunki i odmiany traw stosowane do obsiewu trawników powinny wyróŜniać się 

równomiernym zadarnieniem, wysokimi walorami estetycznymi oraz powolnym tempem 
odrastania po kolejnych koszeniach [Domański 1997, Harkot i Czarnecki 1999, Prończuk  
i in 1997]. Gatunkiem najczęściej stosowanym w mieszankach trawnikowych jest Ŝycica trwała. 
Stąd ocena niektórych cech odmian tego gatunku moŜe w znacznym stopniu przyczynić się  
do określenia przydatności danej odmiany do odpowiedniego sposobu uŜytkowania trawnika.  
O jakości muraw trawnikowych decyduje nie tylko gatunek czy odmiana trawy, ale równieŜ 
zabiegi pielęgnacyjne. Jednym z podstawowych zabiegów wykonywanych na trawnikach jest 
nawoŜenie. Najczęściej trawy gazonowe nawozi się tylko NPK. JednakŜe częste koszenie 
trawników i duŜa produkcja biomasy moŜe powodować wyczerpanie gleby z potrzebnych 
roślinom mikroelementów. NaleŜy do nich między innym Ŝelazo. Pierwiastek ten potrzebny jest 
w procesach fotosyntezy i oddychania. Uczestniczy on równieŜ w redukcji i wiązaniu azotanów  
i azotynów, a takŜe bierze udział w metabolizmie kwasów tłuszczowych. Ponadto Ŝelazo 
odgrywa istotną rolę przy powstawaniu chlorofilu [Lewak i Koncewicz 2009, Ruszkowska  
i Wojcieska-Wyskupajtys 1996]. Do roślin silnie reagujących na niedobór tego pierwiastka 
naleŜą między innymi trawy [Artyszak 2007]. Niedobór Ŝelaza w roślinie jest dość łatwo 
zauwaŜalny, bowiem objawia się Ŝółknięciem liści. Choroba spowodowana niedostatkiem tego 
mikroelementu nosi nazwę chlorozy Ŝelazowej. Niedoby Ŝelaza wynikają najczęściej nie tyle  
z jego braku w glebie, gdyŜ występuje on w polskich glebach stosunkowo powszechnie,  
ale z faktu, Ŝe w określonych warunkach, przy pH powyŜej 6 i przy duŜej zawartości innych 
makro- i mikroelementów w pierwiastek ten nie moŜe być pobierany przez rośliny. Skutkiem 
tych niekorzystnych warunków jest proces tak zwanego uwstecznienia Ŝelaza [Pikuła i Stępień 
2007, Szymański 2007]. Najprostszą metodą dostarczenia Ŝelaza roślinom jest dolistne 
stosowanie nawozów zawierających ten pierwiastek, w łatwo przyswajalnej przez rośliny formie 
chelatów. Chylaty są to związki chemiczne o skomplikowanej budowie. Ich wspólna cechą 
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charakterystyczną jest bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie. Roślina pobiera całą cząsteczkę 
metal-chelat i dopiero w jej organizmie następuje oddzielenie jonu metalu  
od chelatora Ten sposób nawoŜenia pozwala na szybkie uzupełnienie niedoborów Ŝelaza 
[Tyksiński i Komosa 2007]. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena odmian gazonowych Ŝycicy trwałej, 
stosowanych w siewie czystym, w warunkach zróŜnicowanego nawoŜenia chelatem Ŝelaza.  

 
Materiał i metody 

 
Doświadczenie załoŜono we wrześniu 2004 roku, metodą losowanych bloków, w trzech 

powtórzeniach, na poletkach o powierzchni 1m2, na glebie zaliczanej do działu gleb 
antropogenicznych, rzędu kulturoziemnych. Doświadczenie zlokalizowano na terenie obiektu 
szklarniowego, naleŜącego do Akademii Podlaskiej, połoŜonego w Siedlcach. Gleba pod 
doświadczenie charakteryzowała się pHKCL 7,2. Zawartość przyswajalnych makroskładników  
w glebie wynosiła: P2O5 - 195; K2O - 252; Mg - 101 mg·kg -1, a mikroskładników: Cu - 28,7;  
Zn - 150,7; Mn - 162,0 mg·kg -1. 
Czynnikami doświadczenia były: 
- odmiana Ŝycicy trwałej: Inka, Lisuna, Sabor, Figaro (wysiewane w monokulturze), 
- dawka chelatu Ŝelaza: 1 dm3, 2 dm3, 3 dm3, stosowana w latach 2005-2007, dolistnie w 300 dm3 

wody na hektar. W doświadczeniu zastosowano równieŜ kombinację kontrolną (0 - bez chelatu 
Ŝelaza). 

Chelat Ŝelaza był stosowany w nawozie Microvit Fe firmy Intermag. śelazo w tym nawozie 
schematyzowane jest za pomocą związku IDHA, a jego zawartość wynosi 3% (30g Fe w litrze).  
W latach uŜytkowania (2005-2007) trawy nawoŜono NPK w ilości: N – 120 kg·ha -1  
(w postaci saletry amonowej), P – 30 kg·ha -1 (w postaci superfosfatu potrójnego), K – 60 kg·ha -1  
(w postaci 60% soli potasowej). Roczną dawkę azotu dzielono na cztery równe części  
i stosowano w marcu, maju, lipcu i we wrześniu. Fosfor wysiewano kaŜdego roku w marcu,  
a potas – w dwóch równych dawkach w marcu i lipcu. Ponadto kaŜdego roku w miesiącach maj, 
czerwiec, sierpień i wrzesień stosowano dolistnie chelat Ŝelaza. Trawniki koszono do 15 razy  
w ciągu sezonu wegetacyjnego. W ramach prowadzonych badań dokonano oceny cech 
trawników w skali 9-stopniowej (1-9), opartej na szacunku, zgodnie z opracowanym przez 
Prończuka [1993] systemem bonitacyjnym traw gazonowych. Analizowano następujące cechy: 
ogólny aspekt, zadarnienie, powolność odrastania, doskonałość liścia i kolor. Obserwacji 
dokonywano kaŜdego roku w miesiącach: maj, czerwiec, sierpień i wrzesień. Uzyskane dane 
poddano analizie statystycznej wykorzystując analizę wariancji dla doświadczeń 
trzyczynnikowych (trzecim czynnikiem był miesiąc), wielokrotnych, w układzie split-plot. 
Istotność róŜnic pomiędzy średnimi charakteryzującymi badane czynniki oszacowano za pomocą 
testu Tuckey’a, na poziomie istotności α≤0,05.  

 
Wyniki i dyskusja 

 
  W charakterystyce wartości uŜytkowej (trawnikowej) odmian uwzględniono 4 cechy 

szczegółowe, oceniane w róŜnych okresach wegetacji oraz 1 cechę syntetyczną jako „aspekt 
ogólny”. Stwierdzono istotne róŜnice pomiędzy odmianami i dawkami chylatu Ŝelaza  
w poszczególnych miesiącach, zarówno dla cech szczegółowych jak i syntetycznych.  

„Ogólny aspekt”, czyli wygląd murawy określa wartość kompozycyjną odmian, która jest 
wynikiem interakcji genotypu z czynnikami środowiska [Domański 1992]. W zakresie „ogólnego 
aspektu” wyniki (w skali 1-9) zawierały się w granicach 4,55 do 8,66 (tab. 1). NajwyŜszą wartość 
(średnio z trzech lat badań) dla tej cechy uzyskała odmiana Inka (6,81). Wygląd pozostałych 
odmian był zbliŜony i nie róŜnił się istotnie. Uzyskane wyniki znajdują potwierdzenie  
w badaniach Grabowskiego i in. [1999] oraz Jankowskiego i in. [2003], w których wykazano,  
Ŝe murawy obsiane odmianą Inka wyglądały efektownie w ciągu całego sezonu wegetacyjnego  
i uzyskały wyŜszą ocenę niŜ trawniki załoŜone w oparciu o inne odmiany Ŝycicy trwałej. Wygląd 
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badanych trawników był zróŜnicowany i uzaleŜniony w duŜym stopniu od pory roku i dawki 
chylatu Ŝelaza. Zdecydowanie najlepsze oceny uzyskały odmiany wiosną (maj, czerwiec). 
Natomiast najładniejszy trawnik w ocenie ogólnej uzyskano na obiektach nawoŜonych  
dawką 2 dm3·ha -1.  

  Analiza cech szczegółowych, ocenianych w poszczególnych miesiącach okresu wegetacji 
(maj, czerwiec, sierpień i wrzesień) wykazała, Ŝe zadarnienie badanych odmian było najgorsze  
w sierpniu (tab. 2). W pozostałych miesiącach zadarnienie było zróŜnicowane, jednakŜe róŜnice  
w ocenie tej cech nie były udowodnione statystycznie. Z porównania odmian wynika,  
Ŝe zdecydowanie najlepiej zadarniała odmiana Inka. Zastosowany w doświadczeniu chylat Ŝelaza 
równieŜ miały istotny wpływ na zadarnienie powierzchni trawiastych. Najlepszym zadarnieniem 
charakteryzowały się obiekty nawoŜone tym nawozem w dawce 2 dm3·ha -1. 

WaŜną cechą w uŜytkowaniu trawników jest tempo odrastania gatunków traw 
wchodzących w skład porostu. Zaletą traw gazonowych jest ich powolny wzrost po skoszeniu. 
Pozwala to na zmniejszenie częstotliwości koszenia, a tym samym na oszczędność czasu  
i energii, zuŜywanych na ten zabieg. Dlatego teŜ odmiany charakteryzujące się powolnym 
odrastaniem stanowią cenny składnik mieszanek trawnikowych. Badane odmiany cechowały się 
podobnym tempem odrastania (tab. 3). JednakŜe analizując poszczególne miesiące sezonu 
wegetacyjnego naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w maju najwolniej odrastała odmiana Inka. Odmiana ta 
równieŜ najwolniej odrastała w czerwcu, jednak pod tym względem nie róŜniła się istotnie  
od odmiany Sabor. Z kolei w sierpniu najwolniejszy odrost zanotowano dla odmiany Figaro. 
Zastosowane w doświadczeniu dawki chylatu Ŝelaza nie zawsze róŜnicowały tempo odrastania 
traw. Natomiast wpływ tego nawoŜenia na badaną cechę zanotowano w sierpniu i we wrześniu. 
W miesiącach tych odrastanie istotnie malało wraz ze wzrostem dawki chylatu Ŝelaza.  

Przy ocenie bonitacyjnej trawników naleŜ równieŜ wziąć pod uwagę kształt blaszki 
liściowej, określany jako „doskonałość liścia” oraz kolor liści. Cechy te podobnie jak 
zadarnienie, uwzględniane są przy ocenie wyglądu ogólnego muraw trawnikowych. Jak wskazują 
badania innych autorów [Jankowski i in. 2003, Prończuk i Prończuk 2003] wyŜej wymienione 
parametry istotnie, dodatnio korelują z „ogólnym aspektem”, jako cechą syntetyczną, 
charakteryzującą wartość uŜytkową odmian traw gazonowych. 

Efektownie wyglądają trawy z wąskimi blaszkami liściowymi o ciemnozielonej barwie  
i są najbardziej poŜądane na trawniki ozdobne [Grabowski i in. 2006]. Spośród badanych odmian 
Ŝycicy trwałej najwęŜszymi blaszkami liściowymi charakteryzowała się odmiana Figaro (tab.4). 
Przeprowadzona ocena nie wykazała zbyt duŜych zmienności w kształcie blaszek liściowych  
w sezonie wegetacyjnym. JednakŜe u większości odmian „doskonałość liścia” była wyŜej 
oceniona w sierpniu niŜ w pozostałych miesiącach, co oznacz, Ŝe badane odmiany Ŝycicy trwałej 
w lecie wytwarzają nieco węŜsze blaszki liściowe. Być moŜe taka reakcja traw jest 
mechanizmem obronnym, ograniczającym parowanie wody z organizmu w warunkach wysokich 
temperatur powietrza i niedostatku opadów atmosferycznych, jakie mają miejsce w miesiącach 
letnich. NawoŜenie traw chylatem Ŝelaza w sierpniu i we wrześniu w ilości 2 dm3·ha -1 istotnie 
poprawiało wygląd liści w porównaniu do obiektów nienawoŜonych lub nawoŜonych inną dawką 
tego nawozu. W pozostałych miesiącach nawoŜenie Ŝelazem przewaŜnie nie miało istotnego 
wpływu na analizowaną cechę. 

Ocena koloru liści badanych odmian Ŝycicy trwałej, dokonana w trzech porach roku: 
wiosna, lato, jesień dowodzi, Ŝe barwa roślin była odmienna w poszczególnych miesiącach (tab. 
5). Najładniejszy kolor miały liście w maju. Natomiast najniŜsze noty w ocenie kolorystyki 
odnotowano w sierpniu. RównieŜ badania innych autorów [Grabowski i in. 1999] wskazują,  
Ŝe najbardziej soczystą i ciemnozieloną barwą charakteryzują się trawy gazonowe wiosną  
i jesienią. W lecie, ze względu na wysokie temperatury powietrza i częsty niedostatek wody  
w glebie następuje Ŝółknięcie i zasychanie liści. W prowadzonych badaniach trawy nawoŜono 
dolistnie chylatem Ŝelaza w celu poprawy między innymi kolorystyki liści. śelazo, bowiem 
odgrywa istotną rolę w syntezie chlorofilu i tym samym sprawia, Ŝe rośliny są soczysto zielone i 
wyglądają zdrowiej. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe tak jak niedobór tego pierwiastka jest szkodliwy 
dla rośli, tak teŜ jego nadmiar moŜe zaszkodzić uprawom, działając toksycznie poprzez róŜnego 
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rodzaju interakcje z innymi składnikami, czy teŜ blokowanie pobierania i transportu innych 
składników np. fosforu [Ruszkowska i Wojcieska-Wyskupajtys 1996]. Innym zagadnieniem 
związanym z wykorzystaniem mikroelementów zawartych w glebie przez roślinę jest odczyn 
gleby. Zdaniem wielu autorów [Pikuła i Stępień 2007, Szymański 2007] pobieranie Ŝelaza przez 
rośliny z gleby jest ograniczone przy pH powyŜej 6. Gleba, na której prowadzono doświadczenie 
charakteryzowała się zasadowym odczynem (pH =7,2), stąd pobieranie tego pierwiastka przez 
trawy mogło być ograniczone. Z przedstawionych w tabeli 5 danych wynika,  
Ŝe stosowane nawoŜenie w dawce 2 dm3·ha -1 istotnie zwiększało intensywność koloru liści. 
Natomiast zwiększenie dawki do 3 dm3·ha -1 nie miało istotnego wpływu na tę cechę  
w porównaniu do kontroli (0 dm3·ha -1), bądź działało niekorzystnie. Z porównania odmian 
Ŝycicy trwałej wynika, Ŝe najwyŜsze noty w kategorii kolorystyki uzyskała odmiana Sabor, 
chociaŜ róŜnice w barwie tej odmiany i odmiany Inka nie były udowodnione statystycznie. 

 
Wnioski 

 
1. Stwierdzono, Ŝe odmiany Ŝycicy trwałej Lisuna, Sabor i Figaro nie róŜniły się istotnie pod 

względem ogólnego aspektu, zadarnienia i odrastania. Natomiast najwyŜsze noty w ocenie 
tych cech uzyskała odmiana Inka. JednakŜe róŜnice w odrastaniu tej odmiany i odmiany 
Sabor oraz Figaro były nieistotne statystycznie.  

2. NajwyŜsze noty w ocenie doskonałości liścia uzyskała odmiana Figaro, a kolorystyki 
odmiana Sabor.  

3. Stosowane w doświadczeniu dawki chylatu Ŝelaza miały istotny wpływ na badane cechy. 
NajwyŜsze wartości ogólnego aspektu, zadarnienia, doskonałości liścia i kolorystyki 
zanotowano na obiektach nawoŜonych tym nawozem w ilości 2 dm3·ha-1. 
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The influence of perennial ryegrass form (Lolium perenne L.) and chelated iron  
dose on green lawns quality  

 
Abstract 

 
The aim of the research conducted in years 2004-2007 was to determine the influence of 

chelated iron dose on green lawns quality. Experimental factors were: 
- cultivar Lolium perenne: Inka, Lisuna, Sabor, Figaro, 
- chelated iron dose: 0; 1 dm3; 2 dm3; 3 dm3, applied to foliage in 300 dm3 of water per 

hectare in years 2005-2007. 
The chelated iron was applied in Microvit fertilizer produced by Intermag company. In 

scope of the research the defined features of green lawns were evaluated in range from 1 to 9 
points. The following features were analysed: general condition, turf compactness, regrowth 
slowness, leaf fineness and colour. The research results indicate that Inka cultivar received the 
highest grade for general condition, turf compactness and regrowth aspect. The highest grade for 
leaf fineness received Figaro cultivar, and for leaf colour Sabor cultivar. The chelated iron 
applied in dose of 2 dm3·ha -1, compared to the rest of fertilized objects, significantly improved 
the lawns appearance.  
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Tabela 1.  
Ocena ogólnego aspektu odmian Ŝycicy trwałej w zaleŜności od miesiąca i dawki chelatu Ŝelaza 

(średnia z lat 2005-2007). 
Odmiana Miesiąc Dawka chelatu 

(dm3
hha-1) Inka Lisuna Sabor Figaro 

Średnia 

0 a   6,11  a  6,66 a  6,11  a  6,11 a  6,25 

1 b  7,11 b  7,11 a  6,11 b  6,66 b  6,76 

2 c  8,22 b  7,11 b  7,11 c  7,11 c  7,39 
Maj 

3 d  7,66 c  6,11 b  7,11 b  6,66 a  6,89 

Średnia 7,29 A 6,75 B 6,61 B 6,64 B 6,82 a 
0 a  6,11  a  5,11  a  5,11  a  5,11  a  5,36 

1 a  6,11 a  5,11 a  5,11 a  5,11  a  5,36 

2 b  7,11   b  5,55 a  5,55 b  5,55 b  6.19 
Czerwiec 

3 a  6,11 a  5,11 a  5,11 a  5,11 a  5,36 

Średnia 6,36 A 5,22 B 5,22 B 5,47 B 5,57 b 
0 a  5,55  a  5,11  a  5,11  a  5,11  a  5,22 

1 b  6,11 a  5,55  a  5,11 a  5,55 ac  5,58 

2 c   8,11 b  7,11 b  6,11 b  7,11 b  7,11 
Sierpień 

3 d  7.11  c  6,11 a  5,55 a  5,55 c  6,08 

Średnia 6,72 A 5,97 B 5,47 C 5,83 BC 6,00 bc 
0 a  5,55   a  4,55  a  4,55  a  5,11  a  4,95 

1 b  6,11 b  5,11 b  5,11  a  5,11 a  5,36 

2 c   8,66 c  7,66 c  7,11 b 7,66 b  7,77 
Wrzesień 

3 d  7,11  d  7,11 d  6,55 c  6,55 c  6,83 

Średnia 6,86 A 6,11 B 5,83 B 6,11 B 6,23 c 
0 a  5,84 a  5,36 a  5,22 a  5,36 a  5,44 

1 b  6,37    ab 5,72 a  5,36 ab  5,61 a  5,76 

2 c  8,02 c  6,86 b  6,47 c  7,11 b  7,11 

 

Średnia 

 
3 d  7,00 b 6,11 b  6,08 b  5,97 c  6,29 

Średnia 6,81 A 6,01 B 5,78 B 6,01 B 6,15 

 
Wartości w kolumnach dla poszczególnych miesięcy i średnie oznaczone róŜnymi 

małymi literami róŜnią się istotnie. 
Wartości w wierszach oznaczone róŜnymi duŜymi literami róŜnią się istotnie. 
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Tabela 2.  
Ocena zadarnienia odmian Ŝycicy trwałej w zaleŜności od miesiąca i dawki chelatu Ŝelaza  

(średnia z lat 2005-2007). 
Odmiana 

Miesiąc 
Dawka chelatu 

(dm3
hha-1) Inka Lisuna Sabor Figaro 

Średnia 

0 a 7,11 a 5,11 a 6,11 a 6,66 a 6,25 

1 b 8,11 b 6,55 b 7,66 b 7,11 b 7,36 

2 c 8,66 c 7,66 c 8,11 c 8,11 c 8,14 
Maj 

3 b 8,11 c 7,11 b 7,66 b 7,11 b 7,50 

Średnia 8,00 A 6,61 B 7,39 C 7,25 C 7,31 a 

0 a 6,55 a 5,11 a 5,55 a 5,55 a 5,69 

1 b 7,11 b 6,11 b 6,55 b 6,55 b 6,58 

2 c 8,66 c 7,66 c 7,66 c 7,11 c 7,77 
Czerwiec 

3 D 7,66 d 7,11 d 7,11 c 7,11 d 7,25 

Średnia 7,50 A 6,50 B 6,72 B 6,58 B 6,82 a 

0 a 5,55 a 5,11 a 5,11 a 5,11 A 5,22 

1 b 6,55 a 5,11 a 5,11 a 5,55 a 5,69 

2 c 8,11 b 6,11 b 6,11 b 7,11 b 6,86 
Sierpień 

3 d 7,11 b 5,47 a 5,55 c 6,55 b 6,44 

Średnia 6,83 A 5,83 BC 5,47 B 6,08 C 6,05 b 

0 a 6,11 a 5,55 a 6,11 a 6,11 a 5,97 

1 b 7,11 b 6,11 a 6,11 b 6,55 ac 6,47 

2 c 8,66 c 8,11 b 7,55 c 8,11 b 8,11 
Wrzesień 

3 b 7,55 d 7,11 a 6,11 d 7,11 c 6,97 

Średnia 7,36 A 6,72 B 6,47 B 6,97 B 6,88 a 

0 a 6,33 a 5,22 a 5,72 a 5,86 a 5,78 

1 b 7,22 b 6,08 b 6,36 b 6,44 b 6,52 

2 c 8,52 c 7,39 c 7,36 c 7,61 c 7,72 

 

Średnia 

 
3 b 7,61 c 6,97 b 6,61 b 6,97 d 7,04 

Średnia 7,42 A 6,41 B 6,51 B 6,72 B 6,77 

                     Objaśnienia jak w tabeli 1 
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Tabela 3.  
Ocena odrastania odmian Ŝycicy trwałej w zaleŜności od miesiąca i dawki chelatu Ŝelaza  

(średnia z lat 2005-2007). 
Odmiana 

Miesiąc 
Dawka chelatu 

(dm3
hha-1) Inka Lisuna Sabor Figaro 

Średnia 

0 a 6,11 a 5,11 a 5,11 a 5,11 a 5,36 

1 a 6,11 a 5,22 a 5,33 a 5,22 a 5,47 

2 a 6,33 a 5,44 a 5,55 a 5,33 a 5,66 
Maj 

3 a 6,11 a 5,22 a 5,22 a 5,11 a 5,42 

Średnia 6,17 A 5,25 B 5,30 B 5,19 B 5,48 a 

0 a 8,33 a 7,66 a 8,33 a 7,33 a 7,91 

1 b 8,88 a 7,66 b 7,66 b 7,88 a 8,02 

2 b 8,88 a 7,66 a 8,66 c 8,44 a 8,41 
Czerwiec 

3 b 8,33 a 7,66 a 8,66 b 7,77 a 8,11 

Średnia 8,61 A 7,66 B 8,33 A 7,86 B 8,11 b 

0 a 5,11 a 4,55 a 4,11 a 5,11 a 4,72 

1 a 5,11 a 4,55 b 5,11 b 8,22 b 5,75 

2 b 7,66 b 7,66 c 7,22 b 8,66 c 7,80 
Sierpień 

3 c 8,22 c 8,66 d 8,22 b 8,66 d 8,44 

Średnia 6,53 A 6,36 A 6,17 A 7,66 B 6,68 c 

0 a 5,11 a 5,66 a 5,66 5,11 a 5,39 

1 b 6,11 b 6,11 a 6,11 a 6,11 b 6,11 

2 c 7,22 c 6,66 c 6,66 a 6,64 c 6,80 
Wrzesień 

3 d 8,66 d 8,22 d 8,22 b 8,22 d 8,33 

Średnia 6,78 A 6,66 A 6,66 A 6,52 A 6,66 c 

0 a 6,17 a 5,74 a 5,80 a 5,66 a 5,84 

1 a 6,55 a 5,89 a 6,05 b 6,86 a 6,34 

2 b 7,52 b 6,86 b 7,02 c 7,27 b 7,17 

 

Średnia 

 
3 b 7,83 c 7,44 c 7,58 c 7,44 b 7,57 

Średnia 7,02 A 6,48 B 6,61 AB 6,81 AB 6,73 

                         Objaśnienia jak w tabeli 1 
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Tabela 4.  
Ocena doskonałości liścia odmian Ŝycicy trwałej w zaleŜności od miesiąca i dawki 

chelatu Ŝelaza (średnia z lat 2005-2007) 
Odmiana 

Miesiąc 
Dawka chelatu 

(dm3
hha-1) Inka Lisuna Sabor Figaro 

Średnia 

0 a 5,11 a 5,11 a 5,11 a 6,11  a 5,36 

1 a 5,22 a 5,22 b 6,22 b 5,33 a 5,50 

2 a 5,33 a 5,33 b 6,33 b 5,44 a 5,61 
Maj 

3 a 5,11 b 4,55 b 6,11 b 5,11 a 5,22 

Średnia 5,19 A 5,05 A 6,19 B 5,25 A 5,42 a 

0 a 4,11 a 4,11 a 5,11 a 7,22 a 5,14 

1 a 4,11 a 4,55 b 5,66 a 7,66 a 5,50 

2 a 4,22 a 4,66 a 5,11 b 8,66 a 5,66 
Czerwiec 

3 a 4,55 a 4,55 a 5,22 b 8,22 a 5,64 

Średnia 4,25 A 4,47 A 5,28 B 7,94 C 5,48 a 

0 a 6,11 a 5,11 a 6,11 a 5,11 a 5,61 

1 b 4,11 b 4,11 b 5,11 a 5,11 b 4,61 

2 a 6,11 a 6,11 c 7,66 b 8,66 c 7,14 
Sierpień 

3 b 4,33 b 4,55 a 6,22 b 8,22 a 5,83 

Średnia 5,17 A 4,97 A 6,28 B 6,77 B 5,80 ab 

0 a 5,11  a 5,11 a 5,11 a 5,11 a 5,11 

1 b 4,08 b 4,11 b 4,11 b 6,11 b 4,60 

2 a 5,11 c 6,11 a 6,22 c 7,22 c 6,03 
Wrzesień 

3 b 4,44 b 4,44 b 4,55 b 6,66 a 5,16 

Średnia 4,69 A 4,94 A 5,00 A 6,28 B 5,22 ac 

0 a 5,11 a 4,86 a 5,36 a 5,89 a 5,30 

1 b 4,38 a 4,50 a 5,05 a 6,27 a 5,05 

2 a 5,19 b 5,55 b 6,11 b 7,72 b 6,14 

 

Średnia 

 
3 b 4,61 a 4,52 a 5,27 b 7,30 a 5,42 

Średnia 4,82 A 4,86 A 5,45 B 6,80 C 5,48 

                       Objaśnienia jak w tabeli 1 
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Tabela 5.  
Ocena kolorystyki odmian Ŝycicy trwałej w zaleŜności od miesiąca i dawki chelatu 

Ŝelaza (średnia z lat 2005-2007). 
Odmiana 

Miesiąc 
Dawka chelatu 

(dm3
hha-1) Inka Lisuna Sabor Figaro 

Średnia 

0 a 7,88 a 7,88 a 8,77 a 7,88 a 8,10 

1 b 8,33 a 7,88 a 8,77 a 7,88 a 8,22 

2 b 8,77 b 8,77 a 8,77 b 8,77 b 8,77 
Maj 

3 b 8,33 a 7,88 a 8,77 a 7,88 a 8,22 

Średnia 8,33 A 8,10 AB 8,77AC 8,10 AB 8,33 a 

0 a 6,33 a 5,88 a 7,33 a 5,88 a 6,36 

1 b 8,88 a 6,33 b 7,88 b 6,33 b 7,36 

2 c 8,33 b 7,33 c 8,77 c 7,88 c 8,08 
Czerwiec 

3 a 7,88 a 5,88 c 8,33 d 7,33 b 7,36 

Średnia 7,86 A 6,36 B 8,08 A 6,86 B 7,29 b 

0 a 6,88 a 6,88 a 6,88 a 6,88 a 6,88 

1 b 7,33 b 5,88 a 7,33 a 6,88 a 6,86 

2 c 7,88 b 6,88 b 8,77 b 7,88 b 7,85 
Sierpień 

3 d 5,44 c 4,44 c 6,33 c 5,33 c 5,39 

Średnia 6,88 A 6,02 B 7,33 AC 6,74 AD 6,74 c 

0 a 7,88 a 7,33 a 7,88 a 7,33 a 7,61 

1 b 7,33 b 7,88 b 8,33 b 7,88 a 7,86 

2 a 8,33 b 8,33 b 8,77 c 8,33 b 8,44 
Wrzesień 

3 c 6,88 a 6,88 c 7,33 a 6,88 c 6,99 

Średnia 7,61 A 7,61 A 8,08 A 7,61 A 7,72 b 

0 a 7,24 a 6,99 a 7,72 a 6,99 a 7,24 

1 b 7,97 a 6,99 a 8,08 a 7,24 ab 7,57 

2 b 8,33 b 7,83 b 8,77 b 8,22 c 8,29 

 

Średnia 

 
3 a 7,13 c 6,27 a 7,69 a 6,86 ad 6,99 

Średnia 7,67 A 7,02 B 8,06 AC 7,33 AB 7,52 

                       Objaśnienia jak w tabeli 1 
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Właściwości biologiczne odmian kostrzewy owczej w warunkach 
ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego 

 
Barbara Golińska 

 
 

Streszczenie 

 

Celem badań było określenie zróŜnicowania wybranych właściwości biologicznych 
odmian hodowlanych Festuca ovina w warunkach ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego. 
Badania przeprowadzono w latach 2004-2007 w Stacji Doświadczalnej w Brodach naleŜącej  
do Katedry Łąkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na doświadczeniu 
jednoczynnikowym załoŜonym w 1999 roku. W doświadczeniu analizowano 4 polskie odmiany 
Festuca ovina L. sensu lato: Sima, Mimi, Noni i Witra. Ocenę odmian prowadzono w warunkach 
zróŜnicowanej częstotliwości koszenia roślin (1, 2, 3 lub 4 razy w okresie wegetacji)  
oraz na trzech poziomach nawoŜenia (bez nawoŜenia, przy zastosowaniu dawki N30P10K20 kg/ha 
oraz N60P20K40 kg/ha). Stwierdzono, Ŝe zróŜnicowanie odmian Festuca ovina w warunkach 
ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego w aspekcie analizowanych właściwości 
biologicznych jest duŜe. Spośród odmian hodowlanych wyróŜniała się Mimi pod względem 
zdolności zadarniania powierzchni oraz wykształcania masy korzeniowej. 
Słowa kluczowe: kostrzewa owcza, uŜytkowanie trawnikowe, nawoŜenie, częstotliwość 
koszenia, biologia traw 
 

Wprowadzenie 
 

Kostrzewa owcza (Festuca ovina L. sensu lato) naleŜy do grupy gatunków traw o duŜym 
znaczeniu gospodarczym. Przede wszystkim jest trawą darniotwórczą. Wykorzystuje się ją, 
oprócz zakładania róŜnego rodzaju trawników, do zadarniania skarp, poboczy dróg i autostrad 
oraz terenów zlokalizowanych w trudnych warunkach siedliskowych. Gatunek ten nadaje się 
takŜe do rekultywacji terenów zdegradowanych [Patrzałek 2000]. Spośród traw uprawnych 
Festuca ovina odznacza się szczególną przydatnością do ekstensywnego uŜytkowania 
trawnikowego. Aspekt wizualny takich powierzchni schodzi na plan dalszy, natomiast 
pierwszoplanową rolę odgrywa wykształcanie zwartej darni [Golińska 2002]. O przystosowaniu 
kostrzewy owczej do wzrostu i rozwoju w trudnych pod względem glebowym  
i wilgotnościowym warunkach siedliskowych i ograniczonej liczbie koszeń decydują jej 
specyficzne właściwości biologiczne [Goliński i Kozłowski 1998, Harkot i Czarnecki 1999, 
Patrzałek 2000]. Zdolność darniotwórcza odmian tego gatunku jest specyficzną i waŜną cechą 
uŜytkową [Golińska 2002, Prończuk i wsp. 2003]. Efektem zainteresowania badaczy i hodowców 
wykorzystaniem trawnikowym kostrzewy owczej są liczne odmiany hodowlane obecne na rynku 
róŜniące się wieloma cechami morfologicznymi, biologicznymi, wymaganiami co do siedliska  
i intensywności uŜytkowania. Aktualnie w katalogu odmian roślin uprawnych Unii Europejskiej 
jest zarejestrowanych 68 odmian trawnikowych kostrzewy owczej.  

Celem badań było określenie zróŜnicowania wybranych właściwości biologicznych 
odmian hodowlanych Festuca ovina w warunkach ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego. 

 
Materiały i metody 

 
Badania przeprowadzono w latach 2004-2007 w Stacji Doświadczalnej w Brodach 

naleŜącej do Katedry Łąkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W doświadczeniu 
jednoczynnikowym załoŜonym w 1999 roku w układzie bloków losowanych w trzech 
powtórzeniach na poletkach o powierzchni 1 m2 zgodnie z zaleceniami metodycznymi, jakie 
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podają Prończuk [1993] i Prończuk i wsp. [1997], analizowano cztery polskie odmiany Festuca 
ovina L. sensu lato: Sima, Mimi, Noni i Witra. Ocenę odmian prowadzono w warunkach 
zróŜnicowanej częstotliwości koszenia roślin (C1 – jeden, C2 – dwa, C3 – trzy, C4 – cztery razy 
w okresie wegetacji) oraz na trzech poziomach nawoŜenia (N0 – bez nawoŜenia, N1 – przy 
zastosowaniu dawki N30P10K20 kg/ha oraz N2 – N60P20K40 kg/ha). Przez cały okres prowadzenia 
doświadczenia nie stosowano nawadniania. Ruń koszono na wysokości 5 cm i usuwano zebraną 
biomasę.  

Kryteriami oceny odmian było kilka parametrów o istotnym znaczeniu uŜytkowym,  
to znaczy zadarnienie, wysokość runi, wielkość biomasy nadziemnej i podziemnej, a takŜe 
Ŝywotność roślin. Zadarnienie oceniano metodą Webera po skoszeniu ostatniego odrostu jesienią. 
Wysokość runi w odroście wiosennym mierzono herbometrem. W celu oceny masy runi 
stosowano metodę ukosów próbnych [Filipek 1968] z wykorzystaniem kosiarki trawnikowej  
z powierzchni 0,5 m2 kaŜdego poletka. śywotność roślin poszczególnych odmian oceniano na 
podstawie koncentracji barwników chlorofilowych w blaszkach liściowych zebranych przed 
skoszeniem runi wiosną [Smith i Benitez 1955]. Natomiast przed zakończeniem okresu wegetacji 
odmiany porównywano w aspekcie wykształcania masy korzeniowej w warstwie darniowej, 
pobierając próbki cylindrycznym świdrem glebowym o średnicy 6 cm na głębokość 8 cm.  
Po oddzieleniu korzeni od gleby poprzez płukanie wodą, suszono je w temp. 106 ºC i waŜono. 

Doświadczenie załoŜono na glebie płowej, zakwalifikowanej do gatunku piasek gliniasty 
lekki, średnio głęboki, zalegający na glinach lekkich o udziale 14-17% części spławialnych  
i 1,19% próchnicy. W glebie stwierdzono bardzo wysoką zawartość fosforu (56,0 mg P2O5 w 100 
g gleby), średnią potasu (11,2 mg K2O w 100 g gleby), niską magnezu (3,0 mg Mg w 100 g 
gleby) oraz słabo kwaśny odczyn (pH w 1n KCl = 6,5). W okresie prowadzenia badań warunki 
pogodowe były charakterystyczne dla strefy klimatycznej Wielkopolski. Odnotowano bowiem 
średnią dobową temperaturę powietrza na poziomie 8,9-9,6 °C i 549,4-664 mm opadów w roku,  
z okresowymi niedoborami wody w glebie latem. 

Uzyskany materiał wynikowy poddano ocenie statystycznej, wykorzystując analizę 
wariancji dla doświadczeń czynnikowych ortogonalnych. Istotność zróŜnicowania wyników 
weryfikowano testem Fischera na poziomie ufności P = 0,95 [Elandt 1964]. 

 
Rezultaty i dyskusja 

 
W warunkach ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego analizowane odmiany Festuca 

ovina odznaczały się znacznym zróŜnicowaniem wzrostu i rozwoju. W zaleŜności od poziomu 
nawoŜenia i częstotliwości koszenia odmiany kostrzewy owczej reagowały zróŜnicowaniem 
Ŝywotności roślin, której wskaźnikiem była koncentracja barwników chlorofilowych w liściach.  
Jak podano w tabeli 1, w ujęciu wartości średnich z lat uŜytkowania, największą zawartością 
chlorofilu a + b (5,23 mg/g s.m.) odznaczała się Noni. Pozostałe odmiany charakteryzowały  
się wyraźnie mniejszą koncentracją tych barwników w zakresie od 3,82 (Mimi) do 3,92 mg/g 
s.m. (Witra). Zasadniczo moŜna stwierdzić, Ŝe odmiany kostrzewy owczej cechowały się dobrym 
przystosowaniem do warunków ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego, co odnotowano 
takŜe we wcześniejszych badaniach z tego zakresu [Golińska i Goliński 2007].  

Jak wskazują dane w tabeli 2, najmniejszą masę nadziemną roślin odnotowano u odmian 
Noni i Witra, odpowiednio, 173,5 i 174,7 g·m-2 s.m. Ich przeciwieństwem była Mimi, która 
wykształcała nieco większą masę runi. Warto nadmienić, Ŝe zróŜnicowanie odmian dotyczące 
masy wykształconej runi w okresie wegetacji było nieistotne. Na ogół odmiany wykształcały 
większe ilości biomasy nadziemnej w warunkach zwiększonego nawoŜenia i częstotliwości 
koszenia. 

W warunkach ekstensywnego uŜytkowania odmiany wykształcały niską ruń (tab. 3). 
Mimo to róŜniły się istotnie wysokością runi w pierwszym odroście. Pod względem tej cechy 
bardzo wolnym tempem odrastania charakteryzowała się Noni. Wysokość runi tej odmiany  
w odroście w latach uŜytkowania wyniosła średnio 16,3 cm. Jej przeciwieństwem była Mimi, 
której średnia wysokość runi kształtowała się na poziomie 19,3 cm. 
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W latach uŜytkowania analizowane odmiany Festuca ovina odznaczały się bardzo 
dobrym zadarnianiem powierzchni, około 95,8% (tab. 4). W ujęciu wartości średnich odmiana 
Mimi i Witra wyróŜniały się istotnie większym zadarnianiem od pozostałych. Nieco mniejsze 
zadarnienie stwierdzono u odmiany Sima (94,3%). Na taki efekt tej odmiany w zadarnianiu 
powierzchni w trudnych warunkach siedliskowych zwrócili uwagę takŜe Harkot i Czarnecki 
[1999]. 

Wyniki badań z zakresu określenia masy korzeniowej w warstwie darniowej  
do głębokości 8 cm przedstawiono w tabeli 5. Odmiany wytwarzały silny system korzeniowy, 
istotnie zróŜnicowany w zaleŜności od kreacji hodowlanej, w zakresie od 341,7 (Sima) do 610,8 
g s.m./m-2 (Mimi). Na zdolność odmiany Mimi do wykształcania silnej masy korzeniowej 
zwrócono juŜ uwagę we wcześniejszych badaniach [Golińska 2002]. Wszystkie analizowane 
odmiany odznaczały się zwiększaniem masy korzeniowej w darni w warunkach zwiększonego 
nawoŜenia i mniejszej częstotliwości koszenia.  

 
Wnioski 

 
1. NiezaleŜnie od odmiany hodowlanej kostrzewy owczej zarówno poziom nawoŜenia,  

jak i częstotliwość koszenia, determinowały istotnie zawartość chlorofilu w blaszkach 
liściowych, roczny plon runi oraz masę korzeniową w warstwie darniowej.  

2. ZróŜnicowanie odmian Festuca ovina w warunkach ekstensywnego uŜytkowania 
trawnikowego w aspekcie analizowanych właściwości biologicznych jest duŜe.  

3. Spośród odmian hodowlanych wyróŜniała się Mimi pod względem zdolności zadarniania 
powierzchni oraz wykształcania masy korzeniowej. Odmiana ta cechowała się jednak 
tworzeniem runi o największej wysokości w pierwszym odroście. Z kolei Noni jest 
ciekawą kreacją hodowlaną pod względem wolnego odrastania oraz zadarniania 
powierzchni. W okresie badań odznaczała się takŜe największą koncentracją barwników 
chlorofilowych w blaszkach liściowych.. 
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Abstract 

 
The aim of the investigations was to determine the differentiation of some selected 

biological properties of Festuca ovina cultivars in conditions of extensive lawn utilization. The 
experiments were conducted in years 2003-2007 at the Brody Experimental Station which belong 
the Department of Grassland Sciences of Poznan University of Life Sciences. In a single-factorial 
experiment established in 1999 in a random block design in three replications on 1 m2 plots, the 
following four cultivars of Festuca ovina L. sensu lato were analysed: Mimi, Noni, Sima, Witra. 
The cultivar assessment was carried out in conditions of different fertilization levels (without, 
N30P10K20, N60P20K40 kg/ha) and cutting regimes (1, 2, 3, 4 times per year). The sward was cut at 
the height of 5 cm and the harvested biomass removed. The following parameters were 
determined: the content of chlorophyll dyes in leaf blades, the yearly weight of the sward and its 
height in the spring regrowth, the sward compactness as well as the root weight in the sod layer 
determined before the end of the vegetation period. 

It was found that irrespective of cultivars, the biological features of sheep fescue, 
particularly the plant vitality, yearly sward yield and roots weight in the sward layer, were 
modified by fertilization levels and cutting regimes. In the extensive lawn utilization, Festuca 
ovina cultivars showed considerable differentiation of growth and development. Mimi proved the 
best one from the point of view of its sodding traits and roots weight, although it developed 
higher sward in the first regrowth. Noni also turned out to be a very interesting breeding creation 
characterised by a very good sodding and slow regrowth. This cultivar also was characterized by 
the highest concentration of chlorophyll dyes in leaf blades. 
Key words: sheep fescue, lawn utilization, fertilization, cutting regime, grass biology 



Właściwości biologiczne odmian kostrzewy owczej …  

 

79 

 
Tabela 1.  

Zawartość chlorofilu a + b w blaszkach liściowych odmian kostrzewy owczej w warunkach 
ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego (mg/g s.m.). 

Odmiana hodowlana NawoŜenie 
(kg/ha) 

Częstotliwość 
koszenia Mimi Noni Sima Witra 
C1 3,14 4,54 3,32 3,39 
C2 3,21 4,62 3,45 3,56 
C3 3,45 4,36 3,29 3,54 

F0 

C4 3,26 4,67 3,26 3,49 
C1 3,78 5,23 3,95 3,78 
C2 3,87 5,34 4,02 3,94 
C3 3,99 5,52 3,89 3,89 

F1 

C4 3,95 5,38 3,94 3,74 
C1 3,98 5,64 4,16 4,53 
C2 4,27 5,85 4,47 4,56 
C3 4,55 5,76 4,36 4,35 

F2 

C4 4,34 5,82 4,12 4,32 
Średnia 3,82 5,23 3,85 3,92 

NIR0,05 dla odmian = 0,38; dla nawoŜenia = 0,21; dla częstotliwości koszenia = 0,32; dla interkacji 
odmiana × nawoŜenie = 0,67; dla innych interakcji = nie istotne 
 

Tabela 2.  
Masa runi wykształcona w okresie wegetacji odmian kostrzewy owczej w warunkach 

ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego (g s.m./m2). 
Odmiana hodowlana NawoŜenie 

(kg/ha) 
Częstotliwość 

koszenia Mimi Noni Sima Witra 
C1 143 118 135 116 
C2 130 146 154 159 
C3 156 134 115 138 

F0 

C4 123 130 135 126 
C1 157 118 115 189 
C2 130 131 150 116 
C3 185 220 186 199 

F1 

C4 206 180 174 169 
C1 154 166 198 130 
C2 240 248 254 292 
C3 223 242 224 232 

F2 

C4 331 249 287 232 
Średnia 181,5 173,5 177,2 174,7 

NIR0,05 dla odmian = nie istotne; dla nawoŜenia = 20,91; dla częstotliwości koszenia = 36,42; dla 
wszystkich interkacji = nie istotne 
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Tabela 3.  
Wysokość runi w pierwszym odroście odmian kostrzewy owczej w warunkach 

ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego (cm). 
Odmiana hodowlana NawoŜenie 

(kg/ha) 
Częstotliwość 

koszenia Mimi Noni Sima Witra 
C1 20,0 18,1 18,5 19,7 
C2 20,3 15,9 20,2 16,9 
C3 15,1 12,4 15,1 13,4 

F0 

C4 16,1 13,7 17,7 12,6 
C1 15,0 17,5 12,5 17,8 
C2 17,5 15,3 18,4 14,4 
C3 19,5 15,9 16,5 16,5 

F1 

C4 18,5 15,6 17,5 17,1 
C1 20,8 20,4 20,5 20,5 
C2 24,0 19,1 23,9 22,8 
C3 25,3 15,8 20,2 16,4 

F2 

C4 19,6 16,3 21,3 18,5 
Średnia 19,3 16,3 18,5 17,2 

NIR0,05 dla odmian = 1,67; dla nawoŜenia = 1,65; dla częstotliwości koszenia = nie istotne; dla wszystkich 
interkacji = nie istotne 
 

Tabela 4.  
Zadarnienie odmian kostrzewy owczej  

w warunkach ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego (%). 
Odmiana hodowlana NawoŜenie 

(kg/ha) 
Częstotliwość 

koszenia Mimi Noni Sima Witra 
C1 94 93 92 94 
C2 95 95 94 95 
C3 97 96 95 96 

F0 

C4 97 97 93 96 
C1 97 95 94 96 
C2 99 96 95 96 
C3 100 95 96 97 

F1 

C4 98 96 95 98 
C1 94 95 93 95 
C2 97 96 95 96 
C3 99 97 95 97 

F2 

C4 98 97 94 96 
Średnia 97,1 95,7 94,3 96,0 

NIR0,05 dla odmian = 1,23; dla nawoŜenia = nie istotne; dla częstotliwości koszenia = nie istotne;  
dla wszystkich interkacji = nie istotne 
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Tabela 5.  
Masa korzeniowa w warstwie darniowej odmian kostrzewy owczej w warunkach 

ekstensywnego uŜytkowania trawnikowego (g s.m./m2). 
Odmiana hodowlana NawoŜenie 

(kg/ha) 
Częstotliwość 

koszenia Mimi Noni Sima Witra 
C1 453 360 220 320 
C2 470 420 270 310 
C3 389 403 250 335 

F0 

C4 443 426 230 345 
C1 580 420 320 350 
C2 674 456 435 435 
C3 670 476 350 460 

F1 

C4 680 430 380 430 
C1 775 478 380 450 
C2 760 530 410 440 
C3 710 490 430 432 

F2 

C4 725 520 425 234 
Średnia 610,8 450,8 341,7 378,4 

NIR0,05 dla odmian = 16,33; dla nawoŜenia = 13,93; dla częstotliwości koszenia = 16,10; dla interkacji 
odmiana × nawoŜenie = 30,00; dla interkacji nawoŜenie × częstotliwość koszenia = 27,90;dla innych 
interkacji = nie istotne 
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Wartość siana z łąki nawadnianej ściekami  
przemysłu rolno – spoŜywczego 

 
Kazimierz Grabowski, Stefan Grzegorczyk 

 
 

Streszczenie 

 

W pracy przedstawiono wyniki 15 – letnich badań dotyczące zawartości makro- (P, K, 
Ca, Mg i Na) i mikropierwiastków (Cu, Fe, Mn i Zn) w runi łąkowej nawadnianej ściekami 
krochmalniczo – browarnianymi. Uzyskane wyniki wykazują, Ŝe nawadnianie łąk  ściekami, 
niezaleŜnie od typu florystycznego runi, spowodowało zróŜnicowanie zawartości makro-  
i mikropierwiastków w pozyskiwanej paszy. Z punktu widzenia Ŝywienia zwierząt 
wyprodukowane siano okazało się zasobne w fosfor, mangan, Ŝelazo i cynk, natomiast wykazało 
wyraźny niedobór wapnia, magnezu, sodu i miedzi oraz 2,4 –krotny nadmiar potasu. Proporcje 
Ca : P i Ca : Mg oscylowały w granicach przyjętych norm Ŝywieniowych, natomiast pozostałe 
stosunki K: (Ca + Mg),  K :Mg i K :Ca przekraczały dopuszczalne wartości dla dobrego siana. 
Słowa kluczowe: uŜytki zielone, ścieki krochmalniczo-browarniane, zbiorowiska roślinne,  
jakość paszy 

 
Wprowadzenie 

 
Nawadnianie uŜytków zielonych ściekami przemysłu rolno – spoŜywczego jest 

najbardziej rozpowszechnioną metodą naturalnego, biologicznego ich oczyszczania  
w środowisku glebowo – roślinnym (Baryła, Kotecki 1999, Kutera 1998; Marzec 1993; Talik 
1996). Wzbogaca ono glebę w próchnicę i składniki nawozowe, często zaspakaja potrzeby 
nawozowe i wodne roślin. 

Wieloletnie nawadnianie ściekami powoduje często pogarszanie się niektórych 
właściwości  fizykochemicznych gleb, zachodzi wówczas degradacja runi łąkowej, rozluźnienie 
darni i zwiększa się zachwaszczenie, a obniŜa się plonowanie i wartość siana (Bieniek i in. 1996, 
Grabowski i in. 2000).  

Celem niniejszych badań było określenie wpływu wieloletniego nawadniania łąki trwałej 
ściekami krochmalniczo-browarnianymi na jakość uzyskanej paszy. 

 
Materiał i metody 

 
Badania prowadzono na obiekcie łąkarskim Mątwica – Kupiski (668 ha) k. ŁomŜy 

zagospodarowanym i przystosowanym od 1965 roku do zalewowego nawadniania ściekami 
przemysłu rolno-spoŜywczego „PEPEES” S.A. w ŁomŜy. Dawki polewowe ścieków początkowo 
wynosiły 600 mm, natomiast okresowo z uwagi na zwiększoną produkcję do 1000 mm rocznie, 
Od 1992 roku, z chwilą uruchomienia drugiego obiektu Kupiski – Jednaczewo, dawki polewowe 
zmniejszono do 200-300 mm rocznie. 

Ścieki krochmalniczo-browarniane w okresie badań zawierały przeciętnie w dm3: 886 
mg zawiesiny ogólnej, 169 mg Cl, 146 mg SO4, 144 mg N, 38 mg P, 314 mg K, 77 mg Ca, 47 mg 
Mg, 76 mg Na, 0,4 mg Cu, 0,6 mg Mn, 4 mg Fe i 0,4 mg Zn. Nawodnienia systemem 
zalewowym prowadzono jesienią i pod drugi odrost traw w dawce polewowej 200-300 mm 
rocznie. W okresie nawadniania nie stosowano mineralnego nawoŜenia uzupełniającego.  

W charakterystycznych na obiekcie siedliskach w roku 1998, 2003 i 2008 określono 
przed zbiorem pierwszego pokosu skład florystyczny runi metodą Klappa w skali 10 – 
stopniowej, a plonowanie metodą poletek próbnych. Na podstawie gatunków dominujących tj. 
stanowiących powyŜej 20% udziału w runi wydzielono waŜniejsze typy florystyczne. Kierując 
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się aspektami florystycznymi, z wytypowanych płatów roślinności pobierano próby zielonej 
masy do analiz chemicznych. W materiale roślinnym oznaczono: fosfor – kolorymetrycznie 
metodą wanadowo – molibdenową, potas, sód i wapń – metodą fotopłomieniową, magnez, 
miedź, mangan, Ŝelazo i cynk – przy zastosowaniu absorpcyjnej spektrometrii atomowej. 

W pracy przedstawiono wyniki analiz chemicznych roślinności pierwszego pokosu jako 
decydującego o plonie rocznym. 
 

Wyniki badań i dyskusja 
 
Zawartość badanych makro- i mikropierwiastków w runi łąkowej nawadnianej ściekami 

wykazała pewną zaleŜność od składu gatunkowego, wykorzystania składników nawozowych 
dostarczanych w ściekach, bądź zapasów glebowych (Grabowski i in. 1996). Według 
Falkowskiego i in. (1990) dobre siano w przeliczeniu na suchą masę powinno zawierać  
co najmniej 0,3% P, 1,7% K, 0,7% Ca, 0,2% Mg i 0,15% Na.  

Pod wpływem nawadniania ściekami stwierdzono niewielki wzrost zawartości fosforu  
w runi łąkowej, za wyjątkiem zbiorowiska Phalaris arundinacea (tab. 1). Występujące ilości 
tego składnika w runi całkowicie pokrywają potrzeby w Ŝywieniu przeŜuwaczy.  

JeŜeli przyjąć za optymalną zawartość 1,7% K w s.m., to wyprodukowane siano,  
z wyjątkiem zbiorowiska Anthoxanthum odoratum i Poa pratensis (na obiekcie nie nawadnianym 
ściekami) charakteryzowało się nadmierną zawartością tego pierwiastka (tab. 1) NajwyŜszą 
koncentrację tego składnika stwierdzono w runi typu Alopecurus pratensis i Agropyron repens, 
która 2, 4 –krotnie przekraczała przyjęte normy Ŝywieniowe. Zawartości potasu zbliŜone  
do wymaganych potrzeb z punktu widzenia Ŝywienia zwierząt, stwierdzono jedynie na łące nie 
nawadnianej (tab. 1).  

Na duŜą koncentrację potasu w runi łąkowej nawadnianej ściekami zwracają uwagę  
w swoich badaniach Bieniek i in. (1996), Marzec (1993). 

Zawartość wapnia w runi nawadnianej ściekami nie wykazywała większych wahań,  
za wyjątkiem zbiorowiska Alopecurus pratensis i Agropyron repens oraz Poa pratensis, 
Alopecurus pratensis i Agropyron repens (tab. 1). Uzyskane ilości wapnia, z wyjątkiem runi nie 
nawadnianej, są niŜsze od normy Ŝywieniowej jaką podają Falkowski i in. (1990).  

Nie stwierdzono większych wahań w kształtowaniu się zawartości magnezu w runi 
nawadnianej ściekami (tab. 1). Koncentracja tego składnika była niŜsza od wymaganej normy 
Ŝywieniowej, za wyjątkiem zbiorowiska typu Phalaris arundimacea oraz Anthoxanthum 
odoratum i Poa pratensis (na łące nie nawadnianej). Wpływ na to mogło mieć długotrwałe 
nawadnianie łąk ściekami, które zwiększa w roślinach zawartość potasu, a zmniejsza udział 
wapnia i magnezu (Baryła i in. 1999, Marzec 1993, Grabowski i in. 2001).  

Ilość sodu kształtowała się na bardzo niskim poziomie, niezaleŜnie od typu 
florystycznego runi (tab. 1) Nieco większe ilości tego pierwiastka stwierdzono w runi typu 
Phalaris arundinacea oraz Anthoxanthum odoratum i Poa pratensis na obiekcie kontrolnym. 
ObniŜenie absorpcji sodu przez rośliny często związane jest z nadmiernym pobieraniem potasu, 
na co zwracają w swoich badaniach Bieniek i in. (1996).  

O wartości biologicznej paszy decyduje nie tylko odpowiednia zawartość składników 
pokarmowych, ale równieŜ ich wzajemne proporcje (tab. 3). 

Stosunek wagowy Ca : P w badanej runi był z reguły wyŜszy od 1, a więc przewyŜszał 
minimalną normę, natomiast wartości optymalne (Ca : P = 2 : 1) osiągnął w runi typu Phalaris 
arundinacea, Alopecurus pratensis i Phalaris arundinacea oraz Anthoxanthum odoratum i Poa 
pratensis na łące nie nawadnianej (tab. 3). 

Stosowanie ścieków krochmalniczo – browarnianych spowodowało rozszerzenie 
stosunku równowaŜnikowego K : (Ca + Mg), który optymalnie wynosi 1,8, a maksymalnie 2,2. 
NiŜsze od optimum wartości stwierdzono głównie w runi typu Phalaris arundinacea  
oraz Anthoxanthum odoratum na łące nie nawadnianej (tab. 3).  
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WaŜny dla kondycji zwierząt stosunek K : Mg, za wyjątkiem zbiorowiska typu Phalaris 
arundinacea oraz Anthoxanthum odoratum i Poa pratensis na obiekcie kontrolnym, przekraczał 
wartości 6,0, przyjęte za optymalne w paszy (Jokinen 1979).  

Równie waŜny dla procesów fizjologicznych jest stosunek K : Na, którego wartość  
w ujęciu równowaŜnikowym powinna być zbliŜona do 8,0 (Mudd 1979). W runi nawadnianej 
ściekami, niezaleŜnie od typu florystycznego runi, stwierdzono zbyt wysoki stosunek tych 
pierwiastków.  

Relacja Ca : Mg były zbliŜone do normy minimalnej, natomiast K : Ca przekraczały 
wartości powszechnie uznawane w piśmiennictwie (Hołubowicz-Kliza 1998). 

Uwzględniając potrzeby pokarmowe zwierząt w zakresie mikropierwiastków w paszy 
powinno się znajdować ok. 100 mg Fe, 40 –60 mg Mn, 30 mg Zn i 7 mg Cu  
(Falkowski i in. 1990). 

Występująca w runi łąkowej nawadnianej ściekami zawartość miedzi, niezaleŜnie  
od typu florystycznego, kształtowała się poniŜej normy Ŝywieniowej, za wyjątkiem zbiorowiska 
typu Phalaris arundinacea, Anthoxanthum odoratum i Poa pratensis na obiekcie kontrolnym 
(tab.2). Niskie zawartości miedzi wynikają zapewne z lokalizacji łąki na glebach typu 
murszowego, które są ubogie w ten składnik (Nowak 1983, Hołubowicz – Kliza 1998). Ilość 
manganu, niezaleŜnie od typu florystycznego runi, wahała się w szerokich granicach 40,3 – 132,0 
mg Mn·kg-1 s.m. Są to wielkości wystarczające z punktu widzenia Ŝywienia zwierząt (Falkowski 
i in. 1990). RóŜnice w zawartości tego składnika uwarunkowane są składem gatunkowym runi 
łąkowej, fazą rozwojową roślin oraz nawoŜeniem, zwłaszcza azotem dostarczonym w ściekach 
(Grabowski i in. 2000). Koncentracja Ŝelaza w badanej runi nawadnianej ściekami oscylowała  
w granicach optimum dla pełnowartościowego siana. Jak podaje Hołubowicz – Kliza (1998) 
zawartość tego składnika w sianie powinna wynosić 60 – 100mg Fe·kg-1 s.m. 

Zawartość cynku  w runi badanych zbiorowisk roślinnych kształtowała się na zbliŜonym 
poziomie. Są to wielkości zbliŜone do wymaganych norm Ŝywieniowych (30 mg Zn·kg-1 s.m.). 

 
Wnioski 

 
1. Wieloletnie nawadnianie łąk ściekami krochmalniczo- browarnianymi, niezaleŜnie od typu 

florystycznego runi, spowodowało zróŜnicowanie zawartości makro- i mikropierwiastków  
w pozyskiwanej paszy.  

2. Z punktu widzenia Ŝywienia zwierząt, wyprodukowana pasza okazała się zasobna w fosfor, 
mangan, Ŝelazo i cynk, natomiast wykazała wyraźny niedobór wapnia, magnezu,  
sodu i miedzi oraz 2,4 – krotny nadmiar potasu. 

3. Proporcje Ca:P i Ca:Mg oscylowały w granicach przyjętych norm Ŝywieniowych, natomiast 
pozostałe stosunki K:(Ca+Mg), K : Mg i K : Ca przekraczały dopuszczalne wartości  
dla dobrego siana. 
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Value of hay from meadow irrigated with agricultural-food industry sewage 
 

Abstract 
 
In paper presented results of 15-years experiments concerning content of macro- (P, K, 

Ca, Mg and Na) and microelements (Cu, Fe, Mn and Zn) in meadow sward irrigated with starch-
brewery sewage. Obtained results show, that meadow irrigation with sewage, irrespective of 
sward floristic type, caused diversity of macro- and microelements content in gained fodder. In 
animal nutrition point of view, produced hay was phosphorus, manganese, iron and zinc abudant, 
but showed clear calcium, magnesium, sodium and copper deficiency and also twice-fourfold 
potassium excess. Ca:P and Ca:Mg ratio oscillated in borders of accepted nutrition norms, 
however others ratios K:(Ca+Mg), K:Mg and K:Ca exceeded acceptable values of good hay. 

Key words: grasslands, starch-brewery sewage, plant communieties, fodder quality 
 

Kazimierz Grabowski, Stefan Grzegorczyk 

Department of Grassland  
University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. dr hab. Kazimierz Grabowski 
Katedra Łąkarstwa 
UWM Olsztyn 
E-mail: kazik@uwm.edu.pl 

 
 
 
 



Tabela 1. 
Zawartość makropierwiastków w runi pierwszego pokosu nawadnianej ściekami (% s.m.). 

Content of macroelements in the meadow sward irrigated with sewage (% of DM). 
 P   K   Ca   Mg   Na  Ruń typu  

Type of sward 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 

Ao + Pp* 0,39 0,38 0,27 1,78 1,91 1,89 0,76 0,51 0,77 0,26 0,25 0,18 0,02 0,04 0,12 

Pha 0,20 0,29 0,17 2,78 2,66 1,99 0,47 0,58 0,48 0,18 0,22 0,19 0,04 0,10 0,04 

Ap +Are 0,31 0,37 0,29 3,90 4,33 3,39 0,37 0,38 0,46 0,16 0,14 0,12 0,03 0,01 0,03 

Ap + Pha 0,29 0,34 0,33 3,59 3,93 3,35 0,47 0,42 0,66 0,13 0,15 0,14 0,03 0,02 0,02 

Ap 0,37 0,32 0,33 3,85 3,74 3,45 0,47 0,43 0,54 0,14 0,15 0,14 0,03 0,03 0,02 

Ap + Pp 0,36 0,37 0,38 3,96 3,70 3,65 0,41 0,36 0,51 0,13 0,14 0,13 0,03 0,03 0,03 

Ap  +  Ar 0,33 0,46 0,39 3,38 4,08 3,78 0,21 0,38 0,38 0,09 0,14 0,11 0,02 0,01 0,01 

Pp + Ap + Ar 0,40 0,39 0,35 3,58 3,39 3,55 0,32 0,26 0,37 0,14 0,14 0,14 0,03 0,01 0,01 

* obiekt kontrolny nie nawadniany – control (no irrigation) 
Ao+Pp – Anthoxanhtum odoratom + Poa pratensis 
Pha - Phalaris arundinacea 
Ap+Are -  Alopecurus pratensis +Arrhenatherum elatius 
Ap+Pha - Alopecurus pratensis + Phalaris arundinacea 
Ap - Alopecurus pratensis 
Ap+Pp - Alopecurus pratensis + Poa pratensis 
Ap + Ar - Alopecurus pratensis + Agropyron repens 
Pp + Ap +Ar - Poa pratensis + Alopecurus pratensis + Agropyron repens 

 

 



 

 

                        Tabela 2. 
Zawartość mikropierwiastków w runi pierwszego pokosu nawadnianej ściekami (mg · kg-1 s.m.). 

Content of microelements in the meadow sward irrigated with sewage (mg · kg-1 DM). 
 Cu   Mn   Fe   Zn  Ruń typu  

Type of sward 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 

Ao + Pp* 9,9 8,1 8,1 76,7 100,7 119,0 71,5 113,5 80,9 26,6 30,3 29,6 

Pha 3,4 7,0 7,2 48,0 53,2 93,6 71,6 99,5 138,0 22,6 41,2 46,2 

Ap +Are 3,9 6,7 5,0 104,3 65,7 54,9 74,7 65,5 83,5 31,0 30,8 28,4 

Ap + Pha 4,9 6,0 4,5 47,0 40,3 98,9 69,1 77,0 92,4 31,9 31,8 31,1 

Ap 6,0 5,4 5,8 99,7 49,4 53,1 106,6 79,4 102,0 35,0 24,6 29,2 

Ap + Pp 3,6 6,1 3,1 77,4 64,1 66,2 61,1 76,9 85,4 33,9 28,3 21,0 

Ap  +  Ar 4,8 5,3 6,1 81,5 73,3 104,0 58,6 105,2 94,9 22,2 34,3 37,2 

Pp + Ap + Ar 5,5 4,0 6,5 90,5 67,7 132,0 64,1 59,7 88,3 27,9 30,6 37,4 

Objaśnienia jak w tabeli 1  
Explanation see table 1 

 



 

Tabela 3. 
Stosunki ilościowe badanych makropierwiastków w runi łąkowej nawadnianej ściekami.  

Formation of quantitative relations in the meadow sward irrigated with sewage. 
Stosunki - Relations 

Ca : P Ca : Mg K : (Ca+Mg) K : Ca K : Mg K : Na 
Ruń typu 

Type of sward 
1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 

Ao + Pp* 1,95 1,34 2,85 1,75 1,22 2,57 0,76 1,06 0,91 1,20 1,92 1,26 2,11 2,35 3,23 52,49 28,16 9,29 

Pha 2,35 2,00 2,82 1,57 1,58 1,52 1,85 1,44 1,28 3,03 2,35 2,13 4,75 3,72 3,22 40,99 15,69 29,34 

Ap +Are 1,19 1,03 1,59 1,39 1,63 2,30 3,14 3,62 2,63 5,41 5,84 3,78 7,50 9,52 8,69 76,67 255,36 66,64 

Ap + Pha 1,62 1,24 2,00 2,17 1,68 2,83 2,68 3,01 1,98 3,92 4,80 2,60 8,50 8,06 7,36 70,57 115,88 98,78 

Ap 1,27 1,34 1,64 2,01 1,72 2,31 2,81 2,82 2,29 4,20 4,46 3,28 8,46 7,67 7,58 75,68 73,52 101,73 

Ap + Pp 1,14 0,97 1,34 1,89 1,54 2,35 3,24 3,20 2,58 4,95 5,27 3,67 9,37 8,13 8,64 77,85 72,74 71,75 

Ap  +  Ar 0,64 0,83 0,97 1,40 1,63 2,07 4,81 3,41 3,44 8,25 5,51 5,10 11,56 8,97 10,57 99,67 240,62 229,92 

Pp + Ap + Ar 0,80 0,67 1,06 1,37 1,11 1,59 3,32 3,52 3,02 5,74 6,69 4,92 7,87 7,45 7,80 70,38 199,92 209,36 

Objaśnienia jak w tabeli 1  
Explanation see table 1 
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ekologicznych funkcjonujących w województwie podlaskim 
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Rolnictwo ekologiczne jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną na świecie. Polska 

równieŜ dąŜy do zwiększenia tego kierunku produkcji. Produkty rolne pochodzące z produkcji 
prowadzonej metodami ekologicznymi stanowią gwarancję bezpiecznej Ŝywności, a jednocześnie 
produkcja ekologiczna jest przyjazna środowisku naturalnemu. Te walory pozwalają mieć 
przekonanie, Ŝe gospodarowanie w oparciu o walory przyrodnicze będzie stałym elementem 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce.  

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest ściśle związany z jego opłacalnością oraz 
konkurencyjnością wobec innych systemów rolniczych. Opłacalność z jednej strony zaleŜy  
od nakładów ponoszonych na produkcję, równieŜ decydują o niej dochody uzyskane  
ze sprzedaŜy ziemiopłodów. 

Polska ma bardzo dobre warunki zarówno przyrodnicze jaki i społeczne do rozwoju 
rolnictwa ekologicznego. Jednym z waŜniejszych czynników sprzyjających rozwojowi 
ekologicznych metod produkcji w Polsce jest przewaŜający udział rodzinnych gospodarstw 
rolnych, przewaŜnie o wielokierunkowej produkcji. Wiele z nich z pomocą stosunkowo 
niewielkich nakładów byłoby w stanie rozpocząć produkcję Ŝywności metodami ekologicznymi.  

W Polsce w prawdzie sytuacja rolnictwa ekologicznego dopiero kształtuje się, podczas 
gdy w krajach UE wzrasta dynamicznie liczba gospodarstw ekologicznych jak równieŜ rośnie 
szybko powierzchnia uŜytków rolnych, gdzie realizowana jest produkcja metodami 
ekologicznymi. W Polsce jedną z powaŜniejszych barier hamujących rozwój rolnictwa był brak 
uregulowań prawnych, które pojawiły się dopiero w 2001 roku w formie ustawy o rolnictwie 
ekologicznym.  

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce jest uwarunkowany moŜliwościami zbytu jego 
produktów. Oznacza to, Ŝe popyt wewnętrzny i zewnętrzny na Ŝywność ekologiczną jest 
podstawowym determinantem upowszechniania się ekologicznych metod produkcji rolniczej 
(Nestorowicz 2007). 

Sytuacja polskiego rynku Ŝywności ekologicznej zupełnie róŜni się od tej w krajach 
wysoko rozwiniętych. Głównym wyróŜnikiem jest powolny rozwój produkcji, przetwórstwa,  
a co za tym idzie konsumpcji. Polskie rolnictwo ekologiczne ma mniejszą tradycję organizacyjną 
i legislacyjną. Formalnie funkcjonuje ono juŜ 20 lat, ale wymaga wzmoŜonych działań 
organizacyjnych i promocyjnych, mających na celu pobudzenie rynku produktów ekologicznych 
(Łuczka - Bakuła 2004). 

Produkcja ekologiczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów rolnictwa. 
Warunkiem utrzymania tej tendencji jest według Nasalskiego (2006) kwestia stworzenia 
efektywnych kanałów dystrybucji, a następnie ich doskonalenia (Nasalski 2006). 

Wybór kanału dystrybucji ma bardzo duŜe znaczenie dla konsumenta, jak i producenta, 
poniewaŜ od kanału dystrybucji zaleŜy poziom cen Ŝywności ekologicznej. 

 Zapotrzebowanie na produkty ekologiczne wzrasta, jednak istnieją kłopoty z jego 
zaspokojeniem. Trudności te wynikają z niedostatecznego poziomu, ograniczonej dostępności  
i braku róŜnorodności oferty handlowej. Warto zauwaŜyć, Ŝe popyt na Ŝywność ekologiczną 
skoncentrowany jest w duŜych aglomeracjach miejskich, natomiast podaŜ jest bardzo 
rozproszona. Stanowi to podstawową  przyczynę słabo rozbudowanego obrotu handlowego 
(Adamczyk 2007). 

Celem badań była identyfikacja czynników budujących konkurencyjność produktów 
rolnictwa ekologicznego. W badaniach podjęto próbę określenia źródła i skali dochodów 
uzyskiwanych  
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w badanych gospodarstwach ekologicznych, oceny poziomu przetwórstwa i perspektyw rozwoju 
badanych gospodarstw. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych badań dotyczył równieŜ oceny 
motywów zainteresowania ekologicznymi metodami produkcji wśród badanych właścicieli 
gospodarstw oraz identyfikacji sposobów sprzedaŜy produktów uzyskiwanych w gospodarstwie. 

W celu zebrania danych źródłowych posłuŜono się metodą wywiadu bezpośredniego 
wykorzystując przy tym opracowany kwestionariusz wywiadu. Dobór jednostek był nielosowy, 
celowy. Badania przeprowadzono na terenie województwa podlaskiego w gospodarstwach 
ekologicznych, które posiadają juŜ certyfikat zgodności. Badania realizowano w  sierpniu 2008 
roku. Łącznie przeprowadzono 43 wywiady z osobami, które reprezentowały wybrane 
gospodarstwa.  

 
Wyniki badań 

Skala i struktura produkcji w badanych gospodarstwach ekologicznych 
 
W badaniach uwzględniono ocenę produkcji rolnej, jaka była realizowana w badanych 

gospodarstwach ekologicznych. Uwzględniając wielkość powierzchni gospodarstwa wyróŜniono  
5 grup: do 5 ha, od 5,1 do 10 ha, od 10,1 do 20 ha, od 20,1 do 60 ha, powyŜej 60 ha (tabela 1). 
Największą grupę stanowiły gospodarstwa ekologiczne o powierzchni od 20,1 do 60 ha (45%). 
Rzadkością były gospodarstwa ekologiczne, których areał nie przekraczał 5 ha i stanowiły one 
zaledwie 10% gospodarstw. 

 
Tabela 1. 

Powierzchnia ogólna gospodarstwa w badanych gospodarstwach ekologicznych. 
Średnia wielkość gospodarstwa w ha: Struktura w % 

do 5 10 

od 5,1 do 10 15 

od 10,1 do 20 30 

od 20,1 do 60 45 

powyŜej 60 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

 
Badane gospodarstwa jednak, to głównie obiekty do 20 ha, w tym przedziale mieściło się 

55%, co oznacza, Ŝe dominują w tej grupie gospodarstwa małe. Jak wskazuje Łuczka – Bakuła 
(2007) cechą charakterystyczną gospodarstw ekologicznych jest duŜe rozdrobnienie z tendencją 
do wzrostu. W ostatnich latach liczby tych gospodarstw w Polsce południowo – wschodniej 
wzrasta. Najmniejsze gospodarstwa, o średniej powierzchni 11 ha, są zlokalizowane  
w województwie świętokrzyskim.  

Interesującym jest fakt, Ŝe gospodarstwa ekologiczne, które ubiegają się o certyfikat  
są juŜ w kategorii średnich i ich areał wynosi ponad 15 ha. Pokazuje to na moŜliwości 
zwiększenia potencjału produkcji i jednocześnie moŜliwości jej specjalizacji, a ta daje szansę  
na uregulowanie podaŜy. 

W badaniach uwzględniono takŜe informacje dotyczące wielkości i struktury upraw jakie  
są realizowane w badanych gospodarstwach. Jak wskazują przeprowadzone badania w przypadku 
35% gospodarstw jest to działalność wielokierunkowa. Produkcję zwierzęcą deklarowało teŜ 
35% badanych gospodarstw, 30% gospodarstw ekologicznych zadeklarowało produkcję roślinną  
(rysunek 1). 
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produkcja 
wielokierunkowa

35%

produkcja zwierzęca
35%

produkcja roślinnna
30%

Rys. 1 . Kierunki produkcji w badanych gospodarstwach ekologicznych (%). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 
W gospodarstwach rolnych o wielokierunkowej produkcji często obserwuje się zjawisko 

samozaopatrzenia. Biorąc pod uwagę produkcję z wykorzystaniem metod ekologicznych bardzo 
częstym jest argument bezpieczeństwa surowca, stąd to zjawisko jest powszechne. Małe czy 
średnie gospodarstwa często prezentują tradycyjny model, czyli wielokierunkowa produkcja, 
argumentowana zmniejszonym ryzykiem produkcji choć równie często są to uwarunkowania 
emocjonalne. Gospodarstwa ekologiczne ze względu na komercyjną handlową działalność 
prowadzą ten rodzaj produkcji, co daje im moŜliwość własnego surowca, bogatego asortymentu  
i większą konkurencyjność asortymentową. Specjalizacja moŜe ograniczyć sprzedaŜ, jednak  
w przypadku duŜych gospodarstw jest wskazana i konieczna ze względu na rozwój przetwórstwa, 
które moŜe funkcjonować o ile będzie zaplecze duŜej ilości, jednolitej jakości surowca.  

W badaniach podjęto próbę analizy przeznaczenie ziarna wyprodukowanego  
w gospodarstwie ekologicznym. Większość gospodarstw przeznaczało owe ziarno na pasze 
(70%). Jak wynika z tabeli 2 tylko 10% wyprodukowanego ziarna w badanych gospodarstwach 
przeznaczane jest do produkcji Ŝywności ekologicznej. Natomiast 40% ziarna jest sprzedawane. 

 
Tabela 2. 

Przeznaczenie ziarna wyprodukowanego w badanych gospodarstwach ekologicznych (w %). 
Wyszczególnienie Struktura (w %) 
Na paszę 70 
Na sprzedaŜ 40 
Do produkcji Ŝywności ekologicznej 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
 
Wyniki wywiadów potwierdzają, iŜ 70% gospodarstw surowiec (ziarno) przeznacza  

na samozaopatrzenie, co niestety ogranicza rozwój przetwórstwa i dostęp do surowca 
pochodzącego  
z upraw ekologicznych. W produkcji zwierzęcej jaką prowadziły badane gospodarstwa 
ekologiczne dominowały głównie hodowla była mlecznego (55%) i  trzody chlewnej (tabela 3). 
Średnia wielkość stada bydła mlecznego wynosiła ponad 11 sztuk, średnia wielkość stada bydła 
opasowego – ponad 3 sztuki, natomiast trzody chlewnej – około 5 sztuk. Ponadto w badanych 
gospodarstwach oprócz bydła i trzody chlewnej hodowana bydło opasowe (10%), konie (15%),  
kozy (10%) i drób (5%).  
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Tabela 3. 
Struktura pogłowia zwierząt w badanych gospodarstwach ekologicznych (w %). 

Wyszczególnienie Struktura (w %) 
Bydło mleczne: 55 
Wielkość stada w sztukach: 
do 5 45,5 
6-10 18,2 
11-30 27,3 
powyŜej 30 9,1 
Trzoda chlewna: 50 
Wielkość stada w sztukach: 
do 5 70 
6-10 30 
Bydło opasowe do 5 sztuk 10 
Konie: średnia wielkość stada  3 sztuki 15 
Kozy: średnia wielkość stada  16 sztuki 10 
Drób: średnia wielkość stada  20 sztuki 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Problemem  gospodarstw ekologicznych jest takŜe rozdrobniona produkcja zwierzęca. 

Konsumenci Ŝywności ekologicznej często zgłaszają zapotrzebowanie na produkty zwierzęce,  
a często nie ma ich a asortymencie i jest to jedna z barier konsumpcji tej Ŝywności. 
Rozdrobnienie produkcji w gospodarstwach ekologicznych powoduje, Ŝe brakuje surowca  
dla przetwórni, a niewielkie ich ilości nie są w stanie utrzymać cyklu produkcyjnego i pełnej 
oferty rynkowej. 

 
Poziom przetwórstwa oraz polityka cen i sprzedaŜy produktów  

w badanych gospodarstwach ekologicznych 
 
Aktualny i przyszły rozwój rolnictwa ekologicznego jest ściśle związany z jego 

opłacalnością oraz konkurencyjnością wobec innych systemów rolniczych. Opłacalność z jednej 
strony zaleŜy od kosztów (nakładów) ponoszonych na produkcję, z drugiej strony decydują o niej 
dochody uzyskane ze sprzedaŜy ziemiopłodów. 

Przeprowadzone badania w gospodarstwach ekologicznych pozwoliły na zgromadzenie 
informacji dotyczącej skali produkcji. Rolnictwo ekologiczne moŜe być konkurencyjne wobec 
rolnictwa konwencjonalnego, gdzie podstawą opłacalności tego sposobu gospodarowania  
są wyŜsze ceny ziemiopłodów oraz dopłaty uzyskiwane z tytułu gospodarowania przyjaznego dla 
środowiska. Wśród 43 gospodarstw ekologicznych w których przeprowadzono wywiady 95%  
z nich uzyskiwało dochody z produkcji rolniczej. Ponad 31% badanych gospodarstw 
prowadzących produkcję metodami rolnictwa ekologicznego osiągało dochody z produkcji  
w wysokości od 10001 zł do 20000 zł w ciągu roku. Nieco ponad 5% badanych gospodarstw 
osiąga dochody z produkcji powyŜej 100000 zł (tabela 4).  
 

Tabela 4. 
Wysokość rocznych dochodów uzyskiwanych z produkcji metodami rolnictwa ekologicznego 

wśród badanych gospodarstw (w %).  
Przedziały dochodów (w zł) Struktura (w %) 
Do 5000 10,53 
Od 5001 do 10000 21,05 
Od 10001 do 20000 31,58 
Od 20001 do 50000 10,53 
Od 50001do 100000 21,05 
PowyŜej 100000 5,26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Mała skala produkcji rolnej w gospodarstwach ekologicznych, często daje pogląd  
o niewielkich dochodach. Wzrost areału czy pogłowia obniŜa koszty stałe, zwiększa dopłaty  
i wówczas skala dochodów jest większa. 

Z dopłat ekologicznych korzystało 100% badanych gospodarstw, w przypadku 35% były  
to dopłaty w wysokości od 5001 zł do 10000 zł (tabela 5). Około 30% badanych obiektów 
osiągnęło dopłaty w wysokości od 10001 zł do 20000 zł. Zaledwie 5 % gospodarstw otrzymało 
dopłaty w wysokości od 20001 zł do 50000zł. 

 
 Tabela 5. 

Wysokość uzyskanych dopłat z produkcji metodami rolnictwa ekologicznego wśród 
badanych gospodarstw (w %). 

Przedziały dopłat (w zł) Struktura (w %) 
Do 5000 30 
Od 5001 do 10000 35 
Od 10001 do 20000 30 
Od 20001 do 50000 5 
PowyŜej 50000 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Gospodarstwo ekologiczne pozyskuje środki zarówno z produkcji jak i z dopłat  

dla gospodarstwa ekologicznego. 40% badanych gospodarstw ekologicznych uzyskało dochód  
w wysokości od 20001 zł do 50000 zł(tabela 6). 

 
Tabela 6.  

Wysokość rocznych dochodów uzyskiwanych z produkcji metodami rolnictwa 
ekologicznego łącznie z dopłatami do tej produkcji wśród badanych gospodarstw (w %).  

Przedziały dochodów (w zł) Struktura (w %) 
Do 5000 5 
Od 5001 do 10000 5 
Od 10001 do 20000 25 
Od 20001 do 50000 40 
Od 50001 do 100000 20 
PowyŜej 100000 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Analizując dochody ogółem w badanych gospodarstwach ekologicznych, moŜna 

zauwaŜyć zdecydowaną poprawę warunków ich funkcjonowania, gdyŜ około 60% gospodarstw 
uzyskuje dochody przedziale od 20000 do 100000 zł rocznie 

Poddając analizie wartość rocznych dochodów ogółem na 1 osobę zatrudnioną  
w gospodarstwie,  to 35% gospodarstw osiąga dochód w wysokości od 20000 zł do 50000 zł.  
Tylko  
5% gospodarstw osiąga dochód do 5000 zł, a powyŜej 50000 zł – 10% badanych gospodarstw 
ekologicznych.   
 

Tabela 7. 
Wysokość rocznych dochodów ogółem pozyskiwanych z rolnictwa ekologicznego w przeliczeniu  

na 1 osobę zatrudnioną w gospodarstwie (w %). 
Przedziały dochodów (w zł) Struktura (w %) 
Do 5000 5 
Od 5001 do 10000 25 
Od 10001 do 20000 25 
Od 20001 do 50000 35 
PowyŜej 50000 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Mimo, Ŝe z ekologicznego gospodarowania płyną liczne korzyści to wielu rolników 
uwaŜa, iŜ istnieje problem ze zbytem wyprodukowanych towarów. Wielu teŜ z nich sprzedaje 
swoje produkty po cenach produktów konwencjonalnych.  Poddając analizie formy zbytu  
w przypadku 55% badanych gospodarstw ekologicznych sprzedaŜ odbywa się bezpośrednio  
w gospodarstwie w tym takŜe dla sąsiadów. Połowa badanych gospodarstw sprzedaje swoje 
produkty do przetwórstwa, a  około 35% sprzedaje swoje produkty takŜe na targowiskach  
i rynkach.  

 
Tabela 8. 

Sposoby sprzedaŜy produktów z gospodarstwa ekologicznego (w %). 
Kanał sprzedaŜy Struktura (w %) 

SprzedaŜ bezpośrednia, głównie dla turystów 
(agroturystyka) 

10 

Inna sprzedaŜ bezpośrednia w gospodarstwie  
(takŜe sąsiadom) 

55 

SprzedaŜ do firm zajmujących się konfekcjonowaniem, 
pakowaniem 

5 

Rynek, targ 35 
SprzedaŜ do przetwórstwa 50 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Koniecznym jest stworzenie kanałów dystrybucji produkcji ekologicznej. Efektywny 

system sprzedaŜy pozwoli na sprawne funkcjonowanie obrotu tymi produktami, zapewniając 
akceptowalne warunki zarówno producentom jak i przetwórcom. 

W badaniach podjęto próbę analizy zainteresowań klientów ofertą gospodarstw 
ekologicznych. Jak wynika z przeprowadzonych badań największym zainteresowaniem 
konsumentów cieszy się mleko i jego przetwory (45%), 35% badanych właścicieli gospodarstw 
wskazuje na  mięso i jego przetwory. Co czwarty badany uznał, Ŝe owoce (tabela 9). 

 
Tabela 9. 

Produkty, które cieszą się największym zainteresowaniem konsumentów (w %). 
Rodzaj produktu Struktura w % 
Owoce 25 
Warzywa 18 
Mleko i przetwory 45 
Mięso i przetwory 35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
Działalność promocyjna jest głównym zadaniem gospodarstw ekologicznych aby mogły 

one zareklamować swoje produkty ekologiczne, a następnie je sprzedać potencjalnym klientom. 
śadne  
z badanych gospodarstw ekologicznych nie reklamuje swojego gospodarstwa, swoich produktów  
w telewizji, ani w prasie, równieŜ nie wykorzystują takich form jak ulotki czy plakaty. Wśród 
badanych gospodarstw tylko 30% z nich podejmuje jakieś kroki w kierunku promocji swojej 
Ŝywności, w tym: 

• 50% wystawia się na wystawie w Szepietowie, 
• 33% promuje swoje produkty na róŜnych Jarmarkach, 
• 17% uczestniczy w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. 
Promocje produkt znacznie mogłyby ułatwić zrzeszanie się rolników w grupy 

producencie, lecz większość producentów produktów ekologicznych nie jest jeszcze przekonana 
do tego rodzaju działalności. Brak marketingu i dobrej reklamy gospodarstw ekologicznych jest 
jedną z barier rozwoju rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne wymaga więc podjęcia 
zdecydowanych działań w kierunku promocji swoich produktów. 
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Wśród badanych gospodarstw ekologicznych tylko 15% z nich posiada propozycje 
promocyjne dla swoich stałych klientów. Natomiast 85% nie ma takich propozycji.   

 
Motywy oraz perspektywy realizacji produkcji metodami rolnictwa ekologicznego  

w badanych gospodarstwach 
 

Polska posiada wiele cech i uwarunkowań sprzyjających rozwojowi rolnictwa 
ekologicznego, między innymi duŜe zasoby ludności na wsi, niskie koszty siły roboczej, małe 
zanieczyszczenie środowiska (Grzybowska – Brzezińska, Ponichtera  2008). 

Głównym motywem zainteresowania rolników ekologicznymi metodami produkcji była 
moŜliwość uzyskania dopłat – 85% wskazań oraz niechęć do stosowania chemicznych środków   
w produkcji rolniczej – 35% ankietowanych, równieŜ istotna była troska o zdrowie własne  
i rodziny (tabela 10) 

 
Tabela 10. 

Główne motywy zainteresowania się ekologicznymi metodami produkcji w opinii 
badanych właścicieli gospodarstw ekologicznych (w %). 

Wyszczególnienie Struktura (w %) 
MoŜliwość uzyskania dopłat 85 
WyŜsze ceny za produkty ekologiczne 20 
Słuszność koncepcji rolnictwa nieszkodzącego 
środowisku naturalnemu 

25 

Troska o zdrowie własnej rodziny 30 
MoŜliwość wytwarzania wysokiej jakości 

produktów 
15 

Niechęć do stosowania chemicznych środków w 
produkcji rolniczej 

35 

  Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
W opinii 70% badanych właścicieli gospodarstw ekologicznych posiadających certyfikat 

zgodności nie prowadzą dodatkowej działalności gospodarczej poza produkcją rolniczą. 
Natomiast 30% badanych gospodarstw prowadzi taką działalność. W badanych gospodarstwach 
ekologicznych duŜym zainteresowaniem cieszy się agroturystyka (33,3%). Oprócz tego 
prowadzona jest takŜe działalność handlowa (16,6%). 

Gospodarstwa ekologiczne planują inwestycje, które są związane z rozwojem 
gospodarstwa. 20% badanych właścicieli gospodarstw ekologicznych za najwaŜniejszą 
inwestycję w swoim gospodarstwie uznało zwiększenie areału upraw owoców (tabela 11). 

 
Tabela 11. 

Planowane inwestycje w badanych gospodarstwach ekologicznych (w%) 
Rodzaj inwestycji  Struktura (w %) 
Rozbudowa budynków 15 
Zakup maszyn, urządzeń 15 
Zakup ziemi 10 
Wzrost pogłowia zwierząt 10 
Wzrost dzierŜawy 5 
Zwiększenie areału upraw zbóŜ - 
Zwiększenie areału upraw warzyw 5 
Zwiększenie areału upraw owoców 20 
Wzrost przetwórstwa 10 
Wprowadzenie usług 
agroturystycznych 

- 

Uruchomienie sprzedaŜy 5 
Inne 5 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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 Ponad 15% badanych właścicieli za główną inwestycję w swoim gospodarstwie uznało 
rozbudowę budynków, a takŜe zakup maszyn i urządzeń. Po 10% badanych zadeklarowało,  
Ŝe w przyszłości planują zakup ziemi,  wzrost pogłowia zwierząt, a takŜe wzrost przetwórstwa. 

Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe gospodarstwa ekologiczne  nie są nastawione  
na politykę przetrwania, wiele z nich podejmuje próby inwestycji i planuje rozwój chcąc 
osiągnąć wyŜszy poziom produkcji i przewagę konkurencyjną. 

 
Podsumowanie i wnioski 

 
Rolnictwo ekologiczne w Polsce ma szanse stać się znaczącym elementem rozwoju 

polskiego rolnictwa. Aby rolnictwo ekologiczne stanowiło istotny składnik rolnictwa 
zrównowaŜonego  
w najbliŜszych latach powinien nastąpić skokowy wzrost jego udziału. PoŜądany byłby wzrost  
do poziomu co najmniej 2% powierzchni UR, a docelowo nawet do 10 – 15%. NajwaŜniejszą 
przesłanką ekspansji tego systemu rolnictwa wydaje się fakt, Ŝe ukierunkowanie na rolnictwo 
ekologiczne daje większe szanse konkurowania na rynku międzynarodowym, w porównaniu  
do rolnictwa konwencjonalnego. Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce 
warunkuje wykorzystanie silnych stron oraz istniejących szans dla tego typu produkcji rolniczej 
w naszym kraju. 

Wydaje się, Ŝe wprowadzenie dotacji oŜywiło rynek Ŝywności ekologicznej. Wysoką 
jakość produktów ekologicznych moŜna zapewnić tylko w drodze ścisłego przestrzegania 
kryteriów produkcji oraz niezaleŜnej kontroli.   Polskie produkty ekologiczne są doskonałej 
jakości i śmiało mogą konkurować z Ŝywnością produkowaną w Unii dzięki niŜszymi cenom  
i smakowitości. 

Jednak bardziej intensywny rozwój rynku tej Ŝywności w Polsce, będzie zaleŜał  
od konsekwentnych działań rządu, wspierających producentów i przetwórców ekologicznych,  
a takŜe od rozwoju świadomości ekologicznej wśród polskich konsumentów. 

Głównym motywem zainteresowania rolników ekologicznymi metodami produkcji była 
moŜliwość uzyskania dopłat tak wskazało 85% badanych oraz niechęć do stosowania 
chemicznych środków w produkcji rolniczej (35%). Wartość rocznych dochodów ogółem 
(wartość sprzedaŜy i wartość dopłat) na 1 osobę zatrudnioną w gospodarstwie  w przypadku 35% 
badanych gospodarstw osiągało poziom od 20000 zł do 50000 zł.   

Wielu rolników wskazało, iŜ istnieje problem ze zbytem wyprodukowanych towarów  
i byli zmuszeni ustalać ceny swoich produktów na poziomie cen produktów uzyskiwanych  
z rolnictwa konwencjonalnego. Jak wynika z przeprowadzonych badań 55% badanych 
gospodarstw ekologicznych sprzedaje swoje produkty bezpośrednio w gospodarstwie, równieŜ 
około 50 % badanych przekazuje swoje produkty do przetwórstwa. Koniecznym jest więc 
stworzenie kanałów dystrybucji Ŝywności ekologicznej oraz uruchomienie efektywniejszej 
promocji produkcji ekologicznej.   

Najpopularniejszym produktem ofercie handlowej badanych gospodarstw jest mleko  
i jego przetwory oraz mięso i jego przetwory.  

Ogromnie waŜnym zagadnieniem jest wspieranie rozwoju przetwórstwa Ŝywności 
ekologicznej i organizacji rynku tych produktów. Dalszy rozwój rynku Ŝywności ekologicznej  
w Polsce wymaga podjęcia działań, które doprowadzą do większego zróŜnicowania podaŜy 
Ŝywności ekologicznej i dostosowania oferty do oczekiwań konsumentów.  

Jednak mała skala produkcji i przetwórstwa powoduje, Ŝe oferta rynkowa produktów 
ekologicznych jest mało konkurencyjna  pod względem róŜnorodności asortymentu, dostępności  
i atrybutów handlowych. 
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Ocena zróŜnicowania parametrów jakościowych nasion wybranych 
odmian podstawowych gatunków traw pastewnych 

 
Wanda Harkot, Zbigniew Czarnecki, Adam Gawryluk 

 
 

Streszczenie 

 

Badaniami objęto łącznie 31 odmian następujących gatunków traw pastewnych: Festuca 
pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perenne i Phleum pratense. W badaniach określono masę 
tysiąca nasion, energię i zdolność kiełkowania nasion oraz wysokość siewek i długość korzeni  
po upływie 5, 10, 15, 20, 25 i 30 dni od daty załoŜenia doświadczenia. RóŜnice między 
odmianami pod względem masy tysiąca nasion były znaczne i u poszczególnych gatunków 
wartość tej cechy kształtowała się w zakresie: Festuca pratensis 1,52-2,36 g, Dactylis glomerata 
0,82-1,85 g, Lolium perenne 1,39-2,90 g i Phleum pratense 0,40-0,54 g. Odmiany podstawowych 
gatunków traw pastewnych znacznie róŜniły się takŜe pod względem energii i zdolności 
kiełkowania nasion oraz tempa początkowego wzrostu i rozwoju. 
Słowa kluczowe: odmiany, trawy pastewne, początkowy rozwój 
 

Wprowadzenie 
 

Jakość mieszanki pastewnej w duŜym stopniu jest uzaleŜniona od zastosowanych 
gatunków i odmian traw. KaŜdy składnik mieszanki powinien być dobrej jakości i cechować się 
przede wszystkim dobrą enerią i zdolnością kiełkowania nasion oraz szybkim początkowym 
tempem wzrostu i rozwoju [Falkowski i in. 1994]. Z dotychczasowych badań wynika, Ŝe nie 
tylko gatunki, ale takŜe odmiany traw mogą znacznie róŜnić się pod względem początkowego 
wzrostu i rozwoju [Harkot i in. 2000; Harkot i in. 2002, Patrzałek 1996; Pawluśkiewicz 2000]. 
Szybkość początkowego wzrostu korzeni oraz części nadziemnej roślin jest charakterystyczna dla 
poszczególnych gatunków i przede wszystkim jest uwarunkowana genetycznie, jednak wykazuje 
teŜ duŜą zmienność pod wpływem czynników środowiska. Szybki rozwój siewek i korzeni ma 
decydujący wpływ na instalację roślin, zwłaszcza w niekorzystnych warunkach siedliskowych, 
np. w warunkach suszy [Patrzałek 2000]. 

Aktualnie do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Uprawnych wpisywane są nowe, 
zarówno krajowe, jak i zagraniczne odmiany traw, jednak Centralny Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych nie prowadzi badań dotyczących wartości uŜytkowej tych odmian. Stąd 
dokładne poznanie róŜnic między odmianami traw pastewnych pod względem początkowego 
wzrostu i rozwoju jest niezbędne do ich właściwego stosowania. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena jakości nasion oraz początkowego wzrostu  
i rozwoju wybranych odmian następujących gatunków traw pastewnych: Festuca pratensis, 
Dactylis glomerata, Lolium perenne i Phleum pratense. 

 
Materiał i metody badań 

 
Badaniami objęto odmiany następujących gatunków traw pastewnych: Festuca pratensis 

(Ardenna, Artema, Dagra, Damara i Wanda), Dactylis glomerata (Amera, Amila, Bepro, Berta, 
Dika, Krysta, Minora, Nera i Tukan), Lolium perenne (Akwamaryn, Anna, Argona, Arka, Bajka, 
Diament, Gagat, Maja, Marysieńka, Naki, Rela i Solen) i Phleum pratense (Kaba, Karta, Obra, 
Orlica i Prosna). Z kaŜdej partii nasion pobrano reprezentatywne próbki (po 20 g nasion w trzech 
powtórzeniach), w których określono udział zanieczyszczeń, masę tysiąca nasion oraz enerię  
i zdolność kiełkowania. Nasiona testowanych gatunków (po 100 sztuk w trzech powtórzeniach) 
umieszczono na bibule chromatograficznej ułoŜonej na folii aluminiowej. Całość zawinięto  
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w rulon, aby ograniczyć parowanie, następnie rulony umieszczono w pojemnikach z wodą 
destylowaną. Woda zwilŜała bibułę i zapewniała nasionom stały poziom uwilgotnienia. Energię 
kiełkowania nasion F. pratensis, L. perenne i P. pratense określono po 5 dniach, zaś Dactylis 
glomerata po 7 dniach [PN-79/R-65950]. Natomiast zdolność kiełkowania nasion: Phleum 
pratense po 10 dniach, Festuca pratensis i Lolium perenne po 14 dniach, zaś Dactylis glomerata 
po 21 dniach. Po upływie 5, 10, 15, 20, 25 i 30 dni od daty załoŜenia doświadczenia mierzono 
takŜe wysokość siewek oraz długość korzeni (w mm) w celu określenia tempa początkowego 
wzrostu i rozwoju poszczególnych odmian. 

 
Wyniki badań i dyskusja 

 
Masa tysiąca nasion była zbliŜona tylko u badanych odmian Phleum pratense (0,4-0,5 g), 

natomiast u odmian pozostałych gatunków była bardziej zróŜnicowana i kształtowała się  
w zakresie: Festuca pratensis 1,5-2,4 g, Dactylis glomerata 0,8-1,9 g oraz Lolium perenne 1,4-
2,9 g (tab. 1). Z kolei niską energię kiełkowania nasion wykazywały odmiany D. glomerata i F. 
pratensis, a znacznie wyŜszą L. perenne i P. pratense. Wśród odmian D. glomerata najniŜszą 
energię kiełkowania nasion wykazywały odmiany Bepro, Minora i Tukan (27,0-30,7%).  
U pozostałych odmian tego gatunku energia kiełkowania nasion była wyŜsza, jednak nie 
przekraczała 53,3%. Lepszą enerię kiełkowania nasion wykazywały natomiast odmiany F. 
pratensis. Wśród odmian tego gatunku niską energię kiełkowania stwierdzono tylko u odmiany 
Artema (44,7%), zaś u pozostałych odmian energia kiełkowania nasion była wyŜsza  
(60,3-80,3%). Prawie wszystkie badane odmiany Lolium perenne wykazywały energię 
kiełkowania nasion na poziomie 75,5-82,3%. Wyjątek stanowiły odmiany Rela, Solen i Arka,  
u których energia kiełkowania była niŜsza (odpowiednio 54,7%, 67,0% i 69,3%). Natomiast 
energia kiełkowania nasion większości odmian P. pratensis kształtowała się na wysokim  
i wyrównanym poziomie (82,3-86,3%), za wyjątekiem odmiany Prosna (59,3%). RównieŜ  
z kontroli prowadzonych przez Inspekcje Nasienną [Witkowska 1999], a takŜe z innych badań 
dotyczących jakości nasion mieszanek traw gazonowych [Małuszyńska i Prończuk 1994; Harkot 
i in. 2000; Harkot i in. 2002] wynika, Ŝe jakość materiału siewnego traw moŜe znacznie róŜnić 
się zarówno pod względem czystości, jak i energii oraz zdolności kiełkowania nasion i często nie 
spełnia wymagań polskiej normy [PN-79/R-65950]. 

W porównaniu do energii, zdolność kiełkowania nasion badanych odmian traw 
pastewnych była wyŜsza i bardziej wyrównana, jednak u większości odmian kształtowała się  
na poziomie nie przekraczającym 90%. Wśród odmian F. pratensis wysoką zdolnością 
kiełkowania nasion wyróŜniły się odmiany Dagra i Damara (91,7 i 95,0%), D. glomerata Bepro, 
Nera, Tukan, Amera, Krysta i Dika (93,0-98,0%), L. perenne Marysieńka i Rela (91,0-98,5%) 
oraz P. pratensis odmiana Obra (94,7%).  

Początkowy wzrost i rozwój siewek w poszczególnych terminach pomiarów był 
uzaleŜniony zarówno od badanych gatunków, jak i odmian traw (tab. 2). Szybsze tempo wzrostu 
i rozwoju, zwłaszcza w początkowym okresie pomiarów stwierdzono u L. perenne i F. pratensis, 
zaś wolniejsze u D. glomerata i P. pratense. Wśród badanych odmian L. perenne pod względem 
wysokości siewek oraz długości korzeni w poszczególnych terminach pomiarów wyróŜniły się 
odmiany Gagat, Akwamaryn i Rela. JuŜ w 5 dniu kiełkowania wysość siewek tych odmian była 
nawet 5-krotnie wyŜsza, w porównaniu do odmian Argona i Marysieńka (7,0 i 7,1 mm). W tym 
czasie wysokość siewek pozostałych odmian tego gatunku kształtowała się na zbliŜonym 
poziomie. Szybkim tempem początkowego wzrostu wśród odmian F. pratensis wyróŜniły się 
odmiany Dagra i Ardenna, u których wysokość siewek w 5, 10 i 15 dniu kiełkowania była nawet 
od 3 do 4 razy większa, niŜ odmian Artema i Wanda (w 5 dniu odpowiednio 4,2 i 7,0 mm,  
w 10 dniu 25,3 i 38,5 mm oraz w 15 dniu 46,1 i 53,9 mm). Wśród odmian D. glomerata szybkim 
wzrostem siewek w 5 dniu kiełkowania wyróŜniły się odmiany Amila (19,9 mm), Nera (6,0 mm) 
i Dika (3,9 mm), zaś wolniejszym Minora (1,9 mm) i Bepro (1,3 mm). RównieŜ w późniejszym 
okresie rozwoju odmiana Dika D. glomerata wyróŜniała się pod względem tej cechy, natomiast 
pozostałe odmiany tego gatunku charakteryzowały się zbliŜoną wysokością siewek. RównieŜ 
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odmiany Karta i Kaba Phleum pratense w początkowym okresie rozwoju, zwłaszcza w 5 i 10 
dniu kiełkowania wykazywały prawie dwukrotnie szybsze tempo początkowego wzrostu,  
w przeciwieństwie do odmian Prosna i Orlica. W późniejszym okresie odmiany Karta i Kaba 
wykazywały szybsze tempo wzrostu, niŜ pozostałe odmiany P. pratense, jednak róŜnice  
w wysokości siewek były znacznie mniejsze. 

 
Wnioski 

 
1. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe odmiany podstawowych gatunków traw 

pastewnych znacznie róŜniły się pod względem masy tysiąca nasion, energii i zdolności 
kiełkowania oraz tempa początkowego wzrostu i rozwoju. 

2. ZbliŜoną masę tysiąca nasion wykazywały tylko odmiany Phleum pratense, natomiast 
między odmianami Festuca pratensis, Dactylis glomerata i Lolium perenne występowały 
nawet 1,5-2-krotne róŜnice pod względem masy tysiąca nasion. 

3. Niską energię i zdolność kiełkowania nasion wykazywały odmiany Artema i Wanda 
Festuca pratensis, Solen i Arka Lolium perenne oraz Prosna Phleum pratense. Energia 
kiełkowania nasion wszystkich odmian Dactylis glomerata była niska i nie przekraczała 
55%, natomiast niską zdolność kiełkowania nasion wykazywały tylko odmiany  
Berta i Amila. 

4. Szybkim tempem początkowego rozwoju wyróŜniały się odmiany Gagat, Akwamaryn  
i Rela Lolium perenne, Ardenna i Dagra Festuca pratensis, Amila, Nera i Dika Dactylis 
glomerata oraz Karta i Kaba Phleum pratense. 

5. Odmiany traw pastewnych o szybkim początkowym tempie rozwoju są szczególnie 
przydatne do mieszanek stosowanych w specyficznych warunkach siedliskowych, 
zwłaszcza zakładania i regeneracji uŜytków zielonych na glebach skłonnych  
do przesychania. 
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Differentiation of quality parameters of selected fodder grass varieties seeds 
 

Abstract 
 
The survey included 31 varieties of the following fodder grass species: Festuca 

pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perenne, and Phleum pratense. The study consisted of 
determinations of 1000-grain weight, seed germination energy and ability, as well as seedling 
height and root length at 5, 10, 15, 20, 25, and 30 days after the experiment setting. Considering 
the 1000-grain weight, the differences between varieties were significant reaching for particular 
species as follows: Festuca pratensis 1.52-2.36 g, Dactylis glomerata 0.82-1.85 g, Lolium 
perenne 1.39-2.90 g, and Phleum pratense 0.40-0.54 g. Varieties of general fodder grass species 
were also distinct in reference to their seed germination energy and ability as well as the rate of 
their initial growth and development. 
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Tabela 1.  
Masa tysiąca nasion (g) oraz energia i zdolność kiełkowania nasion (%) badanych odmian 

Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perenne i Phleum pratense. 
Table 1.  

1000-grain weight (g) as well as seed germination energy and ability (%) of studied varieties of 
Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perenne, and Phleum pretense. 

Odmiana 
Varieties 

MTN (g) 
1000-grain weight (g) 

Energia kiełkowania 
Germination energy 

Zolność kiełkowania 
Germination ability 

Festuca pratensis 
Ardenna 2,2 80,3 88,0 
Artema 1,5 44,7 84,3 
Dagra 2,4 81,0 91,7 
Damara 1,7 60,3 95,0 
Wanda 1,6 61,0 83,4 

Dactylis glomerata 
Amera 1,1 53,3 96,7 
Amila 0,8 45,7 89,4 
Bepro 1,2 27,0 93,0 
Berta 1,1 34,3 87,5 
Dika 1,2 39,4 98,0 
Krysta 1,0 40,7 97,0 
Minora 1,1 29,3 86,7 
Nera 1,9 44,3 94,0 
Tukan 1,0 30,7 96,5 

Lolium perenne 
Akwamaryn 2,9 79,7 87,6 
Anna 1,6 78,0 84,3 
Argona 1,6 77,3 88,3 
Arka 1,8 69,3 85,7 
Bajka 1,8 82,3 83,7 
Diament 2,5 75,5 80,0 
Gagat 2,9 82,3 85,5 
Maja 2,5 77,3 82,7 
Marysieńka 1,4 75,3 91,0 
Naki 1,7 81,3 89,0 
Rela 1,4 54,7 98,5 
Solen 2,0 67,0 76,0 

Phleum pratense 
Kaba 0,4 85,7 89,7 
Karta 0,5 86,3 89,3 
Obra 0,4 86,3 94,7 
Orlica 0,5 82,3 83,7 
Prosna 0,5 59,3 70,0 
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Tabela 2.  
Wysokość siewek (a) i długość korzeni (b) badanych odmian Festuca pratensis, Dactylis 

glomerata, Lolium perenne i Phleum  pratense w 5, 10, 15, 20, 25 i 30 dniu kiełkowania (w mm). 
Table 2.  

Seedling height (a) and root length (b) of studied varieties of Festuca pratensis, Dactylis glomerata, 
Lolium perenne, and Phleum pratense at 5, 10, 15, 20, 25, and 30 germination day (in mm). 

Odmiana 5 dzień 10 dzień 15 dzień 20 dzień 25 dzień 30 dzień 

Varieties a b a b a b a b a b a b 

Festuca pratensis 

Ardenna 19,1 19,7 70,5 24,8 74,8 29,3 88,7 30,2 90,2 35,1 102,2 37,8 
Artema 4,2 5,3 25,3 16,0 46,1 17,7 58,8 19,5 60,8 21,8 83,5 33,1 

Dagra 19,5 21,1 63,7 29,2 72,6 30,9 79,9 37,4 94,0 38,7 100,3 38,7 

Damara 13,7 9,4 44,4 16,8 64,9 16,8 78,8 17,5 84,1 22,0 93,3 30,3 

Wanda 7,0 7,7 38,5 17,6 53,9 20,6 62,1 17,5 62,1 18,9 82,0 30,4 

Dactylis glomerata 

Amera 2,1 8,1 34,0 24,1 50,4 24,9 55,7 25,1 62,9 25,8 64,8 33,8 
Amila 19,9 14,0 24,9 15,0 32,4 16,4 47,8 16,4 59,1 21,1 59,2 24,6 

Bepro 1,3 3,6 25,1 17,7 32,9 19,3 52,8 20,7 54,6 21,3 57,2 29,1 

Berta 2,1 5,7 22,8 16,9 27,5 21,8 62,6 28,3 65,9 31,5 69,1 35,6 

Dika 3,9 5,6 32,9 19,9 51,3 20,5 66,0 23,1 70,4 24,3 74,3 30,8 

Krysta 3,4 6,9 21,8 18,9 36,8 19,1 54,6 20,2 62,1 22,5 69,9 30,5 

Minora 1,9 4,9 14,3 14,6 34,5 17,3 53,9 20,0 56,9 20,1 66,9 26,6 

Nera 6,0 9,3 30,6 18,1 43,0 20,3 60,2 23,0 66,2 24,0 66,5 31,0 

Tukan 2,6 3,3 25,8 15,4 41,0 17,4 59,3 17,4 60,0 23,4 61,9 26,1 

Lolium perenne 

Akwamaryn 20,6 24,6 62,4 53,9 79,9 54,3 96,5 54,4 102,9 59,9 112,9 72,1 
Anna 14,5 21,1 49,6 34,3 52,7 34,4 67,2 40,0 71,5 42,4 82,4 52,0 

Argona 7,0 12,7 46,3 26,1 50,7 27,9 56,4 30,4 66,1 35,1 72,8 49,1 

Arka 8,0 11,5 44,8 31,3 58,8 31,9 67,6 34,6 83,8 43,6 92,5 54,2 

Bajka 25,8 18,1 61,4 22,3 64,2 25,0 80,2 26,9 83,5 30,5 91,1 39,5 

Diament 11,0 23,4 60,8 40,2 67,2 45,6 90,8 51,9 98,0 58,1 123,9 75,3 

Gagat 37,1 34,2 66,5 39,3 79,7 41,6 83,5 55,9 107,3 57,4 108,9 77,5 

Maja 9,1 22,9 59,9 47,9 66,3 48,6 92,0 50,0 95,9 60,4 99,1 73,5 

Marysieńka 7,1 16,4 47,1 25,4 53,8 25,4 64,5 30,7 73,8 31,6 87,5 53,7 

Naki 12,7 22,3 57,0 38,6 60,7 42,5 66,5 44,9 70,2 48,1 80,8 55,2 

Rela 25,8 23,6 54,2 29,5 56,1 29,8 68,2 30,5 70,0 32,4 73,5 41,3 

Solen 16,9 24,2 51,2 30,5 62,0 42,5 75,1 42,5 77,3 49,7 99,7 69,2 

Phleum pratense 

Kaba 16,8 10,4 28,3 10,9 31,9 13,0 41,2 16,0 44,9 16,7 47,6 18,8 
Karta 15,0 11,5 32,0 11,9 33,6 13,0 41,5 14,2 46,1 21,8 52,8 22,2 

Obra 8,9 8,5 32,3 11,4 34,7 11,5 37,4 11,6 45,2 14,1 50,2 19,5 

Orlica 12,6 8,3 26,1 8,4 40,0 11,0 43,7 12,6 44,1 16,0 45,1 16,1 

Prosna 7,7 3,5 17,7 4,9 21,5 6,0 34,7 8,4 39,7 9,7 45,3 15,7 
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Streszczenie 

 

Pasze z uŜytków zielonych powinny stanowić podstawę w Ŝywieniu przeŜuwaczy, 
bowiem koszt produkcji jednostki pokarmowej w paszy z uŜytków zielonych jest kilkakrotnie 
niŜszy niŜ w paszach pochodzących z upraw polowych. W związku z tym w wielu krajach pasze 
z uŜytków zielonych zaspakajają w ponad 70% potrzeby Ŝywieniowe przeŜuwaczy. Wskaźnik ten 
dla Irlandii wynosi 975, w Wielkiej Brytanii 83%, Francji 71 %, a dla Polski 51%.  

Dlatego celem pracy była analiza opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach 
indywidualnych w aspekcie poziomu gospodarowania na uŜytkach zielonych. 

Analizę opłacalności produkcji mleka w 5 gospodarstwach w 2005 roku przeprowadzono 
uwzględniając podstawowe elementy rachunku ekonomicznego.  

Powierzchnia uŜytków zielonych w badanych gospodarstwach mlecznych była 
zróŜnicowana, udział uŜytków zielonych w strukturze ogólnej powierzchni gospodarstwa wynosił 
23,5%, a przypadku gospodarstwa G4 do 41% w gospodarstwie oznaczonym jako G5.  
W ankietowanych gospodarstwach zauwaŜono takŜe zaleŜność między powierzchnią uŜytków 
zielonych a wielkością stada krów w gospodarstwie. Stan pogłowia bydła w przedstawionych 
gospodarstwach był nieproporcjonalny do powierzchni posiadanych łąk i pastwisk. Obsada krów 
na jeden ha uŜytków zielonych była wyŜsza w gospodarstwach G5, G1 i G2, czyli  
w gospodarstwach, gdzie produkcja mleka była bardziej efektywna. Badania wykazały równieŜ, 
Ŝe na wyŜszy poziom zmechanizowania gospodarstw decydujący wpływ miała pośrednio ogólna 
powierzchnia gospodarstwa. OtóŜ, gospodarstwa posiadające większy odsetek uŜytków zielonych 
(G2 i G5) wyposaŜone były w sprzęt do zbioru siana i zielonek jak równieŜ do udoju, chłodzenia 
i przechowywania mleka.  

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe konieczne jest wdraŜanie nowych technologii 
produkcji pasz (sianokiszonki) i stosowanie ich w większym zakresie. W przypadku 
gospodarstwa G3 dysponującego 5 hektarami uŜytków zielonych moŜliwe byłoby zwiększenie 
ilości sztuk bydła mlecznego, co pozwoliłoby obniŜyć nakłady i koszty produkcji na jedną 
krowę.  
Słowa kluczowe : opłacalnośc produkcja mleka, uŜytki zielone 

 
Wprowadzenie 

 
UŜytki zielone od wieków były i są wykorzystywane jako paszowiska i stanowią 

podstawę Ŝywienia bydła i innych zwierząt przeŜuwających. Są one uŜytkami rolnymi,  
nie wymagającymi duŜych nakładów, co w dobie cen wolnorynkowych ma ogromne znaczenie. 

 Według Kasperczyka i Radkowskiego [1999] występujący na początku  
lat dziewięćdziesiątych nieproporcjonalny wzrost cen środków produkcji w stosunku do cen 
produktów rolnych spowodował, Ŝe większość działów produkcji rolniczej znalazła  
się na granicy opłacalności, bądź poniŜej. 

Jak podaje Zalewski [2000], produkcja mleka staje się opłacalna przy sprzedaŜy równej 
co najmniej 20 tys. litrów mleka rocznie. Zdaniem Grzegorczyka [2001] w produkcji mleka 
waŜne jest obniŜanie kosztów jego produkcji tzn. osiąganie wysokiej wydajności jednostkowej 
zwierząt poprzez efektywne Ŝywienie. Stad teŜ, pasze z uŜytków zielonych powinny stanowić 
podstawę w Ŝywieniu przeŜuwaczy, bowiem koszt produkcji jednostki pokarmowej w paszy  
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z uŜytków zielonych jest kilkakrotnie niŜszy niŜ w paszach pochodzących z upraw polowych 
[Prokopowicz, 1986, Parzonko, 2004]. W związku z tym w wielu krajach pasze z uŜytków 
zielonych zaspakajają w ponad 70% potrzeby Ŝywieniowe przeŜuwaczy. Wskaźnik ten dla 
Irlandii wynosi 97%, Wielkiej Brytanii 83%, Francji 71%, a dla Polski 51%. [Weissbach, 
Gordon, 1992]. 

Dlatego teŜ, celem pracy była analiza opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach 
indywidualnych w aspekcie poziomu gospodarowania na uŜytkach zielonych. Gospodarstwa  
te zlokalizowane są w powiecie łosickim a więc na terenie, gdzie podstawą produkcji rolniczej 
gospodarstw jest produkcja mleka.  

 
Metodyka badań 

 
Badane gospodarstwa oznaczone zostały symbolem [Gn], n=1÷5. Analizę opłacalności 

produkcji mleka w tych gospodarstwach w 2005 roku przeprowadzono uwzględniając 
następujące elementy rachunku ekonomicznego: 
1. Odnowienie stada 
2. Pasze stosowane w Ŝywieniu  
3. Siła pociągowa własna 
4. Siła robocza własna 
5. Koszty ogólnogospodarcze 
6. Koszty całkowite 
7. Przychody 
8. Wartość produkcji końcowej 
9. Dochód uzyskany z produkcji od l krowy 
10. Wskaźnik opłacalności produkcji 

Obliczenia ekonomiczne produkcji mleka obejmowały miedzy innymi koszty całkowite 
Ŝywienia krów. Wysokość tych kosztów obliczono w oparciu o zestawy stosowanego Ŝywienia 
tych zwierząt, podawane w ankietach wypełnianych w badanych gospodarstwach oraz ceny 
rynkowe pasz, publikowane przez GUS lub oszacowane we własnym zakresie. Pozostałe koszty 
pośrednie m.in. robotnikogodziny (rbh) w związku z parytetem dochodów w rolnictwie przyjęto 
według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla rolnictwa (sektor prywatny, GUS 
2005) dzieląc roczną płacę przez 2200 godzin [Fereniec, 1997]. Koszty opieki weterynaryjnej 
przyjęto zgodnie z danymi podanymi w ankietach. Wydajność mleczną scharakteryzowano  
na podstawie tabulogramów [T2] i ankiet, natomiast ceny skupu mleka przyjęto według średniej 
za dany okres, na podstawie wydruków ze spółdzielni mleczarskich. Zgodnie z metodyką 
IERiGś w pracy przeprowadzono analizę opłacalności z wykorzystaniem kalkulacji niepełnej 
oraz obliczono wskaźnik opłacalności bezpośredniej za pomocą formuł obliczeniowych: 

Nb=Wpt-kb(z); Wo=
)(zKb

Wpt
, 

gdzie: 
Nb- nadwyŜka bezpośrednia 
Wpt – wartośc produkcji potencjalnie towarowej, 
KB(z)- koszty bezpośrednie (zmienne), 
Wo – wskaźnik opłacalności bezpośredniej 
Podczas przetwarzania danych liczbowych posłuŜono się arkuszem kalkulacyjnym Microsoft 
Excel 2000.  

 
Omówienie wyników badań 

 
Powierzchnia uŜytków zielonych w badanych gospodarswach mlecznych była 

zróŜnicowana, udział uŜytków zielonych w strukturze ogólnej powierzchni gospodarstwa wynosił 
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od 23,5% w przypadku gospodarstwa G4 do 41,0% w gospodarstwie oznaczonym jako 
G5.(tab.1).  

W ankietowanych gospodarstwach zauwaŜono takŜe zaleŜność między powierzchnią 
uŜytków zielonych a wielkością stada krów w gospodarstwie. Stan pogłowia bydła  
w przedstawionych gospodarstwach był nieproporcjonalny do powierzchni posiadanych łąk  
i pastwisk. Obsada krów na l ha uŜytków zielonych była wyŜsza w gospodarstwach G5,G1 i G2 
(tab.1), czyli w gospodarstwach gdzie produkcja mleka była bardziej efektywna. Badania 
wykazały równieŜ, Ŝe na wyŜszy poziom zmechanizowania gospodarstw decydujący wpływ 
miała pośrednio ogólna powierzchnia gospodarstwa. OtóŜ, gospodarstwa posiadające większy 
odsetek uŜytków zielonych (G2, G5) wyposaŜone były w sprzęt do zbioru siana i zielonek jak 
równieŜ do udoju, chłodzenia i przechowywania mleka. 

Z kolei gospodarstwa G3 i G4 nie posiadały nowoczesnej i duŜej obory, a stanowiska  
dla krów nie były teŜ w pełni wykorzystane. W przypadku tych gospodarstw istnieje moŜliwość 
nieznacznego stopniowego zwiększania pogłowia krów stwarzając ewentualne moŜliwości 
powiększenia produkcji mleka. Jednak nie zostało to potwierdzone w ankiecie w przypadku tych 
gospodarstw. 

Gospodarstwa o większej liczbie sztuk bydła planowały w większym stopniu zwiększyć 
pogłowie krów w okresie następnych kilku lat. Świadczy to o zdecydowanym ukierunkowaniu 
produkcji rolniczej na chów bydła, a w szczególności krów mlecznych.  

Produkcja i sprzedaŜ mleka w gospodarstwach o małym obszarze uŜytków zielonych  
i małej obsadzie bydła była niewielka, a produkowany tam surowiec był najniŜszej jakości 
(tab.1). Inaczej przedstawia się sytuacja w gospodarstwach o większej powierzchni uŜytków 
zielonych. Produkowane tam mleko w większości osiągało najwyŜsze standardy. 

Wypowiedzi rolników z gospodarstw G3 i G4 wskazują, Ŝe w najbliŜszej perspektywie 
zamierzają oni udoskonalać swoje gospodarstwa. Decyzje te zostały podjęte w wyniku 
obserwacji i oceny aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Szczególnym optymizmem napawa chęć 
rolników do inwestycji związanych z ochroną środowiska w gospodarstwach w perspektywie do 
roku 2008. Ankietowani rolnicy są świadomi zagroŜeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe 
gospodarowanie i widzą sens oraz potrzebę w tym, aby polskie rolnictwo było proekologiczne. 
DuŜy wpływ na te decyzje mają programy rozwoju gospodarstw rolniczych współfinansowane  
z funduszy unijnych, z których to środki zamierzają w przyszłości pozyskać. 

W przypadku gospodarstw G1, G2 i G5 (o większej powierzchni uŜytków zielonych) 
stwierdzono, Ŝe juŜ obecnie posiadają one atesty sanitarno-weterynaryjne, podczas gdy 
gospodarstwa o niewielkiej powierzchni uŜytków zielonych i małej obsadzie krów mlecznych 
atestów tych jeszcze nie spełniają. 

Analiza wyników ekonomicznych dotyczących produkcji mlecznej w ankietowanych 
gospodarstwach wykazała, Ŝe wskaźnik opłacalności bezpośredniej we wszystkich 
gospodarstwach był dodatni. W przypadku gospodarstw G1, G2 i G5 wyniósł on dokładnie 1,3; 
1,44 i 1,48. Gospodarstwa te cechowały się większą specjalizacją w kierunku produkcji mleka, 
stosowały takŜe w swoim Ŝywieniu sianokiszonki. Mleko wyprodukowane w tych 
gospodarstwach było równieŜ najwyŜszej jakości. Stąd teŜ, skup mleka był premiowany poprzez 
dopłaty do 1 litra mleka. Krowy rasy HF charakteryzowały się wysoką wydajnością mleczną 
wynoszącą od 4200 w gospodarstwie (G1) do 6800 litrów mleka rocznie w gospodarstwie G5.  
W celu poprawy swoich wyników ekonomicznych gospodarstwa G1 i G2 powinny dąŜyć  
do zwiększenia pogłowia krów mlecznych. Przyczyni się to do obniŜenia stałych kosztów 
produkcji, które w danym przypadku rozłoŜą się na większą liczbę jednostek produkcji. 
Gospodarze z tych gospodarstw wyrazili chęć powiększania stada krów mlecznych  
w nadchodzącym okresie (tab.1).  

 
 



Opłacalność produkcji mleka w gospodarstwach rolnych w zaleŜności od …  107 

Tabela 1.  
Analiza stanu gospodarstw. 

Nr Gospodarstwa; Farms No. Wyszczególnienie 
Specification G1 G2 G3 G4 G5 
Liczba stanowisk dla krów –szt 16 34 8 3 100 
Wykorzystanie stanowisk dla krów-% 90 90 80 80 98 
Liczba krów mlecznych (szt.fiz.) 16 34 6 2 100 
Liczba jałówek cielnych szt.f.  3 9 1 - 20 
Stan pogłowia bydła ogółem -szt.fiz. 25 59 10 4 210 
Plany - zwiększenia pogłowia do końca 2008 
roku 

3 3 - - 10 

Rasa krów  HF HF CB CB HF 
Wydajnośc mleka od 1 krowy 4800 6000 3580 3150 6800 
Ogólna powierzchnia gospodarstwa w ha 21 44,5 17 8,5 73,0 
W tym powierzchnia TUZ (ha) 7 17 5 2 30 
% udział TUZ w ogólnej powierzchni 
gospodarstwa 

33,3 38,2 29,4 23,5 41,0 

Obsada krów na 1ha TUZ  2,3 2,0 1,2 1,0 3,3 
SprzedaŜ  mleka w litrach   
Klasa II - - - - - 
Klasa I - - 10000 6000 - 
Klasa Extra 76000 203700 11000 - 680000 
Razem sprzedaŜ 76000 203700 21000 6000 680000 
Atest sanitarno-weterynaryjny + + - - + 
Inwestycje do 2008 r  
Zakup chłodziarki do mleka - - + - - 
Zbiornik na gnojówkę - - + + - 

+ występuje - nie występuje w analizowanym gospodarstwie;  
HF –Rasa krów Holsztyńsko-Fryzyjska; CB – krowy rasy Czarno-białej;  
 

Wskaźnik opłacalności bezpośredniej w przypadku gospodarstw G3 i G4 wyniósł 1,18  
i 1,25. Pomimo wykazanej w obliczeniach produkcji jako opłacalnej, produkcja mleczna 
cechowała się jednak wyŜszymi kosztami jednostkowymi w porównaniu do ceny skupu. RóŜnica 
ta wyniosła 12 groszy na 1 litrze mleka. Na wartość produkcji potencjalnie towarowej pomimo 
niŜszych dochodów ze sprzedaŜy mleka, dodatnio wpływał przychód uzyskany z odchowanego 
cielęcia i uzyskanego obornika. Aby produkcja mleka w tych gospodarstwach była w przyszłości 
opłacalna naleŜy dąŜyć do wzrostu wydajności mlecznej krów stosując lepsze pasze oraz 
poprawę jakości stada poprzez wprowadzanie wydajniejszych genetycznie ras mlecznych. NaleŜy 
doskonalić stado podstawowe, poprzez właściwą pracę hodowlaną, zarządzanie stadem oraz 
zakup jałówek hodowlanych, w tym takŜe z importu. Szczególnie istotna jest równieŜ poprawa 
jakości produkowanego mleka, gdyŜ to właśnie wpływa w znacznym stopniu na cenę 
jednostkową tego produktu. NaleŜy równieŜ przestrzegać właściwych warunków sanitarnych 
przy przechowywaniu mleka oraz poprawić warunki zoohigieniczne w oborze, poprzez 
zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy udój, a zwłaszcza na jego higienę. Konieczne jest 
takŜe wdraŜanie nowych technologii produkcji pasz własnych (sianokiszonki) i stosowanie  
ich w szerszym zakresie. W przypadku gospodarstwa G3 dysponującego pięcioma hektarami 
uŜytków zielonych moŜliwe byłoby zwiększenie ilości sztuk bydła mlecznego, co pozwoliłoby 
obniŜyć nakłady i koszty produkcji na l krowę. NaleŜałoby zainwestować takŜe w urządzenia  
do udoju i schładzania mleka. Zakup takich urządzeń jest ekonomicznie uzasadniony, przy  
co najmniej 6 sztukach, a działania te są niezbędne do poprawy jakości produkowanego mleka. 
Niestety ankietowani rolnicy gospodarstw G3 i G4 nie zamierzają w obecnym czasie zakupu 
krów mlecznych, jedynie przewidują modernizację w infrastrukturze gospodarstwa (tab1).  

W polskich warunkach potwierdza się reguła opłacalnego uŜytkowania ziemi,  
a zwłaszcza poprzez naleŜyte wykorzystanie trwałych uŜytków zielonych, co jest niezwykle 
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waŜne z ekonomicznego punktu widzenia. Polska naleŜy do krajów najbardziej „zaoranych”,  
a przyczyną tego jest m.in. struktura agrarna. Zdaniem Okularczyk (2001) polaryzacja  
w produkcji zwierzęcej i specjalizacja, wymusi inną organizację zaplecza paszowego, 
uwzględniającą w przewadze trwałe uŜytki zielone. Będzie ona, postępować w kierunku 
gospodarstw, w których uzyskany dochód rolniczy rodziny rolnika będzie, co najmniej 
porównywalny do średniej płacy pozarolniczej. W produkcji mleka będą to gospodarstwa 
rodzinne o obsadzie, co najmniej 14 krów, a więc o powierzchni minimum 15 hektarów ziemi 
[Okularczyk, 2001]. 

 
Tabela. 2 

Ocena opłacalności produkcji mleka w poszczególnych gospodarstwach. 
(Kalkulacja kosztów produkcji mleka od 1 krowy strukturalnej). 

Nr Gospodarstwa; Farms No.  Wyszczególnienie 

Specification G1 G2 G3 G4 G5 

I. Wartość produkcji potencjalnie towarowej [zł] 5592,0 7560,0 2988,0 2672,0 8524,0 

Mleko; [zł] 4752,0 6600,0 2148,0 1732,0 7684,0 

Cielę, [zł] 600,0 600,0 600,0 700,0 600,0 

Obornik,  [zł] 240,0 360,0 240,0 240,0 240,0 

II. Koszty bezpośrednie (zmienne) [zł] 4272,0 5239,0 2529,5 2122,0 5757,0 

Odnowienie stada [zł] 675,0 900,0 175,0 0,0 1000,0 

Pasze;  [zł] 2542,0 2939,0 1237,0 872,0 3857,0 

Opieka weterynaryjna  [zł] 150,0 200,0 100,0 100,0 250,0 

Siła pociągowa własna  [zł] 450,0 660,0 412,5 360,0 600,0 

Siła robocza własna  [zł] 1100,0 1400,0 750,0 750,0 1000,0 

ubezpieczenia, podatki, [zł] 30,0 40,0 30,0 40,0 50,0 

III. NadwyŜka bezpośrednia [zł] 1320,0 2321,0 418,0 550,0 2767,0 

IV. Wskaźnik opłacalności bezpośredniej 1,30 1,44 1,18 1,25 1,48 

Koszt jednostkowy produkcii mleka  [zł] 0,89 0,87 0,72 0,67 0,85 

 

Wnioski 

1. Produkcja mleka w gospodarstwach G3 i G4 była opłacalna, jednak występowała tu mała 
skala produkcji, utrzymywane zwierzęta cechowała niska wydajność oraz nie były 
zachowywane podstawowe zasady higieny pomieszczeń, doju i przechowywania mleka. 

2. Produkcja mleka była bardziej opłacalna w gospodarstwach G1, G2 i G5 specjalizujących  
się w chowie krów mlecznych rasy HF, dysponujących odpowiednio duŜym zapleczem pasz 
własnych oraz posiadających nowoczesne maszyny i urządzenia wykorzystywane w tej 
produkcji. 

3. Rolnicy z gospodarstw G3 i G4 obawiają się inwestować w jeden kierunek produkcji sądząc,  
Ŝe produkcja wielokierunkowa jest bardziej bezpieczna, przez co efekty produkcyjne  
nie są zadowalające. 

4. W przypadku gospodarstw o niŜszej produkcji mlecznej w celu jej poprawy konieczna jest 
współpraca rolników w zakresie chowu bydła oraz produkcji mleka z organizacjami  
i jednostkami działającymi na rzecz szkolenia i rozwoju wsi, m.in. ze słuŜbami weterynarii, 
ośrodkami doradztwa rolniczego, urzędami gmin, a takŜe uczelniami rolniczymi. 
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Profitability of the milk production in agricultural farms 

 in depend on different surface of grasslands 
 

Abstract 
 
Studied farms were appointed with the symbol [Gn], n=1÷5. Taking into account the 

elements of the economic bill, the analysis of profitability of milk production in these farms in 
2005 was done. 

The economic calculations of the milk production hugged the total costs of the cows 
nourishments. Milk efficiency was self - characterized on the basis of reports [T2] and the 
questionnaire, however the prices of the milk purchase were accepted according to the average 
for the given period, on the basis of printouts from creamery cooperatives.  

According to the methodology IERiGś in this work carry out the analysis of profitability 
with utilization of the incomplete calculation and count the coefficient of direct profitability 

The milk production was more profitable in farms G1, G2 and G5 specialise in breeding 
of the milk cows with the race HF.  They had also suitably large basis of own fodders and had 
modern machines and devices used in this production. Farmers from farms G3 and G4 are afraid 
to invest in one direction of the production because in their opinion the multidirectional 
production is more safe that is why productive effects are not satisfactory. 
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Streszczenie 
 

Celem podjętych badań było określenie rodzaju realizowanych pakietów, wysokości 
dopłat w działalności rolnośrodowiskowej oraz wielkości obszarów deklarowanych w programie 
rolnośrodowiskowym 2004-2006 przez gospodarstwa rolnicze w gminie Piątnica, w gminie  
o wybitnych walorach przyrodniczych. W analizowanym okresie stwierdzono widoczny wzrost 
gospodarstw realizujących program rolnośrodowiskowy. W analizowanych gospodarstwach 
dominował pakiet: „utrzymanie łąk ekstensywnych”. Beneficjenci nie skorzystali natomiast  
z działania: „strefy buforowe”. W gminie Piątnica w latach 2004 - 2006 w programie 
rolnośrodowiskowym uczestniczyło 87 producentów rolnych. Pakiety zostały wdroŜone  
w  ponad 4 % gospodarstw rolnych badanej gminy.  

 
Wprowadzenie 

 
Geneza programów rolnośrodowiskowych związana jest z rozwojem rolnictwa 

przemysłowego w wysokorozwiniętych krajach europejskich.1 Są one szczególnie potrzebne  
w Polsce, gdyŜ róŜnorodność biologiczna i krajobrazowa naszych obszarów wiejskich naleŜy  
do najbogatszych w Europie.2 

W ramach programów rolnośrodowiskowych nastawionych na ochronę walorów 
przyrodniczych realizuje się cele środowiskowe mające charakter następujących instrumentów: 
- popieranie stosowania praktyk rolniczych, które ograniczają zanieczyszczanie środowiska przez 
rolnictwo i wielkość produkcji, co sprzyja osiąganiu równowagi rynkowej, 
- popieranie korzystnej dla środowiska ekstensyfikacji produkcji roślinnej, co polega  
na  wznowieniu chowu owiec i bydła i przekształcaniu gruntów ornych w ekstensywne uŜytki 
zielone, 
- popieranie form uŜytkowania gruntów, które zapewniają ochronę środowiska, wsi, krajobrazu, 
zasobów naturalnych, gleb i róŜnorodności  genetycznej, 
- zachęcanie do utrzymywania w odpowiednim stanie opuszczonych uŜytków rolnych  
i leśnych tam, gdzie jest to konieczne ze względów środowiskowych oraz z powodu 
występującego zagroŜenia lub ryzyka poŜarów, po to by przeciwdziałać negatywnym skutkom 
malejącego zaludnienia obszarów wiejskich, 
- zachęcanie do długookresowego odłogowania gruntów między innymi ze względu  
na uwarunkowania środowiskowe, 
-   zachęcanie do udostępniania obszarów wiejskich społeczeństwu i umoŜliwienie przeznaczenia  
ich na cele rekreacyjne, 
-    tworzenie warunków do kształcenia i szkolenia rolników w zakresie gospodarowania 
przyjaznego dla środowiska.3 

 Koncepcja programów i ich szczegółowe rozwiązania są dowolne,  
ale uwzględniające: połoŜenie geograficzne, walory przyrodnicze, struktur obszarów wiejskich, 
system produkcji rolnej oraz sytuacje ekonomiczną rolników. W zaleŜności od stopnia 
                                                      
1 Gawlik R. 2007. Programy rolnośrodowiskowe. Przegląd Komunalny. 2, 80. 
2 Gotkiewicz W.,  Mickiewicz B. 2007. Problemy i dylematy polskiego programu rolnośrodowiskowego.  
Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 521, 117-224. 
3 Niewęgłowska G., 2005: Zdolność rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu 
rolnośrodowiskowego, Wyd. IERiGś, Warszawa.  
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zróŜnicowania warunków w poszczególnych krajach są opracowywane programy ogólnokrajowe 
czy regionalne, ale wszystkie mają na celu podejmowanie działań przyjaznych dla środowiska. 
Rolnik przystępujący do programu zobowiązuje się przez okres co najmniej pięciu lat stosować 
przyjazne środowisku techniki gospodarowania, które wychodzą poza zwykłą dobrą praktykę  
rolniczą. 4 

W UE nie obowiązuje jeden modelowy program rolnośrodowiskowy – kaŜdy kraj 
członkowski opracowuje swój własny, przystosowany do swojej specyfiki. Programy róŜnią się 
między sobą pod względem struktury i sposobu agregacji  środków   działania   w określone   
grupy.   Obowiązują  dwa   typy programów  rolnośrodowiskowych - strefowe   i horyzontalne.  
Największym powodzeniem   cieszą  się   programy   realizowane   w wydzielonych   strefach  
i zawęŜone do ściśle określonych celów związanych  z ochroną róŜnorodności  biologicznej.   
Programy  horyzontalne dotyczą  zaś rolnictwa ekologicznego,  tworzenia stref buforowych  
wzdłuŜ cieków  wodnych, ochrony cennych fragmentów trwałych uŜytków zielonych, ochrony 
lokalnych ras zwierząt gospodarskich, szkoleń. 

Programy rolnośrodowiskowe realizuje co siódme gospodarstwo rolne w UE,  a umowy 
obejmują około 20% uŜytków rolnych.5  Występuje ogromne zróŜnicowanie pomiędzy krajami 
co do skali realizacji programów. W Finlandii i Austrii programami objętych jest ponad 80% 
powierzchni UR, natomiast we Francji i Irlandii tylko około 20%, zaś w Belgii, Grecji i Holandii 
nawet mniej  niŜ 2%.6 Powodem takiego zróŜnicowania jest róŜny stopień innowacyjności 
programów, ich złoŜoność, róŜny stopień przygotowania słuŜb administracyjnych   oraz   róŜne   
zasady   dotyczące   środków   krajowych   na współfinansowanie  programów.   Tak  wysoki   
stopień  realizacji  programów rolnośrodowiskowych w Austrii  i Finlandii  wynika z faktu 
istnienia w tych krajach bardzo bogatej tradycji wspierania ochrony środowiska w rolnictwie. 

Ze względu na wieloletnie zaniedbania stan środowiska przyrodniczego na terenach 
wiejskich w Polsce jest zły. Sytuację pogarsza niska świadomość ekologiczna rolników7. Tym 
niemniej nawet najbardziej świadomi producenci rolni nie mogą podjąć działań na rzecz ochrony 
środowiska, gdy brak im odpowiednich instrumentów. Stąd teŜ wprowadzenie programów 
rolnośrodowiskowych do praktyki rozwoju obszarów wiejskich było w Polsce sprawą bardzo 
pilną – przede wszystkim w regionach o znacznych walorach przyrodniczych. NaleŜało bowiem 
załoŜyć, iŜ programy rolnośrodowiskowe będą jednym z najwaŜniejszych instrumentów 
słuŜących wzmacnianiu terenów wiejskich i ich zrównowaŜonemu rozwojowi.8 

Pomoc finansowa za działania rolnośrodowiskowe jest instrumentem wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR. Pozwala skutecznie integrować ochronę 
środowiska z rozwojem gospodarki rolnej w taki sposób, aby minimalizować negatywne efekty 
rolnictwa i maksymalizować jego pozytywne oddziaływania. Tego typu działania mają charakter 
innowacyjny, chociaŜ wdraŜane są od 10 lat w UE. Głównym celem tego instrumentu jest 
zachęcenie rolników do kontynuacji, bądź stosowania praktyk rolniczych prowadzących  
do ekologizacji produkcji rolniczej, która powinna być czymś więcej niŜ podstawowa dobra 
praktyka rolnicza.9 

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych oraz poprawy dobrostanu zwierząt, jest 
działaniem realizowanym przez ARiMR (Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)  
                                                      
4 Duer I., 2007: Programy rolnośrodowiskowe instrumentem ochrony zasobów środowiska we Wspólnej 
Polityce Rolnej Unii Europejskiej Studia i Raporty IUNG-PIB, 7, 33-54. 
5 Faj F., 1999: Impast of agri-environment measures. Report: Agriculture environment, rural development. 
Facts and figures, DV VI. 
6 Duer I. 2007: Programy rolnośrodowiskowe instrumentem ochrony zasobów środowiska we Wspólnej 
Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Studia i raporty IUNG –PiB. 7, 33-54. 
7 Wawrzyniak B. M., Wojtasik B., 2007: Analiza przebiegu i realizacji programów rolnośrodowiskowych  
w latach 2004-2006. Acta Sci. Pol. Oeconomia 6 (1), 71-78. 
8 Metera, D., Karaczun, Z. M., Szymański, B. 2003: WdraŜanie programów rolnośrodowiskowych  
w Polsce. Polski Klub Ekologiczny. GiŜyce. 
9 Mickiewicz, A., Mickiewicz B. 2008: Charakterystyka gospodarstw i rolników wdraŜających programy 
rolnośrodowiskowe w północnej Polsce. Badania własne. Uniwersytet Szczeciński. 
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od 1 września 2004 roku w ramach PROW (Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich), którego 
załoŜeniem jest utrwalenie wzorców trwałej i zrównowaŜonej gospodarki rolnej, zwłaszcza  
na obszarach chronionych i zagroŜonych degradacją. Krajowy Program Rolnośrodowiskowy 
obejmuje siedem przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, zwanych pakietami.10 Nie wszystkie  
z nich moŜliwe są do realizacji na obszarze całego kraju, część jedynie w obrębie tzw. stref 
priorytetowych wyznaczonych w celu wdraŜania w Polsce w latach 2004 – 2006 niektórych 
pakietów rolnośrodowiskowych. Łączny obszar tych stref priorytetowych (SP) stanowi ok. 32% 
powierzchni kraju – średnia powierzchni SP wynosi ok. 160 tys. ha, z czego uŜytki rolne 
stanowią średnio ok. 55% ich powierzchni.11 

 

Rys.1. Mapa zasięgu stref priorytetowych do wdraŜania programów rolnośrodowiskowych. 

Źródło: „Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006” (PROW)  
Zał. E., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2004 

Celem podjętych badań było określenie rodzaju realizowanych pakietów, wysokości 
dopłat w działalności rolnośrodowiskowej oraz wielkości obszarów deklarowanych w programie 
rolnośrodowiskowym 2004-2006 przez gospodarstwa rolnicze w gminie Piątnica, w gminie  
o wybitnych walorach przyrodniczych. 

                                                      
10 Strona internetowa www.arimr.gov.pl 
11 Strona internetowa www.minrol.gov.pl 
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Metodyka badań 

 
Charakterystyka terenu badań – Gmina Piątnica 
Gmina połoŜona jest w obrębie Wysoczyzny Kolneńskiej oraz Doliny Dolnej Narwi stanowiącej 
część makroregionu Niziny Północnomazowieckiej. Południowa część obszaru gminy połoŜona 
w dolinie rzeki Narwi wchodzi w skład obszaru ŁomŜyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny 
Narwi i jego strefy ochronnej. Na terenie parku znajduje się rezerwat przyrody „Kalinowo”. 
Natomiast południowo - zachodnia część obszaru gminy połoŜona jest w Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi.  
 
Rolnictwo w gminie Piątnica 
W Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego obszar Gminy zaliczono do VII rejonu 
ekonomiczno rolniczego, który charakteryzuje się średniej jakości glebami oraz wysokim 
udziałem gruntów rolnych.12 

       
 Tabela 1. 

UŜytkowanie gruntów na terenie Gminy Piątnica. 
Powierzchnia Wyszczególnienie 

ha % 
Powierzchnia ogólna 21869 100,0 

UŜytki rolne 16102 73,6 

Lasy 4147 19,0 

Wody 256 1,2 

UŜytki kopalne 25 0,1 

Tereny komunikacyjne 570 2,6 

Tereny osiedlowe 491 2,2 

Tereny róŜne 70 0,3 

NieuŜytki 208 1,0 

Źródło: dane gminy Piątnica. 

 

W strukturze uŜytkowania dominują uŜytki rolne, wskaźnik wyŜszy niŜ wojewódzki 
(59,5%), wśród których 79% to grunty orne.  

Produkcją rolną na terenie gminy w roku 2006 zajmowało się 1 847 indywidualnych 
gospodarstw rolnych. Struktura obszarowa  gospodarstw rolnych przedstawiała się następująco: 
1-2 ha  - 587 gospodarstw, 2 -5 ha – 798 gospodarstw; 5-10 ha – 383 gospodarstw; 10-20 ha – 72 
gospodarstwa; 20-50 ha – 5 gospodarstw; powyŜej 50 ha – 2 gospodarstwa. 

Do badań wybrano  losowo w sumie 51 gospodarstw rolnych z gminy Piątnica spośród  
87 gospodarstw, które realizowały Program Rolnośrodowiskowy.  

 
Obszary i obiekty chronione w gminie Piątnica 
Rezerwat przyrody „Kalinowo” - obejmuje kompleks leśny naleŜący do Nadleśnictwa ŁomŜa 
połoŜony na południowym zboczu doliny Narwi pomiędzy Kalinowem i Drozdowem.  

                                                      
12 Strona internetowa www.ugpiatnica.doc.pl 
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Ze względu na specyficzny układ topograficzny związany z duŜym nachyleniem terenu 
(deniwelacje rzędu 40 m) rezerwat posiada wiele cech swoistych. Celem ochrony jest 
zachowanie w stanie naturalnym wielogatunkowego lasu liściastego z zespołami grądu 
czyśćcowego i grądu typowego oraz dąbrowy świetlistej z rzadkimi roślinami tworzącymi 
murawy kserotermiczne. Na terenie rezerwatu występuje 6 gatunków podlegających ochronie 
prawnej: lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, zawilec wielokwiatowy, rojnik pospolity, 
gnieździk leśny i podkolan biały.  
 ŁomŜyński Park Krajobrazowy Doliny Narw i obejmuje tereny połoŜone w dolinie Narwi  
na odcinku od Bronowa do ŁomŜy wraz ze strefa krawędziową w obrębie gmin: ŁomŜa, Piątnica  
i Wizna, na powierzchni około 7 500 ha. W gminie Piątnica granica parku krajobrazowego 
przebiega od mostu na Narwi w Piątnicy Poduchownej, wzdłuŜ drogi krajowej nr 64 Piątnica - 
JeŜewo, dalej wzdłuŜ drogi Piątnica - Bronowo obejmując grunty rolne i leśne połoŜone w strefie 
krawędziowej oraz dno doliny Narwi w następujących wsiach: Piątnica Włościańska, Kalinowo, 
Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy i Rakowo Boginie, Krzewo Stare, Kossaki i dalej  
w kierunku Bronowa w gminie Wizna.  
Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi obejmuje 
południowo – zachodnia część gminy i w skład obszaru wchodzą tereny wsi: Piątnica 
Poduchowna, Czarnocin, Penza, DroŜęcin Stary, Nagórki, DroŜęcin Lubiejewo. Łącznie  
w granicach obszaru znalazło się 1 246 ha (2,5 % ogółu powierzchni), tym 1 115 ha uŜytków 
rolnych, 32 ha lasów i 75 ha wód. W myśl rozporządzenia celem ochrony jest zachowanie 
wyróŜniających się krajobrazowo terenów o róŜnych typach ekosystemów. 13 

 
Opis pakietów rolnośrodowiskowych 

 
W ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego 2004-2006 przeprowadzono 

realizację następujących pakietów: 
Rolnictwo zrównowaŜone (Kod: SO1) - polega na ograniczeniu nawoŜenia, zbilansowaniu 
gospodarki nawozami i przestrzeganiu odpowiedniego następstwa roślin. Płatność: 

Rolnictwo zrównowaŜone 160 zł/ha 
Rolnictwo ekologiczne (Kod: SO2) - polega na stosowaniu metod rolnictwa ekologicznego  
w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 2092/91 i 1804/99 oraz ustawy o rolnictwie 
ekologicznym.  Płatność: 
Uprawy rolnicze (bez certyfikatu) 680 zł/ha 
Uprawy rolnicze (z certyfikatem) 600 zł/ha 
Trwałe uŜytki zielone (bez certyfikatu) 330 zł/ha 
Trwałe uŜytki zielone (z certyfikatem) 260 zł/ha 
Uprawy warzywnicze (bez certyfikatu) 980 zł/ha 
Uprawy warzywnicze (z certyfikatem) 940 zł/ha 
Uprawy sadownicze, w tym jagodowe (bez certyfikatu) 1800 zł/ha 
Uprawy sadownicze, w tym jagodowe (z certyfikatem) 1540 zł/ha 
Utrzymanie łąk ekstensywnych (Kod: PO1) - wiąŜe się z przywróceniem lub kontynuacją 
wykaszania traw, w terminie od dnia 1 lipca włącznie, na łąkach jednokośnych o wysokich 
walorach przyrodniczych, zagroŜonych degradacją. Płatność : 
„Półnaturalne łąki jednokośne” 
„wykaszanie ręczne” – 1030 zł/ha rocznie 
„wykaszanie mechaniczne” – 400 zł/ha rocznie 
„Półnaturalne łąki dwukośne” – 880 zł/ha rocznie 
Utrzymanie pastwisk ekstensywnych (Kod: PO2) - zakłada przywrócenie lub zachowanie 
ekstensywnych wypasów na półnaturalnych pastwiskach w sposób gwarantujący utrzymanie 
walorów florystycznych i miejsc przebywania gatunków zagroŜonych wyginięciem. Płatność: 

                                                      
13 Plan rozwoju lokalnego gminy Piątnica na lata 2004 - 2008, Piątnica 2004 
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„Pastwiska na murawach ciepłolubnych” – 300 zł/ha rocznie 
„Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym” – 400 zł/ha rocznie 
Ochrona gleb i wód (Kod: KO1) - polega na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia 
udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym. Płatność: 
„Wsiewki poplonowe” – 330 zł/ha rocznie 
„Mi ędzyplon ozimy” – 570 zł/ha rocznie 
„Mi ędzyplon ścierniskowy” – 520 zł/ha rocznie 
Strefy buforowe (Kod: KO2) – polega na tworzeniu nowych 2 lub 5 metrowych pasów 
zadarnionych na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowych, lub terenami 
intensywnie uŜytkowanymi rolniczo, w celu ograniczania negatywnego oddziaływania rolnictwa 
i ochrony siedlisk wraŜliwych; 
Płatności za „Strefy buforowe” przy przeliczeniu na 100 mb: 

2-metrowa strefa na glebach słabych – o współczynniku bonitacji do 0,85– klasy bonitacyjne gleb od IVb do 
VIz – 18 PLN 

2-metrowa strefa na glebach dobrych – o współczynniku bonitacji równym lub większym od 0,86 – klasy 
bonitacyjne gleb od I do IVa – 26 PLN 

5-metrowa strefa na glebach słabych – 46 PLN 
5-metrowa strefa na glebach dobrych – 64 PLN 

Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich (Kod: GO1) - polega na utrzymywaniu 
hodowli ras bydła, koni i owiec zagroŜonych wyginięciem. Płatnościami objęte były następujące 
gatunki: bydło – polskie czerwone, białogrzbiete; - liczebność stada co najmniej 4 krowy;  
konie – konik polski, hucuł, konik śląski i małopolski; - liczebność stada co najmniej 3 klacze; 
owce – rasy wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos 
barwny, uhruska, wielkopolska, Ŝelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska - liczebność stada 
co najmniej 5 matek owcy olkuskiej lub 10 matek owiec pozostałych ras, wpisanych do ksiąg 
zwierząt hodowlanych danej rasy. Płatność: 
bydło – 1080 zł/krowę rocznie; 
konie – 1300 zł/klacz rocznie; 
owce – 310 zł/matkę rocznie. 
Na poziomie gospodarstwa rolnik moŜe uzyskać płatność za wdraŜanie od jednego do 
maksymalnie trzech pakietów (z moŜliwością zastosowania wszystkich wynikających z nich 
wariantów i opcji). W przypadku wdraŜania więcej niŜ jednego pakietu obowiązują ściśle 
określone zasady łączenia pakietów. 
 

Tabela 3. 
Zasady łączenia pakietów rolnośrodowiskowych w jednym gospodarstwie. 

Kod pakietu Nazwa pakietu 

S01 S02 P01 P02 K01 K02 G01 

Rolnictwo zrównowaŜone (S01)   N TW TW TW TW TW 

Rolnictwo ekologiczne (S02) N   TW TW N T T 

Utrzymanie łąk ekstensywnych 
(P01) 

TW TW   TW TW TW TW 

Utrzymanie pastwisk 
ekstensywnych (P02) 

TW TW TW   TW TW TW 

Ochrona gleb i wód (K01) TW N TW TW   T T 

Strefy buforowe (K02) TW T TW TW T   T 

Ochrona lokalnych ras zwierząt 
gospodarskich (G01) 

TW T TW TW T T   

(N – pakiety wykluczające się, T – pakiety moŜna łączyć, TW – pakiety moŜna łączyć tylko w strefach   
priorytetowych) 
 Źródło: www.arimr.gov.pl 
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Analiza wyników badań 
 

Do badań wybrano 51 producentów rolnych posiadających siedziby gospodarstw w gminie 
Piątnica. Wybrani rolnicy uczestniczyli w programie rolnośrodowiskowym w latach 2004-2006. 
Prace badawcze polegały na zgromadzeniu danych posiadających istotne znaczenie  
dla funkcjonowania gospodarstwa w realizacji programu rolnośrodowiskowego, takich jak: 
powierzchnie gospodarstw; powierzchnie zgłoszone do programów rolnośrodowiskowych; 
wielkość posiadanych DJP; rodzaje realizowanych pakietów rolnośrodowiskowych; 
powierzchnie leŜące na obszarach chronionych; wysokość płatności za realizacje poszczególnych 
pakietów rolnośrodowiskowych; wysokość płatności dla gospodarstwa za realizacje programu 
rolnośrodowiskowego. Informacje na temat stanu gospodarstw biorących udział w programie 
rolnośrodowiskowym w gminie Piątnica uzyskano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

 
Rys. 2. PołoŜenie wybranych pakietów rolnośrodowiskowych  

na działkach ewidencyjnych obrębu gminy Piątnica. 
 
PowyŜsza mapa (Rys. 2) przedstawia połoŜenie działek ewidencyjnych biorących udział  

w programie rolnośrodowiskowym 2004 – 2006 na terenie gminy Piątnica. Na południowej 
części obrębu gminy Piątnica znajdują się działki, które były znacznie częściej wykorzystywane 
przez producentów rolnych do realizacji określonych pakietów. Z analizy mapy wynika,  
Ŝe bardziej popularne było działanie: „utrzymanie łąk ekstensywnych”. Taki stan rzeczy moŜna 
wyjaśnić bliskim połoŜeniem rzeki Narwi.  

W gminie Piątnica znajdują się obszary chronione między innymi: „Obszar Przyrodniczo 
WraŜliwy Biebrzańsko-Narwiański” oraz „ŁomŜyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi”. Przez 
badaną gminę przebiega równieŜ „Sieć Natura 2000”. Jest to europejski system ochrony 
przyrody, oparty na ochronie cennych siedlisk oraz gatunków zwierząt, roślin. Producenci rolni 
uczestniczący w programie rolnośrodowiskowym posiadają swoje pola na terenach chronionych 
wyŜej wymienionych.       
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 Tabela 4. 
Powierzchnia badanych gospodarstw znajdująca się na terenach cennych przyrodniczo. 

Pow. gospodar- 
stw 

OPW Biebrzańsko-
Narwiański ŁPK Doliny Narwi NATURA 2000 Gospodar- 

stwa ha ha % ha % Ha % 
A 33,44 24,64 74 9,03 27 9,03 27 
B 15,08 13,9 92 12,48 83 12,48 83 
C 26,93 3,45 13 0 0 0 0 
D 7,51 6,89 92 1,82 24 1,82 24 
E 28,82 21,58 75 21,58 75 21,58 75 
F 11,42 10,13 89 7,2 63 3,14 27 
G 26,34 22,83 74 7,16 27 7,16 27 
H 9,18 8,17 92 8,17 89 8,17 89 
I 8,61 6,69 13 6,69 78 6,69 78 
J 9,87 0 0 0 0 0 0 
K 18,45 1,76 10 0,52 3 0,52 3 
L 15,52 13,95 90 2,17 14 2,17 14 
Ł 21,46 19,34 90 5,26 25 5,26 25 
M 43,14 30,05 70 30,5 71 30,5 71 
N 50,06 37,42 75 8,14 16 8,14 16 
O 38,64 27,62 71 27,62 71 27,62 71 
P 37,14 30,06 81 30,06 81 9,19 25 
R 49,43 0 0 0 0 0 0 
S 13,41 11,49 86 1,99 15 1,99 15 
T 13,89 1,14 8 1,14 8 1,14 8 
U 38,73 27,05 70 27,05 70 6,71 17 
W 38,75 6,37 16 0,97 3 0,97 3 
X 14,5 12,8 88 4,36 30 4,36 30 
Y 14,87 12,87 87 12,87 87 12,87 87 
Z 43,57 4,62 11 4,62 11 4,62 11 

AA 4,2 1,91 45 1,91 45 1,91 45 
AB 16 1,14 7 1,14 7 1,14 7 
AC 5,46 3,27 60 0 0 3,27 60 
AD 16,51 13,42 81 0 0 2,27 14 
AE 8,61 6,69 78 6,69 78 6,69 78 
AF 54,18 0 0 0 0 0 0 
AG 20,55 17,9 87 3,49 17 3,49 17 
AH 23,17 17,52 76 18,31 79 18,31 79 
AI 14,28 12,84 90 10,43 73 4,92 34 
AJ 17,78 17,78 100 0 0 1,99 11 
AK 25,95 0 0 1,48 6 1,48 6 
AL 32,09 2,97 9 1,67 5 1,67 5 
AŁ 19,65 16,4 83 0 0 4,55 23 
AM 31,37 1,77 6 1,77 6 1,77 6 
AN 28,99 1,16 4 0 0 0 0 
AO 42,07 0,89 2 0,89 2 0,89 2 
AP 22,36 1,35 6 1,35 6 1,35 6 
AR 10,26 8,04 78 0,62 6 8,04 78 
AS 10,76 8,44 78 3,84 36 2,88 27 
AT 20,09 17,27 86 2,19 11 2,19 11 
AU 10,53 9,91 94 1,6 15 1,6 15 
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AW 14,06 12,98 92 0 0 0 0 
AX 12,98 0 0 0 0 0 0 
AY 21,47 1,4 7 0 0 0 0 
AZ 12,67 2,52 20 2,52 20 2,52 20 
Aś 8,86 0 0 0 0 0 0 

Razem 1133,66 532,39 47 291,3 26 259,06 23 
Średnia 

 22,23 10,44  5,71  5,08  

Odchylenie 
standardowe 12,9 9,64  8,3  6,72  

 Źródło: opracowanie własne.  

 

Wśród badanych 51 gospodarstw, aŜ 47 beneficjentów posiadało działki rolne  
na obszarze chronionym.  Większość z nich posiadało grunty w ponad 50% na terenach mających 
walory przyrodnicze. W sumie na Obszarze Przyrodniczo WraŜliwym Biebrzańsko-Narwiańskim  
znajdowało się 532,39 ha,  zaś w ŁomŜyńskim Parku Krajobrazowy Doliny Narwi - 291,30 ha  
z pośród 1133,66 ha badanej powierzchni. 

Producenci rolni z gminy Piątnica, przez którą przebiega sieć Natura 2000 są jednymi  
z nielicznych rolników w Polsce, gdyŜ mają moŜliwość skorzystania z dodatkowych pakietów, 
takich jak: „rolnictwo zrównowaŜone”, „utrzymywanie łąk ekstensywnych”, „utrzymywanie 
pastwisk ekstensywnych”. W 2006 roku ponad 259 ha było objętych takim przywilejem.  

W kolejnych tabelach zestawiono dane dotyczące  powierzchni gruntów ornych 
deklarowanych  przez producentów rolnych oraz kwoty przysługujące za realizację wybranych 
pakietów rolnośrodowiskowych.   

W 2004 roku w programach rolnośrodowiskowych uczestniczyło trzech badanych 
(Tab.5). Suma powierzchni zgłoszonych do dopłat wynosiła 44,81 ha. Dani rolnicy skorzystali  
z jednego pakietu -  rolnictwo ekologiczne.  

 
       Tabela 5. 

Powierzchnia deklarowana w poszczególnych pakietach rolnośrodowiskowych oraz  kwoty 
przysługujące za realizację poszczególnych pakietów w roku 2004. 

Pow. gospodarstwa 
w ha 2004 2004 

S02 Razem S02 Gospodarst
wa Ogólna Dodana 

Wartość 
DJP ha % ha % * 

Wysokość 
dopłat w 

PLN ha zł/ha 
C 26,93 24,88 14,6 24,88 92 24,88 92 12 876    12 876    518    
J 9,87 8,51 5,32 8,51 86 8,51 86 4 423    4 423    520    
K 12,42 11,42 7,19 11,42 92 11,42 92 6 237    6 237    546    

Razem 49,22 44,81 27,11 44,81   44,81   23 536    23 536    1 584    
Średnia 16,41     14,94   14,94   7 845    7 845    525  
Źródło: opracowanie własne.  
* stosunek powierzchni deklarowanej do ogólnej 

 

Suma otrzymanych płatności z tytułu prowadzenia rolnictwa ekologicznego w 2004 roku 
wyniosła 23 536 zł (Tab. 5). Średnia wielkość za 1 ha biorący udział w danym działaniu wynosiła 
525 zł. Wg „Przewodnika po Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym…” kwoty za 1 ha 
pakietu SO2 wahały się w granicach od 260 do 1 540zł. Tak duŜe rozbieŜności wynikały  
z rodzaju upraw oraz posiadania certyfikatu. 



                     Tabela 6. 
Powierzchnia deklarowana w poszczególnych pakietach rolnośrodowiskowych w roku 2005. 

Pow. gospodarstwa  
w ha 2005 

P01 P02 S02 K01 Razem 
Gospodarstwa Ogólna Dodana 

Wartość 
DJP ha % ha % ha % ha % ha % * 

A 28,76 8,94 22,55 4,44 15 4,5 16%     8,94 31 
B 15,08 5,23 3,48 5,23 35       5,23 35 
C 26,93 28,28 16,9 3,39 13   24,89 92     
D 7,51 1,82 2,22 1,82 24       1,82 24 
E 28,82 5,05 16,3 5,05 18       5,05 18 
F 11,42 3,14 0 2,74 24 0,4 4     3,14 27 
G 26,34 7,16 14,6 6,82 26 0,34 1     7,16 27 
H 9,18 1,04 0,66 1,04 11       1,04 11 
I 8,61 2,91 0,76 2,91 34       2,91 34 
J 9,87 8,51 2,12     8,5 86   8,5 86 
K 12,42 13,23 6,66 1,76 14   11 89   12,76 103 
L 14,17 1,09 7,68 1,09 8       1,09 8 
Ł 19,88 5,26 9,4 5,26 26       5,26 26 
M 39,4 5,06 14,4 5,06 13       5,06 13 
N 49,76 8,14 18,4 7,16 14 0,98 2     8,14 16 
O 38,64 15,98 0 9,31 24     6,67 17 15,98 41 
P 22,77 5,95 17,82 5,95 26       5,95 26 
R 49,43 2,99 24,35 2,99 6       2,99 6 
S 13,41 1,95 6,2 1,95 15       1,95 15 
T 13,89 1,14 17,2 1,14 8       1,14 8 
U 32,85 6,71 0 6,71 20       6,71 20 
W 38,75 0,97 4,2 0,97 3       0,97 3 
X 14,5 4,19 3 4,19 29       4,19 29 
Y 14,87 2,52 8,45 2,52 17       2,52 17 
Z 43,57 4,62 12 4,62 11       4,62 11 

AA 3,64 1,12 1,6 1,12 31       1,12 31 



 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                           Tabela 6 (c.d) 
AB 16,07 1,14 7,45 1,14 7       1,14 7 
AC 5,46 3,27 2,09 3,27 60       3,27 60 
AD 16,51 2,27 2,5 2,27 14       2,27 14 
AE 8,61 2,91 0,76 2,91 34       2,91 34 
AF 54,18 3,68 19,28 3,68 7       3,68 7 
AG 23,47 2,57 19,12 2,57 11       2,57 11 
AH 23,17 3,33 4,7 3,33 14       3,33 14 
AI 14,28 17,76 3,95 4,23 30 0,69 5 12 84   16,92 118 
AJ 17,78 1,99 4,38 1,46 8 0,53 3     1,99 11 
AK 25,95 1,48 4,5 1,48 6       1,48 6 
AL 32,09 15,42 14,9 2,97 9     12,45 39 15,42 48 
AŁ 19,65 5,32 0 5,32 27       5,32 27 
AM 31,37 1,77 17,7 1,77 6       1,77 6 
AN 28,99 25,2 10,32 0,57 2   25 86   25,57 88 
Aś 8,86 8,06 1,95     8,1 91   8,1 91 

Razem 920,91 249,17  132,21  7,44  89,49  19,12  219,98  
Średnia 22,46   3,39  1,24  14,92  9,56  5,64  

  Źródło: opracowanie własne.  
  * stosunek powierzchni deklarowanej do ogólnej 
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W 2005 roku brano pod uwagę do dopłat rolnośrodowiskowych 219,98 ha (Tab. 6). 
DuŜym zainteresowaniem cieszyło się utrzymanie łąk ekstensywnych, do których zaliczono 
132,21 ha. Badani rolnicy w mniejszej mierze bo na 89,49 ha,  prowadzili gospodarstwa 
ekologiczne.  Tylko dwóch producentów rolnych skorzystało z działalności ochrony gleb i wód 
na obszarze 19,12 ha. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się utrzymanie pastwisk 
ekstensywnych. Rok 2005 moŜna nazwać rokiem intensywnego rozwoju realizacji programów 
rolnośrodowiskowych w gminie Piątnica. Ilość beneficjentów wzrosła z 3 w roku 2004 do 41  
w roku 2005 chętnych rolników biorących udział w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Za utrzymanie działalności rolnośrodowiskowej w roku 2005 (Tab. 7) badani otrzymali  
w sumie 202 432 zł.  

 
       Tabela 7.  

Kwoty przysługujące za realizację poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych w 2005 r. 

2005 

P01 P02 S02 K01 Gospoda

rstwa 

Wysokość 

dopłat w zł zł % zł % zł % zł % 

A 5 707   3 907   68 1 800   32         

B 4 602   4 602   100             

C 15 524   2 681   17     12 843   83     

D 1 602   1 602   100             

E 4 444   4 444   100             

F 2 571   2 411   94 160   6         

G 6 138   6 002   98 136   2         

H 915   915   100             

I 2 561   2 561   100             

J 6 436           6 436   100     

K 7 579   1 299   17     6 280   83     

L 959   959   100             

Ł 4 629   4 629   100             

M 4 452   4 452   100             

N 6 693   6 301   94 392   6         

O 11 780   8 193   70         3 587   30 

P 3 964   3 964   100             

R 2 631   2 631   100             

S 1 716   1 716   100             

T 1 003   1 003   100             

U 5 905   5 905   100             

W 854   854   100             

X 3 687   3 687   100             

Y 2 218   2 218   100             
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Z 4 066   4 066   100             

AA 986   986   100             

AB 1 003   1 003   100             

AC 2 877   2 877   100             

AD 1 998   1 998   100             

AE 251   251   100             

AF 3 238   3 238   100             

AG 2 261   2 261   100             

AH 2 930   2 930   100             

AI 9 153   1 692   18 276   3 7 185   78     

AJ 1 497   1 285   86 212   14         

AK 1 302   1 302   100             

AL. 9 329   2 614   28         6 715   72 

AŁ 4 682   4 682   100             

AM 1 558   1 558   100             

AN 15 798   502   3     15 296   97     

Aś 5 032           5 032   100     

Razem 202 432        2 976     53 072     10 302     

Średnia 4 937       496     8 845     5 151     

Źródło: opracowanie własne. 
  

W roku 2006  liczba osób biorąca udział w programie rolnośrodowiskowym wzrosła  
do 48 (Tab.8). Rolnicy skorzystali z róŜnych pakietów, takich jak: utrzymanie łąk i pastwisk 
ekstensywnych, rolnictwo zrównowaŜone, rolnictwo ekologiczne, ochrona gleb i wód. Suma 
powierzchni zgłoszonych do dopłat wynosiła 654,97 ha. Największym zainteresowaniem 
cieszyła się „ochrona gleb i wód”, która obejmowała 325,81 ha. Polegała ona na stosowaniu 
międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym.  
Drugim, co do wielkości pakietem było „utrzymanie łąk ekstensywnych”, które wyniosło 219,02 
ha, najmniejszym zaś „utrzymanie pastwisk ekstensywnych”  13,86 ha. 

Wysokość płatności za prowadzenie gospodarstw rolnośrodowiskowych w 2006 roku 
była największa w stosunku do lat ubiegłych (Tab. 9). Suma płatności zadeklarowanych 
hektarów łącznie wyniosła 254 529 zł, z której średnia na gospodarstwo to 5 302 zł. Tak jak  
w roku ubiegłym najmniejszą płatnością były objęte  pastwiska ekstensywne 3 348 zł, najwyŜszą 
zaś łąki ekstensywne – 119 710 zł, co stanowi prawie połowę kwoty za cały dany rok.  Nastąpił 
znaczny wzrost dofinansowania z tytułu „gospodarstwa ekologicznego” oraz „ochrona gleb  
i wód”. Bardzo opłacalną działalnością było prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, 
poniewaŜ średnia stawka przypadająca na gospodarstwo wyniosła 9 333 zł. 
 
 



 

Tabela 8. 
Powierzchnia deklarowana w poszczególnych pakietach rolnośrodowiskowych w roku 2006. 

Pow.gospodarstwa w 
ha 2006 

P01 P02 S01 S02 K01 Razem Gospodars
twa Ogólna Dodana 

Wartość 
DJP ha % ha % ha % ha % Ha % ha % * 

A 33,44 14,46 21,72 4,53 14 4,5 13     5,43 16 14,46 43 
B 15,08 5,23 3,68 5,23 35         5,23 35 
C 26,93 24,87 16,9       6,5 24   6,5 24 
D 7,51 1,82 2,22 1,82 24         1,82 24 
E 28,82 4,96 8,79 8,79 30         8,79 30 
F 11,42 3,14 0 2,74 24 0,4 4       3,14 28 
G 26,34 16,86 24,44 6,82 26 0,34 1     9,7 37 16,86 64 
H 9,18 3,04 2,91 1,04 11       2 22 3,04 33 
I 8,61 2,91 3,1 2,91 34         2,91 34 
J 9,87 8,51 5,62       1,66 17   1,66 17 
K 18,45 11,99 10 0,52 3     3,46 19   3,98 22 
L 15,52 2,17 9,53 2,17 14         2,17 14 
Ł 21,46 12,71 7,1 5,26 25       7,45 35 12,71 59 
M 43,14 23,51 30,1 5,06 12       18,45 43 23,51 54 
N 50,06 8,14 18,4 7,16 14 0,98 2       8,14 16 
O 38,64 13,52 0 9,31 24       4,21 11 13,52 35 
P 37,14 17,94 20,3 6,54 18       8,75 24 15,29 41 
R                
S 13,41 6,52 2,64 1,95 15       4,53 34 6,48 48 
T 13,89 1,14 15,5 1,14 8         1,14 8 
U 38,73 6,71 0 6,71 17         6,71 17 
W 38,75 0,83 2,8 0,83 2         0,83 2 
X 14,5 4,19 1,6 4,19 29         4,19 29 
Y 14,87 8,72 3,83 2,52 17       6,2 42 8,72 59 
Z 43,57 4,62 12 4,62 11         4,62 11 

AA 4,2 1,68 1,6 1,68 40         1,68 40 



 

 
                      Tabela 8 (c.d). 

 
     Źródło: opracowanie własne  
   * stosunek powierzchni deklarowanej do ogólnej 

AB 16 1,14 7,45 1,14 7         1,14 7 
AC 5,46 3,27 2,09 3,27 60         3,27 60 
AD 16,51 2,27 2,5 2,27 14         2,27 14 
AE 8,61 2,91 3,1 2,91 34         2,91 34 
AF                
AG 20,55 3,39 18,8 3,39 16         3,39 16 
AH 23,17 12,14 7,3 3,33 14       8,81 38 12,14 52 
AI 14,28 17,76 5,89   0,69 5   5,47 38   6,16 43 
AJ 17,78 2,89 5,84 2,36 13 0,53 3       2,89 16 
AK 25,95 1,48 6,6 1,48 6         1,48 6 
AL 32,09 27,84 11,2 2,97 9       24,87 78 27,84 87 
AŁ 19,65 5,15 0 5,15 26         5,15 26 
AM 31,37 1,77 12,96 1,77 6         1,77 6 
AN 28,99 25,79 8,87  0   20,48 71 4,15 14   24,63 85 
AO 42,07 11,38 65,9 0,96 2       10,42 25 11,38 27 
AP 22,36 1,35 4,61 1,35 6         1,35 6 
AR 10,26 5,03 25,88 0,62 6       4,41 43 5,03 49 
AS 10,76 2,88 4,75 0,95 9 0,93 9       1,88 18 
AT 20,09 12,94 8,25 2,19 11       10,75 54 12,94 64 
AU 10,53 1,6 7,35 1,6 15         1,6 15 
AW 14,06 10,45 14,65 3,45 25       7 50 10,45 74 
AX 12,98 7,39 9,9         7,39 57 7,39 57 
AY 21,47 6,52 1,2 1,4 7       7,12 33 8,52 40 
AZ 12,67 5,33 3,5 2,52 20       2,81 22 5,33 42 
Aś                

Razem 1850,65 715,22  219,02  13,86  20,48  39,25  325,81  654,97   
Średnia 21,27   3,22  1,19  20,48  4,24  8,35  7,12   



 

 
                      Tabela 9. 

Kwoty przysługujące za realizacja poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych w roku 2006. 

2006 
P01 P02 S01 S02 K01 

Gospodarstwa 
Wysokość dopłat 

w zł zł  zł % zł % zł % zł % 
A 8720      3 986     46 1 800    21         2 934    34 
B 4602      4 602     100                 
C 12976            12 976    100     
D 1602      1 602     100                 
E 4365      4 365     100                 
F 2571      2 411     94 160    6             
G 11523      6 002     52 136    1         5 385    47 
H 1955         915     47             1 040    53 
I 2561      2 561     100                 
J 4930             4 930    100     
K 6488         208     3         6 280    97     
L 1910      1 910     100                 
Ł 8876      4 629     52             4 247    48 
M 14046      4 452     32             9 594    68 
N 6693      6 301     94 392    6             
O 10417      8 193     79             2 224    21 
P 11546      6 815     59             4 731    41 
S 4172      1 716     41             2 456    59 
T 1003      1 003     100                 
U 5905      5 905     100                 
W 730         730     100                 
X 3687      3 687     100                 
Y 5442      2 218     41             3 224    59 
Z 4066      4 066     100                 

AA 1478      1 478     100                 
AB 1003      1 003     100                 
AC 2877      2 877     100                 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                   Tabela 9 (c.d). 
AD 1998      1 998     100                 
AE 251         251     100                 
AF                       
AG 2983      2 983     100                 
AH 7688      2 930     38             4 758    62 
AI 9153      1 692     18 276    3     7 185    78     
AJ 2289      2 077     91 212    9             
AK 1302      1 302     100                 
AL 20920      2 614     12     4674 22     13 632    65 
AŁ 4532      4 532     100                 
AM 1558      1 558     100                 
AN 15798         502     3         15 296    97     
AO 6339         845     13             5 494    87 
AP 1188      1 188     100                 
AR 3060         546     18             2 514    82 
AS 1608      1 236     77 372    23             
AT 7517      1 927     26             5 590    74 
AU 1408      1 408     100                 
AW 7026      3 036     43             3 990    57 
AX                      
AY 3994      1 232     31             2 762    69 
AZ 3704      2 218     60             1 486    40 
Aś                       

Razem 254 529    119 710      3 348      4 674      46 667      76 061      
Średnia 5 302    2 660      478      4 674      9 333      4 474      

                         Źródło: opracowanie własne.  
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           Tabela 10. 
Liczba wniosków, powierzchnia deklarowana oraz kwoty przysługujące w ramach łąk i pastwisk 

ekstensywnych latach 2005, 2006. 
 

  2005 2006 

Kod Warianty* 

Ilość pakietów 

realizowanych 

w danym roku 

Powierzchnia 

w ha 

Kwota w 

zł 

Ilość pakietów 

realizowanych 

w danym roku 

Powierzchnia w 

ha 

Kwota w 

zł 

P01a01 0 0 0    0 0 0    

P01a02 5 8,6 3 714    5 9,56 3 862    

P01 P01b 36 123,61 113 157   41 138,1 115 848   

                

P02a 0 0 0    0 0 0    

P02b 0 0 0    0 0 0    

P02b01 6 7,44 2 976    7 8,37 3 348    

P02c 0 0 0    0 0 0    

P02c01 0 0 0    0 0 0    

P02 P02c02 0 0 0    0 0 0    

Razem   47 139,65 119 847   53 156,03 123 058   

Źródło: opracowanie własne 

* P01a01 Półnaturalne łąki jednokośne – wykaszanie ręczne, P01a02 Półnaturalne łąki jednokośne – 
wykaszanie mechaniczne, P01b Półnaturalne łąki dwukośne, P02a Pastwiska na murawach ciepłolubnych, 
P02b01 Pastwiska nizinne z wypasem tradycyjnym, P02b01 Pastwiska górskie 350-500 m n.p.m., P02c02 
Pastwiska górskie powyŜej 500 m n.p.m.  
 

Zestawienie dotyczące działań w ramach „utrzymania łąk ekstensywnych” i „utrzymania 
pastwisk ekstensywnych” przedstawia się zadowalająco. Nie moŜna za bardzo rozdzielić tych 
dwóch pakietów, poniewaŜ chodzi tu o formę roślinności trawiastej, mimo Ŝe widać znacznie 
większy udział uŜytkowania łąk przez badanych rolników (Tab. 10).  Pakiety „utrzymanie łąk 
ekstensywnych” i „utrzymanie pastwisk ekstensywnych” w gminie Piątnica prowadzone są od 
2005 roku, na powierzchni 139,64 ha. W roku 2006 powierzchnia wzrosła do obszaru 156,03 ha, 
rolnicy za udział w tych działaniach otrzymali 123 058 zł. 

Rolnictwo ekologiczne, jako jedyne działanie rolnośrodowiskowe, cieszyło się 
zainteresowaniem wśród beneficjentów gminy Piątnica od początku, przez cały okres 
funkcjonowania PROW 2004 - 2006.  

Nastąpił widoczny wzrost powierzchni deklarowanej z tego tytułu z 44,81 ha w roku 
2004 do 90,40 ha w 2005 roku (Tab.11). W roku 2006 powierzchnia ta zmalała do 82,32 ha. 
Właśnie w tym roku po raz pierwszy jeden z uczestników w swoim gospodarstwie zaczął 
prowadzić rolnictwo zrównowaŜone na powierzchni 29,21 ha. 

 Badani rolnicy mający gospodarstwa ekologiczne otrzymali najwyŜsze dopłaty  
w roku 2005, gdzie średnia kwota za kaŜdy zadeklarowany hektar wyniosła 588 zł, zaś w 2006 
roku wynosiła 566 zł/ha a w 2004 roku 525 zł/ha. 
 
 



 

Tabela 11 
Liczba wniosków, powierzchnia deklarowana oraz kwoty przysługujące w ramach rolnictwa zrównowaŜonego i ekologicznego  

w latach 2004,  2005, 2006 
 2004 2005 2006 

Kod Warianty* 

Ilość pakietów 

realizowanych w 

danym roku 

Powierzchnia w 

ha 

Kwota w 

zł 

Ilość pakietów 

realizowanych w 

danym roku 

Powierzchnia w 

ha 

Kwota 

w zł 

Ilość pakietów 

realizowanych w 

danym roku 

Powierzchnia w 

ha 

Kwota w 

zł 

S01 S01 0 0 0    0 0 0    1 29,21 4 674    

                      

S02a01 0 0 0    3 34,63 23 548   2 27,85 18 938    

S02a02 3 32,29 19 374    3 33,53 20 118   3 33,23 19 938    

S02b01 0 0 0    3 10,65 3 515    2 9,37 3 093    

S02b02 3 11,38 2 958    3 10,29 2 675    3 10,29 2 676    

S02c01 0 0 0    0 0 0    0 0 0    

S02c02 1 0,92 865    2 0,7 658    2 0,8 752    

S02d01 0 0 0    1 0,25 450    1 0,25 450    

S02 S02d02 2 0,22 339    3 0,35 2 202    3 0,53 816    

Razem   9 44,81 23 536    18 90,4 53 166   17 111,53 51 337    

Źródło: opracowanie własne.  

* S02a01 Uprawy rolnicze bez certyfikatu,S02a02 Uprawy rolnicze z certyfikatem,  S02b01 UŜytki zielone bez certyfikatu,  S02b02 UŜytki zielone z certyfikatem,  
S02c01 Uprawy warzywnicze bez certyfikatu, S02c02 Uprawy warzywnicze z certyfikatem,  S02d01 Uprawy sadownicze, w tym jagodowe bez certyfikatu,  
S02d02Uprawy sadownicze, w tym jagodowe z certyfikatem. 
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  Tabela 12. 
Liczba wniosków, powierzchnia deklarowana oraz kwoty przysługujące w ramach ochrona gleb  

i wód w latach  2005, 2006. 
  2005 2006 

Kod Warianty* 

Ilość pakietów 

realizowanych w 

danym roku 

Powierzch

nia w ha 

Kwota  

w zł 

Ilość pakietów 

realizowanych 

w danym roku 

Powierzchnia 

w ha 

Kwota 

w zł 

K01a 0 0 0 0 0 0 

K01b 2 7,2 4 104 14 60,3 34 365 

K01 K01c 2 11,92 6 198 15 88,01 45 765 

                

K02a01 0 0 0 0 0 0 

K02a02 0 0 0 0 0 0 

K02b01 0 0 0 0 0 0 

K02 K02b02 0 0 0 0 0 0 

Razem   4 19,12 10 302 29 148,31 80 130 

Źródło: opracowani własne.  

* K01a Wsiewki poplonowe, K01b Międzyplon ozimy, K01c Międzyplon ścierniskowy, K02a01  
2-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach słabych, K02a02 5-metrowe strefy 
buforowe i miedze śródpolne na glebach słabych, K02b01 2-metrowe strefy buforowe i miedze 
śródpolne na glebach dobrych, K02b02 5-metrowe strefy buforowe i miedze śródpolne na glebach 
dobrych. 

 

Działania w ramach pakietu „Ochrona gleb i wód” rozpoczęła się w 2005 roku na 
powierzchni 19,12 ha, za które rolnicy otrzymali 10 302 zł (Tab.12). W 2006 roku nastąpił 
prawie ośmiokrotny wzrost terenu deklarowanego. Średnia kwota przyznawana za 1 ha 
utrzymany  pakiecie „ochrona gleb i wód” wyniosła 540 zł. Wystąpiły dwa warianty: międzyplon 
ozimy i ścierniskowy.  

     
 Tabela 13. 

Finansowanie działalności rolniczej w poszczególnych latach 2004 – 2006  
w badanych gospodarstwach. 

  Powierzchnia (ha) Kwota płatności (zł) 

Pakiet (kod) 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Razem 

S01 0 0 29,21 0 0 4674 4 674 

S02 44,81 90,4 82,32 23 536 53 166 47 955 124 657 

P01 0 132,21 147,66 0 116 847 119 710 236 557 

P02 0 7,44 8,37 0 2 976 3 348 6 324 

K01 0 19,12 148,31 0 10 302 80 130 90 432 

K02 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 44,81 250,17 415,59 23 536 183 291 255 817   

Ogółem 710,57 462 644   

  Źródło: opracowanie własne.  
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W programie rolnośrodowiskowym 2004-2006 do płatności zgłoszono ogółem 710,57  
ha spośród  badanych gospodarstw gminy Piątnica (Tab.13).  

Zaobserwowano widoczny wzrost  liczby producentów rolnych biorących udział  
w badaniu. W 2004 roku trzy gospodarstwa zgłosiły do dopłat 44,81 ha, natomiast w roku 2006 
nastąpił znaczny wzrost zainteresowanych do 47 rolników zgłaszających 415,59 ha. 

Najbardziej popularnym działaniem było „utrzymanie łąk ekstensywnych”. Beneficjenci 
dzięki prawidłowej pielęgnacji oraz utrzymaniu łąk ekstensywnych otrzymali  w ciągu trzech lat 
236 557 zł. 

Pozytywnym zjawiskiem był szybki rozwój działalności ochrony gleb i wód, polegający  
na stosowaniu międzyplonów w celu zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie 
jesienno-zimowym. Ten pakiet po raz pierwszy był realizowany w roku 2005,  na obszarze 19,12 
ha, za który rolnicy otrzymali 10 302 zł, po czym w roku 2006 powierzchnia zadeklarowana 
wzrosła do 148,31 ha i miała wartość 80 130 zł. 

Beneficjenci, prowadzili równieŜ rolnictwo ekologiczne. Ta działalność jako jedyna 
rozpoczęła się w 2004 roku i powierzchni deklarowanej 44,81 ha, wzrosła do 90,4 ha w 2005 
roku, po czym minimalnie spadła do powierzchni 82,32 ha w roku 2006. W sumie badani rolnicy  
za produkcję  ekologiczno w latach 2004 – 2006 otrzymali 124 657 zł. Jednym z załoŜeń 
działalności rolnośrodowiskowej, oprócz poprawy stanu środowiska, było osiągnięcie istotnego 
wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych.14 

Małym zainteresowaniem cieszyły się pakiety: „utrzymanie pastwisk ekstensywnych” 
oraz „rolnictwa zrównowaŜonego”. Sytuacje pastwisk moŜna wyjaśnić duŜą ilością obszarów 
trawiastych uŜytkowanych w formie łąk ekstensywnych. Prowadzenie rolnictwa 
zrównowaŜonego miało miejsce tylko w 2006 roku, na powierzchni 29,21 ha. Niestety Ŝaden  
z badanych podmiotów nie skorzystał z pakietu: „strefy buforowe” polegającego na tworzeniu 
nowych 2 lub 5 metrowych pasów zadarnionych na granicy gruntów rolnych z wodami 
powierzchniowych, lub terenami intensywnie uŜytkowanymi rolniczo, w celu ograniczania 
negatywnego oddziaływania rolnictwa i ochrony siedlisk wraŜliwych. Według badań 
Gotkiewicza 15 pakiet związany z tworzeniem stref buforowych był najrzadziej wybierany przez 
polskich rolników. Wymaga to korekty, polegającej zwłaszcza na zwiększeniu dotacji 
finansowych przeznaczonych dla rolników.16 
 

Wnioski 
 

1. Stwierdzono widoczny wzrost ilości gospodarstw realizujących program 
rolnośrodowiskowy. 

2. Producenci rolni mający gospodarstwa połoŜone na obszarach chronionych nie mogą 
intensyfikować działalności rolniczej, więc chętnie uczestniczą w programie 
rolnośrodowiskowym. Mają moŜliwość skorzystania z dodatkowych funduszy przy 
niewielkiej zmianie swojego dotychczasowego funkcjonowania.  

3. W analizowanych gospodarstwach dominował pakiet: „utrzymanie łąk ekstensywnych”, 
kwota przypadająca na zadeklarowany hektar w danym działaniu wahała się w przedziale  
od 400 zł do 1030 zł. W 2006 roku rolnicy  deklarowali „utrzymanie łąk ekstensywnych”  
na obszarze 147,66 ha. 

4. Beneficjenci nie skorzystali z działania: „strefy buforowe”. 

                                                      
14 Wawrzyniak B. M., Wojtasik B., 2007: Analiza przebiegu i realizacji programów rolnośrodowiskowych  
w latach 2004-2006. Acta Sci. Pol. Oeconomia 6 (1), 71-78. 
15 Gotkiewicz W.,  Mickiewicz B. 2007. Problemy i dylematy polskiego programu rolnośrodowiskowego.  
Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 521, 117-224. 
16 Gotkiewicz W., Mickiewicz B., Klasa A., 2007: Possibilities of reducing environmental pollution with 
nitrogen and phosphorus as part of an agri-environmental programme. J. Elementol. 12 (4), 261-268. 



Realizacja programu środowiskowego 2004-2006 w gminie Piątnica 131 

5. W gminie Piątnica  w latach 2004 - 2006 w programie rolnośrodowiskowym uczestniczyło   
87 producentów rolnych. Pakiety zostały wdroŜone w ponad 4 % gospodarstw rolnych 
badanej gminy.  
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Pozarolnicza działalność na przykładzie gospodarstw rolnych  
z powiatu łosickiego 

 
Renata Kowalczyk, Roman Kolczarek 

 
 

Streszczenie 
 

Zachodzący w latach 1990-1998 proces transformacji objął swoim zasięgiem wszystkie 
sfery działalności w agrobiznesie. Szczególne skutki tego procesu odczuły indywidualne 
gospodarstwa rolne, będące jednocześnie jego najsłabszymi ogniwami. Podstawową rolę  
we wspieraniu przedsiębiorstw rolniczych powinny stanowić lokalne władze, czyli gminy  
i powiaty likwidując bariery w rozwoju przedsiębiorczości, spowodowane występowaniem 
pewnej pustki instytucjonalnej powstałej po uprzednim systemie. Stosując ułatwienia w postaci 
np. ulg podatkowych oraz przyśpieszając procedury związane z rejestracją działalności 
gospodarczej, jednocześnie dbając o odpowiedni poziom infrastruktury, sprzyjają kształtowaniu 
się właściwych zachowań przedsiębiorczych na swoim terenie. Równie istotnym elementem 
leŜącym w rękach władz lokalnych powinna być dbałość o środowisko, które stanowić powinno 
walor przyciągający inwestorów z zewnątrz. 

Zdaniem Makarskiego [2000], przedsiębiorczość naleŜy do waŜnych aspektów 
warunkujących wielofunkcyjny rozwój polskiej wsi. W zjawisku tym upatrywana jest szansa  
na modernizację rolnictwa oraz pokonywanie takich negatywnych elementów, z którymi 
spotykają się gminy środowiska wiejskiego. Wymienione czynniki, połączone dodatkowo  
z niedostatkiem środków pienięŜnych hamują aktywność mieszkańców wsi, utrudniając tym 
samym rozwój przedsiębiorczości na terenach rolniczych.  

Celem niniejszej pracy było ukazanie postaw i opinii rolników na temat prowadzenia 
dodatkowej działalności gospodarczej w gospodarstwach indywidualnych regionu łosickiego. 

Wyniki badań wskazują, Ŝe rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zmienia 
charakter wsi i jej strukturę społeczną, jest takŜe warunkiem poprawy sytuacji dochodowej  
i poziomu Ŝycia ludności wiejskiej. Rozwój ten uzaleŜniony jest od warunków ekonomicznych, 
społecznych i prawnych, od stanu infrastruktury oraz potencjału aktywności gospodarczej 
lokalnych społeczności. Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą  
na terenach wiejskich powiatu łosickiego w większości to ludzie młodzi posiadający średnie 
wykształcenie, jednocześnie tworzący źródła utrzymania dla swoich rodzin. Zasięg pozarolniczej 
działalności analizowanych firm w powiecie łosickim to głównie rynek regionalny i lokalny,  
a tylko niewielki odsetek (8%) stanowi rynek międzynarodowy. W zakresie wsparcia 
innowacyjno-finansowego ankietowani respondenci szczególnie oczekują na poprawę przepływu 
informacji rynkowych, oraz moŜliwość sprawnego uzyskania tanich kredytów, uproszczenia  
i stabilizacji przepisów prawnych, współpracy władz lokalnych. Według rolników prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą są to podstawowe czynniki, które stwarzałyby większą 
motywację do zakładania własnych firm. 
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, działania rolników, badania ankietowe 

 
Wprowadzenie 

 
Zachodzący w latach 1990-1998 proces transformacji objął swoim zasięgiem wszystkie 

sfery działalności w agrobiznesie. Szczególne skutki tego procesu odczuły indywidualne 
gospodarstwa rolne, będące jednocześnie jego najsłabszymi ogniwami. Podstawową rolę  
we wspieraniu przedsiębiorstw rolniczych powinny stanowić lokalne władze, czyli gminy  
i powiaty likwidując bariery w rozwoju przedsiębiorczości, spowodowane występowaniem 
pewnej pustki instytucjonalnej powstałej po uprzednim systemie. Działalność ta ma miejsce 
poprzez aktywizację i pomoc przedsiębiorcom i społeczności lokalnej w samoorganizacji. 
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Urzędy gminne wspierają wiejską przedsiębiorczość, pomagając tworzyć fundusze 
doręczeniowe, centra i stowarzyszenia na rzecz rozwoju swojej jednostki terytorialnej. JednakŜe, 
jak twierdzi Kłodziński [2001], ilość takich ośrodków nazywanych często takŜe „inkubatorami 
przedsiębiorczości” nie jest wciąŜ liczbą imponującą. Niedostatek takich miejsc stanowi 
powaŜny problem, z którym styka się polska wieś. Władze lokalne stanowią takŜe czynnik 
usuwający przeszkody biurokratyczne, które znacząco zniechęcają potencjalnych inwestorów. 
Stosując ułatwienia w postaci np. ulg podatkowych oraz przyśpieszając procedury związane  
z rejestracją działalności gospodarczej jednocześnie dbając o odpowiedni poziom infrastruktury, 
sprzyjają kształtowaniu się właściwych zachowań przedsiębiorczych na swoim terenie. Równie 
istotnym elementem leŜącym w rękach władz lokalnych jest dbałość o środowisko, które 
stanowić powinno walor przyciągający inwestorów z zewnątrz. 

Problem rozwoju przedsiębiorczości moŜna rozwaŜać zarówno z perspektywy lokalnej,  
jak i krajowej. DuŜe znaczenie na szczeblu krajowym w zakresie prawa czy teŜ finansów mają 
władze lokalne oraz centralne, które to kreują przedsiębiorczość. 

Zdaniem Makarskiego [2000], przedsiębiorczość naleŜy do waŜnych aspektów 
warunkujących wielofunkcyjny rozwój polskiej wsi. W zjawisku tym upatrywana jest szansa  
na modernizację rolnictwa oraz pokonywanie, takich negatywnych elementów, z którymi 
spotykają się gminy środowiska wiejskiego jak: 
a) bezrobocie jawne i ukryte, 
b) brak kapitału, który moŜe być zainwestowany w jakąkolwiek działalność gospodarczą  

na liczącą się skalę, 
c) brak waŜnych grup czynnych zawodowo, mających faktyczne kwalifikacje umoŜliwiające 

podjęcie na szeroką skalę przedsiębiorczości w określonym kierunku, 
d) wyraźny niedorozwój infrastruktury, która w znacznej mierze jest zachętą  

do inwestowania, 
e) brak systemu nowoczesnych instytucji wiejskich, 
f) tradycyjna struktura społeczno – zawodowa, której trzon stanowią słabo wykształceni 

rolnicy. 
Wymienione czynniki, połączone dodatkowo z niedostatkiem środków pienięŜnych 

hamują aktywność mieszkańców wsi, utrudniając tym samym rozwój przedsiębiorczości  
na terenach rolniczych. 

       
Formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

 
Jak podaje Boczar [2005], przedsiębiorczość na obszarach wiejskich pojawia się w takich 

samych formach jak i w innych dziedzinach gospodarki narodowej. Z logiki uwarunkowań 
potwierdzonych przez praktykę wynikają pewne cechy charakterystyczne, a mianowicie: 

• występuje w rejonach o bardzo zróŜnicowanym stopniu rozwoju społeczno-
gospodarczego,  
a wewnątrz nich w róŜnych grupach     gospodarstw rozwojowych, stagnacyjnych, 
słabych; 

• ma miejsce w produkcji rolnej sensu stricto, w budownictwie mieszkaniowym  
i gospodarczym, w produkcji pozarolniczej, w usługach zarówno świadczonych  
dla ludności jak i dla przedsiębiorstw. 
      Zdaniem  KoŜucha [1999], przedsiębiorczość pojawiająca się w otoczeniu 

gospodarki rynkowej staje się elementem bardzo poŜądanym i stającym się jednym  
z priorytetów w  kaŜdym procesie ekonomicznym. W związku ze zmianami ustrojowymi po 
1989r. związanymi z przechodzeniem  gospodarki nakazowo – rozdzielczej na model 
wolnorynkowy na terenach polskiej wsi pojawiła się nowa koncepcja przekształceń prowadząca 
do modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju wsi. 
Wielofunkcyjność odnosi się zarówno do gospodarstwa rolniczego, gdzie upatrywane są szanse 
na wzrost działalności rolniczej i pozarolniczej  oraz jednostek lokalnych tj. gmina, powiat, 
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region, które kreują rozwój wspierając aktywność ekonomiczną mieszkańców oraz tworzą 
miejsca do powstawania przedsięwzięć pozarolniczych. 

      W obrębie przedsięwzięć [Łęczycki 2003] prowadzonych na terenach rolniczych, 
moŜna zaliczyć takie formy aktywności jak: 

     a) działalność produkcyjną: 
•  typowa   działalność   rolnicza    (np.   produkcja  zbóŜ,  chów   bydła,    
       chów trzody chlewnej), 
•  produkcja rolnicza o charakterze alternatywnym (np. produkcja rzepaku) 
•  przetwórstwo artykułów (np. młyny, mieszalnie pasz, piekarnie, ubojnie,  
masarnie, mleczarnie ), 
•  pozyskiwanie  drewna  opałowego  i  budowlanego,   węgla  drzewnego,  
       owoców, runa leśnego, 
•  rękodzieło i rzemiosło, 

     b) działalność handlową: 
• zaopatrzenie w materiały i środki do produkcji rolnej 
• skup produktów rolnych 
• handel hurtowy i detaliczny produktami rolniczymi 

     c) działalność usługową: 
• usługi produkcyjne (np. mechanizacyjne, remontowo – budowlane), 
       warsztaty naprawcze,  
• agroturystyka (organizacja wypoczynków, urlopów, gastronomia), 
•  pielęgnacja krajobrazu i ochrona środowiska 
•  muzea regionalne, skanseny, zabytki, tereny rekreacyjne. 

Zdaniem Borkowskiego [2001], zakładanie przedsiębiorstw spowodowane jest stopniową  
i nieodwracalną utratę przez rolnictwo dominującej pozycji jako miejsca pracy i źródła 
dochodów ludności wiejskiej w Polsce, oraz konieczność poszukiwania nowych źródeł rozwoju 
gospodarczego i społecznego wobec wyczerpania się tradycyjnych źródeł rozwoju. 

  Jak podkreśla Halamska [2001], przyrost miejsc pracy będzie zaleŜał od tempa 
rozwoju gospodarki i będzie silnie zróŜnicowany regionalnie. Ich przyrost dokona się przede 
wszystkim w małych, kilkuosobowych albo dających tylko samo zatrudnienie  firmach. Rodziny 
rolnicze muszą mieć jednak Kaleta [2001] moŜliwość godziwego zarobku zarówno dzięki pracy  
w gospodarstwie, jak i z pracy pozarolniczej. Na porządku dziennym staje więc kwestia 
„wielozawodowości”, wyraŜającej swoisty sposób Ŝycia, którego najwaŜniejszym przejawem jest 
umiejętne łączenie róŜnych źródeł dochodów dla pokrycia wydatków.       

 
Materiał i metody badań 

 
Przedmiotem badań było ukazanie postaw i opinii rolników na temat prowadzenia 

dodatkowej działalności w gospodarstwach indywidualnych z powiatu łosickiego. Badaniami 
objęto 15 gospodarstw rolnych, które prowadziły własną działalność gospodarczą na przykładzie 
gminy typowo rolniczej. Przy gromadzeniu materiałów źródłowych korzystano z własnej ankiety 
badawczej oraz ogólnodostępnych materiałów statystycznych. 

Na podstawie szczegółowego opisu i analizy danych określono parametry 
charakteryzujące badane gospodarstwa. Dla wybranych gospodarstw oraz powiatu łosickiego 
przedstawiono między innymi: udział powierzchni uŜytków rolnych, strukturę osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą według wybranych sekcji w powiecie łosickim, strukturę 
przedziału wiekowego i wykształcenia, podział zasięgu działalności ankietowanych firm  
na rynku, perspektywę czynników ograniczających podjęcie działalności gospodarczej, udział 
ankietowanych firm w poŜyczkach kredytowych. Podczas przetwarzania danych liczbowych 
posłuŜono się arkuszem kalkulacyjnym Microsoft® Excel 2000,  
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Wyniki badań i dyskusja 
           

Charakterystyka porównawcza gospodarstw rolnych prowadzących pozarolniczą 
działalność na przykładzie gospodarstw powiatu łosickiego. 

 
W Polsce rozwój obszarów wiejskich wiąŜe się ściśle z sytuacją rolnictwa i kierunkami 

jego przekształceń. Rolnictwo w naszym kraju ma bardzo istotne znaczenie społeczne  
i ekonomiczne. 

Sektor rolny powiatu łosickiego to indywidualne gospodarstwa rolne. Jest ich 5 742  
o przeciętnej powierzchni 10,3ha [GUS 2003]. 

 

 
Rys.1. Procentowy udział powierzchni uŜytków rolnych  

w ankietowanych gospodarstwach (powiat łosicki). 
Źródło: Badania własne. 

 
Wśród ankietowanych gospodarstw (rys.1)badania wykazały, Ŝe 35% są to gospodarstwa  

o powierzchni do 15ha, głównie zajmujące się działalnością specjalizacyjną. Mniejsza część 
stanowią gospodarstwa o powierzchni do 10ha, najmniejsze gospodarstwa to 1,20-5ha.  

Jak podaje KoŜuch [2000], gospodarstwa o obszarze do 10ha charakteryzują  
się relatywnie niskimi zasobami kapitału i czynnik ten jest wykorzystywany mało intensywnie. 
W gospodarstwach tych zwrot w produkcji towarowej zaangaŜowanego majątku następuje  
po sześciu latach, a środków trwałych po czterech latach. Naturalne warunki glebowe  
i klimatyczne oraz tradycja ukształtowały odpowiedni profil produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
Ostatnio jednak nastąpiły jego widoczne zmiany. I tak np. straciła na znaczeniu uprawa 
ziemniaków tak popularna i opłacalna w latach poprzednich. Jej miejsce w znacznym stopniu 
zajęły zboŜa. Z punktu widzenia agrotechniki jest to zjawisko niepoŜądane. Nastąpił powrót  
do uprawy kukurydzy na kiszonkę. Wprowadzana teŜ jest uprawa na ziarno. 

 Działy specjalne produkcji rolnej w powiecie łosickim to między innymi, uprawa 
pieczarek. Powiat ten jest równieŜ zagłębiem uprawy truskawek i aronii. Uprawy są prowadzone 
na bardzo wysokim poziomie, a część jest jednocześnie nawadniana. Produkcja aronii to 20% 
produkcji krajowej. Zlokalizowana jest ona jest głównie na terenie gminy Huszlew.  
DuŜą powierzchnię zajmuje uprawa porzeczki – głównie czarnej. Natomiast sady owocowe 
znajdują się głównie w gminie Sarnaki i Platerów. 

 WaŜną rolę w powiecie łosickim zajmuje takŜe produkcja zwierzęca, a w szczególności 
chów trzody chlewnej. W zakresie produkcji bydła, a szczególnie mleka nastąpiła  
jej koncentracja. Zmniejszyła się ilość gospodarstw utrzymujących krowy mleczne na rzecz 
gospodarstw posiadających 10 i więcej krów (specjalizujących się w tej produkcji). 

 Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne to element zwalczania 
wiele problemów, z którymi styka się polska wieś. Wśród wszystkich podmiotów gospodarki 
narodowej w powiecie łosickim dominującą gałęzią jest handel, następnie budownictwo, 
transport, przetwórstwo przemysłowe i obsługa firm. Mało atrakcyjną gałęzią w powiecie 
łosickim są hotele i pośrednictwo finansowe (tab.1).  
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Tabela 1.  
Struktura osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według wybranych sekcji  

w 2004 roku w powiecie łosickim. 
W tym 
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Powiat łosicki 1513    143    196    654     31    145      45    104 

Łosice   789     67      74    370     18       86      22      60 

W tym miasto   636     43      59      304     18       64      19      54 

Gminy wiejskie: 

 

Huszlew      77      -      19      32      1        7        4       4 

Olszanka   149     15      19      62    -       15        5       8 

Platerów    137      17      24      49       4       12        4       8 

Sarnaki   211      23      36      88       7         9        3     17 

Stara Kornica    150      21      24      53       1        16        7       7 

 Źródło: Główny Urząd Statystyczny- dane dla woj. Mazowieckiego. 

 

 
Rys.2. Struktura przedziału wiekowego ankietowanych respondentów. 

Źródła: Badania własne. 

 
Przeprowadzone badania wykazały (rys.2), Ŝe przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą 

działalność gospodarczą na obszarach wiejskich powiatu łosickiego to najczęściej młodzi ludzie  
w wieku do 35 lat. Najmniejszy udział procentowy dotyczy przedsiębiorców powyŜej 50-tego 
roku Ŝycia. Rolnicy – przedsiębiorcy to grupa społeczeństwa o zróŜnicowanym wykształceniu.  
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zawodowe
25%

średnie
42%

wyŜsze
33%

 
Rys. 3. Struktura wykształcenia rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.  

Źródła: Badania własne. 

 
W przeprowadzonych badaniach niewielki procent grupy (jedynie 25%) stanowiły osoby  

z wyŜszym wykształceniem (rys.3). Podobne relacje wystąpiły w badaniach przeprowadzonych 
pod kierunkiem Kata [2005], na obszarach wiejskich regionu podkarpackiego, ukazują one,  
Ŝe 60% przedsiębiorców posiadało wykształcenie średnie, a jedynie 17% wykształcenie wyŜsze. 

Zdaniem KoŜucha [2000], praktyka zawodowa pokazuje, Ŝe wykształcenie rolników 
wpływa na sytuację ekonomiczną gospodarstw, a w tym na ich sprawność dochodową. 
 
 
 

   
Rys.4. Podział zasięgu działalności ankietowanych firm na rynku. 

 
Spośród ankietowanych firm (rys.4), 42% przedsiębiorstw prowadzi działalność na rynku 

lokalnym. Zaliczają się one do grupy tzw. drobnych przedsiębiorstw zatrudniając od 2 do 5 osób, 
stąd teŜ jest im znacznie trudniej przebić się na rynku pracy. Tylko niewielka część 
przedsiębiorstw, jedynie 8% współpracowała z kontrahentami zagranicznymi. 
 

Tabela. 2.  
Wyszczególnienie stymulatorów rozwoju działalności.  

Wyszczególnienie Liczba 
odpowiedzi 

Struktura 
w % 

Tanie kredyty 3 20 

Fachowa słuŜba doradcza 2 13,4 

Ulgi podatkowe - - 

Pomoc ze strony Urzędu Gminy 1 6,60 

Informacje rynkowe 5 33,40 

Promocja przedsiębiorczości 1 6,60 

Zmiana mentalności ludzi 3 20 

Poprawa infrastruktury wsi 
(telefony, wodociągi, drogi) 

- - 

                                Źródło: Badania własne. 
                              *Respondenci mogli podać więcej niŜ jedną odpowiedz. 
   

PołoŜenie geograficzne powiatu łosickiego wpływa niekorzystnie na rynek pracy. Zbyt 
mała liczba przedsiębiorstw powoduje brak nowych miejsc co oddziałuje na wysokie bezrobocie. 

rynek regionalny 
50%

rynek 
mi ędzynarodowy 

8%

rynek lokalny 
42%
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Brak dobrych programów do walki w przeciwdziałaniu bezrobociu równieŜ ma swoje odbicie  
na rynku pracy, a kolejnym niekorzystnym czynnikiem są niskie płace. 

Prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa rolnego bądź działalności gospodarczej  
w duŜej mierze zaleŜy od rodzaju udzielonej pomocy. Ankietowani respondenci największą 
uwagę zwrócili na informacje rynkowe (33,40%). Do rozpoczęcia działalności gospodarczej 
obok informacji i doradztwa niezbędne są równieŜ środki finansowe. Wielkość tych środków 
zaleŜy od rodzaju i skali inicjowanego przedsięwzięcia. Zdaniem badanych przedsiębiorców 
tanie kredyty były by stymulatorem rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Według Kolarskiej-Bobińskiej i in. [2001] wyposaŜenie infrastrukturalne obszarów 
wiejskich powinno być skoncentrowane w wybranych ośrodkach wiejskich stanowiące lokalne 
centra rozwoju funkcji pozarolniczych dla układu lokalnego. Rozwój infrastruktury technicznej 
powinien być finansowany z róŜnych źródeł, takich jak programy Unii Europejskiej, Banku 
Światowego, zawsze jednak z udziałem środków lokalnych. Poza infrastrukturą techniczną 
konieczne jest takŜe rozwijanie specyficznej infrastruktury dla biznesu, której na wsi praktycznie 
nie ma. Najistotniejsze są usługi prawne, finansowe, notarialne, doradztwo ekonomiczne itd.  

 
Tabela 3.  

Perspektywa czynników ograniczających podjęcie działalności gospodarczej. 
Wyszczególnienie Liczba 

odpowiedzi 
Struktura 
w % 

Zaawansowany wiek 5 10,40 
Bariera finansowa 14 29,20 
Brak pomysłów na odpowiednią 
działalność 

6 12,50 

Brak perspektyw rozwoju 7 14,60 
Brak warunków do podjęcia działalności 2 4,20 
Brak kwalifikacji 2 4,20 
Nieznajomość przepisów 6 12,50 
Obawa przed ryzykiem 6 12,50 

         Źródło: Badania własne. 
       * Respondenci mogli zaznaczyć więcej niŜ jedną odpowiedz. 
 

 Przeprowadzone badania wykazały potrzebę wsparcia finansowego w postaci tanich 
kredytów bądź jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności. Ponad 14% ankietowanych 
respondentów przyznało (tab.3), iŜ nie widzi perspektyw rozwoju własnej działalności. DuŜa 
grupa ankietowanych wykazała się teŜ, nieznajomością przepisów prawnych czego konsekwencją 
jest obawa przed ryzykiem w rozpoczęciu własnej działalności.     

  
 Tabela 4.  

Czynniki warunkujące sukces i powodzenie w biznesie. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

        Źródło: Badania własne. 
        * Respondenci mogli zaznaczyć więcej niŜ jedną odpowiedz. 
 

Dobrze działająca firma wymaga pewnych poświęceń, np. pracowitość czy umiejętność 
podejmowania ryzyka. Jak twierdzą respondenci do prowadzenia działalności oprócz 

Wyszczególnienie Liczba 
odpowiedzi 

Struktura 
w % 

Pracowitość 12 37,5 
Umiejętność podejmowania ryzyka 8 25 

Pieniądze 1 3,10 
Kompetencja zawodowa 4 12,5 
Znajomość odpowiednich osób 2 6,25 
Szczęście 5 15,65 
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kompetencji zawodowej potrzebne jest równieŜ szczęście. I dopiero wówczas moŜemy 
powiedzieć, Ŝe rolnik – przedsiębiorca odniósł sukces i powodzenie w biznesie. 

 
Tabela 5.  

Czynniki hamujące rozwój firmy na rynku lokalnym. 
Wyszczególnienie Liczba 

Odpowiedzi 
Struktura w 

% 
Zbyt wysokie podatki 8 25,8 
Konkurencja 6 19,3 
Częste zmiany przepisów 7 22,6 
Brak wystarczających środków finansowych 2 6,40 
Nieuczciwość kontrahentów 4 12,9 
Brak popytu na towary i usługi 3 9,70 
Trudne warunki uzyskania kredytów - - 
Brak danej informacji rynkowej 1 3,20 

               Źródło: Badania własne. 
                *Respondenci mogli zaznaczyć więcej niŜ jedną odpowiedz. 
 

O istnieniu i rozwoju przedsiębiorstwa decyduje szereg czynników o charakterze 
zewnętrznym, niezaleŜnym od przedsiębiorcy lub takich, na które przedsiębiorca ma niewielki 
wpływ. Identyfikacja tych czynników, ocena ich wpływu na prowadzenie pozarolniczej 
działalności umoŜliwia podejmowanie racjonalnych decyzji, mających na celu wykorzystanie sił 
sprzyjających oraz niwelowanie oddziaływania sił negatywnych. W odczuciu badanych 
przedsiębiorców najwaŜniejszym czynnikiem ograniczającym rozwój prawa obranej przez nich 
działalności gospodarczej są wysokie obciąŜenia fiskalne i parafiskalne tj. składki ubezpieczeń 
społecznych ZUS-kształtujące koszty pracy.  
 

Tabela 6.  
Czynniki wpływające negatywnie na relację z urzędami. 

Wyszczególnienie Liczba 
Odpowiedzi 

Struktura w 
% 

Biurokracja 7 24,10 
Długi okres na załatwienie sprawy 8 27,60 
NieŜyczliwość urzędników 2 6,90 
Kolejki - - 
Brak informacji o sposobie załatwiania sprawy 3 10,30 
Trudność w zrozumieniu dokumentów do wypełnienia 1 3,50 
Niedogodne godz. funkcjonowania - - 
Kumoterstwo 7 24,10 
Brak informacji o kompetencjach poszczególnych 

urzędów 
1 3,50 

Bariery architektoniczne utrudniające załatwienie 
spraw osobom niepełnosprawnym 

- - 

       Źródło: Badania własne. 
       * Respondenci mogli zaznaczyć więcej niŜ jedną odpowiedz. 

 
Bez wątpienia biurokracja związana z prowadzeniem pozarolniczej działalności 

gospodarczej jest czynnikiem destymulującym rozwój juŜ istniejących firm, a takŜe barierą  
w podejmowaniu nowych przedsięwzięć (tab.6). Długi okres na załatwianie sprawy  
czy kumoterstwo rzutuje negatywnie na kontakty z urzędami. 
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Tak
92%

Nie 
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Rys. 5. Udział ankietowanych firm w poŜyczkach kredytowych. 

Źródło: Badania własne. 
 

     Do realizacji działalności gospodarczej niezbędny jest kapitał, jako podstawa środków 
finansowych. Działania zmierzające do rozpoczęcia inwestycji bądź do dalszej jej kontynuacji 
mogą być finansowane z kilku źródeł: wyłącznie kapitałem własnym lub środkami własnymi 
wspartymi kapitałem obcym np.: kredytem lub poŜyczką. Przeprowadzone badania (rys.5) 
wykazały, Ŝe znaczna część przedsiębiorców wspiera swoją działalność przy pomocy kredytów.  

 

 
Rys. 6. Sposoby wsparcia działalności przedsiębiorców przez samorząd lokalny. 

Źródło: Badania własne. 
 
 

W opinii badanych respondentów (rys.6) większość wskazuje na brak pomocy  
we wspieraniu działalności przez samorządy lokalne np. kursy, szkolenia, dotacje, tanie kredyty 
czy pomoc prawna. 

Jak podkreśla Szczepański [2001], rozwój lokalny jest niezbędny do tworzenia miejsc 
pracy na terenach wiejskich. Aby go inicjować i wspierać potrzebny jest system dotacji 
wspomagających tworzenie kapitału społecznego, rozwój zasobów ludzkich, szkolenia  
dla doradców ds. rozwoju lokalnego. 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zmienia charakter wsi i jej strukturę 
społeczną, jest takŜe warunkiem poprawy sytuacji dochodowej i poziomu Ŝycia ludności 
wiejskiej. Rozwój ten uzaleŜniony jest od warunków ekonomicznych, społecznych i prawnych, 
od stanu infrastruktury oraz potencjału aktywności gospodarczej lokalnych społeczności.  
 

Wnioski 
 

Z informacji uzyskanych od ankietowanych rolników prowadzących gospodarstwa rolne  
w powiecie łosickim otrzymano następujące wnioski: 
1. Przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich 

powiatu łosickiego w większości to ludzie młodzi posiadający średnie wykształcenie, 
jednocześnie tworzący źródła utrzymania dla swoich rodzin. 
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2. Zasięg pozarolniczej działalności analizowanych firm w powiecie łosickim to głównie rynek 
regionalny i lokalny, a tylko niewielki odsetek (8%) stanowi rynek międzynarodowy. 

3. W zakresie wparcia innowacyjno-finansowego ankietowani respondenci szczególnie 
oczekują na poprawę przepływu informacji rynkowych, oraz moŜliwość sprawnego 
uzyskania tanich kredytów. 

4. Zdaniem respondentów stabilne przepisy prawne, współpraca władz lokalnych, czy teŜ 
wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców to czynniki, które tworzyłyby większą 
motywację do zakładania własnych firm. 
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No agriculture activity on the base of agricultural farms from Łosice district 

   
Abstract 

 
In 1990 – 1998 arising process of transformation hugged his range the all spheres of 

activity in agribusiness. Special results of this process felt individual agricultural farms, being 
simultaneously his the weakest links. The local authoritys should make up the basic part in 
support of the agricultural business, that is the parishes and the administrative districts liquidating 
the barrier in development of enterprise, caused with occurrence of institutional emptiness 
formed after previous system. Applying the facilitation like i.e. tax reliefs as well as accelerating 
the procedures connected with registration of economic activity, simultaneously the taking care 
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about suitable level of infrastructure.  They favour the creating the proper enterprising behaviors 
on this terrain. Equally essential element lying in handsof local authoritys. Should be the care 
about the environment which should make up the value attracting  investors from outside.  

By Makarski [2000], enterprise belongs to important aspects conditioning the 
multifunction development of Polish village. In this phenomenon is the chance on modernization 
of agriculture as well as defeating of such negative elements which meet the parishes of country 
environment. Exchanged factors, joint they additionally with shortage of money brake the 
activity of village citizon, making the same difficult development of enterprise on agricultural 
terrains.  

The aim of present work was the exhibition the attitudes and the farmers' opinion on 
subject of leadership of additional economic activity in individual farms of Łosice region. The 
results of investigations show, that the development of enterprise on country areas alters the 
character of village and her social structure, it is also the condition of improvement of profitable 
situation and the level of life of country population. This development is dependent on the 
economic, social and legal conditions, from state of infrastructure as well as from the potential of 
economic activity of local communities. The businessman who takes no agriculture economic 
activity on country terrains of Łosice district in majority they are  the young peoples  possessing 
the average education, simultaneously they create source of maintenance  for theirs families. The 
range of no agriculture activity of analysed firms in  Łosice district this is mainly the regional  
and local market, and only small percentage (8%) states the international market. In the range of 
support the innovational – financial, the questionned respondents particularly wait on 
improvement of flow of market information, as well as the possibility of efficient obtainment of 
cheap credits, simplifying and the stabilization of legal regulations, co-operation of local 
authoritys. By farmers of leaders the no agriculture economic activity are the basic factors which 
would create the larger motiviation to institution of own firms. 
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Terenowa penetracja nadnarwiańskich siedlisk pastwiskowych 
 

Andrzej Łachacz, Włodzimierz Pisarek 
 
 
ZałoŜona w początkach XV wieku stara wieś Czartoria połoŜona jest w gminie 

Miastkowo w powiecie łomŜyńskim. Zajmuje północny skraj wysoczyzny Międzyrzecza 
ŁomŜyńskiego, która dalej przechodzi w Dolinę Dolnej Narwi. Wieś leŜy na skraju większego 
kompleksu leśnego (brusznicowy bór sosnowy). Wysokość terenu w okolicy wsi to ok. 115 m 
n.p.m., a dolina leŜy na wysokości 97-98 m n.p.m. Narew jest największym prawym dopływem 
Wisły. Mezoregion Dolina Dolnej Narwi zajmuje szeroki taras zalewowy tej rzeki. Na południe 
od Nowogrodu dolina Narwi staje się asymetryczna, po lewej stronie znajduje się krawędź 
wysoczyzny Międzyrzecza ŁomŜyńskiego, a po prawej niŜej połoŜony piaszczysty taras 
Równiny Kurpiowskiej. Szerokość doliny na wysokości Czartori wynosi 2-3 km. Jest ona 
wyścielona osadami piaszczystymi, w których podsiąk kapilarny ma niewielki zasięg.  

Podczas holocenu rzeka Narew meandrowała często zmieniając swoje koryto. Obecnie 
od strony Czartori zachowało się kilka małych wypełnione wodą starorzeczy. Największe z nich 
to Jezioro Ciche. Większość z nich została wypełniona osadami organicznymi. Natomiast drugi 
brzeg Narwi jest szeroki i płaski. Na odcinku od ujścia Szkwy (Kurpiewskie Stare),  
a Nowogrodem spotkać moŜna liczne wypełnione wodą starorzecza. Po prawej stronie rzeki  
w okolicy wsi Tabory-Rzym występują starorzecza określane jako jeziora: Zimowe, Okole, 
Zacharz i Krzywa Noga. W starorzeczach występuje roślinność wodna i szuwarowa. W dolinie 
występują takŜe suchsze wyniesienia noszące ślady modelowania eolicznego. Na tych wydmach 
rosną laski sosnowe i jałowce, niekiedy o duŜych, drzewiastych rozmiarach. Dlatego z pozoru 
płaska dolina Narwi faktycznie posiada bogatą mikrorzeźbę z licznymi formami wklęsłymi  
i wypukłymi. Stwarza to mozaikę siedlisk dla gatunków roślin o odmiennych wymaganiach 
wodnych i troficznych. Dolina Narwi od dawna jest wylesiona i porastają ją zbiorowiska 
trawiaste wykorzystywane jak pastwiska. Bezpośrednio nad Narwią spotkać moŜna małe 
zakrzaczenia wierzbowe Salicetum triandro-viminalis. Rzadko w dolinie występują kępy 
drzewiastych wierzb: wierzba biała Salix alba i wierzba krucha S. fragilis, będące reliktem 
nadrzecznych łęgów wierzbowo-topolowych Salicetum albo-fragilis, które dawniej zajmowały 
całą szerokość doliny. Tak jak i w innych dolinach duŜych rzek środkowej Polski, lasy te zostały 
wycięte (zwykle juŜ w średniowieczu), a na Ŝyznych glebach aluwialnych załoŜono uŜytki 
zielone. Zarówno lasy, jak i łąki w dolinach rzecznych określa się terminem „łęgi”,  
który w języku polskim oznacza teren obniŜony w stosunku do otoczenia. Łęgi cechuje duŜa 
dynamika warunków siedliskowych: od okresowego zalewu powierzchniowego do okresowego 
przesuszenia. Te specyficzne warunki abiotyczne oraz pastwiskowy sposób uŜytkowania, 
spowodowały wykształcenie się roślinności utrwalonych muraw psammofilnych, do których 
zalicza się dominujący na tym terenie zespół goździka kropkowanego i zawciągu pospolitego 
Diantho-Armerietum elongatae. Jest to niska, trawiasta murawa, ale z licznym udziałem bylin, 
które w okresie kwitnienia tworzą barwne aspekty. NaleŜą do nich takie gatunki jak: goździk 
kropkowany Dianthus deltoides, zawciąg pospolity Armeria maritima susp. elongata, rogownica 
polna Cerastium arvense, jaskier bulwkowaty Ranunculus bulbosus, jastrzębiec kosmaczek 
Hieracium pilosella, krzyŜownica pospolita Polygala vulgaris. Miejscami dość dobrze rozwinięta 
jest warstwa mszysta, w której dominuje jodłówka pospolita Abietinella abietina. W aluwialnej 
strefie nadbrzeŜnej moŜna spotkać na tym terenie interesujący gatunek – lepięŜnik kutnerowaty 
Petasites spurius. 

Oprócz gleb aluwialnych (mad), które zajmują największą powierzchnie w dolinie 
Narwi, w zlądowiałych starorzeczach występują gleby mułowe, które porasta roślinność 
bagienna, mająca głównie charakter szuwarów turzycowych. Na zwydmionych wyniesieniach 
występują natomiast słabo wykształcone gleby piaszczyste, czyli arenosole. W tych miejscach 
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rozwijają się inicjalne postacie muraw napiaskowych z licznym występowaniem pionierskiego 
gatunku trawy – szczotlichy siwej Corynephorus canescens.  

Omawiany fragment dolny Narwi jest chroniony w ramach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Pradoliny Pisy i północno-zachodniej części Puszczy Kurpiowskiej. Z uwagi  
na ponad przeciętne walory krajobrazowe oraz bogatą szatę roślinną potrzeba zachowania tego 
fragmentu doliny w stanie obecnym jest oczywista. Szczególnie malowniczo wyglądają kępy 
drzewiastych jałowców w okolicy wsi Czartorii. Ten urokliwy zakątek zachował swe 
przyrodnicze i krajobrazowe walory dzięki harmonijnemu współŜyciu człowieka z przyrodą 
przez setki lat. MoŜna mieć tylko nadzieję, Ŝe mimo zachodzących przemian społeczno-
gospodarczych będziemy potrafili zachować go równieŜ dla następnych pokoleń.  

 

 
Fot. 1. Pastwiska z jałowcami w dolinie Narwi koło Czartorii. Fot. W. Pisarek (nr 9734). 
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Fot. 2. Konie na rozległych pastwiskach w dolinie Narwi. Fot. A. Łachacz (nr 2258). 

 

 
Fot. 3. KrzyŜownica pospolita Polygala vulgaris na pastwiskach w dolinie Narwi.  

Fot. W. Pisarek (nr 9731). 
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Fot. 4. Wydmy z inicjalnymi murawami napiaskowymi i drzewiastymi jałowcami  

w dolinie Narwi koło Czartorii. Fot. W. Pisarek (nr 9741). 
 
 

 
Fot. 5. Brzeg Narwi z lepięŜnikiem kutnerowatym Petasites spurius.  

Fot. W. Pisarek (nr 9745). 
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Fot. 6. Obuwik pospolity Cypripedium calceolus w Biebrzańskim Parku Narodowym.  

Fot. W. Pisarek (nr 9788). 
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Wpływ współkomponentu w mieszance na niektóre elementy składu 
chemicznego P. pratensis, Phleum pratense i L. perenne 
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Streszczenie 
 

Celem badań była ocena wpływu współkomponentu w mieszance na zawartość 
podstawowych składników pokarmowych w suchej masie wybranych gatunków traw. Badaniami 
objęto: P. pratensis, Ph. pratense i L. perenne wysiane w siewie czystym i w mieszance  
z P. pratensis. Gatunki te charakteryzowały się róŜną zawartością podstawowych 
makroskładników, z wyjątkiem azotu i magnezu, róŜnice te były istotne. NajwyŜszymi 
zawartościami P, K, Ca, Na i Mg charakteryzowała się L. perenne, zaś N – P. pratensis. 
Zawartość składników zaleŜała od sąsiedztwa innego gatunku oraz odrostu runi. P. pratensis 
wykazywała ujemny wpływ na zawartość N, P, K, oraz pozytywny - na zawartość magnezu  
w biomasie L. perenne. W sąsiedztwie P. pratensis stwierdzano niŜszą zawartość P i Na w suchej 
masie Ph. pratense. Natomiast L. perenne jako gatunek towarzyszący wpływał na zwiększenie 
zawartości K w runi z P. pratensis w porównaniu do jej monokultury. Rośliny pierwszego 
odrostu zawierały wyŜsze zawartości N, P, K, podczas gdy magnez występował w większej ilości 
w III odroście, a w przypadku wapnia i sodu nie stwierdzano zasadniczych róŜnic.   
Słowa kluczowe: gatunki traw, konkurencja skład chemiczny roślin  

 
Wprowadzenie 

 
Wartość pokarmowa paszy z uŜytków zielonych zaleŜy przede wszystkim od składu 

gatunkowego runi i fazy rozwojowej roślin w czasie koszenia lub spasania [Kochanowska-
Bukowska 1996]. Natomiast poszczególne gatunki charakteryzują się zróŜnicowanym 
nagromadzeniem składników mineralnych [Kozłowski i Kukułka 1997]. Tym samym jakość 
pozyskiwanej paszy modyfikowana jest zawartością w niej podstawowych składników 
odŜywczych. Zawartość podstawowych biogenów w poszczególnych gatunkach zaleŜy od wielu 
czynników, takich jak naturalna zasobność gleby, jej uwilgotnienie, nawoŜenie itp.  
W kształtowaniu składu chemicznego pasz z uŜytków zielonych, nie bez znaczenia pozostaje 
wpływ doboru gatunków do mieszanek łąkowo-pastwiskowych [Klęczek 1983].Wyniki tylko 
nielicznych badań wskazują, Ŝe o składzie chemicznym roślin decyduje sąsiedztwo 
współkomponentów w runi [Harkot 2001, Grzegorczyk i Gołębiewska 2004, Mackiewicz 1988]. 
Stąd celem badań była ocena wpływu gatunku towarzyszącego w mieszance na zawartość 
podstawowych składników pokarmowych w suchej masie P. pratensis, Ph. pratense i L. perenne.  

 
Materiał i metody 

 
Badania przeprowadzono na materiale roślinnym pochodzącym z doświadczenia 

załoŜonego w Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy na glebie torfowo-murszowej. 
Badaniami objęto trzy gatunki traw: P. pratensis oraz Ph. pratense i L. perenne wysiane w siewie 
czystym i w mieszance z P. pratensis. W mieszance zastosowano po 50% normy wysiewu. 
Podstawą większości badań interakcji międzygatunkowych są mieszanki proste jako dodatek  
do odpowiadających im monokultur [Weigelt i in. 2007]. Całkowite zagęszczenie na obiektach  
z runią mieszaną, jak i monokulturową danego gatunku było stałe [Wiegelt i in. 2007].  
Przed załoŜeniem doświadczenia gleba charakteryzowała się bardzo kwaśnym odczynem  
(pH 4,07), bardzo wysoką zawartością przyswajalnego fosforu (P2O5 134,8 mg ּ 100 g1 gleby-)  
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oraz bardzo niską zawartością przyswajalnego potasu (K2O 12,0 mgּ 100 g–1 gleby) i magnezu 
(Mg 14,5 mgּ 100 g–1 gleby) [Zalecenia IUNG, 1990]. Badana gleba charakteryzowała dobrym 
podsiąkiem kapilarnym.  

W całym doświadczeniu zastosowano jednakowy poziom nawoŜenia mineralnego tj. 120 
kg N, 50 kg P2O5 i 140 kg K2O

.haֿ ¹ (azot i potas w 5 równych dawkach wiosną i po 1. 2. 3. i 4 
zbiorze, natomiast fosfor jednorazowo – wiosną). Jesienią, przed załoŜeniem doświadczenia, 
zastosowano wapnowanie w dawce 2t/ha.  

Trawy ścinano pięciokrotnie w terminach gdy ruń Ph. pratense osiągała wysokość 20-22 
cm (tzw. dojrzałość pastwiskowa runi) W materiale roślinnym z I i III zbioru określono 
zawartość: azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i sodu. Analizy chemiczne wykonano  
w akredytowanym laboratorium Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Azot oznaczano metodą 
miareczkową, fosfor - kolorymetrycznie, potas, wapń i sód metodą fotometryczną, a magnez 
metodą AAS. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej metodą wieloczynnikowej analizy 
wariancji z powtarzanymi pomiarami, przy zastosowaniu wielokrotnych przedziałów ufności 
Tukey’a (przyjęto poziom istotności α=0,05). Jednakowy wskaźnik literowy przy średnich  
(co najmniej jeden) oznacza brak istotnej statystycznie róŜnicy pomiędzy nimi  
(Program Statistica 6.0). 

 
Wyniki i dyskusja 

 
Analizowane trawy wykazywały zmienne zawartości pierwiastków w biomasie 

nadziemnej, zarówno w zaleŜności od obecności współkomponentu jak i odrostu runi. W siewach 
czystych badane gatunki traw nie róŜniły się istotnie koncentracją podstawowych biogenów  
(rys. 1-6).  

NajwyŜszą średnią zawartością azotu - w porównaniu do pozostałych analizowanych 
gatunków  charakteryzowała się biomasa P. pratensis w siewie czystym, ale róŜnic tych nie 
udowodniono statystycznie (rys. 1A). Zdaniem Kruczyńskiej i in. [1997] P. pratensis,  
w warunkach uŜytkowania pastwiskowego, wykazuje znacznie większą zdolność gromadzenia 
azotu w biomasie nadziemnej w stosunku do innych traw. RóŜnice w zawartości tego pierwiastka 
w poszczególnych gatunkach stwierdzono takŜe w badaniach Niczyporuka [1984]. Biomasa 
poszczególnych gatunków traw z runi dwuskładnikowej charakteryzowała się niŜszą zawartością 
N niŜ z monokultur, ale róŜnice te nie znalazły udokumentowania statystycznego. Wyjątek 
stanowiła sucha masa L. perenne rozwijająca się w sąsiedztwie P. pratensis, charakteryzująca się 
istotne niŜszą zawartością tego pierwiastka w porównaniu roślinami z obiektów 
monokulturowych.  

 

abb
bbb

b

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

Pp Php Lp Pp
(Php)

Pp
(Lp)

Php
(Pp)

Lp
(Pp)

% p.s.m.

[A]

abbbbb
b

a

a
aaaab

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

Pp Php Lp Pp
(Php)

Pp
(Lp)

Php
(Pp)

Lp
(Pp)

I odrost III odrost% p.s.m.

[B]
 

Rys. 1. Zawartość N [% p.s.m.] w P. pratensis, Ph. pratense i L. perenne w zaleŜności  
od towarzyszącego gatunku [A] i odrostu runi [B] (średnia za okres badań).  

Objaśnienia: skrót nazwy gatunku w nawiasie informuje o współkomponencie w danej mieszance. 
 

Ilość azotu w analizowanych gatunkach zmieniała się teŜ w zaleŜności od odrostu,  
z którego pochodziła biomasa (rys. 1B). Sucha masa wszystkich gatunków, z pierwszego odrostu 
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- zarówno wysianych jako monokultury, jak i w mieszankach – zawierała więcej azotu niŜ  
z trzeciego odrostu runi, ale róŜnice te udowodniono statystycznie tylko w suchej masie  
L. perenne, zarówno w monokulturze jak i w sąsiedztwie P. pratensis. ZróŜnicowanie zawartości 
azotu w paszy z odrostów pierwszych i trzecich w większym stopniu związane moŜe być  
z procesami mikrobiologicznymi zachodzącymi w glebach, których intensywność zaleŜy  
od wilgotności i temperatury [Sawicka 1997]. Czynniki te mają wpływ na wiązanie azotu przez 
bakterie Rhizobium oraz na rozwój mikroorganizmów powodujących rozkład materii organicznej, 
w czasie której uwalnia się znaczna ilość azotu przyswajalnego dla roślin [Warda 1999]. 
Największe ilości azotu gromadziły rośliny pierwszego odrostu takŜe w eksperymentach 
Olszewskiej [2004]. 

Istotnie większymi zawartościami fosforu charakteryzowały się trawy w siewie czystym, 
zwłaszcza L. perenne i Ph. pratense (rys. 2A). Gatunki te jednak w mieszankach z P. pratensis 
charakteryzowały się istotnie mniejszą zawartością tego pierwiastka w porównaniu do ich 
obiektów monokulturowych. Ilość P w roślinach róŜniła się takŜe w kolejnych odrostach, przy 
czym w mieszankach róŜnice te były bardziej wyraźne (rys. 2B). WyŜsze koncentracje tego 
pierwiastka odnotowano w biomasie nadziemnej I odrostu w porównaniu z III odrostem runi. 
Tylko biomasa P. pratensis nie wykazywała zróŜnicowania w zawartości fosforu w zaleŜności  
od terminu zbioru. W badaniach Baryły i Kulika [2006] zawartość fosforu w runi pastwiskowej 
była na zbliŜonym, mało zróŜnicowanym poziomie w zaleŜności od odrostu, niemniej zaznaczyła 
się tendencja wyŜszej zawartości tego składnika w runi pierwszych odrostów runi. Znajduje  
to potwierdzenie takŜe w badaniach Gajdy i in. [1997].  
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Rys. 2. Zawartość P [% p.s.m.] w P. pratensis, Ph. pratense i L. perenne w zaleŜności  

od towarzyszącego gatunku [A] i odrostu runi [B] (średnia za okres badań).  
Objaśnienia: skrót nazwy gatunku w nawiasie informuje o współkomponencie w danej mieszance. 

 
Poszczególne gatunki traw w siewie czystym i w mieszankach wykazywały istotne 

zróŜnicowanie zawartości potasu (od 1,85 do 3,24 g/kg s.m), co potwierdza literatura z tego 
zakresu [Falkowski i in.1990]. Za optymalną przyjmuje się zawartość 1,7% K w sm. Najwięcej 
tego pierwiastka stwierdzono w suchej masie L. perenne w siewie czystym (rys. 3A). 
Zmniejszeniu koncentracji K sprzyjała natomiast obecność gatunku towarzyszącego, ale istotnie 
tylko w L. perenne i Ph. pratense. NajniŜsze ilości potasu notowano w suchej masie P. pratensis, 
szczególnie gdy rozwijała się w sąsiedztwie Ph. pratense. Obserwowano natomiast wzrost jego 
koncentracji w biomasie P. pratensis w sąsiedztwie L. perenne. Dürr i in. [2002], porównując 
skład mineralny P. pratensis i Ph. pratense, stwierdzili takŜe niŜsze zawartości K w runi  
P. pratensis niŜ w runi Ph. pratense.  
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Rys. 3. Zawartość K [% p.s.m.] w P. pratensis, Ph. pratense i L. perenne w zaleŜności od towarzyszącego 
gatunku [A] i odrostu runi [B] (średnia za okres badań).  

Objaśnienia: skrót nazwy gatunku w nawiasie informuje o współkomponencie w danej mieszance. 
 

Prawie wszystkie oceniane gatunki wykazywały większą zawartość potasu w suchej 
masie roślin z pierwszego odrostu runi, wyjątek stanowił L. perenne  w mieszance z P. pratensis 
(rys. B). Z reguły rośliny wykazują więcej potasu we wczesnych fazach rozwojowych  
i zmniejszenie jego zawartości w późniejszym okresie wzrostu [Falkowski i in. 1990].  WyŜsze 
stęŜenia tego składnika w runi w okresie wiosennym notowano takŜe w badaniach  Niczyporuka 
[1984].  

Poszczególne gatunki wykazywały duŜe zróŜnicowanie w zawartości wapnia (rys. 4A). 
W siewach czystych zawartość tego pierwiastka w suchej masie poszczególnych gatunków traw 
była istotnie zróŜnicowana. Największe jego ilości stwierdzano w L. perenne, istotnie 
najmniejsze w biomasie P. pratensis w siewie czystym, a tylko nieznacznie większe, gdy gatunek 
ten rozwijał się w sąsiedztwie Ph. pratense lub L. perenne. TakŜe w badaniach Kozłowskiego  
i in. [2003] ruń tej trawy była uboŜsza w wapń w porównaniu z innymi gatunkami. Zawartość  
Ca w Ph. pratense oraz L. perenne nie zmieniała się pod wpływem współkomponentu. WyŜszą 
jego zawartość stwierdzono w biomasie większości analizowanych gatunków z trzeciego  
odrostu (rys. 4B). 
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Rys. 4. Zawartość Ca [% p.s.m.] w P. pratensis, Ph. pratense i L. perenne w zaleŜności od towarzyszącego 
gatunku [A] i odrostu runi [B] (średnia za okres badań).  

Objaśnienia: skrót nazwy gatunku w nawiasie informuje o współkomponencie w danej mieszance. 
 

Obecność sodu w trawach wpływa na ich gospodarkę wodną, a takŜe poprawia 
smakowitość i zdrowotność paszy. Optymalny udział sodu w runi łąkowej to 0,15-0,25%.  
Na ogół notuje się niedobory tego składnika w runi uŜytków zielonych [Benedycki i in. 2001; 
Falkowski i in. 1990]. Zawartość tego pierwiastka w badanych gatunkach była istotnie 
zróŜnicowana w zaleŜności od zastosowanych czynników doświadczalnych. Najwięcej tego 
składnika stwierdzano w suchej masie L. perenne, niezaleŜnie od tego, czy gatunek ten rozwijał 
się w monokulturze, czy w sasiedztwie z P. pratensis (rys. 5A). L. perenne odznacza  
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się wyraźnie większą zdolnością kumulacji Na, w przeciwieństwie do Ph. pratense  
[Falkowski i in. 1990]. 
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Rys. 5. Zawartość Na [% p.s.m.] w P. pratensis, Ph. pratense i L. perenne w zaleŜności od towarzyszącego 
gatunku [A] i odrostu runi [B] (średnia za okres badań).  

Objaśnienia: skrót nazwy gatunku w nawiasie informuje o współkomponencie w danej mieszance. 
 

Dodatkowo gatunek ten wysiany w mieszance z P. pratensis wykazywał istotnie 
mniejszą zawartość sodu w biomasie nadziemnej w porównaniu z siewem czystym. Natomiast 
występowanie w mieszance gatunku towarzyszącego nie zmieniało istotnie ilości sodu w suchej 
masie P. pratensis jak i L. perenne w porównaniu z siewami czystymi tych traw. RównieŜ  
w większości gatunków nie stwierdzono istotnych róŜnic w zawartości tego pierwiastka  
w zaleŜności od odrostu runi, wyjątek stanowił L. perenne wysiany w sąsiedztwie P.pratensis,  
w biomasie którego stwierdzono wyŜszą zawartość sodu w odroście letnim niŜ w odroście 
wiosennym (rys. 5B). 

Otrzymane wyniki świadczą o niedoborze magnezu w badanych trawach [Falkowski i in. 
1990]. Wśród ocenianych gatunków jedynie L. perenne w mieszance z P. pratensis odznaczała 
się istotnie większą zawartością magnezu, zbliŜoną do optymalnej zawartości tego składnika  
w paszy z uŜytków zielonych (rys. 6 A). Niskie zawartości tego pierwiastka w runi pastwiskowej 
notowali takŜe Benedycki i in. [2001]. We wszystkich obiektach notowano wyŜsze zawartości 
magnezu w trzecim odroście runi niŜ w odroście pierwszym (rys. 6B), co znajduje potwierdzenie 
takŜe w badaniach innych autorów [Baryła i Kulik 2006; Gajda i in. 1997; Golob i Cop, 1990; 
Warda, 1994].  
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Rys. 6. Zawartość Mg [% p.s.m.] w P. pratensis, Ph. pratense i L. perenne w zaleŜności  
od towarzyszącego gatunku [A] i odrostu runi [B] (średnia za okres badań).  

Objaśnienia: skrót nazwy gatunku w nawiasie informuje o współkomponencie w danej mieszance. 
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Wnioski 
 

1. Badane gatunki traw charakteryzowały się istotnym zróŜnicowaniem zawartości 
podstawowych składników mineralnych za wyjątkiem azotu i magnezu. NajwyŜszymi 
zawartościami P, K, Ca, Na i Mg odznaczała się Ŝycia trwała, zaś N – wiechlina łąkowa.  

2. RóŜnice w zawartości poszczególnych składników w biomasie nadziemnej badanych 
gatunków rosnących w monokulturach i w sąsiedztwie współkomponentu w mieszance 
świadczą o ich oddziaływaniach konkurencyjnych o pozyskiwanie składników 
pokarmowych. 

3. Badane trawy reagowały zróŜnicowaniem koncentracji składników mineralnych w biomasie 
takŜe w zaleŜności od odrostu runi. Rośliny pierwszego odrostu zawierały wyŜsze zawartości 
N, P, K, podczas gdy magnez występował w większej ilości w III odroście, a w przypadku 
wapnia i sodu nie stwierdzano zasadniczych róŜnic.   
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Abstract 
 

The study aimed at evaluating the influence of a co-component in a mixture on the 
contents of general nutrients in dry matter of selected grass species. Experiments included: P. 
pratensis, Ph. pratense, and L. perenne in pure sowing and in mixture with P. pratensis. The 
species were characterized by different contents of principal macronutrients; except from 
nitrogen and magnesium, those differences were significant. The highest levels of P, K, Ca, Na, 
and Mg were contained at L. perenne, whereas N – at P. pratensis. Contents of nutrients 
depended on other co-component and the sward re-growth. P. pratensis showed a negative 
influence on the content of nitrogen, phosphorus, and potassium at L. perenne biomass, while 
positive - on magnesium content. Co-existing with P. pratensis, lower phosphorus and sodium 
concentrations were found in dry matter of Ph. pratense. L. perenne, as accompanying species in 
the mixture, affected the increase of potassium level in a sward with P. pratensis as compared 
with its monoculture. The first-cut plants contained more N, P, K, while magnesium could be 
found at larger amounts in the 3rd cut; in the case of calcium and sodium - no major differences 
were observed.  
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Wpływ działania popiołu z węgla kamiennego  
na plon mieszanki trawiasto-motylkowatej 
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Streszczenie 
 

Mimo poszukiwań nowych źródeł energii, jakimi mogą być energia jądrowa, ciepło 
wnętrza ziemi, fale morskie czy samo słońce, jeszcze przez wiele lat Polska będzie korzystać  
z bogatych zasobów węgla kamiennego i brunatnego, stanowiących podstawowe źródło 
energetyczne dla wszystkich gałęzi gospodarki. 

Ponad 90% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla i w związku  
ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na ten rodzaj energii ilość uzyskiwanych popiołów 
będzie systematycznie wzrastać. Ogólna masa uzyskanego popiołu i ŜuŜla w rok 1970 wynosiła  
8 mln ton, w 2000 roku 13,3 mln ton a w 2004 roku 13,5 mln. ton popiołów lotnych i 2,2 mln ton 
ŜuŜli oraz 1,1 mln ton gipsu z odsiarczania spalin. 

Składowany na hałdach popiół zajmuje coraz większe obszary. Zalega on w Polsce  
na powierzchni ponad 2.300 ha, podczas gdy jeszcze w 1979 roku zajmował tylko 1.369 ha. 
Aktualne prognozy określają, Ŝe w 2030 roku powierzchnia składowisk wzrośnie do 5.000 ha, 
gdyŜ corocznie rozszerza się prawie o 200 ha. Stanowi to niewątpliwie znaczną stratę  
dla naszego rolnictwa, najczęściej bowiem na ten cel przeznacza się grunty uŜytkowane rolniczo. 

Podjęcie decyzji o rolniczej utylizacji popiołu z węgla kamiennego podporządkowane 
musi być jednak nadrzędnym celem jakim jest ochrona naturalnego środowiska. Wymaga więc 
szczegółowych badań, które w zakresie oddziaływania metali cięŜkich z popiołu z węgla 
kamiennego są wciąŜ niepełne i fragmentaryczne zarówno w kraju jak i za granicą. 

Doświadczenie ścisłe polowe załoŜono na terenie gminy Lelis, powiat ostrołęcki,  
w nieduŜej odległości od Elektrowni „Ostrołęka” na glebie kompleksu 6 – Ŝytniego słabego.  
W badaniach ujęto dwa czynniki: dawki popiołu z węgla kamiennego (0, 100, 200, 400, 600, 800 
t.ha-1) oraz rodzaj substancji organicznej (obornik, słoma oraz kora drzewna). Przyjęte dawki 
popiołu stosowano w czterech seriach: bez dodatku substancji, z obornikiem, ze słomą oraz  
z korą drzewną. Substancję organiczną wniesiono do gleby w ilości 10 t. s.m. na 1 ha-1 . Próby 
materiału roślinnego i gleby pobierano po kaŜdym pokosie mieszanki z kaŜdego poletka. Plon był 
waŜony, a następnie obliczano plon średni ze wszystkich powtórzeń.  

Średni plon pierwszego odrostu mieszanki trawiasto-motylkowatej w przeliczeniu  
na 1 ha wynosił przeciętnie ok. 3,1 tony suchej masy (2,4-4,0). Największy plon zebrano  
w warunkach stosowania 400 t.ha-1 popiołu. Był on w porównaniu z obiektami bez popiołu 
średnio o 28% wyŜszy, a róŜnica okazała się statystycznie wysoce istotna. 
Słowa kluczowe: popiół, nawoŜenie, mieszanka trawiasto-motylkowata, materia organiczna.  

 
Wprowadzenie 

Powstawanie popiołów i ŜuŜli to nieunikniona konsekwencja produkowania energii 
elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem. Funkcjonowanie elektrowni jest nierozerwalnie 
związane z problemem zagospodarowania popiołów i ŜuŜli. Olbrzymie ilości tych odpadów 
gromadzone są na składowiskach, co wiąŜe się z uciąŜliwością dla środowiska oraz duŜymi 
nakładami finansowymi. Ponad 90% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla  
i w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na ten rodzaj energii ilość uzyskiwanych 
popiołów będzie systematycznie wzrastać [Maciak, Liwski 1981; Anonymous 2004]. 
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Składowany na hałdach popiół zajmuje coraz większe obszary. Zalega on w Polsce  
na powierzchni około 2.300 ha podczas gdy jeszcze w roku 1979 zajmował tylko 1.369 ha. 
Odpady z elektrowni, w których popiół stanowi aŜ 85%, ze względu na właściwości 
fizykochemiczne, wpływają ujemnie na naturalne środowisko człowieka, zwłaszcza  
gdy są lokalizowane w pobliŜu duŜych skupisk miejskich.  
Według Emitora w roku 2004 wykorzystano gospodarczo: 
- 1.583,50 tys. ton popiołu z węgla kamiennego do produkcji materiałów budowlanych, 
- 763,0 tys. ton popiołu do produkcji cementu, 
- 286,80 tys. ton popiołu do budowy dróg, 
- 3.106,30 tys. ton popiołu w górnictwie, 
- 887,90 tys. ton popiołu w innych kierunkach 
[Szwed 1985; Wydawnictwo Agencji Rynku Energii 2000 i 2004]. 

Utylizacja popiołu lotnego i ŜuŜla stanowi problem nie tylko w Polsce, ale i we 
wszystkich krajach, które oparły energetykę na paliwie węglowym. Jak dotąd nikt tego 
zagadnienia definitywnie nie rozwiązał. W niektórych wysoko rozwiniętych krajach 
wykorzystanie tych odpadów dochodzi jednakŜe do poziomu 60–70 % w stosunku do ich ogólnej 
ilości [Sauerbeck. 1985]. 

W roku 1978 na składowiska popiołu przeznaczono nowe tereny o całkowitej 
powierzchni 216 ha, z czego 158 ha jest bezpośrednio wykorzystywane do gromadzenia 
popiołów. Całkowita pojemność składowiska wynosi około 11 mln m3 i wystarczy do 2015 roku. 
Z ogólnej masy „produkowanego” popiołu w Zespole Elektrowni „Ostrołęka” wynoszącej około 
220 tys. ton tylko 30–34 % jest zagospodarowanych. Rocznie na hałdach gromadzonych jest 150 
tys. ton. W przypadku rozbudowy elektrowni masa tego odpadu moŜe zwiększyć się. Koszt 
składowania odpadów bez opłat ochrony środowiska wynosił za 2004 rok 5.668 zł za 1 tonę. 

Przy rozwaŜaniu zagospodarowania popiołu z węgla kamiennego zasadnicze znaczenie 
ma pełne rozeznanie w zakresie jego wpływu na środowisko przyrodnicze, a w tym istotnym jest 
udzielenie odpowiedzi czy moŜna go wykorzystywać rolniczo. Wiadomym jest, Ŝe duŜa 
koncentracja popiołu na hałdach stwarza poprzez działanie czynników ekologicznych oraz 
łatwość zmywów powierzchniowych i wgłębnych moŜliwość skaŜenia gleb i wód. Z drugiej 
strony, popiół zawiera szereg składników pokarmowych, które mogłyby poprawić Ŝyzność gleb, 
co jest bardzo istotnym w przypadku terenów w promieniu 20 km od hałd. 

W Katedrze Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Szczecinie po przeprowadzeniu 
doświadczeń polowych stwierdzono, Ŝe popioły z węgla kamiennego mogą stanowić dodatek do 
naturalnego, próchniczego gruntu, poprawiać nawet jego właściwości chemiczne, zastępując  
w pewnym stopniu nawoŜenie makro- i mikroelementami. Stosowanie nawet niewielkich dawek 
tego materiału znacznie obniŜa kwasowość gleb oraz wprowadza potrzebne składniki pokarmowe 
dla roślin. Opracowano technologię wytwarzania nawozów o przedłuŜonym działaniu, tzw. 
agranów o róŜnej proporcji składników pokarmowych np. 0-8-10-2 MgO, 2-6-8-2 MgO, 0-1-1-10 
MgO - 20 CaO oraz o róŜnej granulacji, wykorzystując do tego celu popioły węgla brunatnego  
i kamiennego z elektrowni i elektrociepłowni oraz takie dodatki jak potaŜ K2CO3, mlewo, 
dolomit, serpentynit, magnezyt i odwodnione osady nadmierne. W technologii tej popioły, dotąd 
uciąŜliwe odpady, stają się surowcem do wytwarzania cennych nawozów przyjaznych 
środowisku [Nowosielski, Ornowski 1998].  

Jedną z form wykorzystania odpadów paleniskowych jest ich wykorzystanie  
w rolnictwie. Odpady te ze względu na swoje właściwości mogą słuŜyć do wzbogacania gleb  
w minerały ilaste, przyczyniając się do poprawy pojemności sorpcyjnej gleb, szczególnie lekkich 
[Bogacz i in. 1995; Ciećko i in. 1993]. Zastosowanie popiołów z węgla kamiennego moŜe być 
źródłem niezbędnych składników pokarmowych dla roślin [Meller 1999]. 

Podjęcie decyzji o rolniczej utylizacji popiołu z węgla kamiennego podporządkowane 
musi być jednak nadrzędnym celom jakim jest ochrona naturalnego środowiska. Wymaga więc 
szczegółowych badań, które w zakresie oddziaływania metali cięŜkich z popiołu z węgla 
kamiennego są wciąŜ niepełne i fragmentaryczne zarówno w kraju jak i za granicą. 
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Materiały i metody 
 

Doświadczenie ścisłe polowe załoŜono na terenie gminy Lelis, powiat ostrołęcki, woj. 
mazowieckie, na glebie kompleksu 6 – Ŝytniego słabego.  
Warstwa orna (0–25 cm) gleby miała skład granulometryczny piasku słabo gliniastego: 
piasek – 63%,  

w tym: piasek gruby – 1%,  
piasek średni – 7%,  
piasek drobny – 55%, 

pył – 30%,  
w tym: pył gruby – 26%,  
pył drobny – 4%,  

ił – 7%,  
w tym: ił pyłowy gruby – 3%,  
ił pyłowy drobny – 2%,  
ił koloidalny – 2%.  
Glebę tę zaliczono do klasy V – gleby brunatnoziemne, typu gleb płowych.  

Przed załoŜeniem doświadczenia gleba wykazywała pH w H2O (6,5 a w 1 M KCl 5,6). Całkowita 
kwasowość hydrolityczna wynosiła 3,5 me w 100 g gleby. 

Doświadczenie załoŜono jesienią metodą losowanych podbloków, na terenie leŜącym  
w obrębie wsi Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki. Obejmowało ono 24 obiekty  
w czterech powtórzeniach. Powierzchnia poletka wynosiła 24 m2 (12 m. x 4,5 m), szerokość 
pasów ochronnych między poletkami wynosiła 1 m, a między podblokami 3 m. 

W badaniach ujęto dwa czynniki: dawki popiołu z węgla kamiennego: 0, 100, 200, 400, 
600, 800 t . ha-1 oraz rodzaj substancji organicznej: obornik bydlęcy, słoma Ŝytnia oraz kora  
z sosny. Przyjęte dawki popiołu zastosowano w czterech seriach: bez dodatku substancji,  
z obornikiem, ze słomą oraz z korą drzewną. Substancję organiczną wniesiono do gleby w ilości 
10 ton suchej masy na 1 ha. Popiół oraz substancję organiczną wprowadzono do gleby 
jednorazowo jesienią. Popiół stosowany w badaniach pobrano bezpośrednio z elektrofiltrów 
Zespołu Elektrowni „Ostrołęka”. Zawierał on w przeliczeniu na suchą masę: 0,00% - N; 0,17% - 
P; 0,29% - K; 0,15% - Ca; 0,71% - Mg; 2,79% - Fe; 496 mg Mn.kg-1; 61 mg Cu.kg-1; 48 mg Zn 
.kg-1; 13 mg Co.kg-1; 0,25 mg Cd.kg-1; 17,3 mg Pb.kg-1; 144,2 mg Cr .kg-1; 37,8 mg Ni.kg-1.  
Cechą charakterystyczną popiołu jest duŜa porowatość, wynosząca 50-65%, prawie dwukrotnie 
większa od porowatości gleb naturalnych. 

Po zastosowaniu popiołów wykonano głęboką orkę. Zabiegi agrotechniczne oraz 
nawoŜenie mineralne było jednakowe dla całego doświadczenia. Wykonano je w optymalnych 
terminach. Przedplonem dla mieszanki trawiasto-motylkowatej było Ŝyto zebrane w trzeciej 
dekadzie maja na zieloną masę, a następnie wykonano podorywkę i wysiano nawozy fosforowe  
i potasowe (tab. 1). Po zastosowaniu nawoŜenia fosforowego i potasowego wykonano orkę 
głęboką i bronowanie. Po trzech dniach zastosowano nawoŜenie azotowe w ilości 50 kg.ha-1  

w formie mocznika. Następnego dnia wysiano mieszankę trawiasto-motylkowatą w ilości  
50 kg.ha-1.  
Skład mieszanki trawiasto-motylkowatej był następujący:  
kostrzewa łąkowa  – 35%,  
kupkówka pospolita  – 15%, 
tymotka łąkowa  – 10%,  
wiechlina łąkowa  – 15%, 
kostrzewa czerwona  – 15%, 
koniczyna biała  – 10%.  

W połowie lipca przeprowadzono koszenie pielęgnacyjne, a następnie wysiano 30 kg 
azotu w formie saletry amonowej. W trzeciej dekadzie września ścięto pierwszy odrost mieszanki 
trawiasto-motylkowatej. W następnym roku wczesną wiosną wysiano nawozy mineralne (tab. 1) 
w formie mocznika, superfosfatu potrójnego i soli potasowej.  
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Tabela 1.  

NawoŜenie mineralne zastosowane w uprawie mieszanki trawiasto-motylkowatej. 

Dawka w kg.ha-1  

Roślina 

 

Odrosty 
N P2O5 K2O 

Mieszanka trawiasto 
motylkowata 

Pierwszy 
80 90 100 

Mieszanka trawiasto 
motylkowata 

Drugi 65 90 90 

Mieszanka trawiasto 
motylkowata 

Trzeci 60 - - 

Mieszanka trawiasto 
motylkowata 

Czwarty 60 - - 

 
W trzeciej dekadzie maja ścięto pierwszy odrost mieszanki. Po zbiorze i pobraniu prób 

roślin wysiano saletrę amonową w ilości 60 kg.ha-1. W trzeciej dekadzie lipca zebrano drugi 
odrost mieszanki trawiasto-motylkowatej. Po zbiorze tego pokosu zasilono mieszankę saletrą 
amonową w ilości 60 kg.ha-1. W ostatnich dniach września dokonano zbioru trzeciego odrostu,  
po czym pobrano próby. 

Skład granulometryczny gleb oznaczono metodą areometryczną według Bouyoucos'a–
Casagrande'e w modyfikacji Pruszyńskiego. Obliczenia statystyczne uzyskanych plonów 
wykonano metodą układu ortogonalnego losowanych bloków przy zastosowaniu jedno i dwu 
czynnikowej analizy wariancji. Istotność róŜnic oceniono testem Duncana na poziomie istotności 
0,05; 0,01; 0,001. W tabelach oznaczono: jedną gwiazdką, gdy róŜnica jest istotna przy p = 0,05, 
dwoma gwiazdkami, gdy róŜnica jest istotna przy p = 0,01, trzema gwiazdkami, gdy róŜnica  
jest istotna przy p = 0,001.  
 

Rezultaty 
 
Średni plon pierwszego odrostu mieszanki trawiasto motylkowatej w pierwszym roku 

doświadczenia wynosił przeciętnie ok. 3,1 t.ha-1 (2,4-4,0 t.ha-1) (tab. 2).  
Największy plon zebrano w kombinacjach z dawką 400 t.ha-1 popiołu.  

Był on w porównaniu z obiektami bez popiołu średnio o 28% wyŜszy, a róŜnica okazała się 
statystycznie wysoce istotna. Dalsze zwiększanie dawki popiołu nie miało juŜ wpływu na plon 
roślin. Reakcja uprawianej mieszanki traw na wniesiony do gleby popiół była jednak uzaleŜniona 
od rodzaju stosowanej substancji organicznej. Zdecydowanie najlepiej działał popiół w serii  
z obornikiem i korą drzewną. Przeciętna zwyŜka plonu okazała się wysoce istotna  
i w porównaniu z serią bez dodatków stanowiła odpowiednio 21% i 14% masy roślin uzyskanej 
w serii kontrolnej. Z tego więc względu najsilniejsze, istotne efekty współdziałań stwierdzono 
pod wpływem dawki popiołu w ilości 400 t.ha-1 i obornika oraz korą drzewną. 
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Tabela 2.  
Plon masy mieszanki trawiasto-motylkowatej uprawianej w pierwszym roku 

doświadczenia w t.ha-1 s.m. 

Dawka popiołu  
[t.ha-1] 

 
Substancja organiczna 

 
średnio 

 bez dodatku obornik słoma kora  

mieszanka trawiasto-motylkowata w pierwszym roku 

0 
100 
200 
400 
600 
800 

2,42 
2,47 
3,25 
3,22 
2,68 
2,60  

3,30 
3,27 
3,45 
3,97 
3,14 
2,99  

2,81 
2,70 
3,12 
3,43 
2,83 
2,70  

2,57 
3,51 
3,53 
3,58 
2,86 
2,86  

2,78 
2,99 
3,34 
3,55 
2,88 
2,79 

średnio 2,77  3,35  2,93  3,15  3,05 

NIR 0,05 dla popiołu 0,181*** 
NIR 0,05 dla substancji organicznej 0,222***  
NIR 0,05 dla współdziałania 0,444 

 
W następnym roku uprawy mieszanki trawiasto motylkowatej zebrano trzy pokosy. 

Wszystkie odrosty pod względem masy były bardzo do siebie zbliŜone (tab. 3). 
Nieznacznie większy w porównaniu z pierwszym i drugim, był plon odrostu trzeciego.  

W sezonie wegetacyjnym pierwszym, jak równieŜ w drugim, największe plony roślin 
(statystycznie udowodnione róŜnice) uzyskano po zastosowaniu 400 t.ha-1 popiołu. W efekcie 
dalszego zwiększania dawki popiołu obserwowano sukcesywne zmniejszanie suchej masy roślin 
wszystkich trzech odrostów. Pomimo takich zaleŜności uzyskane plony mieszanki na obiektach 
600 i 800 t.ha-1 były przewaŜnie istotnie wyŜsze w porównaniu z kontrolą. Dodatnie działanie 
wszystkich rodzajów stosowanych w doświadczeniu substancji organicznych, a zwłaszcza 
obornika i kory drzewnej ujawniło się w pierwszym i trzecim odroście. 

  
Nie stwierdzono wpływu substancji organicznej na plon drugiego odrostu. W następstwie 

przebiegu takich współzaleŜności sumaryczny plon suchej masy mieszanki trawiasto-motylkowej 
w drugim okresie wegetacyjnym był dość wysoki (13,3 t.ha-1). Pomimo, Ŝe średnio dla czterech 
serii doświadczenia maksymalny efekt działania popiołu z węgla kamiennego uzyskano pod 
wpływem 200 t.ha-1, a dalsze zwiększanie dawki tego odpadu przemysłowego (400-800 t.ha-1) 
powodowało obniŜenie plonu, to były one jednak istotnie wyŜsze w porównaniu z obiektami 
kontrolnymi. Przedstawione wyniki wykazały ponadto, Ŝe zdecydowanie najlepiej działał popiół 
w serii z obornikiem i korą drzewną, a róŜnice w plonach tych serii były wysoce istotne.  
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Tabela 3.  
Plon suchej masy mieszanki trawiasto motylkowatej w drugim roku wegetacyjnym w t.ha-1 

substancja organiczna   
dawka popiołu 

bez dodatku obornik słoma kora 

 
średnio 

pierwszy odrost 

0 
100 
200 
400 
600 
800 

3,71 
3,79 
4,70 
4,29 
3,95 
3,97 

4,16 
4,26 
4,81 
5,40 
4,52 
4,68 

3,12 
3,51 
6,05 
4,55 
4,55 
3,87 

4,05 
4,55 
5,51 
5,45 
4,08 
4,47 

3,76 
4,03 
5,27 
4,92 
4,28 
4,25 

średnio 4,07 4,64 4,28 4,69 4,42 

NIR dla popiołu 0,144*** 
NIR dla substancji organicznej 0,176*** 
NIR dla współdziałania 0,352*** 

II odrost 

0 
100 
200 
400 
600 
800 

3,56 
3,77 
4,78 
4,91 
4,55 
3,61 

3,38 
3,56 
4,96 
5,09 
5,12 
4,75 

3,40 
3,79 
5,04 
4,62 
4,29 
3,35 

3,66 
3,79 
4,70 
4,81 
4,57 
4,13 

3,50 
3,73 
4,85 
4,86 
4,63 
3,96 

średnio 4,20 4,46 4,08 4,18 4,26 

NIR dla popiołu 0,261* 
NIR dla substancji organicznej 0,320*** 
NIR dla współdziałania 0,640 

III odrost 

0 
100 
200 
400 
600 
800 

4,03 
4,13 
4,68 
4,73 
4,16 
3,77 

4,36 
4,78 
5,38 
5,25 
5,09 
5,12 

3,84 
4,10 
5,27 
4,70 
4,62 
4,44 

4,73 
4,83 
5,33 
4,83 
4,21 
4,29 

4,24 
4,46 
5,17 
4,88 
4,52 
4,43 

średnio 4,25 5,00 4,50 4,72 4,62 

NIR dla popiołu 0,191*** 
NIR dla substancji organicznej 0,233*** 
NIR dla współdziałania 0,467** 

razem  

0 
100 
200 
400 
600 
800 

11,30 
11,69 
14,16 
13,93 
12,66 
11,35 

11,90 
12,60 
15,05 
15,74 
14,73 
14,55 

10,36 
11,40 
16,36 
13,87 
13,46 
11,66 

12,44 
13,17 
15,54 
15,09 
12,86 
12,99 

11,50 
12,22 
15,29 
14,66 
13,43 
12,64 

 12,52 14,10 12,86 13,69 13,29 

NIR dla popiołu 0,408***; NIR dla substancji organicznej 0,500***; NIR dla współdziałania 1,000*** 

 



Wpływ działania popiołu z węgla kamiennego na plon mieszanki trawiasto-motylkowatej 161 

Dyskusja 

W dwóch sezonach omawianego doświadczenia zaznaczyło się korzystne działanie 
popiołu z węgla kamiennego na plon mieszanki trawiasto motylkowatej. W pierwszym okresie 
wegetacyjnym najwyŜsze plony uzyskano na obiektach 400 t.ha-1popiołów natomiast w drugim 
roku wegetacyjnym najwyŜsze plony mieszanki trawiasto-motylkowatej uzyskano pod wpływem 
200-400 t.ha-1 popiołu. Podobne wyniki uzyskała Góra [1988] w doświadczeniu z kukurydzą 
uprawianą bezpośrednio po wprowadzeniu do gleby popiołów z węgla kamiennego. Autorka 
stwierdziła większe zniŜki plonu, im wyŜsze dawki tego odpadu przemysłowego zastosowano.  
W stosunku do kontroli wniesienie 400 t.ha-1 popiołu zmniejszyło plon kukurydzy o 20%, a 800 
t.ha-1 odpowiednio o 40%. Tak znaczna depresja plonu wynikała nie tyle z bezpośredniego 
toksycznego działania popiołu lecz z niekorzystnych, silnych zmian odczynu gleby. 

Zastosowana substancja organiczna wykazała korzystny wpływ na uzyskany plon roślin. 
Szczególnie wyróŜnił się w tym zakresie obornik. 
 

Wnioski 
 

Uzyskane wyniki z dwóch okresów wegetacyjnych badań upowaŜniają  
do sformułowania następujących wniosków: 

 
1. Działanie popiołu z węgla kamiennego na plonowanie mieszanki trawiasto-motylkowatej 

uzaleŜnione było głównie od dawki tego odpadu przemysłowego.  
2. NajwyŜszy, w porównaniu do próby kontrolnej, plon mieszanki uzyskano przy dawce  

200-400 t.ha-1popiołu z węgla kamiennego. 
3. Wniesiona wraz z popiołem do gleby substancja organiczna wykazała korzystny wpływ  

na plonowanie roślin. Szczególnie wyróŜnił się pod tym względem obornik. 
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Streszczenie 
 

Zbadano wpływ nawoŜenia popiołami węgla kamiennego z elektrowni ZEO na plony 
mieszanki trawiasto-motylkowatej. Stosowano róŜne dawki popiołu i dodawano takŜe inne 
składniki organiczne (słoma, kora, obornik). W porównaniu z obiektami bez popiołu plon był 
średnio o 28% wyŜszy. Zdecydowanie najlepiej działał popiół w dawce 200-400 t.ha-1 wraz  
z obornikiem i korą drzewną, a róŜnice w plonach były wysoce istotne. Dalsze zwiększanie 
dawki popiołu nie wpływało na plon roślin.  
 

Abstract 
 
An influence of fertilizing was examined with ashes of the hard bituminous coal from the 

power station to crops of the blend of plants. Different doses of ash were applied and also other 
organic elements were being added (straw, bark, manure). Compared with objects without ash the 
crop was on average about 28% higher. Definitely best ash acted in dose 200-400 t.ha-1 with 
manure and the bark of a tree, and differences in crops were highly substantial. More further 
increasing the dose of ash didn't influence the crop of plants. 
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Wpływ zróŜnicowanych dawek osadów ściekowych,  
stosowanych na uŜytkach przemiennych,  

na plon zielonki i jej skład botaniczny 
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Streszczenie 
 
W doświadczeniu testowano plonowanie mieszanki motylkowo-trawiastej Krasula firmy 

Sowul&Sowul w dwóch typach siedliska – na gruncie ornym i glebie połąkowej. Badano 
działanie osadów ściekowych Biohum, w dawkach: 10, 20, 30, 35 t/ha, na tle obiektu bez 
nawoŜenia. Największe plony przekraczające 11 ton siana z hektara uzyskano stosując dawkę  
35 t/ha osadu. 

Odnawianie uŜytków zielonych tradycyjnymi metodami często daje nie zadowalające 
efekty w zaleŜności od doboru i sposobu wykonanego zabiegu. Sposób w jaki mamy wykonać 
zabieg odnowienia uŜytku zielonego zaleŜy od kilku czynników, przede wszystkim  
od panujących warunków agrotechnicznych. Warto by się zastanowić równieŜ nad tym czy dany 
uŜytek zielony po renowacji będzie wieloletni czy teŜ okres jego produktywności będzie wynosił 
2-4 lata. Przy tak intensywnej produktywności niezbędne jest nawoŜenie szczególnie organiczne, 
którego zastosowanie daje duŜo lepsze efekty w przypadku uŜytków przemiennych niŜ trwałych 
poniewaŜ stosując orkę co 3-4 lata moŜna wprowadzić nawozy organiczne wprost do gleby a nie 
tylko rozrzucić na jej powierzchni.  

 
Wprowadzenie 

 
Nowoczesna, intensywna gospodarka rolna musi akceptować zmiany modelu produkcji, 

będące częściowo wynikiem zmian zachodzących w zapotrzebowaniu rynku, częściowo zaś 
wynikiem postępu technicznego. Zmiany te są szczególnie widoczne w uprawie uŜytków 
zielonych oraz ekologii i fizjologii zespołów trawiastych, które mają duŜe znaczenie na całym 
świecie.  

Nie ulega wątpliwości, Ŝe odpady biologicznego pochodzenia powinny być traktowane 
nie tylko w kategoriach ekologicznej uciąŜliwości, lecz takŜe jako zasoby ekologicznej  
i ekonomicznej wartości[J. SIUTA 1997].  

Reasumując osady ściekowe ze względu na swój skład chemiczny (wysoka zawartość 
azotu, fosforu, potasu magnezu i wapnia), a przede wszystkim materii organicznej powinny być 
w pierwszej kolejności wykorzystywane rolniczo, aby zawracać je do obiegu materii  
w przyrodzie jako naturalny recykling [ŚWIATOWIAK E. 1999]. 

Rolniczo zagospodarowanie odpadów organicznych, nie skaŜonych chemicznie  
i bakteriologicznie, ma duŜe znaczenie przyrodniczo-ekologiczne. Odpady organiczno zawierają 
bowiem wszystkie niezbędne dla roślin składniki pokarmowe oraz są doskonałym substratem do 
tworzenia próchnicy glebowej. Mogą uzupełniać pulę nawozów naturalnych w zrównowaŜonym 
nawoŜeniu organicznym roślin [MAZUR T. 2002] [FILIPEK T. 2003]. 

Celem niniejszej pracy jest określenie jaki wpływ na plon i skład botaniczny zielonki 
mają zróŜnicowane dawki przetworzonych osadów ściekowych o nazwie „BIOHUM”, 
pochodzących z oczyszczalni miejskiej w Kolnie, stosowanych na uŜytkach przemiennych. 
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Właściwości fizykochemiczne osadu ściekowego 

Wyniki badań składu mikrobiologicznego i parazytologicznego reprezentatywnej próby 
osadu z Oczyszczalni Ścieków w Kolnie, pobranego do badań 31 grudnia 2007 r. pozwalają  
na podjęcie decyzji o stosowaniu tego osadu w rolnictwie.  

Tabela 1.  
Raport Nr 1/02/2008/PECiGWŚ So. z o.o. w Kolnie z badań składu chemicznego 

stabilizowanego na drodze biologicznej osadu ściekowego BIOHUM/z recyklingu organicznego. 

Nr 
próby 

 
Miejsce poboru 

Rozpoczęcie 
badań 

Zakończenie 
badań 

 
1 

Próba uśredniona, pobrana z pryzmy 
kompostowej Oczyszczalni Ścieków w Kolnie 

 
11.01.2008r 

 
04.02.2008r 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz U. Nr 134, poz. 1140 Sprostowanie: Dz. U. Nr 155, poz. 
1299), wykonano następujące badania: 

Nr próby 1 

Nazwa cechy Jednostka Wyniki 

Odczyn pH w H2O pH 6,82 

Zawartość suchej masy (s.m.) % 28,4 

Zawartość materii organicznej % s.m. 37,7 

Zawartość azotu ogółem (N) % s.m. 1,26 

Zawartość azotu amonowego NH4 % s.m. 0,26 

Zawartość fosforu ogółem (P) % s.m. 2,21 

Zawartość wapnia (Ca) % s.m. 0,23 

Zawartość magnezu (Mg) % s.m. 0,06 

Zawartość kadmu (Cd) mg*kg-1s.m. 1,59 

Zawartość ołowiu (Pb) mg*kg-1s.m. 21,2 

Zawartość rtęci (Hg) mg*kg-1s.m. 0,43 

Zawartość cynku (Zn) mg*kg-1s.m. 323 

Zawartość miedzi  (Cu) mg*kg-1s.m. 36,6 

Zawartość chromu (Cr) mg*kg-1s.m. 20,6 

Zawartość niklu(Ni) mg*kg-1s.m. 14,1 

Oznaczenia metali wykonano 
w roztworach otrzymanych 
po mineralizacji w 
mieszaninie stęŜonych 
kwasów HF i HNO3 techniką 
mikrofalową. Zawartość 
analizowanych pierwiastków 
oznaczono metodą 
spektrometrii absorpcji 
atomowej i spektrometrii 
emisyjnej, za pomocą aparatu 
Pye-Unicam 9100 Philips. 
Rtęć oznaczono na zimno, za 
pomocą  AMA 254, bez 
mineralizacji wstępnej próby. 

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r.  
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 Sprostowanie: Dz. U.  
Nr 155, poz. 1299). Osad spełniał wymagania jakościowe zawarte w/w rozporządzeniu.  
Nie stwierdzono w nim bakterii z rodzaju Salmonella sp. oraz jaj pasoŜytów jelitowych. 

Warunki glebowe 
 

Wierzchnia warstwa omawianej gleby charakteryzowała się bardzo wysoką zawartością 
fosforu, bardzo niską zawartością potasu i równieŜ bardzo niską zawartością magnezu. Odczyn 
gleby wynosił pH w KCL 5,2 i według oceny Stacji Chemiczno- Rolniczej w Białymstoku był 
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kwaśny lecz potrzeby wapnowania były zbędne. Według Stacji Chemiczno- Rolniczej kategoria 
agronomiczna gleby- gleba organiczna [SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 2007]. 

UŜytki zielone mają duŜe wymagania wodne, ale nawet w skrajnie suchych warunkach 
dobrze sobie radzą, chociaŜ dają małe plony zielonki. Ruń uŜytków zielonych najbardziej 
wraŜliwa jest na suszę po koszeniu, poniewaŜ odkryta darń szybko wysycha [PIEKUT K., 
PAWŁAT H. 1997]. 

 Susze i okresowe posuchy notuje się w Polsce średnio co 5 – 6 lat, choć mogą  
one występować w kolejnych latach po sobie. Istotą posuchy jest niedobór wilgoci w powietrzu  
i glebie, powodujący zakłócenia normalnego bilansu wodnego i cieplnego danego regonu  
[BAC S., KOŹMIŃSKI C. ROJEK M. 1998]. 
 

Historia doświadczenia 
 

Przed wysianiem mieszanki traw na poletka doświadczalne, glebę doprawiono  
w następujący sposób:  
- wierzchnią warstwę gleby uŜyźniono przetworzonym osadem ściekowym o nazwie                     
„BIOHUM” (19.03.2008r) 
- dokładnie rozprowadzono i wykonano orkę (20.03.2008 r.) 
- następnie dokonano bronowania i wyrównania terenu 
Siewu dokonano mechanicznie przy uŜyciu rozsiewacza do nawozów 08.05.2008r.  
Kolejno zagrabiono i zwałowano poletka. W roku siewu wykonano trzy koszenia: pielęgnacyjne  
i dwa produkcyjne. 

Zbiór pielęgnacyjny – 20.06.2008 r. 
I Zbiór produkcyjny – 12.08.2008 r. 
II Zbiór produkcyjny – 29.09.2008 r. 

 
Metodyka i zakres badań 

 
Doświadczenie ścisłe dwuczynnikowe, o powierzchni poletek (10m x 10m), załoŜono  

w trzech powtórzeniach, metodą „Split block” na glebie antropogenicznej pobagiennej 
wytworzonej z torfu. Do badań pobierano próby  o powierzchni 7 m2. Dokonano przeliczenia 
plonu zielonki na siano, przy załoŜeniu, Ŝe masa siana odpowiada 25% masy zielonki. Plony 
siana opracowano statystycznie metodą analizy wariancji wieloczynnikowej dla wszystkich 
pokosów i plonu łącznego (sumarycznego).  Ponadto dokonano analizy frakcji zielonki,  
w podziale na zbiór pielęgnacyjny, zbiór pierwszy i drugi (produkcyjne) oraz na orne i tuz.  
Zmierzono równieŜ wysokość runi. Ruń uŜytkowano intensywnie, koszono na wysokość 6cm. 

Przedmiotem badań były: 
Czynnik pierwszy – dawki przetworzonego osadu ściekowego w przeliczeniu na: 
1ha [t/ha]: 0, 10, 20, 30, 35   
Drugim czynnikiem było wcześniejsze uŜytkowanie gruntu, na którym przeprowadzono 
doświadczenie, (graniczące ze sobą) czyli: -trwały uŜytek zielony (TUZ), oraz grunt orny 
(ORNE) 
W doświadczeniu uŜyto mieszanki KRASULA, firmy Sowul & Sowul. 

Mieszanka traw KRASULA norma wysiewu 40 kg/ha. 
Składnik       % 
śycica trwała — Lolium perence L.    20 
śycica wielokwiatowa — Lolium multiflorum Lam.  10  
Tymotka łąkowa — Phleum pratense L.    15   
Kupkówka pospolita — Dactylis glomerata L.   10 
Kostrzewa łąkowa — Festuca pratensis Huds.   10 
Kostrzewa czerwona — Festuca rubra L.   10 
Kostrzewa trzcinowa — Festuca arundinacea Schreb.  10 
Kostrzewa owcza — Festuca ovina L.    5 
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Koniczyna łąkowa — Trifolium pratense L.   5 
Lucerna siewna — Medicago sativa L.     5 

 
 

Wpływ nawoŜenia osadem na ruń 
 
Zbiór pielęgnacyjny 20.06.2008r. 

 
Plon siana w pokosie pielęgnacyjnym nie był zróŜnicowany pod względem dawki osadu 

zastosowanego na poletkach, dopiero przy zestawieniu średnim z TUZ i ORNEGO moŜna 
zauwaŜyć niewielki wzrost plonu, przyczyną tego mógł być zbyt krótki czas rozkładu osadu. Ruń 
słabo ukorzeniona dała niski i zachwaszczony plon na siedlisku TUZ, na poziomie. 1,43-1,59 
tony siana (Tab. 2). Natomiast na siedlisku ORNYM plon wyniósł 1,44-1,61 ton/ha siana (Tab2). 
Ponadto udział zbioru pielęgnacyjnego w plonie ogólnym wynosił od nieco ponad 30% przy 
dawkach 0 osadu, malejąc wraz ze wzrostem dawki osadu do około 10-12% przy dawce 35 
ton/ha.  

 
 

Tabela 2.  
Plon siana, pokos pielęgnacyjny w tona z ha. 

Dawka osadu t/ha 

0 10 20 30 35 
Średnio dla 
siedliska Powtórzenie 

 
 TUZ 

1 1,580 1,456 1,534 1,531 1,635 

2 1,406 1,548 1,596 1,509 1,349 

3 1,296 1,404 1,481 1,735 1,790 

1,52 
 
 

X 1,43 1,47 1,54 1,59 1,59 1,52 

 ORNE 

1 1,234 1,323 1,648 1,422 1,731 

2 1,589 1,548 1,622 1,481 1,683 

3 1,548 1,498 1,434 1,680 1,480 

1,53 
 
 

X 1,46 1,46 1,57 1,53 1,63 1,53 
Średnio 

z obiektu 
1,44 

 
1,46 

 
1,55 

 
1,56 

 
1,61 

  
NIR 0,05  dla:    czynnika I (dawka osadu) – n.ist. 
czynnika II (siedlisko) – n.ist. 
I x II współdziałania – n.ist. 

  
I Zbiór produkcyjny  12.08.2008 r. 

 
Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe najwyŜszy plon siana jest przy dawce  35 t/ha osadu  

na gruncie ornym, przy pokosie I, natomiast najniŜszy na trwałym uŜytku przy dawce 0, pokos I 
(Tab. 3). 

Przeprowadzone doświadczenie wskazuje na to, Ŝe wyniki uzyskane z poletek na gruncie 
ornym, są duŜo bardziej wyrównane niŜ na poletkach gdzie wcześniej znajdował się uŜytek 
trwały. Największe zróŜnicowanie plonu jest na poletkach gdzie wcześniej znajdował się trwały 
uŜytek zielony, przy pierwszym koszeniu produkcyjnym, największa róŜnica plonu jest przy 
dawce 10 t/ha osadu, a najmniejsza przy 30 t/ha osadu na TUZ. Zawartość procentowa pokosu I 
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w plonie ogólnym TUZ wynosi od 35 % przy dawce 0 do 50 % przy dawce 35 t/ha osadu. 
Maksymalny plon uzyskany z siedliska TUZ wynosi 4,75 t/ha siana, przy dawce 35 t/ha osadu 
(Tab. 3). 

Na gruncie ORNYM najsłabiej plonowały rośliny równieŜ przy dawce 0, lecz uzyskany 
plon był wyŜszy niŜ na TUZ. ZróŜnicowanie plonu na poletkach znajdujących się na gruncie 
ornym było znacznie mniejsze niŜ na poletkach obsianych na TUZ., świadczy to o wysokiej 
kulturze roli, w porównaniu z uŜytkiem trwałym, oraz o zasadności stosowania uŜytków 
przemiennych, które odznaczają się wyŜszym plonowaniem i wyrównaniem plonu. NajwyŜszy 
plon  osiągnięto przy dawce 35 t/ha osadu tj. 4,9 t /ha siana  

 
Tabela 3.  

Plon siana - pokos I w tonach z ha. 

Dawka osadu t/ha 

0 10 20 30 35 
Średnio dla 
siedliska 

Powtórzenie 
 
 TUZ 

1 1,562 2,687 3,687 4,438 4,456 

2 1,725 2,919 3,537 4,375 4,75 

3 1,319 2,375 3,312 4,312 4,625 

3,34 
 
 

 
X 1,53 2,66 3,51 4,37 4,61  

 ORNE 

1 2,256 3,131 3,919 4,625 4,669 

2 2,194 3,087 3,794 4,769 4,919 

3 2,225 3,25 4,081 4,812 4,837 

3,77 
 
 

 
X 2,22 3,16 3,93 4,73 4,81  

Średnio dla 
obiektu 

 
1,74 

 
2,80 

 
3,64 

 
4,47 

 
4,62 

  
  NIR 0,05  dla:    czynnika I – 0,168 *** 
czynnika II – 0,139 *** 
I x II współdziałanie – n.ist. 
 
 
II Zbiór produkcyjny – 29.09.2008 r. 
 

 Drugie koszenie produkcyjne dało nieco niŜsze wyniki, lecz bardziej wyrównane. 
Poletka obsiane na TUZ, plonowały słabiej od poletek znajdujących się na gruncie ORNYM. 
NajwyŜsze plony z poletek na uŜytku trwałym uzyskano przy dawce 35 t/ha osadu, w wysokości 
średnio 4,5 tony na ha (Tab. 4). Najlepsze plony z poletek na gruncie ORNYM, średnio 4,7 t/ha 
siana, były przy dawce 35 t/ha. Procentowa zawartość pokosu II w plonie ogólnym wahała  
się od 30 % przy dawce 0, do 40 % przy dawce 35 t/ha osadu, w obu siedliskach.  
Średni sumaryczny plon siana z pokosu II przedstawia (tab 5). 

Ogólny plon sumaryczny siana w przypadku siedliska TUZ wyniósł przy dawce zero 4,4 
t/ha siana, a przy dawce 35 t/ha osadu 10,6 t/ha siana. Plon sumaryczny w przypadku siedliska 
ORNEGO był wyŜszy i wyniósł 5,7 t/ha przy dawce 0, oraz 11,18 przy dawce 35t/ha, 
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Tabela 4.  
Plony siana -  pokos II w tonach z ha. 

Powtórzenie 
 

Dawka osadu t/ha 
 

 
0 10 20 30 35 

Średnio dla 
siedliska 

 TUZ 

1 1,375 2,525 3,437 4,337 4,362 

2 1,525 2,65 3,381 4,225 4,569 

3 1,444 2,481 3,25 4,294 4,562 

 
 

3,23 
 
 

X 1,45 2,55 3,36 4,28 4,50  

 ORNE 

1 2,069 3,056 3,901 4,566 4,601 

2 2,036 3,006 3,919 4,713 4,837 

3 2,006 3,081 3,956 4,706 4,787 

 
 

3,68 
 
 

X 
 

2,04 3,05 3,92 4,66 4,74  
Średnio dla 

obiektu 1,74 2,80 3,64 4,47 4,62  
NIR0,05 dla: czynnika I – 0,107 *** 
                   czynnika II – 0,062 *** 
                   I x II współdziałania – 0,145 * 

 
Tabela 5.  

Plon ogólny (sumaryczny) siana w tonach z ha. 
Powtórzenie 

 
 

Dawka osadu t/ha 
 

0 10 20 30 35 

Średnio 
dla 

siedliska  

TUZ 
1 4,517 6,668 8,658 10,306 10,453 
2 4,683 7,117 8,514 10,109 10,668 

3 4,059 6,260 8,043 10,341 10,887 

 
8,08 

 
 

 
X 4,42 6,68 8,40 10,25 10,67  
 ORNE 
1 5,559 7,510 9,468 10,613 11,001 
2 5,819 7,641 9,335 10,909 11,439 
3 5,779 7,828 9,471 11,198 11,104 

8,98 
 
 

X 5,72 7,66 9,42 10,91 11,18  
Średnio dla 

obiektu 5,07 7,17 8,91 10,58 10,92  
NIR 0,05  dla:    czynnika I – 0,168 *** 
czynnika II – 0,139 *** 
I x II współdziałanie – n.ist. 
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Analiza efektywności ekonomicznej 
 

Biorąc pod uwagę, Ŝe 1 tona przetworzonego osadu ściekowego „BIOHUM” kosztuje 10 
zł, a cena jednej tony siana wynosi 220 zł, obliczono efektywność ekonomiczną zastosowanego 
osadu (Tab.7).oraz efektywność produkcyjną (plonotwórczą) zastosowanych osadów ściekowych 
(Tab. 6). 

 
Tabela 6.  

Efektywność produkcyjna (plonotwórcza) osadów ściekowych zastosowanych na trwałym uŜytku 
zielonym (TUZ) i gruncie ornym (ORNE). 

TUZ ORNE 

Efektywność Efektywność 

Dawka 
osadu 
t/ha 

Plon siana 
t z ha netto 

kg siana/1t 
krańcowa 
∆kg/∆1t 

Plon siana 
t z ha netto 

kg siana/1t 
krańcowa 
∆kg/∆1t 

 
0 
10 
20 
30 
35 
 

 
4,42 
6,68 
8,40 
10,25 
10,67 

 
- 

226,0 
199,0 
194,3 
178,5 

 
- 

226,0 
172,0 
185,0 
84,0 

 
5,72 
7,66 
9,42 
10,91 
11,18 

 
- 

194,0 
185,0 
173,0 
156,0 

 
- 

194,0 
176,0 
149,0 
54,0 

 
 

Tabela 7.  
Zysk z zastosowania nawoŜenia osadem ściekowym w zł z ha*. 

Dawka osadu 
t/ha 

 
TUZ 

 
ORNE 

 
10 
20 
30 
35 
 

 
397,20 
675,60 
982,40 
1024,45 

 
326,80 
614,00 
841,80 
851,20 

* cena 1 t osadu – 10 zł, cena 1 t siana – 220 zł 
 

Plon z dawki 0 potraktowano jako naturalną Ŝyzność gleby, a przyrost plonu przy kaŜdej 
następnej dawce był spowodowany nawoŜeniem osadem ściekowym. 

NajwyŜsze przyrosty plonu, w stosunku do dawki 0, odnotowano przy dawkach 10t/ha-
226kg siana/1t osadu, 20t/ha-199kg siana/1t osadu i 30t/ha-194,3kg siana/1t osadu na trwałym 
uŜytku zielonym. NajwyŜsze przyrosty plonu na gruncie ornym odnotowano przy dawkach 
10t/ha-194kg siana/1t osadu, 20t/ha-185kg siana/1t osadu i 30t/ha-173kg siana/1t osadu. 
Pomimo, Ŝe przy najwyŜszej dawce osadu 35t/ha uzyskano najwyŜszy plon, to przyrost plonu  
był najniŜszy, w przypadku obu siedlisk TUZ i ORNEGO. 

Obliczono teŜ przyrost plonu na 1 tonę osadu w stosunku do dawki niŜszej i tak  
przy dawce 10 t/ha osadu uzyskano najwyŜszy przyrost 226kg siana w stosunku do dawki 0,  
przy dawce 30 t/ha osadu uzyskano przyrost 185kg siana w stosunku do dawki 20 t/ha osadu. 
NajniŜszym przyrostem cechował się plon przy dawce 35 t/ha, zaledwie 84kg siana/1tonę osadu 
w stosunku do dawki 30 t/ha na ORNYM. 

Wynik ekonomiczny, 982,4 zł dla TUZ i 841,8 zł dla ORNEGO, wskazuje na to,  
Ŝe najbardziej opłacalne jest stosowanie dawki 30 t/ha osadu. WyŜsza dawka osadu nie daje juŜ 
tak wysokich przyrostów plonu, wynik ekonomiczny przy dawce 35 t/ha osadu jest zaledwie 
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wyŜszy o 40 zł dla TUZ i o 10 zł dla ORNEGO w porównaniu do wyniku ekonomicznego  
przy dawce 30 t/ha osadu. 

 
Analiza botaniczno-wagowa 

 
Dokonano ogólnej analizy botanicznej, wyszczególniając grupy: trawy, rośliny 

motylkowe oraz chwasty. Analizy tej dokonano z 1 kg świeŜo skoszonej runi,  przy koszeniach: 
pielęgnacyjnym i produkcyjnych I i II (Tab.7, Wykres 3).  

Pokos pielęgnacyjny był zdominowany przez komosę białą i Ŝycice, które występowały 
w bardzo duŜych ilościach. Przechodząc od dawki 0 gdzie było najwięcej Ŝycicy do dawki  
30 i 35 t/ha osadu, które zdominowała komosa biała. W pokosie pielęgnacyjnym występowały 
teŜ pozostałe gatunki uŜyte w mieszance: kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, kostrzewa 
trzcinowa, tymotka łąkowa, koniczyna i lucerna. Występowały teŜ zioła i chwasty,  
lecz w ilościach znikomych: szczaw lancetowaty, mniszek pospolity. 

Skład florystyczny był zróŜnicowany pod względem dawki zastosowanego osadu  
na poszczególnych poletkach w pokosach produkcyjnych I i II. Na poletkach 0 i 10 t/ha osadu 
przewaŜały gatunki Ŝycicy, kostrzewy czerwonej, owczej, oraz pojedyncze rośliny kupkówki 
pospolitej i koniczyny łąkowej, bardzo mało było lucerny, tymotki oraz ziół i chwastów. Poletka 
z wyŜszymi dawkami osadów 20 t/ha, 30 t/ha i 35t/ha, pomimo występowania tych samych 
gatunków w runi co na poletkach z niŜszymi dawkami osadów, charakteryzowały się innym  
ich proporcjami, oprócz Ŝycicy, która jest silnie konkurencyjna. Na tych poletkach występowała 
w duŜej ilości: Ŝycica trwała i wielokwiatowa, tymotka łąkowa, kostrzewa trzcinowa i koniczyna 
łąkowa, w mniejszych ilościach występowały kupkówka pospolita, lucerna siewna i pozostałe 
gatunki kostrzew. 

ZauwaŜono równieŜ występowanie ziół i chwastów, których ilość była zróŜnicowana 
względem dawki osadu. Na poletkach z dawką 0 i dawką 10 t/ha ilość ziół i chwastów była 
niewielka i zwiększała się w miarę zwiększania dawki osadu 20, 30, 35 t/ha. ChociaŜ ilość ziół  
i chwastów była niewielka to spośród nich najliczniej występowały: krwawnik, szczaw 
lancetowaty, tobołki polne, dostrzeŜono teŜ pojedyncze rośliny mniszka pospolitego i babki 
lancetowatej.  

Stwierdzono róŜnice w występowaniu ziół i chwastów na TUZ i ORNYM. W siedlisku 
TUZ występowały: krwawnik, mniszek pospolity i szczawie, natomiast na ORNYM zauwaŜono 
występowanie tobołka polnego. Gatunki uŜyte w mieszance występowały na poletkach TUZ  
i ORNYM w zbliŜonych proporcjach. 

 
Podsumowanie 

 
Przeprowadzone doświadczenie wskazuje na to, Ŝe uŜytki przemienne charakteryzują  

się duŜo wyŜszymi plonami runi, niŜ trwałe uŜytki zielone. Przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, zastosowawszy nawoŜenie osadem ściekowym moŜna osiągnąć bardzo 
wysokie plony siana ponad 11 ton (tab.14). 

Porównując wyniki uzyskane przez Woszczyka i Krzywego (1999), którzy badali wpływ 
nawoŜenia róŜnymi dawkami osadów ściekowych na plon Ŝycicy, stwierdzili, Ŝe wyŜsza dawka 
osadu dawała większy plon [WOŁOSZYK CZ., KRZYWY E. 1999].  

Z doświadczenia wynika, Ŝe nawoŜenie osadem ściekowym z pewnością dało 
oczekiwane efekty w postaci zwyŜki plonu. W dobie droŜejących nawozów mineralnych, 
zastosowanie osadów ściekowych, bogatych w substancje odŜywcze dla roślin, moŜe być 
alternatywą. Analiza efektywności produkcyjnej i ekonomicznej osadów ściekowych wskazuje 
na to, Ŝe najbardziej optymalną dawką jest 30 t/ha, podobnie jak zalecana dawka obornika. 
Wynika to z podobieństwa obornika i przetworzonego osadu ściekowego pod względem składu 
fizyko-chemicznego, poza wyŜszą zawartością metali cięŜkich w osadzie. 

 W chwili obecnej zastosowanie nawozów mineralnych wiąŜe się z bardzo duŜymi 
kosztami co decyduje o ilości ich stosowania. Jednym ze sposobów ograniczenia wydatków  
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na nawoŜenie moŜe być zastosowanie osadów ściekowych, pomimo, Ŝe zawierają one znaczne 
ilości metali cięŜkich, ich wartość nawozowa jest stawiana na równi z obornikiem, a zawartość 
azotu, potasu i fosforu w osadzie ściekowym jest nawet wyŜsza niŜ w oborniku.  

NawoŜenie niskimi dawkami osadów ściekowych stosowali teŜ Kuźmierska i Kalembasa 
(1997) stwierdzili przy tym, Ŝe  nie wpływa to jednoznacznie na zwiększenie metali cięŜkich  
w uprawianych roślinach [KUZIEMSKA B., KALEMBASA S. 1997]. 

Wyniki uzyskane z doświadczenia wskazują, Ŝe nawoŜenie przetworzonym osadem 
ściekowym „BIOHUM”  wpłynęło nieznacznie na plon pokosu pielęgnacyjnego, a działanie 
składników nawozowych zawartych w osadzie dało efekty w pełni dopiero przy koszeniach 
produkcyjnych pierwszym i drugim. Związane jest to z przemianami zachodzącymi w glebie  
i dłuŜszego czasu rozkładu osadu. 

 Plony uzyskane z siedliska ORNEGO są wyŜsze niŜ na siedlisku TUZ nawet przy dawce 
0, co świadczy o większej naturalnej Ŝyzności gleby na gruncie ornym. Aby uzyskać ten sam 
plon na siedlisku TUZ, co na ORNYM, trzeba zuŜyć więcej osadu ściekowego lub uzupełnić 
nawoŜeniem mineralnym.  
 

Wnioski 
1. Gatunki traw i motylkowatych zastosowane w mieszance do zagospodarowania uŜytku 

cechował dynamiczny rozwój w początkowej fazie kształtowania runi. Najobficiej 
rozwijały się Ŝycice trwała i Ŝycica wielokwiatowa i koniczyna łąkowa. Udział traw  
i motylkowatych w runi pokosu pielęgnacyjnego wyniósł ok. 60%. 

2. Chwasty w pokosie pielęgnacyjnym stanowiły znaczącą frakcję ok. 40%, a najobficiej 
występująca komosa biała i tobołki ustąpiły po wykoszeniu. W kolejnych pokosach 
udział procentowy traw i motylkowych wzrósł proporcjonalnie do zmniejszonego 
zachwaszczenia. 

3. NajwyŜszy plon siana (11,18 t/ha)  uzyskano przy dawce 35 t/ha osadu ściekowego  
na gruncie ornym, ale przy dawce 30 t/ha osadu na gruncie ornym plon był tylko 
nieznacznie niŜszy (10,91t/ha). Świadczy to o tym, Ŝe w miarę zwiększania dawki osadu 
ściekowego efektywność plonotwórcza i ekonomiczna maleje. 

4. Plony mieszanki były wyŜsze na  siedlisku ornym (8,98t/ha), niŜ na stanowisku 
połąkowym (8,08t/ha), świadczy to o zasadności stosowania przemiennego uŜytkowania 
gruntu. 

5. Wyrównanie plonu przy drugim pokosie produkcyjnym, zarówno na gruncie ornym jak  
i na trwałym uŜytku zielonym, świadczyć moŜe o większej dostępności składników 
pokarmowych z osadu ściekowego, wynikającej z dłuŜszego czasu rozkładu i przemian 
zachodzących w glebie. 

6. Wszystkie gatunki wysiane w mieszance wystąpiły w runie wszystkich objektów.  
W warunkach glebowych i klimatycznych prowadzonego doświadczenia okazało się,  
Ŝe oba siedliska odpowiadały bardziej koniczynie łąkowej niŜ lucernie siewnej. 
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Rola programów rolnośrodowiskowych  
w ochronie cennych zbiorowisk trawiastych w ŁPK Doliny Narwi 

 
BoŜena Nowicka, Stanisław Benedycki, Jacek Słowakiewicz 

 
 

Streszczenie 
 
Programy rolnośrodowiskowe są bardzo waŜnym – obowiązkowym dla kaŜdego członka 

Wspólnoty Europejskiej, elementem wsparcia rolnictwa ukierunkowanym na ochronę środowiska 
i bioróŜnorodności obszarów wiejskich. Celem niniejszej pracy jest wykazanie zasadności 
działań rolnośrodowiskowych na rzecz ochrony cennych zbiorowisk trawiastych w ŁPK Doliny 
Narwi połoŜonym na terenie Powiatu ŁomŜyńskiego. W celu zobrazowania roli programów 
rolnośrodowiskowych przeprowadzono ankietę w typowej wsi Powiatu – Pniewie połoŜonej  
na terenie ŁPK Doliny Narwi. Analiza i wyniki badań wskazują na bardzo wysoką rangę działań 
rolnośrodowiskowych, związanych z ochroną siedlisk, głównie uŜytków zielonych, waŜnych  
dla zagroŜonych roślin i gatunków zwierząt. Realizacja zaś programów rolnośrodowiskowych  
na badanym terenie w znacznym stopniu moŜe przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz 
zapewnić trwanie i zachowanie tych cennych zbiorowisk przyszłym pokoleniom. 
Słowa kluczowe: programy rolnośrodowiskowe, ochrona gatunków, bioróŜnorodność 
 

Wprowadzenie 
 

Programy rolnośrodowiskowe zostały wprowadzone do Wspólnej Polityki Rolnej jako jeden 
ze sposobów rozwiązywania problemu ogromnej degradacji środowiska przyrodniczego 
spowodowanej intensyfikacją produkcji rolniczej [Klisowska 2002]. Są jedną z form finansowej 
pomocy udzielanej rolnikom przez Unię Europejską a ich głównym przesłaniem jest zachowanie 
piękna przyrody i krajobrazów naszych wsi, zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa  
na przyrodę a takŜe odtworzenie tych gatunków i siedlisk, które uległy zniszczeniu  
[Kotowski 2003]. 

Po 40-latach wdraŜania Wspólnej Polityki Rolnej kraje UE zaczęły dostrzegać korzyści 
jakie niesie powrót do stosowania zasad dobrej praktyki rolniczej uwzględniającej ochronę 
środowiska. Jako członek Wspólnoty Europejskiej jesteśmy zobowiązani do wprowadzania 
programów rolnośrodowiskowych na swoim terytorium, co jest trudne w realizacji, wymaga 
bowiem zmiany sposobu myślenia o funkcjach rolnictwa, wypracowania działań dostosowanych 
do specyficznych uwarunkowań geograficznych i prawidłowego funkcjonowania odpowiednich 
instytucji działających zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Krajowy program 
rolnośrodowiskowy to przełom w systemie ochrony przyrody w Polsce, jego załoŜeniem jest,  
Ŝe rolnik z duŜym powodzeniem moŜe chronić przyrodę na terenie własnego gospodarstwa, tym 
samym ochrona środowiska i krajobrazu przestaje być domeną urzędników i leśników i wychodzi 
poza granice obszarów chronionych takich jak parki i rezerwaty [Dobrzyńska i inni 2004]. 
Działania rolnośrodowiskowe promują produkcję z ograniczonym zastosowaniem nawozów 
sztucznych i pestycydów co w efekcie gwarantuje pojawienie się na rynku Ŝywności o wysokiej 
jakości spoŜywczej. Rekompensaty finansowe dla rolników za stosowane działania pozwalają 
zachować unikatowe walory przyrodnicze, które są wysoko cenione na świecie, jako dobro 
wspólne godne zachowania dla przyszłych pokoleń. 

Celem niniejszej pracy jest wykazanie celowości działań i podjętego trudu na rzecz 
efektywnej ochrony róŜnorodności biologicznej cennych zbiorowisk trawiastych w ŁPK Doliny 
Narwi i roli programów rolnośrodowiskowych w tej ochronie. 
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Metodyka badań 
 

Badania i obserwacje zawarte w niniejszej pracy oparte zostały na analizie dostępnej 
literatury fachowej, dokumentów i materiałów źródłowych znajdujących się w: 

- Starostwie Powiatowym w ŁomŜy, Wojewódzkim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych 
oddział w ŁomŜy (Mapa glebowo-rolnicza, obiekt Pniewo), ODR w Szepietowie, Muzeum 
Przyrodniczym w Drozdowie i ŁomŜyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi z siedzibą  
w Drozdowie.  

Dane dotyczące udziału rolników Powiatu ŁomŜyńskiego w programach 
rolnośrodowiskowych za lata 2004-2006 i lata 2007-2008 uzyskano z Biura Podlaskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR w ŁomŜy. 

W analizie rozpatrywanego problemu uwzględniono aktualny stan trwałych uŜytków 
zielonych powiatu łomŜyńskiego, jego warunki przyrodnicze i moŜliwości produkcyjne. 

W celu zobrazowania znaczenia i roli programów rolnośrodowiskowych w ochronie 
cennych zbiorowisk trawiastych przeprowadzono ankietę w typowej wsi powiatu łomŜyńskiego - 
Pniewie, połoŜonej równieŜ na terenie ŁPK Doliny Narwi wśród 12 z 30 losowo wybranych 
gospodarstwach. Pytania dotyczyły ogólnej sytuacji gospodarstw, wykorzystania uŜytków 
zielonych, ich ochrony a takŜe uczestnictwa i wiedzy rolników na temat programów 
rolnośrodowiskowych.  

Po przeanalizowaniu badań wyciągnięto wnioski i ustalono rolę programów 
rolnośrodowiskowych w zachowaniu i ochronie cennych zbiorowisk trawiastych, połoŜonych  
na terenie ŁPK Doliny Narwi.  
 

Charakterystyka terenu i obiektu badań 
 

Powiat łomŜyński podobnie jak całe województwo podlaskie wyróŜnia się na tle kraju 
ponadprzeciętnymi wartościami przyrodniczymi. Ukształtowanie powierzchni, gleba i wody  
to najistotniejsze części krajobrazu, tworzące jego estetyczno - widokowe właściwości. Około 26 
% powierzchni powiatu stanowią obszary unikalnej przyrody objęte róŜnymi formami ochrony 
prawnej a cały teren powiatu leŜy w granicach Zielonych Płuc Polski. 

Powiat łomŜyński jest powiatem typowo rolniczym, a trwałe uŜytki zielone zajmują 24,9% 
uŜytków rolnych i jest to wartość wyŜsza niŜ średnia krajowa - około 17%. W regionie dominują 
jednak uŜytki zielone o niskim potencjale produkcyjnym i stanowią aŜ 62,2% ogólnej 
powierzchni uŜytków zielonych. Według spisu rolnego z roku 2002 z pracy we własnym 
gospodarstwie rolnym utrzymywało się 81 % wszystkich gospodarstw, przy czym sytuacja  
ta z roku na rok ulega zmianie. Zmniejsza się liczba gospodarstw prowadzących działalność 
rolniczą, wzrasta liczba duŜych gospodarstw nastawionych na produkcję mleczną rzadziej 
mięsną. Powierzchnia zasiewów zdominowana dotąd przez zboŜa i ziemniaki w ostatnich latach 
zmienia się w monokulturę kukurydzy [Jemielity i inni 2003].  

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wyraŜający w punktach jakość 
środowiska przyrodniczego w aspekcie gospodarki rolnej, który jest sumą punktów z wyceny 
gleby, agroklimatu, rzeźby terenu i warunków wodnych wynosi dla powiatu łomŜyńskiego 
52,1pkt i jest aŜ o 14,5 pkt niŜszy od wartości średniej dla Polski, która wynosi 66,6pkt, 
 co świadczy o złych warunkach przyrodniczych powiatu do produkcji rolnej, wręcz najgorszych 
w kraju [Witek i inni 1993]. Wartości wskaźnika waloryzacji jakości rolniczej odpowiadają 
kryteriom podziałowym przyjętym w celu wyznaczenia obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW). Zgodnie z tymi kryteriami cały teren powiatu łomŜyńskiego 
zakwalifikowany został do strefy ONW, co świadczy o niekorzystnych warunkach dla produkcji 
roślinnej, wykluczającym moŜliwość opłacalnej uprawy nie tylko gatunków o duŜych 
wymaganiach siedliskowych.  

W całym powiecie występuje 30,7 tyś. ha gleb bardzo niskiej jakości, spełniających przyjęte 
kryteria marginalizacji (gleby kompleksów 6,7 i 3z). Nieracjonalne melioracje, regulacje 
naturalnie ukształtowanych koryt rzecznych, ujemne bilanse składników, zakwaszenie  
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i stosowanie monokultur zboŜowych to podstawowe czynniki degradacji gleb marginalnych. 
Skutki tych nieracjonalnych działań mają przewaŜnie nieodwracalny charakter i prowadzą  
do trwałych zmian [Stuczyński i inni 2006]. 

Obszary te coraz mniej przydatne dla rolnictwa, często cechuje duŜa róŜnorodność 
krajobrazu i zróŜnicowanie fizjograficzne. Specyfika powiatu wynikająca z duŜego udziału 
trwałych uŜytków zielonych (21,4% w strukturze powiatu), duŜego udziału obszarów 
chronionych (26%), gdzie pomimo złych warunków siedliskowych znacząco rozwija się 
produkcja mleka, nakłania władze powiatu jak teŜ i samych rolników do szukania alternatywnych 
(innych niŜ zalesienie) sposobów zagospodarowania terenów o niskiej przydatności rolniczej, 
korzystnych nie tylko dla środowiska, ale teŜ dla rolników z ekonomicznego punktu widzenia 
[Biesiacki i inni 2004]. Taką alternatywą obok rozwoju funkcji turystycznych moŜe być rozwój 
działań rolnośrodowiskowych mogący przynieść wymierne korzyści zarówno rolnikom powiatu 
łomŜyńskiego, jak i otaczającemu nas wszystkich środowisku przyrodniczemu. 

Jak wynika z raportu sporządzonego przez Podlaski Oddział Regionalny ARiMR  
w ŁomŜy dotyczącego złoŜonych wniosków rolnośrodowiskowych z PROW 2007-2013 za okres 
15.03.08 – 31.08.08 w powiecie łomŜyńskim przystąpiło do niego 209 rolników  
a największym zainteresowaniem cieszył się pakiet 3.1. Ekstensywne trwałe uŜytki zielone –169 
wniosków, co stanowi aŜ 55,6% wszystkich złoŜonych wniosków.  

W celu zobrazowania roli programów rolnośrodowiskowych w ochronie cennych 
zbiorowisk trawiastych w ŁPK Doliny Narwi przeprowadzono ankietę wśród rolników wsi 
Pniewo połoŜonej na terenie parku tym samym i powiatu łomŜyńskiego. Jest to wieś zajmująca 
obszar 1652,98 ha leŜąca w Dolinie Narwi, gdzie ogólne warunki klimatyczne modyfikowane  
są przez lokalne czynniki fizjograficzne a na tworzenie się swoistego mikroklimatu na terenie  
i w okolicach Pniewa ma wpływ leŜący na terenie wsi rezerwat „Wielki Dział” obejmujący 
największy w Dolinie Narwi kompleks lasów łęgowych naturalnego pochodzenia (120,07 ha). 
Gleby badanego obiektu występują wyłącznie w obrębie 4, 5 i 6 kompleksu glebowego  
i stanowią około 80% ogólnej powierzchni gruntów ornych w uprawie naleŜą do gleb lekkich  
i bardzo lekkich.  

UŜytki zielone wsi Pniewo rozciągają się wzdłuŜ rzeki Narew, która jako jedna  
z nielicznych w Europie zachowała prawie naturalny, niezmieniony działalnością człowieka bieg 
i jako podstawowy obiekt hydrologiczny stanowi o odrębności i specyfice środowiska 
przyrodniczego łąk i pastwisk tego terenu. Jej wiosenne wylewy często pokrywają całą 
powierzchnię dna doliny, zaś w okresach niedoboru wód dochodzi do znacznego przesuszania 
całego terenu. Ta zmienność poziomu wód jest czynnikiem róŜnicującym warunki ekologiczne 
doliny. Są to głównie uŜytki kompleksu 3z (około 83%) i niewielkie ilości 2z (17%), gleby 
kompleksu 1z nie występują tu zupełnie a zatem są to uŜytki słabe i bardzo słabe stąd teŜ 
uzyskiwane plony zielonej masy  nawet właściwie nawoŜone są stosunkowo niskie  
i średniej jakości. W poroście łąk dominują zbiorowiska kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis 
Huds.) i wyczyńca łąkowego (Alopecurus pratensis L.), a na pastwiskach Ŝycicy trwałej (Lolium 
perenne L.) i wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) z koniczyną białą (Trifolium repens L.), 
łąkową (Trifolium pratense L.) a na uboŜszych stanowiskach z kostrzewą łąkową (Festuca 
pratensis Huds.), owsicą omszoną (Arenula pubescens Huds.) i tomką wonną (Anthoxanthum 
odoratum L.). UŜytki kompleksu 2z – to gleby charakterystyczne dla typu łąk pobagiennych 
połoŜonych na glebach organicznych murszowo-torfowych podścielonych piaskiem luźnym 
typowe dla terenów zmeliorowanych. Są to łąki nadmiernie wilgotne wiosną, jesienią i zimą,  
a występująca tu roślinność jest typowa dla tego typu siedlisk i spotkać tu moŜna kostrzewę 
łąkową (Festuca pratensis Huds.), śmiałka darniowego (Deschampsia caepitosa L.), turzyce 
niskie (Carex humilis L.) a na pastwiskach wiechlinę łąkową (Poa pratensis L.) i stokłosę 
bezostną (Bromus inermis Leyss). Roślinność występująca tu jest róŜnorodna a zbiorowiska 
wielogatunkowe. Obok traw, turzyc i niewielkich ilości roślin motylkowych występują  
tu siedliska wielu gatunków roślin powszechnie zwanych chwastami czy ziołami. Podkreślają 
one atrakcyjność florystyczną terenu a niektóre zioła swoja obecnością podnoszą wartości 
pokarmowe, smakowe i dietetyczne runi łąkowej.  
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W latach sześćdziesiątych na uŜytkach zielonych badanego terenu przeprowadzono 
melioracje na około 321 hektarach, które jednak nie zdały egzaminu, podobnie jak w całym kraju 
nastawione były jedynie na odwodnienie nie uwzględniając niedoborów wody w okresie suchego 
lata, co skutkuje znacznym obniŜeniem plonów zielonej masy a takŜe wyschnięciem traw  
i rozwojem chwastów. Brak środków na konserwację systemów melioracyjnych i ich zły stan 
powoduje znaczne utrudnienia w uŜytkowaniu łąk i pastwisk. Utrzymujące się bardzo długo 
wiosenne wylewy powodują znaczne opóźnienia w zbiorze pierwszego pokosu zielonki, letnie 
niedobory wody prowadza zaś do znacznego przesuszenia, czego efektem jest niekorzystne 
zjawisko mineralizacji substancji organicznej, która prowadzi do utraty fizyko-wodnych 
właściwości tego typu gleb. 

Cała Dolina Narwi, w tym równieŜ łąki i pastwiska naleŜące do rolników wsi Pniewo 
leŜą w granicach ŁomŜyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, czyli obszarze 
chronionym ze względu na swe wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe.  

Teren ten, cenny przyrodniczo nie tylko w skali regionu, ale teŜ kraju i Europy stanowi 
waŜny rezerwuar wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W 26 zespołach stwierdzono 735 
gatunków roślin naczyniowych naleŜących do 9 klas fitosocjologicznych. MoŜna tu spotkać 
gatunki wodne jak i sucholubne. AŜ 23 gatunki objęto ochroną całkowitą, 9 częściową,  
94 to gatunki rzadkie. Typowymi zespołami roślinnymi wód Narwi są zespoły osoki aloesowej 
(Stratiotes aloides L.), Ŝabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-renae L.) oraz moczarki 
kanadyjskiej (Elodea canadensis Micht). Murawy napiaskowe z goździkiem kropkowanym 
(Dianthus deltoides L.) i zawciągiem pospolitym (Armeria maritima Mill) to typy roślinności 
mineralnych wyniesień. Na zboczach pagórków stanowiących pastwiska, zaleŜnie od wystawy 
wyróŜniono zespoły tymotki Boehmera (Phleum boehmeri L.), przetacznika kłosowego 
(Veronica spicata L.), jastrzębca kosmaczka (Hieracium pilosella L.) i macierzanki zwyczajnej 
(Thymus pulegioides L.). Na przesuszonych jałowych glebach głównie występują trawy  
z domieszką m.in. goździka piaskowego (Dianthus arenarius L.), łyszczca baldachogronowego 
(Gypsophila fastigiata L.) i traganka piaskowego (Astragalus arenarius L.). 

Na uwagę zasługuje połoŜony w obrębie Pniewa rezerwat „Wielki Dział” z kompleksem 
lasów łęgowych naturalnego pochodzenia z duŜą ilością drzew pomnikowych i pozostałością 
bazy partyzanckiej AK z okresu II wojny światowej. 

Prawdziwym bogactwem terenów parku są ptaki. Coroczne wiosenne rozlewiska Narwi 
zapewniają ptakom doskonałe warunki siedliskowe. Jest to jedno z niewielu miejsc w kraju, 
gdzie moŜna zobaczyć stada batalionów (Philomachus pugnax L.) liczących nawet 9 tysięcy 
sztuk. Ogólnie na terenie Parku stwierdzono 180 gatunków ptaków w tym 134 lęgowych. Wiele  
z nich znaleźć moŜna w „Polskiej Czerwonej Księdze” oraz na „Europejskiej Czerwonej Liście 
Zwierząt ZagroŜonych Wyginięciem” jak np. nur czarnoszyi (Gavia arctica L.), rybołów 
(Pandion haliaetus L.), sokół wędrowny (Falco peregrinus Tunstall ), batalion (Philomachus 
pugnax L.), dubelt (Galinago media Latham) czy sowa błotna ( Asio flammeus Pontoppidan). 

Ssaki reprezentowane są aŜ przez 41 gatunków, z których 10 to ssaki drapieŜne.  
W wodach Narwi, szczególnie w okresie przedwiośnia moŜna zaobserwować wydrę (Lutra lutra 
L.) czy bobra ( Castor fiber L.) [Baczewska, Modzelewski 2002].  

Teren ten został objęty siecią Natura 2000, znajdują się tu obszary specjalnej ochrony 
ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. 
 

Wyniki badań i dyskusja 
 
Badania przeprowadzono w 12-stu gospodarstwach, pytania dotyczyły ogólnej sytuacji 

gospodarstw, wykorzystania uŜytków zielonych, ich ochrony a takŜe uczestnictwa i wiedzy 
rolników na temat programów rolnośrodowiskowych. 

Analizując strukturę obszarową moŜna zauwaŜyć, Ŝe dominują gospodarstwa  
o średniej powierzchni ponad 19-stu hektarów, największe zajmuje powierzchnię 48 ha,  
a najmniejsze 8,5 ha. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwach jest chów bydła 
mlecznego i w 7 z 12-stu badanych bydło stanowi 100% obsady. W strukturze zasiewów 
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dominują zboŜa i średnio stanowią 70% upraw, pozostałe 30% to okopowe – ziemniaki. 
Charakterystyczną cechą zasiewów jest wysoki udział kukurydzy uprawianej na kiszonkę  
– 36 %. UŜytki zielone badanych gospodarstw stanowią 41% ogólnej powierzchni gospodarstw  
i w ponad 70% naleŜą do kompleksu glebowego 3z. Ogółem tereny wypasane stanowią 46,7% 
uŜytków zielonych, łąki stanowią 53,3%. Gospodarstwa o największych powierzchniach uŜytków 
zielonych obok nawoŜenia mineralnego stosują teŜ gnojowicę jako nawóz organiczny, średnio  
w ilości 7-8 tyś. litrów na hektar, 30% badanych gospodarstw podaje, Ŝe nie stosuje Ŝadnego 
nawoŜenia ani mineralnego ani organicznego, pozostali stosują nawoŜenie mineralne  
w niewielkich dawkach. 

We wszystkich badanych gospodarstwach jak podają rolnicy zbierane są dwa pokosy 
zielonki. W połowie gospodarstw o powierzchni powyŜej 20ha 70% zielonki zakisza się,  
30% przeznacza się na siano. W gospodarstwach mniejszych 100% trawy suszy się. Terminem 
zbioru pierwszego pokosu jest druga dekada czerwca, często wyznacznikiem tego terminu jest 
ustąpienie wiosennych wylewów i moŜliwość wejścia na łąki ze sprzętem mechanicznym. 
Uzyskiwane plony siana wahają się między 4-6 ton z ha i w gospodarstwach stosujących 
nawoŜenie są wyŜsze niŜ w tych nie stosujących nawoŜenia. Ankietowani rolnicy nie stosują 
Ŝadnych środków ochrony roślin ani jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych. Nie wykonywane 
są zabiegi renowacji uŜytków zielonych, nie likwiduje się kretowisk, na pastwiskach nie kosi się 
niedojadów, wszyscy zaś badani rolnicy przestrzegają zakazu wypalania traw na łąkach, 
pastwiskach i rowach. 

WdraŜanie programu rolnośrodowiskowego jest waŜnym elementem ochrony cennych 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych a takŜe szansą rozwoju badanego regionu, 
zainteresowanie tym instrumentem wsparcia finansowego wśród ankietowanych rolników jest 
jednak zróŜnicowane. Tylko pięć gospodarstw deklaruje swój udział w przyrodniczych pakietach 
programów rolnośrodowiskowych, pozostałe siedem gospodarstw nie korzysta z Ŝadnych innych 
pakietów. Wszystkie deklarowane gospodarstwa korzystają z pakietu: Ekstensywne trwałe uŜytki 
zielone, wariant 3.1. Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach. 

Badani rolnicy w 100% zadeklarowali stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, jednak 
nie wszystkie zasady są rolnikom dobrze znane a zatem stosowanie ich w praktyce przebiega  
róŜnie. Na pytanie czy rolnicza działalność niszczy przyrodę rolnicy zgodnie potwierdzili,  
Ŝe w niewielkim stopniu, ale ich działania wpływają niekorzystnie na przyrodę. 

O dofinansowanie z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych ubiegają się 
wszyscy badani rolnicy, natomiast o płatności z tytułu gospodarowania na terenach  
o niekorzystnych warunkach (teren II strefy ONW) korzysta siedem z 12 ankietowanych 
gospodarstw. Wysokość dopłat zadowala połowę badanych rolników, są to jednak gospodarstwa 
mniejsze, nie inwestujące w zakup nawozów mineralnych.  

Wszyscy ankietowani rolnicy chcieliby natomiast poszerzyć swoją wiedzę o programach, 
ale dotychczas ze szkoleń na ten temat skorzystało tylko pięciu wspomnianych wyŜej 
respondentów. Rolnicy przyznają teŜ, Ŝe słabo radzą sobie z wypełnianiem wniosków  
o przyznanie płatności, ponad 80% potrzebuje do tego pomocy osób kompetentnych. Pomimo 
napotykanych trudności badani rolnicy w 100% uznają wprowadzanie programów 
rolnośrodowiskowych jako waŜny instrument ochrony i zachowania piękna przyrody łąk  
i pastwisk w swoim regionie. Wykazują teŜ znajomość wielu gatunków roślin  
i charakterystycznych ziół występujących na łąkach i w ich obrębie. Bez problemu rozpoznają: 
wiązówkę błotną (Filipendula ulmaria L.), potocznie zwaną tabułą, krwawnik pospolity 
(Achillea millefolium L.), miętę (Mentha L.), babkę zwyczajną (Plantago maior L.), potocznie 
zwaną przez starszych mieszkańców skołojrzą, Ŝywokost (Symphytum L.), rumianek 
(Chamomilla recutita L.), mniszek lekarski (Taraxacum officinale F.H. Wigg), potocznie zwany 
mleczem, zwykłą pokrzywę (Uratica dioica L.), czy pięknie kwitnące na wiosennych 
rozlewiskach kaczeńce (Caltha palustris L.) i kwitnące latem nad rowami niebieskie 
niezapominajki (Myosotis L.). W przyłąkowych lasach olszowych moŜna spotkać jeszcze dziką 
malinę (Rubus idaeus L.), czarną porzeczkę (Ribes nigrum L.) i dziko rosnący oplatający wiele 
drzew i krzewów chmiel (Humulus lupulus L.), czasami wykorzystywany jeszcze do produkcji 
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domowego napoju zwanego podpiwkiem, czerwone korale jarzębiny (Sorbus aucuparia L.)  
a w przybrzeŜach zbiorników wodnych panoszący się zielony tatarak (Acorus calamus L.) 

Krajowy program rolnośrodowiskowy oznacza przełom w systemie ochrony przyrody, 
zakłada bowiem, Ŝe rolnik moŜe z powodzeniem chronić przyrodę na terenie własnego 
gospodarstwa, w zamian za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz róŜnorodności 
biologicznej, środowiska i krajobrazu będzie otrzymywał w formie rekompensaty wynagrodzenie 
[Kotowski 2003]. 

Programy te promują przyjazne dla środowiska sposoby gospodarowania. Zaniechanie 
uŜytkowania łąk i pastwisk prowadzi do ich przekształcania na drodze sukcesji w tereny 
zadrzewione. Niekorzystne zmiany w fitocenozach ekosystemów trawiastych są najczęściej 
wynikiem zarówno zaniechania uŜytkowania jak i zbyt daleko idącej ekstensyfikacji. Zjawiska 
te, uruchamiając wtórne procesy sukcesyjne wydają się obecnie najgroźniejsze dla istnienia 
półnaturalnych zbiorowisk trawiastych. Realizacja programów rolnośrodowiskowych moŜe  
w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy funkcjonowania oraz zapewnić trwanie wielu 
cennym zbiorowiskom trawiastym. ZałoŜenia tych programów, przynajmniej w zakresie ochrony 
ekosystemów trawiastych, wciąŜ wymagają uporządkowania i uzupełniania, tak aby przystawały 
do praktyki [Sienkiewicz – Paderewska 2006]. 

Wielu ekologów uwaŜa, Ŝe właśnie programy rolnośrodowiskowe są najlepszym 
narzędziem prośrodowiskowym i stwarzają największe moŜliwości zachowania róŜnorodności na 
terenach rolniczych, utrzymania naturalnych siedlisk w moŜliwie niezmienionym stanie. Okazuje 
się jednak, Ŝe nie zawsze przyrodnicze i ekonomiczne skutki są zgodne oczekiwaniami. W wielu 
krajach Unii zdarzały się ewidentne błędy przy wprowadzaniu w Ŝycie tych programów, a wielu 
specjalistów zachowuje sceptycyzm odnośnie prowadzenia tych działań na szeroka skalę. 
UwaŜają, Ŝe programy rolnośrodowiskowe sprawdzają się na stosunkowo małych obszarach, 
gdzie ma miejsce tradycyjna gospodarka rolna, której nie trzeba tylko zbytnio przeszkadzać.  
Z drugiej strony niewiele moŜna zrobić dzięki tym programom na terenach naraŜonych  
na wyludnienie czy teŜ na obszarach intensywnej produkcji. Komisja Europejska w swoich 
raportach podkreśla na ogół, Ŝe programy przyniosły jednak określone korzyści. Na pewno 
sukcesem jest wzrost świadomości ekologicznej farmerów, doradców i całych społeczeństw. 
Realizacja dotychczasowych programów w krajach członkowskich wykazała równieŜ 
konieczność działań kompleksowych, jednocześnie świadczy o konieczności zachowania duŜej 
elastyczności i ostroŜności przy wdraŜaniu konkretnych pakietów. Niezbędne jest dokładne 
zdefiniowanie oczekiwanych celów i dostosowanie programów do lokalnych sytuacji  
i problemów [Stypiński 2006].  

WdraŜanie programów rolnośrodowiskowych jest ogromną szansą dla rozwoju 
regionalnego. Warunki przyrodniczo - glebowe, jak teŜ specyfika powiatu łomŜyńskiego 
wynikająca z duŜego udziału trwałych uŜytków zielonych wymusiły na tym terenie przyjęcie 
określonego kierunku produkcji - hodowli bydła mlecznego. Powstało wiele duŜych 
gospodarstw, małe nie spełniające wymagań Unii na ogół zlikwidowało produkcję mleczną. 
Realizacja programów w takich gospodarstwach moŜe pomóc w utrzymaniu wielu rodzin 
rolniczych, które mogą wykorzystać niekorzystne warunki powiatu do rozwoju intensywnej 
gospodarki jako czynnik stwarzający moŜliwości gospodarki rolnej opartej na ekologicznych 
zasadach w połączeniu z alternatywnymi sposobami jak np. agroturystyka  
[Roszkowska - Mądra 2007]. 

W podsumowaniu naleŜy stwierdzić, Ŝe KPR stanowi pewien przełom w spojrzeniu  
na funkcje rolnictwa w ochronie cennych terenów przyrodniczych. Pomimo tego, Ŝe duŜe 
gospodarstwa dąŜą do intensyfikacji produkcji, to poprzez programy rolnośrodowiskowe 
wyznaczona rolnikowi rola konserwatora przyrody realizowana w połączeniu z tradycyjną rolą 
producenta Ŝywności moŜe być istotnym bodźcem poprawy świadomości ekologicznej 
mieszkańców wsi i poprawy infrastruktury technicznej tych obszarów [Feledyn – Szewczyk 
2006]. Zaś sama idea programów rolnośrodowiskowych powinna być szeroko propagowana jako 
waŜny czynnik aktywizacji i rozwoju wsi i niepodwaŜalnie waŜny instrument ochrony 
bioróŜnorodności naszych łąk i pastwisk. 
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Wnioski 
 

1. Programy rolnośrodowiskowe przywracają na nowo zapomniany w UE model rolnictwa 
zrównowaŜonego, dbającego o środowisko naturalne, które w wielu krajach Wspólnoty 
Europejskiej zostało bezpowrotnie zniszczone poprzez nieprzemyślane  
i zbyt intensywne uŜytkowanie.  

2. Realizacja programów rolnośrodowiskowych z punktu widzenia przyrodniczego daje 
same korzyści i wpływa na znaczną poprawę stanu środowiska przyrodniczego obszarów 
wiejskich. Uległa teŜ zmianie społeczna funkcja rolnika, który stał się nie tylko 
producentem Ŝywności, ale takŜe „straŜnikiem przyrody”. 

3. Cenne zbiorowiska trawiaste zasiedlające wszystkie biotopy będące składnikami niemal 
wszystkich ekosystemów, zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych pełnią wiele 
waŜnych funkcji w środowisku przyrodniczym i gospodarczej działalności człowieka.  

4. Teren Powiatu ŁomŜyńskiego naleŜy do cennych pod względem jakości zasobów 
środowiska przyrodniczego, o duŜej ilości obszarów chronionych, parków  
i rezerwatów, jednocześnie o niekorzystnych warunkach do produkcji rolnej. Realizacja 
programów na tym terenie pozwala na uzyskanie przez rolników wymiernych korzyści 
finansowych, jako istotne źródło dochodu. 

5. Przeprowadzona ankieta dowiodła, Ŝe gospodarstwa prowadzące intensywną produkcję 
mleczną są w małym stopniu zainteresowane uczestnictwem w programach 
rolnośrodowiskowych, poniewaŜ intensywna produkcja daje im większe korzyści 
finansowe niŜ wpływy z realizacji działań rolnośrodowiskowych. Rolnicy prowadzący 
mniejsze gospodarstwa wykazują znacznie większe zainteresowanie programami  
niŜ właściciele duŜych gospodarstw. 

6. Fakt połoŜenia wsi Pniewo na terenie Parku Krajobrazowego skłania rolników  
do wykorzystania programów rolnośrodowiskowych w zachowaniu tych cennych 
przyrodniczo terenów przyszłym pokoleniom. Wydaje się, Ŝe warto spróbować z tego 
skorzystać, bo poza doraźnymi korzyściami finansowymi, dobrodziejstwem  
nie do pogardzenia moŜe być piękny widok na łąkę ze storczykami, czy przylatujące 
bociany. I nadzieja, Ŝe za rok teŜ przylecą. 
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Efekty melioracji trwałych uŜ ytków zielonych na obiekcie Kuwasy 
 

Jerzy Prokopowicz, Halina Jankowska-Huflejt, Józef Lipiński 
 
 

Streszczenie 
 

Celem badań jest ocena gospodarczo–ekologicznych efektów melioracji trwałych uŜytków 
zielonych na obiekcie Kuwasy I i próba odpowiedzi na pytanie czy modernizować system 
melioracyjny do intensywnego uŜytkowania rolniczego, czy pozostawić dawniej zmeliorowane 
obszary bagienne przyrodzie? Obiekt Kuwasy I, zmeliorowany przed ok. 50 laty, połoŜony jest  
w dolinie rzeki Biebrzy w województwie podlaskim. Obiekt powstał przed ok. 50 laty. 
Przedmiotem niniejszej pracy są zmeliorowane trwałe uŜytki zielone w 15 wsiach naleŜących  
do Miasta i Gminy Rajgród (wcześniej w Gminie Bełda) w powiecie grajewskim, połoŜone  
na glebach torfowo-murszowych w sąsiedztwie bardzo słabych i średnich gleb gruntów ornych. 
Na tle warunków fizjograficznych, klimatycznych, charakterystyki rolniczej gleb oraz warunków 
wilgotnościowych obiektu, przedstawiono zmiany będące wynikiem regulacji stosunków 
powietrzno–wodnych gleb. Przedstawiono uŜytkowanie ziemi, zasobność masy organicznej gleb 
(bilans substancji organicznej gleb), produkcję roślinną polową i na trwałych uŜytkach zielonych, 
produkcję zwierzęca, poziom intensywności organizacji produkcji oraz produkcję globalną  
w jednostkach zboŜowych na ha UR i na mieszkańca. 

 
Wprowadzenie 

 
W ostatnich kilkunastu latach trwałe uŜytki zielone uległy niekorzystnym zmianom. 

Zmniejszyła się ich powierzchnia, obniŜył poziom pratotechniki, aŜ do zaniechania uŜytkowania 
włącznie [Jankowska-Huflejt, 2006; Jankowska-Huflejt, Domański, 2008]. Znaczne zaniedbania 
eksploatacyjne i zniszczenia urządzeń melioracyjnych spowodowały przede wszystkim 
niekontrolowane odprowadzanie wody [ŁOŚ, 2005], zwłaszcza w sąsiedztwie podstawowych 
cieków, a nadmierne uwilgotnienie w sąsiedztwie nie konserwowanych rowów szczegółowych. 
Powstaje pytanie czy dąŜyć do odnawiania systemu melioracyjnego i dalszego intensywnego 
uŜytkowania takich obiektów, czy teŜ „zwrócić” je przyrodzie? 

Celem badań była ocena gospodarczo–ekologicznych efektów melioracji trwałych uŜytków 
zielonych na obiekcie torfowym Kuwasy I, zmeliorowanym w latach 50. ubiegłego wieku. 
Postawiono hipotezę, Ŝe dawno zmeliorowane uŜytki zielone na glebach torfowych,  
w sąsiedztwie gleb ornych lekkich i średnich, moŜna i naleŜy nadal rolniczo uŜytkować  
(po uprzedniej modernizacji w kierunku skuteczniejszych metod nawadniania). 

 
Przedmiot i metody badań 

 
Przedmiotem opracowania są wybrane czynniki produkcyjne i ekonomiczno-organizacyjne 

mające wpływ na poziom produkcji rolnej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji łąkowo-
pastwiskowej po melioracji i zagospodarowaniu zmeliorowanych trwałych uŜytków zielonych  
w 15 wsiach obiektu Kuwasy I uŜytkowanego przez okres około 50-53 lat. 

Obiekt (torfowisko) Kuwasy połoŜony jest na glebach torfowo-murszowych w sąsiedztwie 
bardzo słabych i średnich gleb gruntów ornych, w dolinie rzeki Biebrzy w województwie 
podlaskim. Przedmiotem badań jest 15 wsi naleŜących do Miasta i Gminy Rajgród (wcześniej 
Gminy Bełda) w powiecie grajewskim. Na tle warunków fizjograficznych i klimatycznych, oraz 
charakterystyki rolniczej gleb i warunków wilgotnościowych obiektu, przedstawiono zmiany 
będące efektem regulacji stosunków powietrzno–wodnych gleb. Przedstawiono: uŜytkowanie 
ziemi, bilans substancji organicznej gleb, produkcję na trwałych uŜytkach zielonych, produkcję 
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roślinną polową i produkcję zwierzęcą, poziom intensywności organizacji produkcji  
oraz produkcję globalną w jednostkach zboŜowych na ha UR i na mieszkańca.   

Za okres charakteryzujący warunki i wyniki produkcji rolniczej badanego obiektu przed 
melioracją i zagospodarowaniem łąk i pastwisk przyjęto rok 1954. Pozostałe lata charakteryzują 
obiekt po melioracji. Podkreślić naleŜy, Ŝe na wyniki produkcyjne i ekonomiczne w roku 1954  
na obiekcie Kuwasy ujemnie wpłynął okres wymuszanego uspółdzielczania rolnictwa w latach 
1950-1955. Rok 1962 był wyjątkowo korzystny dla produkcji rolniczej ze względu na warunki 
klimatyczne. 

Za mierniki efektów produkcyjnych i ekonomicznych melioracji i zagospodarowania 
trwałych uŜytków zielonych oraz pozostałych czynników przyjęto: przyrosty plonów z trwałych 
uŜytków zielonych i gruntów ornych, obsadę inwentarza Ŝywego oraz przyrost produkcji 
globalnej w jednostkach zboŜowych. Zastosowano metody: sterowanego wywiadu, 
monograficzną i statystyki tabelarycznej. Oceny intensywności produkcji rolniczej (dokładniej – 
intensywności organizacji produkcji) dokonano metodą punktową wg Kopcia [1968]. 

 
PołoŜenie geograficzne i przyrodnicze obiektu 

 
Obiekt Kuwasy połoŜony jest w rejonie mazursko-białostockim o klimacie umiarkowanym 

ciepłym - przejściowym. Okres wegetacji rozpoczyna się w drugiej połowie kwietnia. Trwa 196-
186 dni i jest znacznie krótszy niŜ w Polsce południowo-zachodniej. Pomimo niskiej sumy 
rocznej opadów, ich rozkład w okresie wegetacyjnym jest korzystny dla rolnictwa. Maksimum 
opadowe przypada z reguły na czerwiec i lipiec, w maju opady wynoszą ok. 50 mm, w czerwcu, 
w czasie intensywnego wzrostu roślin, przekraczają przewaŜnie 70 mm, w lipcu i sierpniu 
zwykle przewyŜszają 60-70 mm, a we wrześniu 50 mm. 

 
Wyniki badań 

 
UŜytkowanie ziemi 
 

Z warunkami środowiska przyrodniczego oraz stosunkami ekonomicznymi na terenie 
badanego obiektu (15 wsi) wiąŜe się system uŜytkowania ziemi (tab. 1), który odznacza  
się tu średnim wykorzystaniem powierzchni do produkcji rolniczej, w tym niewielkim 
wykorzystaniem uŜytków rolnych pod gospodarkę polową (na korzyść trwałych uŜytków 
zielonych). Wynika to głównie z gorszej jakości gleb gruntów ornych oraz cen zbóŜ  
i ziemniaków. 

W okresie objętym badaniami w piętnastu wsiach obiektu Kuwasy zmniejszył się udział 
uŜytków rolnych na korzyść głównie lasów oraz w niewielkim stopniu pozostałych gruntów 
(drogi, rowy) i uŜytków ekologicznych (nieuŜytków), a w strukturze uŜytków rolnych zmniejszył 
się udział gruntów ornych (z 37,5 do 34,9%) na korzyść trwałych uŜytków zielonych 
(zwiększenie z 56,4 do 59,3%). Dotyczy to szczególnie wsi o glebach gorszych. W grupie tych 
wsi udział TUZ wzrósł z 62,5 do 70,1 %. 

 
Tabela 1.  

Struktura uŜytkowania ziemi, % powierzchni uŜytków rolnych, lata 1954–2007 (GUS). 
Grunty orne Trwałe uŜytki zielone 

Grupa wsi 
1954 1962 1970 2007*) 1954 1962 1970 2007*) 

I - gleby lepsze  51,0 54,0 52,6 48,1 47,6 44,6 45,7 46,3 

II - gleby gorsze  36,2 41,7 43,3 24,7 62,5 56,2 55,6 70,1 

Średnio Kuwasy 37,5 47,0 46,1 34,9 56,4 50,8 51,2 59,3 
* ) – spis rolny reprezentatywny (w wytypowanych losowo gospodarstwach rolnych) 
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Przyczyny tych zjawisk leŜą nie tylko w zmianach zachodzących w środowisku 
przyrodniczym, lecz głównie w ekonomicznych stosunkach w zakresie produkcji rolnej. 
Wykonane na obiekcie melioracje miały w okresie ich uŜytkowania dwojaki wpływ na zmiany 
powierzchni uŜytków zielonych. Z jednej strony – przyczyniając się do intensyfikacji i poprawy 
opłacalności produkcji z uŜytków zielonych – wpływały hamująco na proces ich zaorywania,  
z drugiej zaś – jednocześnie mu sprzyjały, gdyŜ po uregulowaniu stosunków wodnych stwarzało 
warunki do upraw polowych, niemoŜliwych wcześniej na zabagnionych gruntach. W pierwszych 
latach po melioracji korzystało z tego wiele gospodarstw, uzyskując na fragmentach gleb 
torfowo-murszowych znaczne plony opłacalnych wówczas roślin zbóŜ, okopowych, rzepaku, lnu. 
Z kolei zmniejszona w ten sposób powierzchnia produkcyjna TUZ, w okresie uŜytkowania 
systemu melioracyjnego rekompensowana była większą wydajnością nowo zagospodarowanych  
i odnawianych łąk [Prokopowicz 1974, 1990a, 1990b]. W ostatnich latach, na skutek 
niekorzystnych relacji cen ziemiopłodów z gruntów ornych, cięŜar produkcji pasz został 
przeniesiony na trwałe uŜytki zielone, szczególnie we wsiach o glebach gorszych. 

Po zmeliorowaniu TUZ obszar gospodarstwa zwiększył się średnio z 11,1 do 12,83 ha, przy 
czym we wsiach o glebach gorszych powierzchnia ta była większa (14,12 ha), a we wsiach  
o glebach lepszych - mniejsza (11,41 ha). W wyniku zwiększenia się średniej powierzchni 
gospodarstwa zwiększył się udział gospodarstw duŜych. Udział gospodarstw o powierzchni >10  
i więcej ha zwiększył się  z 47,8 do 83,0%, natomiast gospodarstw o powierzchni 5-10 ha 
zmniejszył się z 32,4 do 14,5%. Z punktu widzenia intensyfikacji produkcji rolnej zjawisko to było 
bardzo korzystne. Zwiększenie obszaru gospodarstw w ostatnich latach jest głównie wynikiem 
zmian społeczno–ekonomicznych w Polsce. 

 
Jakość budynków w latach 1972-2007 

 
Ostatnie trzydziestolecie charakteryzowało się dość duŜym tempem budownictwa 

szczególnie inwentarskiego, i naleŜy podkreślić, Ŝe w duŜym stopniu było to budownictwo 
nowoczesne. Ale stan zarówno budownictwa mieszkalnego jak i gospodarczego jest średnio 
zadowalający. Jak wynika ze szczegółowego wywiadu, na omawianym obiekcie od 1,7 do 5,5% 
budynków mieszkalnych i gospodarczych jest całkowicie zniszczonych (tab. 2). 

 
Tabela 2.  

Jakość budynków (mieszkalnych i gospodarczych) w obiekcie Kuwasy I - lata 1972 i 2007 
(Prokopowicz, 2008). 

Rodzaj budynków, % Stan budynków, % 

murowane 
o pokryciu 

ogniotrwałym 
dobre 

wymagające 
remontu 

całkowicie 
zniszczone Grupa wsi 

1972 2007 1972 2007 1972 2007 1972 2007 1972 2007 

I - gleby lepsze 32,0 95,0 53,6 100,0 77,0 85,8 17,8 12,5 5,2 1,7 
II - gleby 
gorsze 

46,5 82,4 64,7 100,0 61,0 78,7 31,6 15,8 7,4 5,5 

Średnio 
Kuwasy 

41,9 88,2 59,4 100,0 68,4 82,2 25,1 14,2 6,5 3,6 

 
W okresie lat badań wzrósł procent budynków murowanych i budynków o pokryciu 

ogniotrwałym. Zwiększyła się liczba budynków mieszkalnych i gospodarczych o stanie dobrym 
[Prokopowicz, 1974, 2008], ale w dalszym ciągu ich część wymaga remontów. Większy jest 
procent budynków dobrych we wsiach o glebach lepszych. Dotyczy to zarówno budynków 
mieszkalnych jak i gospodarczych. 
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WyposaŜenie techniczne rolnictwa w maszyny i ciągniki rolnicze  
 

WyposaŜenie w maszyny (szczególnie ciągniki) po melioracji TUZ uległo wyraźnej 
poprawie w obu grupach wsi i obecny stan maszyn, szczególnie ciągników, jest w pełni 
zadowalający (tab. 3). Podkreślić naleŜy, Ŝe w okresie badań zmieniły się technologie produkcji 
na gruntach ornych i na trwałych uŜytkach zielonych. Upowszechniły się technologie zbioru 
kombajnami zbóŜ i zielonek oraz produkcji sianokiszonek z traw łąkowych z zastosowaniem 
nowoczesnych pras zwijających.   

 
Tabela 3.  

WyposaŜenie w maszyny i siłę pociągową gospodarstw rolnych  
w obiekcie Kuwasy I w przeliczeniu na 100 ha UR (ProkopowicZ, 2008). 

1962 1972 2007 
Rodzaj maszyn 

Średnia I II Średnia I II Średnia I II 

Ciągniki 0,06 0,1 0,03 0,45 0,49 0,40 6,39 6,53 6,24 

Siewniki zboŜowe 1,5 1,80 1,40 2,40 1,60 3,10 3,19 3,01 3,39 

Kosiarki 3,10 3,50 2,80 5,10 5,40 4,60 2,98 2,68 3,29 

Snopowiązałki 0,23 0,36 0,17 0,80 1,40 0,30 0,39 0,33 0,45 

Kopaczki 3,70 4,40 3,20 4,10 4,60 3,60 2,25 1,74 2,79 

Młocarnie czyszczące 0,12 0,12 0,12 0,50 0,67 0,40 0,29 0,00 0,60 

Kombajny zboŜowe - - - - - - 0,63 0,80 0,95 

Prasy zwijające - - - - - - 0,46 0,70 0,20 

Kombajny do zielonek - - - - - - 0,24 0,47 0,00 
Kombajny 
ziemniaczane 

- - - - - - 0,12 0,14 0,10 

Konie 17,30 (.) (.) 16,50 18,30 15,10 0,018 0,007 0,004 

 
Poziom nawoŜenia  

 
Po melioracji dawki nawozów mineralnych NPK wzrosły średnio o około 100 kg/ha UR. 

We wsiach o glebach lepszych były nieco wyŜsze niŜ we wsiach o glebach gorszych.  
W pierwszej grupie wsi dawki nawozów dochodziły do 160 kg NPK/ha, w drugiej były większe  
i dochodziły do 206 kg/ha NPK. RównieŜ poziom nawoŜenia naturalnego jest dość wysoki,  
co wiąŜe się z dość duŜą obsadą inwentarza Ŝywego [Prokopowicz, 1974].  

Mimo poprawy warunków Ŝycia i pracy w badanym obiekcie zmniejszyła się liczba ludności 
rolniczej. Z przedstawionych danych wynika, Ŝe po melioracji torfowych uŜytków zielonych 
warunki produkcji rolniczej na badanych obiektach, głównie przyrodnicze, ale i ekonomiczne, 
uległy korzystnym zmianom. Czynnikiem ograniczającym rozwój produkcji bydła i trzody 
chlewnej, czyli tych kierunków produkcji, które powinny dominować na obiekcie Kuwasy,  
są warunki ekonomiczne produkcji, budownictwo inwentarskie wraz z wyposaŜeniem 
technicznym oraz lepsze wyposaŜenie w maszyny  niezbędne do produkcji pasz dla zwierząt. 

 
Trwałe uŜytki zielone 
 

Melioracje były krokiem wstępnym i decydującym o moŜliwości rolniczego uŜytkowania 
obiektu Kuwasy i intensyfikacji produkcji łąkowo–pastwiskowej. Łąki były na ogół jednokośne, 
o plonach 1,0-1,5 t/ha. Wysoki poziom wód gruntowych w sezonie wegetacyjnym decydował  
o szacie roślinnej. PrzewaŜały: turzyce, trzęślica, trzcinnik prosty, kostrzewa czerwona, mietlica 
biała rozłogowa, skrzypy, trzcina, pałka szerokolistna. Rzadziej występowały: mozga 
trzcinowata, tymotka, wiechlina błotna, tomka wonna itd. Były to więc łąki ekstensywne, bądź 
nieuŜytki [Niewiadomski, 1954]. Wraz z uregulowaniem stosunków powietrzno–wodnych  
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i zagospodarowaniem pomelioracyjnym, głównie metodą pełnej uprawy i nawoŜenia, pojawiły 
się wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa i czerwona - trawy wartościowe paszowo.  

Aktualny stan TUZ na obiekcie Kuwasy w znacznym stopniu wiąŜe się z wtórnym jego 
zabagnieniem w środkowej części (obszary okresowo podtapiane), gdzie w duŜym stopniu 
nastąpił powrót do runi łąkowej sprzed melioracji i w runi łąkowej około 65% stanowiły turzyce, 
sity, zioła i chwasty, a tylko około 35% trawy. Na terenach umiarkowanie i intensywnie 
odwodnionych, trawy stanowiły około 66% udziału, turzyce i sity ok. 4,0-10,2% a ziół  
i chwastów 17,0-23,2% (tab. 4).  

 
Tabela 4.  

Skład florystyczny łąk róŜnie uwodnionych  
- obliczenia własne na podstawie pracy KAMIŃSKIEGO [2005]. 
Skład florystyczny łąk róŜnie uwodnionych  rok 2005 

Grupy roślin Okresowo podtapiane 
(n = 30) 

Umiarkowanie 
odwodnione 

(n = 40) 

Intensywnie 
odwodnione 

(n = 30) 
Średnio 

Trawy, w tym 35,89 66,04 66,08 56,00 

bardzo dobre* 25,51 49,00 62,23 45,58 

dobre 6,81 10,64 3,60 7,02 

małowartościowe. 3,57 6,40 0,25 3,40 

Turzyce i sity 23,78 10,19 3,92 12,63 

Rośliny bobowate 0,03 0,57 13,00 4,53 

Zioła i chwasty 40,30 23,20 17,00 26,84 

 
Podkreślić naleŜy, Ŝe melioracje uruchomiły proces mineralizacji masy organicznej gleb,  

w wyniku którego zwiększyła się w nich zawartość azotu. W początkowym okresie dochodziła 
ona na niektórych kompleksach do 300 kg/ha, szczególnie na kompleksach posusznym (C), 
okresowo suchym (CD ) i suchym (D) oraz częściowo kompleksie okresowo-posusznym (BC). 
Niewykorzystane przez ruń łąkowo-pastwiskową nadwyŜki azotu mogły przemieszczać  
się do warstw głębszych gleby i zanieczyszczać wody gruntowe, ale w ostatnich latach proces ten 
w duŜym stopniu zahamowano. 

 
Produkcja polowa  

 
Efekty pośrednie melioracji i zagospodarowania TUZ uwidoczniły się przede wszystkim  

w strukturze zasiewów i wielkości plonów roślin uprawnych. Ogólnie o zmianach w okresie lat 
1953-2007 zadecydowało:  
− zwiększenie obsady zwierząt (a więc i ilości obornika), m.in. dzięki zmeliorowaniu  

i zagospodarowaniu trwałych uŜytków zielonych, 
− ulepszenie zabiegów agrotechnicznych (zwiększenie nawoŜenia organicznego, racjonalizacja 

nawoŜenia mineralnego i ochrony roślin). 
− poprawa jakości materiału siewnego (wartości genetycznej) odmian roślin uprawnych. 

Struktura zasiewów. W okresie pierwszych 10 lat po melioracji zarysowała się tendencja 
do korzystnej zmiany struktury zasiewów, w drugim okresie(1962-2007) zmiany te były istotnie 
większe: zmniejszył się udział zbóŜ na korzyść roślin okopowych i pastewnych polowych, udział 
tych ostatnich zwiększył się średnio z 9,61 do 26,65%. Tendencja ta dotyczy obu grup wsi,  
tj. o słabych i dobrych glebach, z duŜym udziale TUZ w strukturze UR (tab. 5). Gospodarstwa 
nastawione na chów bydła mlecznego zwiększyły obszar uprawy kukurydzy na kiszonkę i traw  
w uprawie polowej. We wsiach o glebach lepszych wyraźna stała się tendencja do zwiększania 
udziału kukurydzy, koniczyny z trawami i traw w uprawie polowej (nawet do 44,3% w strukturze 
zasiewów w 2007 r.). We wsiach o glebach gorszych zwiększanie udziału roślin pastewnych 
polowych w strukturze zasiewów było niewielkie (z 5,75 % w 1954 r. do 9,0% w 2007 r.). 
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Wynika to głównie z większej opłacalności i wydajności uprawy na glebach dobrych i średnich 
kukurydzy na kiszonkę, koniczyny i lucerny oraz traw w uprawie polowej w porównaniu do traw 
łąkowych i roślin okopowych na paszę. 

 
Tabela 5.  

Struktura zasiewów (%) w obiekcie Kuwasy w latach 1954, 1962 i 2007 (dane GUS) 
ZboŜa Okopowe Pastewne polowe 

Grupa wsi 
1954 1962 2007 1954 1962 2007 1954 1962 2007 

I - gleby lepsze 61,89 55,91 54,03 23,09 26,95 1,00 7,99 10,98 44,30 
II - gleby 
gorsze 

59,29 51,12 86,73 25,75 33,72 3,49 5,75 8,43 9,00 

Średnio 
Kuwasy 

61,02 53,39 67,04 24,42 30,29 1,99 6,87 9,61 26,65 

 
Plony roślin polowych i trwałych uŜytków zielonych. W pierwszym okresie po melioracji, 

do 1962 r., plony zbóŜ wzrosły średnio o 16%, ziemniaków o 44%, a buraków cukrowych o 58% 
i wynosiły odpowiednio: 1,5 t z ha, 17,0 t z ha, ok. 29,0 t z ha (tab. 6). W 1984 r. plony zbóŜ 
wzrosły do 2,8 t/ha, ziemniaków do 22,0 t/ha i buraków cukrowych do 37.0 t/ha. W 2007 r. plony 
zbóŜ wyniosły średnio 3,6 t/ha, plony ziemniaków pozostały praktycznie nie zmienione,  
a powierzchnię ich upraw bardzo ograniczono (zmiana technologii Ŝywienia i ograniczenie 
chowu trzody chlewnej, oraz brak w rejonie przemysłu skrobiowego i cukrowego). 

 
Tabela 6.  

Plony roślin polowych w badanych wsiach obiektu Kuwasy I, w t z ha (Prokopowicz, 2008). 
ZboŜa Ziemniaki Buraki cukrowe Siano łąkowe 

Lata 
średnio I II średnio I II średnia I II średnio I II 

1954 1,1 1,2 1,0 10,7 10,7 10,7 18,4 18,4 - 2,0 2,0 2,0 

1962 1,5 1,6, 1,4 17,0 17,0 17,0 29,0 29,0 - 4,0 4,0 4,0 

1970 1,8 2,2 1,7 20,0 22,7 19,0 35,0 35,0 - 6,5 7,1 6,3 

1984 2,8 3,4 1,8 22,0 25,0 20,6 37,0 37,0 - 6,8 7,4 6,6 

2007 3,6 4,2 2,6 21,0 24,0 19,6 - - - 5,8 6,3 5,4 
I – wsie o glebach lepszych od średnich na obiekcie, 
II – wsie o glebach gorszych od średniej na obiekcie 
 

Na skutek ograniczenia produkcji cukru w naszym kraju, równieŜ rolnicy gospodarujący  
na Kuwasach zostali zmuszeni do rezygnacji z uprawy buraków cukrowych (tab. 6).  
Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe w całym okresie badań plony zbóŜ i ziemniaków we wsiach  
o glebach lepszych (I) były większe niŜ we wsiach o glebach gorszych (II). RóŜnica ta wynosiła 
od 0,2 do 1,6 tony z ha. 

Plony siana łąkowego wzrosły z 2,0 t/ha w 1954 roku do 6,8 t/ha w 1984 r., tj. o 240%.  
W 2007 r. były nieco niŜsze, ale teŜ wysokie - 5,8 t/ha łąk. Podkreślić naleŜy, Ŝe produkcja  
na zmeliorowanych TUZ we wsiach o glebach lepszych prowadzona była bardziej intensywnie  
i uzyskiwano wyŜsze plony gdyŜ: 

- wyŜszy był poziom nawoŜenia mineralnego,  
- łąki w tej grupie wsi połoŜone były na obrzeŜach obiektu, co łączyło się ze spływem 

drobnych cząstek gleb z terenów wyŜej połoŜonych na obszarach morenowych.  
 

Produkcja zwierzęca 
 

Do efektów pośrednich melioracji zaliczono takŜe zwiększenie obsady i wydajności 
zwierząt, zmianę intensywności organizacji produkcji rolniczej i poziomu produkcyjności UR 
mierzonej produkcją globalną w jednostkach zboŜowych (j.zb.). W pierwszym okresie  
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po melioracji zwiększyła się powierzchnia upraw roślin intensywnych (buraków cukrowych, 
rzepaku, roślin okopowych) i plony wszystkich uprawianych roślin. 

Produkcja zwierzęca wyraŜona obsadą DJP/100 ha UR równieŜ zwiększyła się (tab. 7).  
Był to efekt zwiększenia ilości pasz z łąk i pastwisk oraz dobrej koniunktury w rolnictwie 
(szczególnie w latach 70.). Obsada inwentarza produkcyjnego ogółem (nie licząc koni) 
zwiększyła się z 23,9 w 1953 r. do 76,4 DJP/100 ha UR w 2007 r., a obsada bydła z 16,5 do 75,8 
DJP/100 ha UR. Przyczyny tak duŜej obsady bydła na badanym obiekcie to: odpowiednie plony  
z TUZ i GO oraz poprawiająca się koniunktura ekonomiczna na produkcję mleka i Ŝywca 
wołowego. WaŜny był teŜ wpływ koncentracji bydła mlecznego w duŜych gospodarstwach 
rodzinnych (30-50 sztuk krów w jednym gospodarstwie). W przypadku obiektu Kuwasy system 
melioracyjny okazał się niezbędny w intensyfikacji produkcji rolniczej w okresie 50 lat jego 
uŜytkowania, a plony z TUZ mogły być jeszcze wyŜsze, gdyby obsługa i uŜytkowanie systemu 
melioracyjnego, a takŜe łąk i pastwisk, były na lepszym poziomie.  

W badanym okresie zwiększyła się takŜe produkcyjność zwierząt. W roku 1954 mleczność 
krów roku wahała się od 2000 do 2500 litrów, w 1962 r. była większa o ok. 500 l (o 22%), 
obecnie (2007 r.) wzrosła do około 4750-5600 litrów od krowy. Wynika z lepszej jakości 
genetycznej zwierząt oraz specjalizacji części gospodarstw w produkcji mleka. takŜe Zwiększyła 
się teŜ (do 76,4 DJP/100 ha UR) obsada inwentarza produkcyjnego (bydło, trzoda chlewna, 
owce), głównie dzięki zwiększeniu się pogłowia bydła mlecznego. Warto podkreślić, Ŝe w 2007 
roku obsada bydła i inwentarza produkcyjnego były wyŜsze we wsiach o glebach gorszych  
niŜ we wsiach o glebach lepszych.  

 
Tabela 7.  

Obsada zwierząt produkcyjnych w obiekcie Kuwasy I (DJP/100 ha UR) – GUS. 
Inwentarz produkcyjny Bydło Trzoda chlewna Lata 
Średnia I II Średnia I II Średnia I II 

1954 x 23,9 24,6 23,2 16,5 16,2 16,8 6,0 6,7 5,3 
1962 x 43,4 43,0 44,8 33,3 35,8 33,9 8,7 5,2 7,4 
1970 x 44,0 45,0 43,0 33,6 34,6 32,6 10,4 10,4 10,4 
1984 x 63,8 65,2 62,3 53,6 55,1 52,1 10,2 10,2 10,2 
2007 * 76,4 76,0 76,8 75,8 74,5 76,8 0 0 0 
x) – dane pełnego spisu rolnego GUS; *) - dane spisu reprezentacyjnego GUS 

 
Środowiskowe aspekty melioracji łąk i pastwisk 
 

Melioracje były ingerencją człowieka w środowisko naturalne obiektu Kuwasy, jednakŜe 
lata powojenne wymagały takich działań. NiŜsza w owym czasie jakość genetyczna roślin 
uprawnych i brak nawozów mineralnych zmuszały rolników do zwiększania powierzchni UR, 
szczególnie TUZ połoŜonych na glebach torfowo-murszowych, aby w ten sposób uzyskać 
większą produkcję i zwiększyć dochody swych gospodarstw. Zwiększanie plonów i zbiorów pasz 
objętościowych ze zmeliorowanych TUZ umoŜliwiało przeznaczenie większej powierzchni GO 
pod uprawy towarowe, tj. zbóŜ, buraków cukrowych, rzepaku i lnu, bądź na zwiększenie obsady 
bydła. Zwiększenie obsady bydła zwiększało produkcję nawozów organicznych i poprawiało 
bilans masy organicznej gleb GO (zgodnie z zasadą, Ŝe „łąka Ŝywi pole”). NaleŜy to uznać  
za bardzo pozytywne. Substancja organiczna wpływa korzystnie na cechy biologiczne, 
chemiczne i fizyczne gleb mineralnych. Poprawia ich strukturę, pojemność wodną i zawartość 
składników pokarmowych oraz zwiększa odporność na erozję i degradację fizyczną i chemiczną 
[Kodeks …, 2002]. Naturalna zawartość substancji organicznej zaleŜy od składu 
granulometrycznego gleby, natomiast aktualna wynika z równowagi procesów jej gromadzenia 
(reprodukcji) i rozkładu (degradacji). Obydwa procesy mają charakter mikrobiologiczny,  
ale rolnik wpływa na nie poprzez sposób gospodarowania. 

Obliczone współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej substancji organicznej  
w badanych wsiach obiektu Kuwasy przedstawiono w tabeli 8. Potwierdzają one korzystny 
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wpływ melioracji obiektu łąkarskiego na reprodukcję masy organicznej w sąsiadujących glebach 
GO poprzez zwiększenie ilości obornika. Niekorzystny natomiast był wpływ zmiany struktury 
zasiewów, tj. zwiększenie powierzchni zbóŜ, okopowych i rzepaku. W 2007 r., współczynnik 
degradacji masy organicznej gleby pogorszył się (mniejszy udział roślin okopowych ale większy 
udział zbóŜ).  Jednak z powodu większej produkcji obornika nastąpiło bardzo duŜe zwiększenie 
zawartości masy organicznej w glebach gruntów ornych i ogólny współczynnik reprodukcji masy 
organicznej gleb zwiększył się, chociaŜ  odbyło się to kosztem mineralizacji masy organicznej 
gleb torfowych. 

 
Tabela 8.  

Reprodukcja i degradacja gleb w obiekcie Kuwasy I (Prokopowicz, 2008). 
Współczynniki reprodukcji i degradacji gleb 

z produkcji polowej z obornika ogółem Lata 

średnio I II średnio I II średnia I II 

1954 -0,42 -0,53 -0,32 +0,45 +0,39 +0,51 +0,03 -0,03 +0,19 

1962 -0,68 -0,68 -0,68 +0,64 +0,58 +0,74 -0,04 -0,10 +0,06 

2007 -0,53 -0,54 -0,52 +1,20 +0,91 +1,64 +0,67 +0,37 +1,12 

 
Intensywność organizacji produkcji rolniczej 

 
Poziom intensywności produkcji rolniczej w badanych wsiach zmeliorowanego biektu 

Kuwasy  w latach 1953–1962 znacznie zwiększył się (tab. 9). Po dziesięciu latach  
od zmeliorowania wyznacznik intensywności wzrósł od 170,81 (poziom średnio intensywny)  
do 246,55, co świadczy o wysoko intensywnym stopniu gospodarowania. Dla porównania:  
w 2007 r. wskaźnik ten wzrósł do 268,93 punktów, czyli po 50 latach uŜytkowania systemu 
wodno–melioracyjnego i zmianie systemu społeczno–ekonomicznego kraju, ogólna 
intensywność produkcji rolniczej zwiększyła się w stosunku do roku 1962. JednakŜe 
intensywność organizacji produkcji roślinnej w 2007 roku zmniejszyła się i była nawet niŜsza niŜ 
w roku 1954 (poziom średnio intensywny). Bardzo wzrosła natomiast intensywność organizacji 
produkcji zwierzęcej (głównie bydło mleczne) - wyznacznik intensywności wzrósł z 80,89 
punktów w 1984 r. do 131,44 punktów w 1962 r. i do 200,00 punków w 2007 r.  

Wyznaczniki intensywności produkcji roślinnej we wsiach z grupy I (gleby lepsze) 
kształtowały się na wyŜszym poziomie niŜ we wsiach grupy II (gleby gorsze), co jest zrozumiałe 
- uprawiano bardziej intensywne rośliny polowe – buraki cukrowe i rzepak. Na uwagę natomiast 
zasługuje wyŜszy poziom wyznacznika produkcji zwierzęcej we wsiach o glebach gorszych niŜ 
we wsiach o glebach lepszych. Wynika to z wyŜszej obsady zwierząt (głównie bydła we wsiach  
o glebach gorszych).  

 
Tabela 9.  

Intensywność organizacji produkcji rolniczej w obiekcie Kuwasy I [Prokopowicz, 2008]. 
Wyznaczniki intensywności organizacji produkcji 

roślinnej zwierzęcej ogółem rolniczej Grupa wsi 

1954 1962 2007 1954 1962 2007 1954 1962 2007 

I - gleby lepsze 99,75 118,51 72,08 79,66 131,40 160,00 179,41 250,01 230,08 
II - gleby 
gorsze 

80,08 111,71 66,93 81,98 131,39 233,0 162,06 243,10 299,93 

Średnio 
Kuwasy I 

89,92 115,11 68,93 80,89 131,44 200,00 170,81 246,55 268,93 
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Produkcja globalna w jednostkach zboŜowych 
 

Poziom produkcji rolniczej w badanych wsiach obiektu Kuwasy określono wielkością 
produkcji globalnej w jednostkach zboŜowych (j.zb.) - tabela 10. W pierwszym 10-leciu 
produkcja globalna ogółem zwiększyła się z 18,45 do 37,20 j.zb./ha UR, w tym produkcja 
roślinna z 13,75 do 23,75 j.zb., a zwierzęca z 4,70 do 13,45 j.zb. W 2007 roku produkcja 
globalna ogółem wzrosła do 75,98 j. zb./ha UR, w tym produkcja roślinna do 31,32 j.zb.,  
a zwierzęca do 44,06 j.zb. W przeliczeniu na mieszkańca produkcja globalna w badanych wsiach 
wzrosła z 49,10 j.zb. w 1953 r. do 98,90 j.zb. w 1963 r , oraz do 200,50 j.zb. w 2007 r. Jest to 
skutkiem wzrostu produkcji rolniczej oraz zmniejszenia się liczby ludności rolniczej, a tym 
samym wzrostu wydajności pracy [Prokopowicz, 1990]. Mimo niewielkiego zmniejszenia się 
plonów z TUZ na glebach torfowych, poziom produkcji i dochodów ludności – nie zmniejszył 
się, a nawet w duŜym stopniu wzrósł. I to zjawisko naleŜy ocenić bardzo pozytywnie. 

 
Tabela 10.  

Produkcja globalna na obiekcie Kuwasy I, w j.zb.  na ha UR i na mieszkańca (Prokopowicz, 2008). 
Produkcja globalna na  ha UR, w j. zb. 

roślinna zwierzęca ogółem 
Liczba j. zb.  

na mieszkańca Grupa 
wsi r 

1953* 1963* 2007**  1953 1963 2007 1953 1963 2007 1953 1963 2007 
I - gleby 
lepsze 

14,80 24,65 39,06 5,21 12,75 45,57 20,00 37,40 84,63 51,30 95,90 217,00 

II - 
gleby 
gorsze 

13,25 22,05 24,85 4,5 14,95 42,16 17,75 37,00 67,01 49,90 103,90 189,50 

Średnio 
Kuwasy 

13,75 23,75 31,32 4,70 13,45 44,06 18,45 37,20 75,98 49,10 98,90 200,50 
*   powszechny (pełny) spis rolny ; **   reprezentacyjny spis rolny 

 
Dyskusja wyników 

 
Melioracje trwałych uŜytków zielonych w obiekcie Kuwasy były efektywne gospodarczo. 

Ocena stopnia efektywności bezpośredniej zrealizowanych inwestycji melioracyjnych wykonana 
w 1964 roku była bardzo korzystna [Prokopowicz, 1974]. Polegała ona na porównaniu 
bezpośrednich korzyści ekonomicznych z oddania do uŜytku urządzeń melioracyjnych  
i zagospodarowania pomelioracyjnego na obiekcie Kuwasy – z poniesionymi nakładami 
inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi (łącznie z kosztami produkcji na trwałych uŜytkach 
zielonych). Zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych w postaci zwiększenia produkcji 
nastąpił w okresie około 9 lat. Okres zwrotu był więc około 3,3 razy krótszy od załoŜonego 
średniego okresu uŜytkowania inwestycji [Prokopowicz, 1974], pomimo przymusowego 
wówczas uspółdzielczania polskiego rolnictwa.  

Zrealizowane inwestycje wpłynęły równieŜ korzystnie na strukturę uŜytkowania ziemi  
i zasiewów. MoŜliwe stało się wykorzystanie duŜego obszaru ziemi będącego przed melioracją  
w duŜej części praktycznie nieuŜytkiem. Uzyskano wysokiej jakości łąki i pastwiska, a uzyskane 
plony siana i zielonki pastwiskowej wpłynęły na zwiększenie obsady bydła i jego mleczności. 
Regulacja stosunków powietrzno– wodnych obiektu Kuwasy pośrednio wpłynęła na zwiększenie 
poziomu intensyfikacji i poziomu produkcji rolniczej oraz zwiększenie dochodów ludności 
rolniczej. Wpłynęła równieŜ na poprawę jakości sąsiadujących gleb ornych, poprzez zwiększenie 
zawartości masy organicznej gleb w wyniku wzrostu nawoŜenia obornikiem. Wskazują  
na to obliczone współczynniki reprodukcji masy organicznej gleb ornych. Podkreślić jednak 
naleŜy, Ŝe melioracje uruchomiły teŜ proces mineralizacji masy organicznej gleb, w wyniku 
którego zwiększyła się w nich ilość azotu. W początkowym okresie ilość tego azotu  
na niektórych kompleksach dochodziła do 300 kg N/ha stwarzając zagroŜenie dla czystości wód 
gruntowych. 
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Wykonany 50 lat temu system melioracyjny zmienił warunki siedliskowe obiektu, ale po 
pewnym czasie mogą one wrócić do stanu wyjściowego, sprzed melioracji. Po efektywnym 
produkcyjnie i ekonomicznie wykorzystaniu potencjału produkcyjnego gleb przez rolników  
w okresie sprawnego działania systemu, obiekt moŜe ponownie naleŜeć tylko do przyrody. 
Jednak rolnicy i władze administracyjne czynią obecnie wszystko aby moŜna go nadal 
efektywnie wykorzystywać rolniczo. Więc co dalej z takim obiektem jak Kuwasy ? W obecnych 
warunkach społeczno–ekonomicznych kraju celowa jest modernizacja systemu melioracyjnego, 
gdyŜ prowadzi się tam racjonalną gospodarkę rolną. W przyszłości, w celu dalszej intensyfikacji 
produkcji rolniczej, konieczne będzie doskonalenie systemu melioracyjnego w kierunku 
optymalnego uwilgotnienia łąk i pastwisk, i bardziej nowoczesnego systemu melioracyjnego. 
Dawno zmeliorowane uŜytki zielone na glebach torfowych w rejonie bardzo lekkich i średnich 
gleb ornych, do takich naleŜy obiekt Kuwasy, moŜna i naleŜy nadal uŜytkować rolniczo  
(po uprzedniej modernizacji w kierunku skuteczniejszych metod nawadniania).  

 
Wnioski 

 
1. Czynnikiem warunkującym intensyfikację produkcji rolnej na omawianym obiekcie  

były melioracje i zagospodarowanie trwałych uŜytków zielonych. W wyniku 
intensyfikacji produkcji wzrosły plony z TUZ i GO (siana o 240-245%, zbóŜ o 100–
150%, ziemniaków - 33-106% i buraków cukrowych o 53-101%). 

2. Na skutek wzrostu plonów, zarówno na TUZ jak i na GO, zwiększyła się obsada 
inwentarza produkcyjnego - o >80% w pierwszym okresie po melioracji (1962 r)  
i o >220% po 50 latach od melioracji łąk i pastwisk (2007 r.), równomiernie w obu 
grupach wsi (o glebach lepszych i gorszych). Czynnikiem istotnie ograniczających 
rozwój produkcji bydła i trzody chlewnej w pierwszym okresie po melioracji i bydła 
mlecznego w drugim omawianym okresie (dominujące kierunki w omawianym rejonie), 
było - oprócz warunków społeczno- ekonomicznych - budownictwo gospodarcze, 
głównie inwentarskie. 

3. Regulacja stosunków wodnych gleb organicznych, w pierwszym okresie spowodowała 
zmiany w strukturze uŜytkowania ziemi na korzyść GO, szczególnie we wsiach  
o glebach gorszych i z większym udziałem TUZ w strukturze UR, w których ok. 15-20% 
TUZ zamieniono po melioracji na grunty orne. W ostatnim okresie, w wyniku zmiany 
relacji cenowych na produkty roślinne i zwierzęce, proporcje te odwróciły się, na korzyść 
TUZ, czyli w kierunku poŜądanym przyrodniczo w przypadku gleb torfowo–
murszowych. 

4. Korzystnym zjawiskiem było powiększenie obszaru gospodarstw rolnych - w pierwszym 
okresie z 11,1 do 12,83 ha. Zwiększenie obszaru gospodarstw w ostatnim 
dwudziestoleciu było raczej wynikiem zmian społeczno–ekonomicznych w naszym 
kraju.  

5. W badanym okresie wyraźnie poprawił się poziom wyposaŜenia w maszyny, przy czym 
we wsiach o glebach lepszych był on wyŜszy niŜ w grupie wsi o glebach gorszych. 
Pojawiły się teŜ nowe technologie produkcji zarówno na TUZ jak i upraw polowych,  
co zaowocowało 2-3 razy większą produkcję rolną przy zmniejszonym poziomie 
zatrudnienia. Upowszechnił się zbiór zbóŜ i zielonek kombajnami, a takŜe opanowano 
nowoczesną technologię produkcji sianokiszonek z traw łąkowych.  

6. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki produkcyjne i ekonomiczne na badanym 
obiekcie były jakość gleb GO i racjonalizacja nawoŜenia mineralnego. 

7. Efektem pośrednim melioracji i zagospodarowania pomelioracyjnego łąk i pastwisk oraz 
uwarunkowań ekonomicznych było zwiększenie udziału zbóŜ i roślin pastewnych 
kosztem roślin okopowych. Jedynie w grupie wsi o glebach lepszych udział zbóŜ się 
zmniejszył na korzyść roślin pastewnych (kukurydzy na kiszonkę, motylkowych  
z trawami i traw w uprawie polowej). 
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8. Melioracje i zagospodarowanie TUZ pośrednio korzystnie wpłynęło na zawartość masy 
organicznej gleb ornych (większa ilość obornika w wyniku zwiększenia obsady 
zwierząt). Odbyło to się jednak kosztem zawartości masy organicznej w glebach 
torfowych łąk i pastwisk – zmniejszenie miąŜszości warstwy torfu. 

9. Melioracje korzystnie wpłynęły na poziom organizacji produkcji roślinnej (wzrost 
udziału roślin okopowych i przemysłowych) w pierwszym okresie. W ostatnich latach,  
w efekcie zmian warunków społeczno–ekonomicznych, intensywność organizacji 
produkcji roślinnej obniŜyła się (zaniechano uprawy buraków cukrowych i innych  roślin 
przemysłowych (rzepaku, lnu), wzrosła natomiast (w wyniku zwiększenia obsady 
inwentarza) intensywność organizacji produkcji zwierzęcej, i w efekcie wzrósł poziom 
wyznaczników intensyfikacji całej produkcji rolniczej. 

10. Ogólnie - wyniku intensyfikacji procesu produkcji, zarówno na zmeliorowanych TUZ  
i GO badanego obiektu  we wszystkich wsiach zwiększyła się równieŜ (aŜ czterokrotnie) 
produkcja globalna w j.zb. na ha UR i na osobę pracującą w rolnictwie.  

11. Pomimo bardzo korzystnych wyników produkcyjnych i ekonomicznych uzyskiwanych 
na badanym obiekcie, nie w pełni wykorzystano potencjał produkcyjny powstały  
w wyniku melioracji bagien kuwaskich. UniemoŜliwił to i nadal nie w pełni umoŜliwia 
dotychczasowy poziom rozwoju gospodarczego naszego kraju. NiemoŜliwe było pełne 
wykorzystanie azotu uruchamiającego się z mineralizacji masy organicznej  
lub zahamowanie tego procesu poprzez regulowanie poziomu wody na zmeliorowanych 
obszarach. W związku z tym naleŜy rozwaŜniej podchodzić do idei melioracji dalszych 
obszarów torfowych. Na przykładzie Obiektu Kuwasy moŜna teŜ stwierdzić, Ŝe naleŜy 
się skoncentrować na zmeliorowanych obiektach torfowych połoŜonych głównie  
w rejonach gleb lekkich i średnich. Takie obiekty naleŜy modernizować i nadal 
racjonalnie uŜytkować, aby w pełni wykorzystać potencjał powstały w wyniku regulacji 
stosunków powietrzno-wodnych gleb torfowych. 
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The effects of permanent grassland reclamation in the object Kuwasy 

 
Abstract 

 
The study was aimed to assess economic and ecological effects of permanent grassland 

reclamation in the object Kuwasy I. The question was whether to modernise the reclamation 
system for intensive agricultural use or to leave formerly reclaimed wetlands to natural processes. 
The object reclaimed 50 years ago is situated in the Biebrza River valley in Podlaskie Province. 
The study involved reclaimed permanent grasslands in 15 villages in Rajgród commune 
(formerly Bełda commune), Grajewo County, situated on peat-muck soils near very weak and 
medium arable soils. Changes resulting from the regulation of air-water soil properties were 
compared with physiographic and climatic conditions, with agricultural characteristics of soils 
and moisture conditions of the studied object. Land use structure, organic matter content and 
balance in soils, field plant production and grassland production, animal production, the intensity 
of organisation and global production expressed in cereal units per ha of croplands and per 
person are presented in the paper.   
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MoŜliwości rozwoju gospodarstw ekologicznych  
na tle potencjału łąk i pastwisk w województwie podlaskim 

 
Jerzy Prokopowicz, Halina Jankowska-Huflejt, Jerzy Barszczewski 
 
 

Streszczenie 
 
Rozwój konwencjonalnych gospodarstw mlecznych w województwie podlaskim moŜe 

być stymulatorem rozwoju łąkarskich gospodarstw ekologicznych. W strukturze uŜytków rolnych 
woj. podlaskiego trwałe uŜytki zielone stanowią 35% (średnia krajowa 20,2%). Powierzchnia łąk 
jest dwukrotnie, a w kraju aŜ trzykrotnie większa od powierzchni pastwisk. Plony siana większe 
niŜ średnio w kraju są wynikiem starań o paszę dla bydła, a nie wyŜszego nawoŜenia. Największa 
z województw obsada bydła jest motorem postępu i właściwej gospodarki na uŜytkach zielonych. 
Potwierdzają to wyniki badań łąkarskich gospodarstw ekologicznych w woj. podlaskim na tle 39 
w innych województwach naszego kraju. mierzone nadwyŜką bezpośrednią i efektywnością 
środków trwałych. Gospodarstwa ekologiczne woj. podlaskiego o gorszym wskaźniku rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej (WRPP) uzyskały wyniki ekonomiczne dobre i bardzo dobre, 
korzystniejsze od gospodarstw innych województw. 
Słowa kluczowe: łąkarskie gospodarstwa ekologiczne, nadwyŜka bezpośrednia, obsada zwierząt  

 
Wprowadzenie 

 
Udział trwałych uŜytków zielonych (TUZ) w uŜytkach rolnych (UR) jest zróŜnicowany 

w poszczególnych rejonach kraju: od powyŜej 30% w woj. podlaskim i małopolskim do ok. 10% 
w kujawsko-pomorskim i opolskim. Podobnie zróŜnicowany jest poziom gospodarowania na 
TUZ i sposób wykorzystania zbiorów. W roku 2007 większe od średniej krajowej plony  
z trwałych łąk uzyskiwano w woj. łódzkim, podlaskim, wielkopolskim i mazowieckim, natomiast 
- o około 35–40% mniejsze - w zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim  
[Produkcja…, 2008]. W woj. lubuskim, podkarpackim i świętokrzyskim najwięcej plonów 
przeznaczano na siano, natomiast w woj. podlaskim i zachodniopomorskim najwięcej  
traw zakiszano. 

Poziom gospodarowania na TUZ wynika przede wszystkim z bardzo małej obsady 
przeŜuwaczy, głównie bydła i owiec. Od 1980 do 2007 roku nastąpił ponad 56% spadek 
pogłowia bydła, a chów owiec ma charakter marginalny (ok. 2 szt. fiz./100 ha UR). Najwięcej 
bydła utrzymuje się w woj. mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. W woj. podlaskim obsada 
ta jest prawie dwukrotnie większa od średniej krajowej [Jankowska-Huflejt, Domański, 2009].  

Poprawę gospodarowania na trwałych uŜytków zielonych moŜna uzyskać przede 
wszystkim przez rozwój chowu przeŜuwaczy, w tym w ramach rolnictwa ekologicznego,  
w którym TUZ pełnią szczególną rolę, warunkując zamknięcie obiegu składników, w tym 
glebowej materii organicznej. Na świecie wzrasta popyt na produkty rolnictwa ekologicznego, 
zwłaszcza w Ameryce Północnej i w Europie, głównie w Niemczech, kolejno w Wielkiej 
Brytanii, Włoszech i Francji. Wzrasta w związku z tym ich produkcja. RównieŜ w naszym kraju 
liczba gospodarstw ekologicznych zwiększa się, gdzie w 1993 roku było ich 255 (o powierzchni 
3500 ha UR), w 2007 roku juŜ 11877 (o powierzchni 286 tys. ha UR), a do 2012 r. przewiduje się 
ich ok. 20000, o powierzchni ok. 600 tys. ha. Zachęcają teŜ do tego unijne i krajowe dotacje.  

 
Charakterystyka warunków rolniczych w woj. podlaskim 

 
Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w województwie podlaskim wynosi 11,7 ha, 

czyli znacznie więcej od średniej krajowej wynoszącej tylko 7,41 ha. Gospodarstwa  
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o powierzchni 10-50 ha stanowią w nim ponad 42%, w kraju zaś zaledwie 18,6%. Dominującym 
kierunkiem produkcji rolniczej, ok. 58% gospodarstw, jest chów bydła mlecznego. 

Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WRPP) woj. podlaskiego wynosi zaledwie 
55 punktów wobec  średniej krajowej 66,6 (tab. 1). Udział gruntów ornych klas I-IV jest o około 
13% mniejszy niŜ średnio w kraju, podobnie jak gleb TUZ - zaledwie 47% całkowitej 
powierzchni, podczas gdy  średnio w kraju ponad 57% [Jankowska. Barszczewski, Moraczewski, 
2009].  

 
Tabela 1.  

Wskaźniki rolniczej przestrzeni produkcyjnej i klasy gleb województwa podlaskiego na tle kraju. 

Wyszczególnienie Podlaskie Polska 

Wskaźnik WRPP (pkt) 55,0 66,6 

Udział GO kl. I-IV (%) 55,8 68,2 

Udział TUZ kl. I-IV (%) 47,0 57,8 

 
Mimo niskiego wskaźnika rolniczej przydatności gleb i znacznego zróŜnicowania jakości 

uŜytków rolnych, ich udział w tym województwie wynosi ponad 55,5%, natomiast w kraju 
51,7%. W strukturze UR (tab. 2) grunty orne stanowią 62,4%, wobec 73,4% w kraju, i aŜ 35% 
trwałe uŜytki zielone (średnio w kraju 20,2%. UR), w których strukturze powierzchnia łąk jest 
dwukrotnie, a w kraju trzykrotnie, większa od powierzchni pastwisk.  

 
Tabela 2.  

Struktura uŜytków rolnych (UR) w woj. podlaskim i średnio w kraju. 

Podlaskie Kraj 
Rodzaj uŜytku 

tys. ha % tys. ha % 

Grunty orne, w tym 701,5 62,4 11869,1 73,4 

     pasze zielone na GO 123,3 10,9 832,1 5,1 

Sady 4,9 0,4 336,8 2,1 

Łąki 277 24,6 2497,5 15,4 

Pastwiska 116,5 10,4 773,8 4,8 

Pozostałe 24,8 2,2 699,9 4,3 

Ogółem 1124,6 100 16177,1 100 

 
Na przestrzeni ostatnich lat – 2000-2007 struktura zasiewów na gruntach ornych uległa 

zmianie. Największy udział w niej mają zboŜa, chociaŜ w woj. podlaskim widoczna jest 
tendencja zmniejszania się ich udziału - z 76,6 do 74,8%, podczas gdy w kraju udział zbóŜ 
zwiększył się z 69,8 do 74%, kosztem głównie ziemniaków. W tym samym okresie  
w woj. podlaskim nastąpiło duŜe, około 10%, zwiększenie udziału roślin pastewnych  
(głównie mieszanek traw), takŜe kosztem uprawy ziemniaków. Wykorzystanie łąk  
w województwie podlaskim równieŜ było - zarówno w 2000 jak i 2007 r. - znacznie lepsze niŜ 
średnio w kraju (tab. 3). W 2000 r. nieuŜytkowano od 3,9 do 11% łąk w zaleŜności od pokosu, 
zaś w kraju od 20,7% do 33%, natomiast w 2007 r.: od 1,6 do 6,1% w woj. podlaskim i od 10,9 
do 25% w kraju. 
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Tabela 3.  
Powierzchnia łąk nieuŜytkowanych w poszczególnych pokosach w kraju i w woj. podlaskim. 

Podlaskie Kraj 
Pokos 

2000 2007 Średnio 2000 2007 Średnio 

I 11,0 1,6 5,4 20,7 10,9 18,5 

II 3,9 2,4 2,4 23,3 12,8 25,1 

III 10,9 6,1 6,1 33,3 25,2 35,1 

 
DuŜy udział TUZ w Podlaskiem oraz największe ich wykorzystanie nie tylko kośne lecz 

równieŜ pastwiskowe, moŜe wskazywać na wyŜszą kulturę ich uŜytkowania niŜ średnio w kraju. 
Potwierdza to analiza plonowania łąk i pastwisk w tym samym okresie, tj. w latach 2000-2007 

(rys. 1 i 2). 
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Rys. 1. Plony siana w t·ha-1 (wg GUS).              Rys. 2. Plony zielonej masy w t·ha-1 (wg GUS). 

 
Większe plony z TUZ w Podlaskiem niŜ średnio w kraju nie wynikały z większego 

nawoŜenia (rys. 3). Uzyskano je na skutek zabiegów prototechnicznych i - przede wszystkim - 
największej w kraju obsady bydła i zapotrzebowania na pasze objętościowe. Bydło było motorem 
postępu i właściwej gospodarki na uŜytkach zielonych, a większe zasoby nawozów naturalnych 
były dodatkową korzyścią ze względu na reprodukcję glebowej substancji organicznej. W okresie 
od 2000 do 2007 r. nawoŜenie mineralne NPK w woj. podlaskim wzrosło nieznacznie,  
z 74,7 do 89,3 kg·ha-1, podczas gdy średnio w kraju zwiększyło się o ponad 40 kg,  
tj. z 82,9 do 123,3 kg·ha-1 (rys. 3). 
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Rys. 3. ZuŜycie nawozów mineralnych NPK na kg/ha uŜytków rolnych 

 
Gospodarowanie na TUZ rzutuje równieŜ na gospodarowanie na gruntach ornych. 

Największa w kraju obsada bydła w Podlaskiem sprzyja dobremu wykorzystaniu nie tylko 
zasobów TUZ, lecz równieŜ gruntów ornych, a stymulatorem rozwoju chowu bydła w tym 
regionie jest dynamicznie rozwijające się mleczarstwo (rys. 4 i5) i znacznie większa produkcji 
mleka z ha i i od sztuki, i ich systematyczne zwiększanie się w kolejnych latach, począwszy od 
1990 do 2007 r., odwrotnie niŜ średnio w kraju [Jankowska, Barszczewski, Moraczewski, 2009]. 
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Rys. 4. Średnia roczna produkcja mleka z ha UR. 

 

 
Rys. 5. Średnia mleczność krowy w kraju i w woj. podlaskim. 

 
Mimo najmniejszego w kraju wskaźnika przydatności rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

(WRPP) rolnictwo woj. podlaskiego dobrze wykorzystało naturalne warunki, polegające  
na duŜym udziale TUZ w UR w tym regionie, oraz szansę rozwoju w okresie transformacji 
ustrojowej w kraju. Znalazło się w czołówce pod względem stanu rolnictwa w Polsce. Motorem 
dynamicznego rozwoju tego regionu był chów bydła mlecznego, nowoczesne przetwórstwo 
mleka i duŜe zapotrzebowanie na ten surowiec w regionie, a co się z tym wiąŜe duŜe 
zapotrzebowanie na pasze z TUZ.  

DuŜy udział uŜytków zielonych w UR w Podlaskiem oraz największe ich wykorzystanie 
nie tylko łąkowe lecz równieŜ pastwiskowe, moŜe wskazywać na znacznie lepsze zaplecze  
dla rozwoju gospodarstw ekologicznych niŜ w innych regionach kraju.  

 
Wyniki badań gospodarstw ekologicznych w woj. podlaskim na tle kraju 

 
Badania łąkarskich ekologicznych gospodarstw rolnych, metodą sterowanego wywiadu 

(ankiety), przeprowadzono w latach 2004-2008. Obejmowały one 6 gospodarstw w woj. 
podlaskim oraz w 39 na terenie 8 innych woj. w kraju (kujawsko– pomorskiego, lubuskiego, 
małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i wielkopolskiego). 
Wybierano gospodarstwa z duŜym (>30%) udziałem TUZ w strukturze UR i z produkcją 
zwierzęcą opartą na paszach z tych uŜytków. Obszar ogółem zbadanych gospodarstw wyniósł  
w 2008 r. 2051,87 ha UR. Powierzchnia poszczególnych gospodarstw wahała się od 3,13  
do 319,42 ha, średnio - 48,65 ha (3,01-305,80 ha UR, średnio - 45,60 ha), w tym w woj. 
podlaskim wniosła średnio ok. 25 ha, czyli ponad 2-krotnie więcej niŜ średnia wszystkich 
gospodarstw (11,7 ha) [Ankiety …, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; Badania …, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009].  
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Udział GO w ankietowanych gospodarstwach ekologicznych wynosił 45%, a TUZ 54%, 
podczas gdy w gospodarstwach województw macierzystych odpowiednio 73% i 23%. Znacznie 
róŜniły się teŜ strukturą zasiewów: średni udział zbóŜ w badanych gospodarstwach 
ekologicznych wynosił zaledwie 38,2%, a 57,4% zajmowały rośliny pastewne objętościowe, 
podczas gdy w województwach macierzystych udział zbóŜ wynosił średnio 74%, a roślin 
pastewnych tylko 11%. Widać więc Ŝe struktura zasiewów w gospodarstwach ekologicznych 
podporządkowana była produkcji pasz, co potwierdza znacznie większa w nich obsada bydła, 
owiec i kóz, a takŜe koni, i znacznie mniejsza trzody chlewnej. Wynika to ze specjalizacji tych 
gospodarstw ekologicznych w chowie bydła, a częściowo takŜe owiec i kóz. Obsada bydła  
w gospodarstwach ankietowanych wynosiła 72,3 sztuki fizyczne na 100 ha i była 1,6 razy,  
a owiec aŜ 15,6 razy większa w stosunku do gospodarstw województw macierzystych i prawie 
dwukrotnie większa od średniej krajowej (tab. 4). 

 
Tabela 4.  

Obsada zwierząt na 100 ha uŜytków rolnych w sztukach fizycznych w badanych gospodarstwach 
ekologicznych i gospodarstwach indywidualnych województw macierzystych - 2008 r. 

Obsada Gatunek 
zwierząt 

Gospodarstwa 
średnio wahania 

ekologiczne (ankietowane) 72,3  
9 województw macierzystych 44,4 13,4 (lubuskie) – 74,9 (podlaskie) Bydło 
Polska 37,6  
ekologiczne (ankietowane) 39,2  
9 województw macierzystych 2,5 0,4 (mazowieckie) – 15,1 (małopolskie) Owce 
Polska 2,0  
ekologiczne (ankietowane) 3,0  
9 województw macierzystych 2,3 1,0 (kujawsko-pomorskie) – 4,1 (małopolskie) Konie 
Polska 2,2  
ekologiczne (ankietowane) 3,8  
9 województw macierzystych 107,6 39,7 (lubuskie) – 229,7 (wielkopolskie) 

Trzoda 
chlewna 

Polska 92,8  
ekologiczne (ankietowane) 4,0  
9 województw macierzystych 0,8 0,3 (kujawsko-pomorskie) – 2,5 (podkarpackie) Kozy 
Polska 0,9  

 
Największą obsadę w gospodarstwach ekologicznych zanotowano w woj. kujawsko-

pomorskim, lubuskim, pomorskim i podlaskim (tab. 5). W tym ostatnim największa była teŜ 
obsada w całym województwie, świadcząca Ŝe podlaskie wciąŜ pozostaje największym 
zagłębiem chowu bydła w Polsce. Jednocześnie dane te wskazują na znaczne róŜnice w obsadzie 
bydła między ekologicznymi gospodarstwami ankietowanymi a województwami. Wyjątkowo 
mała jest obsada bydła, 13,4 szt. fiz. na 100 ha, średnio w woj. lubuskim. Dane te wskazują  
na niewykorzystany potencjał produkcyjny w rolnictwie, szczególnie na terenach z duŜym 
udziałem PGR do 1989 roku.  

Wyniki ekonomiczne badanych gospodarstw mierzono nadwyŜką bezpośrednią (Gross 
Margin) badanych gospodarstw, uzyskaną z porównania przychodów z kosztami bezpośrednimi 
[Metodyka ..., 2000]. Ukształtowała się ona równieŜ na średnim i niskim poziomie, ale w okresie 
2004–2008 wykazuje tendencję zwyŜkową, zarówno w przeliczeniu na  ha UR jak i na osobę 
stale zatrudnioną w gospodarstwie (tab. 6). Jedynie susza w 2006 roku spowodowała załamanie 
trendu wzrostu tego wskaźnika w gospodarstwach kilku województw, w tym podlaskiego 
[Prokopowicz, Jankowska-Huflejt, 2009]. Średni poziom uzyskanej nadwyŜki produkcyjnej 
wyniósł 2685 zł/ha UR i 31915 zł/osobę z wahaniami od 1651 zł/ha w woj. podkarpackim  
do 3101 zł/ha UR w woj. podlaskim i od 15814 zł/osobę w woj. małopolskim do 87318 zł w woj. 
wielkopolskim. Gospodarstwa ekologiczne woj. podlaskiego, uzyskują na tle innych woj. dobre  
i bardzo dobre wyniki ekonomiczne, zarówno na ha UR, jak i na osobę w pełni zatrudnioną. 
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Tabela 5.  
Porównanie obsady bydła na 100 ha uŜytków rolnych w ankietowanych gospodarstwach 

ekologicznych z danymi dla województw macierzystych.  
2007 2008 

Województwo 
Liczba 
gospodarstw gospodarstwa 

ekologiczne 
województwo 

gospodarstwa 
ekologiczne 

województwo 

Podlaskie 6 82 72,1 81 74,9 
Kujawsko-
pomorskie 

3 – w 2007 
4 - w 2008 

116 42,2 109 40,8 

Lubuskie 
2 – w 2007 
5 – w 2008 

100 13,4 69 13,4 

Małopolskie 5 38 37,5 28 31,8 

Mazowieckie 6 62 46,9 69 49,8 

Podkarpackie 4 51 23,7 52 21,9 

Pomorskie 5 74 28,7 88 29,0 
Warmińsko-
mazurskie 

2 - - 102 49,2 

Wielkopolskie 5 - - 59 45,3 
Średnia 
waŜona 

 74,7 37,8 72,3 44,4 

- brak danych 
 

Tabela 6.  
NadwyŜka bezpośrednia produkcji w gospodarstwach ekologicznych w województwie podlaskim 

na tle innych województw - lat 2004–2008. 

2004 2005 2006 2007 2008 średnio 
Województwo zł/ha 

UR zł/osoba 
zł/ha 
UR zł/osoba zł/ha 

UR zł/osoba zł/ha 
UR zł/osoba zł/ha 

UR zł/osoba zł/ha 
UR zł/osoba 

Podlaskie 1080 12509 5794 52018 1927 36456 3507 41083 3197 47132 3101 37840 

Kujawsko – 
Pomorskie 

1461 17990 2333 24376 1623 27537 3554 37940 3440 39244 2482 29417 

Lubuskie 498 46444 1321 15191 3018 43025 6420 98411 2902 55136 2832 45641 

Małopolskie 1393 10658 3378 17242 2559 17694 3185 17060 2611 16415 2625 15814 

Mazowieckie 1484 14417 3642 31604 2684 26659 3306 28489 3390 30738 2901 26381 

Podkarpackie 465 5552 1939 25443 1911 29267 2076 28457 1862 26991 1651 23142 

Pomorskie 1283 19361 2351 37411 2904 61187 3644 64583 3500 55168 2736 47542 

Warmińsko-
Mazurskie 

. . . . . . . . 1846 45168 1846 45168 

Wielkopolskie . . . . . . . . 2927 87318 2927 87318 

Średnio 1148 14098 2965 29041 2576 27297 3585 45452 2985 43688 2685 31915 
. brak danych 
 
W badaniach stwierdzono niski i średni poziom zainwestowania gospodarstw 

ekologicznych w środki trwałe, a takŜe niski poziom ponoszonych kosztów bezpośrednich  
na produkcję roślinną i zwierzęcą. Mimo duŜego zapotrzebowania na siłę roboczą, m.in.  
do zwalczania chwastów, gospodarstwa te w niewielkim stopniu korzystały z najemnej siły 
roboczej, co świadczy o wystarczających zasobach własnej siły roboczej [Ankiety, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008]. Podobnie średnie i niskie były wartości przychodów z produkcji rolniczej,  
w tym szczególnie niskie przychody z produkcji roślinnej. Ok. 55,0% przychodów pochodziło  
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z produkcji zwierzęcej, co potwierdza ukierunkowanie gospodarstw na ten kierunek produkcji, 
głównie chów bydła mlecznego. 

Koszty ponoszone na produkcję rolniczą w badanych gospodarstwach ekologicznych  
nie zawsze są rekompensowane dochodami z produkcji ekologicznej w zadowalającym stopniu, 
dlatego stosowane są określone subwencje. W okresie 2004-2008 stanowiły one średnio około 
40% nadwyŜki bezpośredniej i utrzymywały się w kolejnych latach badań na podobnym 
poziomie (tab. 7). Wyniki ekonomiczne omawianej grupy gospodarstw mogą poprawiać się wraz 
ze wzrostem dochodów większej liczby ludności naszego kraju oraz w miarę poprawy 
organizacji skupu i przetwórstwa rolniczej produkcji ekologicznej. Zjawisko to przejściowo, 
moŜe zostać zakłócone nadchodzącym kryzysem gospodarczym. 

 
Tabela 7.  

Średni poziom nadwyŜki bezpośredniej i efektywność środków trwałych, na tle obszaru UR, 
zainwestowania, zatrudnienia, mleczności i liczby krów w badanych gospodarstwach 

ekologicznych oraz udziału subwencji w nadwyŜce w 2008 r.  
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podlaskie 24,41 12048 7,0 12,40 2783 3197 47132 42,1 0,47 
kujawsko – 
pomorskie 

21,23 11259 9,4 15,00 4067 3440 39244 30,8 0,35 

lubuskie 73,76 4610 2,0 13,50 3250 2902 55136 20,0 0,75 
małopolskie 17,88 20251 12,3 3,00 3880 2611 16415 61,5 0,23 

mazowieckie 18,63 8812 11,8 10,50 3350 3390 30738 37,7 0,42 

podkarpackie 29,74 8298 7,6 9,00 3550 1862 26991 55,4 0,23 

pomorskie 95,43 12609 5,0 50,40 4010 3500 55168 39,3 0,59 
warmińsko-
mazurskie 

60,69 2753 4,1 - - 1846 45168 24,2 0,75 

wielkopolskie 67,32 10522 3,6 22,60 5000 2927 87318 51,2 0,35 

Średnio 45,60 10562 5,1 17,10 3665 2985 43688 40,2 0,48 
- bydło mięsne 
 
W ramach badań dokonano teŜ analizy wartości nadwyŜki bezpośredniej i efektywności 

ekonomicznej środków trwałych w zaleŜności od obszaru uŜytków rolnych gospodarstwa, oraz 
wartości środków trwałych i zatrudnienia. Wraz ze zwiększaniem się wartości środków trwałych 
i zatrudnienia średnio w poszczególnych województwach, wartość nadwyŜki bezpośredniej na ha 
UR wzrastała, a na osobę zatrudnioną w gospodarstwie zmniejszała się (tab. 7). Podobnie 
zmniejszała się efektywność środków trwałych. 

Gospodarstwa ekologiczne województwa podlaskiego na tle innych województw 
przedstawiały się dosyć korzystnie. Pod względem średniego obszaru UR gospodarstwa 
zajmowały w 2008 r. szóste miejsce, wartości środków trwałych na ha UR – trzecie miejsce  
i zatrudnienia na 100 ha UR - piąte miejsce. Na tle przedstawionych czynników produkcji, 
uzyskane wyniki ekonomiczne gospodarstw tego województwa były korzystniejsze.  
Pod względem nadwyŜki bezpośredniej (tak na ha UR jaki i na osobę w pełni zatrudnioną  
w gospodarstwie), oraz wskaźnika efektywności środków trwałych zajmowało czwarte miejsce 
wśród badanych województw (tab. 7). 

Z analizy wartości nadwyŜki bezpośredniej i efektywności ekonomicznej środków 
trwałych w zaleŜności od mleczności i liczby krów w gospodarstwie wynika, Ŝe gospodarstwa 
ekologiczne woj. podlaskiego przedstawiały się róŜnie na tle innych województw. Pod względem 
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liczby krów w gospodarstwie plasowały się na średnim piątym miejscu, natomiast pod względem 
mleczności krów– ostatnie dziewiąte miejsce. Pod względem poziomu nadwyŜki bezpośredniej 
(zł/ha UR i zł/osobę w pełni zatrudnioną w gospodarstwie) oraz wskaźnika otrzymanych 
subwencji zajęły czwarte miejsce wśród badanych dziewięciu województw w kraju (tab. 7).  

NajwyŜsze wskaźniki na osobę uzyskiwały łąkarskie gospodarstwa ekologiczne  
o mleczności krów w granicach 4000-5000 litrów. Natomiast wartość środków trwałych i poziom 
zatrudnienia miały ograniczony proporcjonalny wpływ na nadwyŜkę bezpośrednią w przeliczeniu 
na ha UR i ograniczony odwrotnie proporcjonalny w przeliczeniu na osobę stale zatrudnioną  
w gospodarstwie i efektywność środków trwałych. Wraz ze zwiększaniem się wartości środków 
trwałych i zatrudnienia na ha UR wielkość nadwyŜki bezpośredniej na ha UR wzrastała,  
a na osobę zatrudnioną w gospodarstwie zmniejszała się. Podobnie zmniejszała się efektywność 
środków trwałych i była odwrotnie proporcjonalna do mleczności krów. Wzrost mleczności krów 
w gospodarstwie wymusza bowiem zwiększenie nakładów inwestycyjnych na jedno stanowisko 
krów w oborze (jakość i wartość budynków i urządzeń do zadawania pasz, udoju i schładzania 
mleka) (tab. 8). 

W analizie kosztów paliw, energii elektrycznej i najmu siły roboczej badane 
gospodarstwa ekologiczne województwa podlaskiego uplasowały się na dobrej pozycji: pod 
względem wykorzystania energii elektrycznej na czwartym, a pod względem zakupu i zuŜycia 
paliw - na szóstym miejscu. Bardzo małe było wykorzystanie najemnej siły roboczej (ósme 
miejsce wśród województw) co świadczy o dobrym wykorzystaniu własnych zasobów pracy. 
Ogólnie badane gospodarstwa ekologiczne charakteryzują się niskim i średnim wykorzystaniem 
omawianych czynników produkcji (tab. 8). 

 
Tabela 8.  

Poziom kosztów zakupu paliw, energii elektrycznej i pracy najemnej na produkcję w badanych 
gospodarstwach ekologicznych w 2008 roku, zł/ha UR  

Średni poziom kosztów bezpośrednich, zł 
paliw (ciekłych i stałych energii elektrycznej pracy najemnej Województwo 
średnia min max średnia min max średnia min max 

Podlaskie 289 126 424 112 44 249 25 0 108 
Kujawsko – 
Pomorskie 

265 110 472 78 44 150 66 0 138 

Lubuskie 238 0 759 45 0 246 44 0 140 
Małopolskie 341 104 596 104 38 202 11 0 55 
Mazowieckie 402 224 807 173 97 371 34 0 304 
Podkarpackie 165 60 363 112 44 249 81 0 220 
Pomorskie 396 200 621 140 30 242 295 10 1302 
Warmińsko-
Mazurskie 

330 295 365 44 24 63 126 0 253 

Wielkopolskie 623 259 1516 212 24 902 256 0 885 
Średnio 334 0 1516 115 0 902 103 0 1302 

 
Koszty zakupu paliw, energii elektrycznej i najmu siły roboczej w badanych 

gospodarstwach wyraźnie dodatnio zaleŜały od mleczności krów. Zwiększenie mleczności krów 
wpływało na zwiększenie kosztów zakupu paliw (ciekłych i stałych), energii elektrycznej i najmu 
siły roboczej .  

Spośród 45 badanych gospodarstw ekologicznych 14 specjalizowało się w chowie 
zwierząt mięsnych (głównie bydła mięsnego) i te gospodarstwa uzyskały najwyŜszy poziom 
nadwyŜki bezpośredniej w przeliczeniu na osobę w pełni zatrudnioną (65396 zł) oraz wysoką 
efektywność środków trwałych (0,60), a jednocześnie najniŜszy poziom nadwyŜki w przeliczeniu 
na ha UR (2026 zł). Wynika to z ekstensywnej technologii chowu zwierząt o czym świadczy 
m.in. bardzo niski koszt paliw, energii elektrycznej i średni poziom kosztów pracy najemnej. 
Gospodarstwa słabo zainwestowane, o małych zasobach pracy i środków finansowych,  
ale o większej powierzchni UR, powinny nastawiać się głównie na chów bydła mięsnego  
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aby uzyskać wysoki poziom nadwyŜki bezpośredniej na osobę,. Potwierdzają to wyniki 
wcześniejszych badań [Gajda, Zalewski, Litwiniuk, 1994; Nazaruk, 2003; Prokopowicz, 
Jankowska-Huflejt, 2009]. 

 
Podsumowanie 

 
Poprawę gospodarowania na trwałych uŜytków zielonych umoŜliwi przede wszystkim 

rozwój chowu przeŜuwaczy, w tym w ramach rolnictwa ekologicznego. Dowodzą tego przykład 
woj. podlaskiego i analiza warunków funkcjonowania rolnictwa w tym województwie oraz 
wyniki badań łąkarskich gospodarstw ekologicznych w woj. podlaskim na tle 39 ekologicznych 
gospodarstw rolnych w 8 innych województwach naszego kraju.  

Przykład woj. podlaskiego przeczy powszechnym opiniom, Ŝe duŜy udział TUZ  
to konieczność gospodarki ekstensywnej. W tym województwie, o najgorszym wskaźniku 
rolniczej przydatności gleb, duŜy udział TUZ w strukturze uŜytków rolnych był jego atutem  
i stymulatorem rozwoju tak rolnictwa jak i całego regionu. Z tzw. „Polski B” stał się regionem  
o największej produkcji mleka w kraju. Województwo podlaskie (powierzchnia 20 187 km2) 
znajduje się w czołówce kraju jeśli chodzi o produkcję i skup mleka (około 20% skupu 
krajowego - tuŜ za województwem mazowieckim o powierzchni 35 558 km2). Warunkiem 
koniecznym tych zmian była duŜa (największa w kraju) obsada bydła.  

Chów zwierząt na bazie pasz z trwałych uŜytków zielonych moŜe być realizowany  
w systemie rolnictwa ekologicznego. Badane gospodarstwa ekologiczne, w tym woj. 
podlaskiego, charakteryzowały się większym udziałem TUZ w strukturze UR od gospodarstw 
województw macierzystych i od struktury UR w kraju (2,7-krotnie większy udział TUZ niŜ 
kraju). Odznaczały się teŜ znacznie wyŜszymi wskaźnikami produkcji zwierzęcej, m.in. obsadą 
bydła na 100 ha UR w stosunku do danych z województw macierzystych, a gospodarstwa  
woj. podlaskiego znalazły się na trzecim miejscu wśród omawianych województw. Znaczne 
róŜnice tego wskaźnika między ankietowanymi gospodarstwami i województwami, świadczą  
o niewykorzystanym potencjale produkcyjnym i sygnalizują jednocześnie o moŜliwości 
zwiększenia produkcji, np. bydła mięsnego, bez duŜych nakładów inwestycyjnych, szczególnie  
w gospodarstwach o bardzo duŜym udziale uŜytków zielonych. 

Struktura zasiewów większości ankietowanych gospodarstw, mimo mniejszego udziału 
gruntów ornych, charakteryzowała się - podobnie jak w woj. podlaskim - znacznie mniejszym 
udziałem zbóŜ i znacznie większym udziałem roślin pastewnych objętościowych  
niŜ w gospodarstwach województw macierzystych. Gospodarstwa woj. podlaskiego zajmowały 
w 2008 r. szóste miejsce pod względem obszaru UR, wartości środków trwałych na ha UR – 
trzecie miejsce i zatrudnienia na 100 ha UR - piąte miejsce. Jednak na tle przedstawionych 
czynników produkcji, uzyskały wyniki ekonomiczne (nadwyŜkę bezpośrednią oraz wskaźnik 
efektywności środków trwałych) znacznie korzystniejsze od gospodarstw innych województw, 
plasując się na czwartym miejscu wśród 9 badanych województw. Wpłynęło na to mniejsze 
wykorzystanie energii elektrycznej (czwarte miejsce wśród 9 woj.), mniejsze koszty zakupu 
paliw (szóste miejsce), oraz lepsze wykorzystanie własnej siły roboczej (ósme miejsce). 

Wyniki ekonomiczne omawianej grupy gospodarstw mogą wzrastać wraz ze wzrostem 
dochodów większej liczby ludności naszego kraju, oraz z poprawą organizacji skupu rolniczej 
produkcji ekologicznej, szczególnie w zachodnich rejonach naszego kraju, ze względu  
na moŜliwość jej eksportu do Europy Zachodniej. Pod tym względem gospodarstwa ekologiczne 
połoŜone w województwie podlaskim są w mniej korzystnej sytuacji (dalsze odległości  
od zachodnich rynków zbytu). W większym stopniu muszą  liczyć na poprawienie organizacji 
rynku wewnętrznego. 

Bardzo waŜnym czynnikiem wpływającym na poziom wyników ekonomicznych 
gospodarstw są subwencje Państwa Polskiego i Unii Europejskiej. Zwiększały one wartość 
przychodów gospodarstwa i niwelowały wzrost kosztów na środki produkcji (paliwo, nawozy 
mineralne, energię elektryczną). Stanowiły one średnio 40% wielkości nadwyŜki bezpośredniej.  
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Ocena uŜytków zielonych w gospodarstwie mlecznym 
 

Dariusz Szeligowski, Franciszek Przała 
 
 

Streszczenie 
 
Dokonano oceny porostu uŜytków zielonych w gospodarstwie Tadeusza Szeligowskiego  

(gmina Zambrów). Z areału 21 ha 66% stanowią łąki i pastwiska uŜytkowane na przemiennie 
przy wysokiej obsadzie zwierząt (25 krów oraz około 70% młodzieŜy). Badane uŜytki 
podzielono na cztery „pola” posiadające odmienny skład runi. Metodą szacunkową Klappa 
określono procentowy skład porostu. I tak na polu I w poroście dominowała kupkówka (80%), 
mniszek (10%), pole II koniczyna biała, tomka wonna i stokrotka (po 30%), mniszek 10%. 
Główną rośliną pola III była mietlica biaława (60%), a mniszek, kminek zwyczajny, szczaw  
i trybula leśna po 10%. Na polu IV dominowała kupkówka (50%), koniczyna czerwona 30% 
pozostałe to zioła, mniszek (15%), kminek (5%). 

We wnioskach wskazano na konieczność eliminacji trybuli leśnej, szczawiu i stokrotki, 
sugerując utrzymanie kośno-patwiskowego uŜytkowania oraz inne zalecenia. 

 
Wstęp i przegląd piśmiennictwa 

 
Trwałe uŜytki zielone a w szczególności pastwiska, są to grunty rolne, których się nie 

orze, nie zasiewa a zbioru plonu dokonują same zwierzęta. Dobrze pielęgnowane i nawoŜone 
dają duŜą ilość zielonej bio-masy, która moŜe być wykorzystana do produkcji siana, 
sianokiszonki lub wypasu, zaopatrując gospodarstwa rolne w bardzo dobrą wieloskładnikową 
paszę. Oprócz funkcji gospodarczej łąki i pastwiska są zdecydowanie pozytywnym elementem 
polskiego krajobrazu, pełniąc coraz częściej rolę parasola ochronnego dla środowiska 
naturalnego. Stąd uŜytkami zielonymi interesują się nie tylko rolnicy lecz równie podmioty 
zajmujące się ochroną przyrody (4).  

W polskiej jak i światowej literaturze duŜo miejsca poświęcono pastwiskom naturalnym  
i sztucznym, sposobu ich uŜytkowania (1, 3, 5, 6) i wartości pokarmowej (2, 8, 10, 13a),  
czy organizacją wypasu (5, 14). Wartość pokarmowa pastwiska zaleŜy od składu botanicznego 
runi oraz nawoŜenia i pielęgnacji (17). Ze składu porostu naleŜy wyeliminować rośliny trujące 
oraz o niskiej wartości odŜywczej (7, 8, 10) pozostawiając zioła (ok. 5%). Ze słabo 
zorganizowanym wypasem na pastwiskach oraz wadliwym nawoŜeniem związane  
jest występowanie chorób  pasoŜytniczych (9) i przemiany materii (11, 12). Zniszczone 
pastwiska naleŜy poddawać okresowej regeneracji (16) i renowacji (13). Przy braku dbałości  
o uŜytki zielone, uzyskiwane plony ich jakość nie spełniają oczekiwań zarówno zwierząt  
jak i rolników (15). 

Dotyczy to w szczególności gospodarstw nastawionych na intensyfikację  
produkcji mlecznej. 

 
Cel pracy 

 
Bardzo często niskie i o słabszej wartości odŜywczej plony na pastwiskach  

są spowodowane niewłaściwym składem botanicznym runi. 
Stąd celem pracy było dokonanie oceny prostu pastwiska w wybranym gospodarstwie 

mlecznym. 
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Metodyka badań 
 
Ocenie prostu pastwisk poddano gospodarstwo mleczne Tadeusza Szeligowskiego 

znajdujące się na terenie gminy Zambrów. Gospodarstwo posiada areał 21 hektarów w tym 14 ha 
to pastwiska i łąki uŜytkowane przemiennie. Pozostały areał przeznaczony jest na uprawę zbóŜ 
oraz kukurydzy. Wszystkie plony są zuŜytkowane do karmienia bydła mlecznego  
oraz przychówka (cielęta i jałowizna). 

W danym gospodarstwie znajduje się 25 sztuk krów mlecznych oraz około 70% 
młodzieŜy. Jest to obsada wysoka. 

UŜytki zielone w tym gospodarstwie to w większości mieszanki traw, kupkówki 
pospolitej z koniczyną czerwoną oraz traw z róŜnorodnymi wolno rosnącymi ziołami i chwastami 
np. szczawiu.   

Ocenę porostu przeprowadzono wiosną w fazie kwitnienia. Oceniono: 
- skład porostu na poszczególnych polach, 
- procentowy udział poszczególnych gatunków metodą szacunkową Klappa, 
- występowanie grup roślin, 

Metoda Klappa polega na szacowaniu w terenie udziału gatunków  
w plonie masy roślinnej z dokładnością do 1%. Dostarcza ona wyników analogicznych, 
nadających się do obliczeń statystycznych i porównań. Jest mało pracochłonna i łatwa  
w zastosowaniu.  

Metoda szacunkowa wprowadzona została w 1929 r. przez Klappa. Na powierzchni 
spisuje się wszystkie gatunki w kolejności: trawy, motylkowate i inne rośliny. Następnie szacuje 
się udział procentowy wymienionych grup w masie runi. Dalej ustala się udział poszczególnych 
gatunków w obrębie grup, zaczynając od komponenta występującego najliczniej. 

W celu udokumentowania obecności zespołów roślinnych wykonano szereg fotografii 
porostu ocenianego pastwiska. Z kilkunastu zdjęć wyselekcjonowano kilka najbardziej 
charakterystycznych zespołów gatunków roślin dla ocenianego pastwiska. Fotografie  
te są załączone w rozdziale wyniki badań własnych. Wieloletnie obserwacje właściciela 
gospodarstwa oraz osobiste kilkuletnie obserwacje współautora oceniającego pastwiska,  
D. Szeligowskiego były równieŜ bardzo pomocne przy dokonaniu podziału pastwiska na cztery 
róŜniące się od siebie enklawy (pola). 

 
Wyniki badań własnych i ich omówienie 

 
W danym gospodarstwie prowadzi się system uŜytkowania kośno-pastwiskowy. 

UŜytkowanie wyłącznie kośne lub pastwiskowe, ujemnie wpływa na rozwój runi, a sprzyja 
rozwojowi róŜnych gatunków chwastów. Na glebach Ŝyznych, zasobnych w próchnicę  
oraz na glebach torfowych, stałe uŜytkowanie kośne prowadzi do rozwoju niepoŜądanych w runi 
roślin. Natomiast stałe uŜytkowanie pastwiskowe ogranicza, a nawet eliminuje trawy wysokie, 
które źle tolerują częste przygryzanie i udeptywanie. 

W celu zmniejszenia zachwaszczenia i uzyskania odpowiednich zmian w składzie runi, 
wskazane jest wprowadzenie okresowych zmian w sposobie uŜytkowania, np. wiosną spasanie 
łąk oraz koszenie pastwisk. RównieŜ z gospodarczego punktu widzenia najbardziej efektywne 
jest zmienne, kośno-pastwiskowe uŜytkowanie pastwisk a nawet i łąk. Wypasanie przyczynia się 
do zwalczania chwastów łąkowych, a wysoka ruń przeznaczona do koszenia na pastwisku 
zagłusza i wypiera chwasty charakterystyczne dla pastwisk. Jednocześnie bardziej intensywnemu 
rozwojowi roślinności niskiej sprzyja wypas i udeptywanie przez zwierzęta, a wysokim roślinom 
- koszenie. UŜytkując ruń zmiennie, osiąga się równowagę między róŜnymi formami 
biologicznymi zbiorowisk. Bezwarunkowo naleŜy jednak zadbać o właściwe stosunki wodne, 
optymalne nawoŜenie i odpowiednią organizację wypasu na kwaterach uŜytkowanego obiektu. 
Wybiórczość i wyjadanie runi zaleŜy od zapotrzebowania zwierząt na poszczególne składniki 
pokarmowe zawarte w roślinach.  
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W ocenie pastwiska (pola nr. 1, 2, 3 i 4), brano pod uwagę skład porostu  
na poszczególnych polach, procentowy udział występujących gatunków roślin oraz ich znaczenie 
jako paszy dla bydła, jego zdrowotności, przydatności do wypasu i sposób uŜytkowania. Wyniki 
badań przedstawiono na czterech fotografiach reprezentujących charakterystyczny skład 
roślinności na poszczególnych polach. 

 

 
Fot. nr 1. Pastwisko 1. 

 
Widoczny jest porost charakterystyczny dla pola nr 1, w którym rośliną dominującą jest 

kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). Trawa ta stwarza zwarte i stosunkowo wysokie runo. 
Doskonale jest widoczne strzelanie w źdźbło pędów oraz stosunkowo szerokie intensywnie 
zielone liście kupkówki. 

Widoczne są równieŜ dwa kwiatostany mniszka pospolitego (Taraxacum officinale F. H. 
Wigg.) w pełni kwitnienia, dwa przekwitnięte oraz jeden kwiatostan w fazie rozkwitu. Wysokość 
kwiatostanów dochodziła (wg obserwacji) do połowy wysokości runa. Natomiast rozeta liściowa 
mniszka pozostała na niŜszej partii porostu i praktycznie nie jest widoczna. Na zdjęciu widoczna 
jest z lewej strony część liścia mniszka pochodzący jednak z innej niewidocznej rośliny. 
Natomiast pod kwitnącymi kwiatostanami widać górne części dwóch liści mniszka,  
które są częścią rozety liściowej kwitnącego mniszka. 

Przypadkowo z lewej strony widoczny jest bluszczyk kurdybanek (Glechoma  
hederacea L.). Roślina w fazie przed kwitnieniem korzystając z okolicznych pędów i liści 
kupkówki, wypięła się w górę nawet powyŜej kwiatostanów mniszka, chociaŜ w innych układach 
ma łodygi wiotkie i płoŜące się.  

W obserwowanym runie przyczynia się do jego zwartości i stanowi jego cenne 
uzupełnienie. Na tej fotografii z lewej strony moŜna się doszukać rosnącego w tłoku skrzypu 
(Equisetum arvense), oraz przytłoczonych cieńszych liści traw niskich. 
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Według szacunkowej oceny Klappa, kupkówka w tym zespole roślin zajmuje  
aŜ 80% powierzchni runi i jest zdecydowanie rośliną dominującą. Pozostałe rośliny- mniszek  
i bluszczyk kurdybanek zajmują od 10% (mniszek), bluszczyk do około 9%-9,5% powierzchni. 
Reszta to trawy niskie i skrzyp (ok. 1%-0,5%). 

Przydatność do wypasu runi z ocenianego pola jest duŜa pod warunkiem wczesnego jej 
rozpoczęcia, poniewaŜ kupkówka bardzo szybko drewnieje i w tej fazie wzrostu i rozwoju staje 
się rośliną o mniejszych walorach odŜywczych z powodu duŜej zawartości węglowodanów 
strukturalnych (włókno surowe).  

Pole to powinno być uŜytkowane jako pastwisko kośno-wypasowe. Część tego pola musi 
być skoszona w fazie strzelania w źdźbło kupkówki czyli przed kwitnieniem, a część 
wykorzystana jako pastwisko do wczesnego wypasu. Po zbiorze siana z części kośnej całość 
kwatery pierwszej (pole nr 1) moŜe być wykorzystane jako pastwisko o wypasie ciągłym lub 
kontrolowanym. Zdrowotne znaczenie tego pola polega na wykorzystaniu duŜego procentu 
udziału mniszka, który jest postrzegany jako zioło pastewne czyli jego cała część nadziemna 
(kwiatostany i rozety liściowe). NaleŜy wspomnieć Ŝe najwięcej substancji czynnych leczniczo  
i profilaktycznie znajduje się przed i w pełni fazy kwitnienia mniszka. Palowy korzeń mniszka, 
jako ziele, jest niedostępny w czasie wypasu. Ma jednak bardzo duŜe znaczenie bo gromadzi 
bardzo duŜo substancji leczniczych, odŜywczych oraz mineralnych. Te ostatnie wyciąga z duŜej 
głębokości i przemieszcza je w rejon przypowierzchniowy gleby. Daje to moŜliwość  
ich wykorzystania przez inne rośliny. Roślina ta przetrzymuje wiosenno-letnie susze poniewaŜ 
czerpie  wodę niedostępną dla innych roślin i przemieszcza ją w górne warstwy gleby. Niektóre 
trawy niskie korzystają  chętnie z sąsiedztwa jej rośliny. 

Siedlisko roślin czyli  zespół czynników glebowo-wodnych na ocenianej kwaterze gdzie 
dominują takie rośliny jak kupkówka, bluszczyk pozwala sądzić, Ŝe na tej części pastwiska 
występuje gleba lŜejsza o podłoŜu mineralno-murszowym stosunkowo dobrze zasobnych  
w składniki mineralne azot i potas o średniej wilgotności.  

Fotografia Nr. 2 przedstawia skład porostu części pastwiska, które umownie nazwano 
polem Nr. 2. Występujące tam rośliny zajmują według szacunkowej oceny Klappa następujący 
procent powierzchni runi: koniczyna biała (Trifolium repens L.) 30%, tomka wonna 
(Anthoxanthum odoratum L.) równieŜ 30%. Jest to roślinność gleb pobagiennych ubogich w azot 
o duŜej zmiennej wilgotności w ciągu okresu pastwiskowego. Ruń tej części pastwiska 
charakteryzuje się słabą zwartością, co w okresie suszy wiosenno-letniej sprzyja dalszej utracie 
wody z gleby. W takich warunkach nawet tak silna roślina (korzeń palowy) jak mniszek 
pospolity (Taraxacum officinale F. H. Wigg.) zajmuje mimo intensywnego Ŝółtego ukwiecenia 
widocznego na zdjęciu, jedynie 10% powierzchni runi. 

Wyraźnie widać, Ŝe rozeta liściowa tych roślin jest bardzo uboga. W okresie 
wykonywania fotografii to ta część pastwiska była najwcześniej i najbardziej ukwiecona równieŜ 
z powodu obecności stokrotki pospolitej , która zajmowała 30% powierzchni runi połoŜonej 
najniŜej w poroście ze względu na słabe ulistnienie rozet liściowych tej rośliny. W poroście pola 
Nr. 2 jak juŜ wspomniano, oprócz wymienionych roślin występowały równieŜ w tym samym 
procesie koniczyna biała i tomka  wonna. Koniczyna rozwinęła swój system asymilacyjny  
w postaci swoistego dywanu trójlistnych liści. Pędy kwiatowe jeszcze się nie rozwinęły w tym 
stadium jej wegetacji. Z obserwacji moŜna było zauwaŜyć rozwijające się rozłogi naziemne, 
które korzystając z wilgoci ziemi, intensywnie się w niej zakorzeniały osłaniając glebę. Tomka 
wonna jest trawą o słabych wartościach odŜywczych, nadaje ona zebranemu sianu specyficzny 
zapach (wonność), który działa kojąco na zwierzęta i pobudza do apetytu. Trawa ta na Fot. nr 2 
jest widoczna w postaci występujących w runi wąskich liści. W tym stadium wegetacji  
nie rozwinęły się jeszcze pędy kwiatowe. Występująca roślinność na polu 2 wyznacza kierunek 
jego uŜytkowania wyłącznie pastwiskowy przez cały okres wegetacji. Porost nie jest wraŜliwy  
na przygryzanie i udeptywanie jednak plon zielonej masy jest bardzo niski. Walory odŜywcze 
runi ze względu na kończynę białą są średnie tym bardziej, Ŝe  wraŜliwość roślinności na tym 
polu na brak zasobów wodnych gleby jest duŜa.  
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Fot. nr 2. Pastwisko 2. 

 
Areał pastwiska Nr 3 (Fot. nr 3) jest porośnięty roślinnością bardzo zróŜnicowaną. 

Główną rośliną tego pola jest mietlica biaława (Agrostis gigantea Roth), która zajmuje około 
60% powierzchni rui. Nie jest to widoczne na załączonej fotografii z dwóch powodów. 
Pierwszym powodem jest pora wykonania zdjęcia. W tym okresie wegetacji mietlica jest jeszcze 
słabo wyrośniętą trawą, która strzela w źdźbło kwiatowe w późniejszym okresie. Powodem 
drugim jest fakt, Ŝe autorzy pracy chcieli uwidocznić, Ŝe na tym areale pastwiska rośnie duŜo 
chwastów i ziół, które początkowym okresie wegetacji (mniszek, szczaw) rosną dość szybko. 
Poza tym trybula leśna (Anthriscus sylvestris L.) i kminek zwyczajny (Carum carvi L.)  
w początkowej fazie wegetacji dają duŜo liści (trybula), które ze względu na swą wielkość 
zasłaniają rośliny później ruszające z wegetacją. Trybula leśna nie występowała na całym areale 
pastwiska nr 3 lecz zajmowała większe lub mniejsze enklawy, które tworzyły najwyŜsze piętro 
porostu, a w czasie kwitnienia tworzyły zwarte rozpływające się białe plamy. Zarówno szczaw 
jak i trybula leśna, są chwastami uŜytków zielonych szczególnie łąk. Trybula jest postrzegana 
równieŜ jako zioło pastewne. Rośliny te są obecne równieŜ na pastwiskach o uŜytkowaniu kośno-
pastwiskowym, co ma miejsce w ocenianym gospodarstwie. Natomiast kminek zwyczajny, 
mniszek pospolity są ziołami. Zarówno masa zielona, kwiaty i nasiona kminku mają właściwości 
mlekopędne i walory smakowe w paszy. 
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Fot. nr 3. Pastwisko 3. 

 
Według szacunkowej oceny Klappa występujące na polu nr 3 rośliny zajmują średnio 

następujący procent powierzchni runi: mietlica biaława 60%, a pozostałe rośliny w tym mniszek 
lekarski, kminek zwyczajny, szczaw zwyczajny i trybula leśna po 10% kaŜda.  
Sposób uŜytkowania tego pola (nr 3) moŜe być róŜnoraki. Wypas ciągły jest moŜliwy w nieco 
późniejszym terminie. MoŜna równieŜ dokonywać wykaszania, szczególnie enklaw zarośniętych 
i zdominowanych przez trybule leśną i szczaw, poniewaŜ trybula nie jest chętnie zjadana świeŜo, 
natomiast szczaw ze względu na występowanie w nim  kwasu szczawiowego, który po spoŜyciu 
przez zwierzęta wiąŜe jony Ca+² jest w duŜych ilościach niebezpieczny i moŜe wywoływać 
niedobory tego pierwiastka, mimo prawidłowo ustawionej dawki Ŝywieniowej. Zdrowotno-
Ŝywieniowe znaczenie wypasu porostu jest więc średnie ze względu na występowanie szczawiu  
i trybuli leśnej oraz faktu, Ŝe dominującą trawą jest mietlica biaława z niewielkimi domieszkami 
innych traw. Występująca roślinność na polu 3 dowodzi, Ŝe środowisko glebowe jest średnio 
zaopatrzone w wodę i jest okresowo nawoŜone gnojowicą. 
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Fot. nr 4. Pastwisko 4. 

 
Ostatnią enklawą ocenianego pastwiska jest pole nr 4. Na Fot. nr 4 widoczna jest 

roślinność, która zdominowana jest przez kupkówkę pospolitą (Dactylis glomerata L.) - zajmuje 
50% powierzchni runi i koniczynę czerwoną (Trifolium pratense L.), która zajmuje 30% porostu. 
Pozostałe rośliny to mniszek lekarski (Taraxacum officinale F. H. Wigg.) - stanowi 15% oraz 
kminek zwyczajny (Carum carvi L.) około 5 % powierzchni runi. Najcenniejszą rośliną jest  
tu koniczyna czerwona, która zawiera stosunkowo duŜo białka, a jej system korzeniowy wiąŜe 
azot z powietrza co obniŜa koszty nawoŜenia azotem tego pola. Porost widoczny na Fot.4 jest 
stosunkowo wysoki poniewaŜ zarówno kupkówka, koniczyna i kminek są roślinami wysokimi. 
Dolną partię tego porostu zajmują rozety liściowe mniszka, a środkową wybujałe w górę jego 
kwiatostany, które zdecydowanej większości są juŜ przekwitłe i niedługo zaczną rozsiewać 
nasiona. Natomiast zarówno kupkówka, koniczyna jak równieŜ kminek są zdecydowanie w fazie 
przed kwitnieniem.  

UŜytkowanie tej enklawy pastwiska moŜe być kośno-pastwiskowe po zbiorze 
pierwszego pokosu. Zielonka moŜe być równieŜ przeznaczona na sianokiszonki. Ze względu  
na wysokość porostu nie zaleca się wypasu wiosennego, oraz na wraŜliwość przygryzania  
i udeptywania koniczyny czerwonej. Spasanie zielonki z duŜym udziałem koniczyny młodej 
moŜe powodować wzdęcia Ŝwacza u krów mlecznych.  

Zdrowotno-produkcyjne znaczenie runi pastwiskowej na polu czwartym jest największe 
w porównaniu z innymi polami (1, 2 i 3).  
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Podsumowanie 
 
Z analizy uzyskanych wyników badań ocenianego pastwiska moŜna wnioskować,  

Ŝe szata roślinna tego uŜytku jest bardzo róŜnorodna. Zawiera ona szereg typowych roślin 
występujących zarówno na pastwiskach jak i łące. Jest to spowodowane mozaiką  
i występowaniem róŜnych gleb, mniej lub bardziej Ŝyznych i zasobności w Ŝyciodajną wodę.  
Z drugiej strony powodem moŜe być dotychczasowe uŜytkowanie tego pastwiska  
oraz prawdopodobnie zbyt obfite nawoŜenie gnojowicą. 

RóŜnorodność składu botanicznego na uŜytkach zielonych moŜe być i jest jednak 
korzystna ze względu na obecność w ocenianej runi ziół, które mają znaczenie profilaktyczno-
lecznicze w stosunku do pasącego się tam bydła. Natomiast chwasty czy rośliny mało uŜyteczne 
takie jak, szczaw, stokrotka czy duŜe enklawy trybuli leśnej są na ocenianym pastwisku 
niepotrzebne, bo dają niski plon i są szkodliwe (stokrotka, szczaw) lub zajmują duŜo miejsca  
i przygłuszają inne szlachetne rośliny (trybula) przy niskich jednocześnie własnościach 
odŜywczych. Dobrze, Ŝe w poroście nie występują rośliny trujące jak zimowit jesienny czy jaskry 
(ostry, rozłogowy) oraz trawy kwaśne (turzyce). Stąd oceniany porost naleŜy uznać w sumie  
za korzystny nie szkodzący zdrowiu i średniej mleczności krów, z ich procesami rozrodu 
włącznie. Analizując i oceniając wyodrębnione na pastwisku  pola (1, 2, 3 i 4) stwierdzić naleŜy, 
Ŝe dwa z nich pole 1 i 4 są enklawami o lepszej bardziej korzystnej runi. Na polu czwartym 
wyeliminowanie nadmiaru mniszka z runa, moŜe przyczynić się do pojawienia się w tych 
miejscach innych szlachetnych traw lub roślin motylkowych, kwatera ta moŜe być uznana  
za najlepszą. RównieŜ  z pola Nr 1 zdominowanego przez kupkówkę naleŜałoby ograniczyć jej 
dominacje do 40-50% i wprowadzić w to miejsce koniczynę czerwoną z innymi gatunkami traw. 
Z pola Nr 3 naleŜałoby wyeliminować nadmiar trybuli leśnej i szczawiu i wprowadzić 
 w to miejsce bardziej agresywne trawy. Na pewno będzie tam rosła kupkówka lub Ŝycica trwała. 
Z pola drugiego naleŜałoby wyeliminować stokrotkę i poszerzyć w to miejsce areał koniczyny 
białej z kostrzewą czerwoną.  

NaleŜałoby pomyśleć czy nie posadzić na tej części pastwiska kilku drzew liściastych 
(brzoza, lipa) czy nawet z iglastych sosnę, które po kilku latach dały by godziwy odpoczynek 
krowom w cieniu podczas występujących latem upałów. W tym miejscu moŜna by było równieŜ 
zorganizować pojenie zwierząt.  

Zgodnie z sugestiami, o których wspomniano w omówieniu wyników naleŜy utrzymać 
uŜytkowanie kośno-pastwiskowe na ocenianym pastwisku. Koniecznym jednak warunkiem jest 
ciągła waloryzacja jego sposobu uŜytkowania, przez eliminację nadmiaru roślin bezuŜytecznych 
lub mniej uŜytecznych w runie, poszerzenie występowania roślin motylkowatych (koniczyny) 
traw szlachetnych (Ŝycice, kostrzewy). WaŜną rzeczą jest równieŜ wykaszanie niedojadów, 
usuwanie odchodów (nie rozgarnianie), które moŜna zebrać po ich wyschnięciu, oczywiście jeśli 
pozwalają na to warunki atmosferyczne, oraz organizacja odpoczynku zwierząt i czas  
na przeŜuwanie. 

W nowoczesnym uŜytkowaniu zbiorowisk trawiastych według Domańskiego 1999 
najwaŜniejszym problemem jest jak najlepsze wykorzystanie ich produktywności. W bilansie 
paszowym gospodarstw mlecznych obserwuje się bowiem niekorzystne zjawiska. Coraz częściej 
brakuje przekonania do najbardziej efektywnego ekonomicznego sposobu uŜytkowania 
zbiorowisk trawiastych, jakim jest wypasanie.  

Autorzy niniejszej pracy są pewni, Ŝe takiego przekonania nie brakuję uŜytkownikowi 
ocenianego pastwiska, w którym dominuje wypas ciągły przez cały okres wegetacji roślin,  
co jednak niekorzystnie wpływa na jego Ŝywotność wskutek wyczerpania substancji zapasowych, 
pogarsza skład runi oraz obniŜa plony zielonej masy. 

Umiejętność gospodarowania na pastwisku według Skolimowskiego 1983 
polega na zaspokajaniu, potrzeb pokarmowych zwierząt przez uŜytkowanie runi 
zgodnie z jej właściwościami biologicznymi, a szczególnie zgodnie z rytmem jej 
wzrostu i rozwoju, co jest moŜliwe do wykonania w ocenianym gospodarstwie.  
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NaleŜy zmienić system nawoŜenia. Zgodnie z badaniami (Wasilewskiego 2004) 
do najwaŜniejszych czynników powodujących degradację gleb i porostu naleŜy 
obniŜanie się naturalnej Ŝyzności gleb, ograniczony poziom nawoŜenia oraz stosowanie 
niewłaściwych proporcji nawozów w stosunku do zasobności gleb i potrzeb 
pokarmowych roślin. 

Wnioski 
 
Z przeprowadzonych badań moŜna wysnuć następujące wnioski: 
1. Na ocenianym pastwisku zaleca się utrzymanie systemu kośno-

pastwiskowego uŜytkowania, przy jednoczesnym dąŜeniu do jego 
ulepszenia. 

2. Konieczna jest waloryzacja runi pastwiskowej poprzez: 
� eliminację roślin bezuŜytecznych i chwastów, 
� wprowadzenie w ich miejsce roślin motylkowatych i traw 

szlachetnych, 
� utrzymanie ziół na dotychczasowym poziomie, 

3. Mimo pro-ekstensywnego uŜytkowania ocenianego pastwiska, stan zdrowia 
pogłowia krów mlecznych i ich produkcyjności jest zadawalający. Jednak 
naleŜy dąŜyć do podnoszenia produkcyjności stada. 

4. W urządzeniu pastwiska naleŜy zwrócić uwagę na zadrzewienie pola nr 2  
w celu uzyskania zacienionego miejsca do odpoczynku zwierząt  
z wodopojem włącznie. 
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Badanie odmian w SDOO KrzyŜewo 
 

Bronisław F. Puczel 
 
 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w KrzyŜewie powstała jesienią 1952 roku przy 

istniejącym PGR, który zobowiązany był do udostępniania pól pod doświadczenia i zapewnienie 
niezbędnej ilości siły roboczej i pociągowej przejmując w zamian nieodpłatnie plony zbierane  
na polach doświadczalnych. 

W 1958 roku doszło do wydzielenia pola doświadczalnego o powierzchni około 21 ha,  
a na bazie zlikwidowanego PGR utworzono Zakład Nasienno Szkółkarski podlegający Zespołowi 
Bronisze k. Warszawy. 5 lipca 1967 roku Zakład Nasienno-Szkółkarski zostaje przejęty  
dla potrzeb utworzonej Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Białymstoku  
z siedzibą w KrzyŜewie, która od 1991 roku po kolejnej reorganizacji funkcjonuje pod nazwą 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian. 

Aktualnie SDOO KrzyŜewo posiada 209 ha. Są to gleby brunatne właściwe i bielicowe 
wytworzone z gliny lekkiej naleŜące do klas bonitacyjnych III do VI z przewagą IV a. 
Doświadczenia lokalizowane są na glebach kl. III i IV. Pola w większości zmeliorowane  
o miąŜszości warstwy próchniczej do 30 cm. Klimat charakterystyczny dla Polski  
północno-wschodniej, gdzie warunki do produkcji rolniczej są mniej korzystne niŜ w innych 
rejonach kraju.  

WaŜniejsze dane klimatyczne: 
� okres zalegania okrywy śnieŜnej ok. 60 dni (40-80)  
� przymrozki występują do II dekady maja, a zaczynają się juŜ w III dekadzie września  
� średnia temperatura roczna 6,9 0C  
� suma opadów rocznych 572 mm (450-650)  
� suma opadów w okresie wegetacji (IV-XI) ok. 355 mm  
� okres wegetacji 200-210 dni. 
 Dział doświadczalny prowadzi doświadczenia zmierzające do oceny Wartości 

Gospodarczej Odmian (WGO). Wśród wielu kryteriów oceny WGO do podstawowych zalicza 
się następujące: zdolność plonotwórcza, jakość plonu, stabilność plonowania, przystosowanie  
do róŜnych warunków uprawy i uŜytkowania, odporność na podstawowe czynniki plonowania 
(choroby, szkodniki, czynniki pogodowe), zdolność reprodukcyjna. W doświadczeniach obecnie 
znajdują się: zboŜa, buraki cukrowe, ziemniaki, kukurydza, rzepak, trawy, motylkowate 
wieloletnie i strączkowe. 

Punkt Doświadczalny w Marianowie istnieje od 1954 roku. Pierwotnie funkcjonowała 
jako stacja lokatorska przy PGR, a następnie od 30 czerwca 1970 roku jako gospodarstwo 
pomocnicze Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku  
z wydzielonymi własnymi gruntami. Z dniem 1 stycznia 1974 roku stacja została 
podporządkowana Centralnemu Ośrodkowi Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. 

Stacja połoŜona jest w rejonie mozaiki glebowej; występują tu gleby brunatne  
oraz bielicowe powstałe z gliny lekkiej i piasków gliniastych o duŜym zróŜnicowaniu.  
Gleby są reprezentatywne dla rejonu Zasadniczo występują trzy kompleksy glebowe: pszenny 
dobry, Ŝytni bardzo dobry i Ŝytni słaby. 

Klimat jest nieco łagodniejszy niŜ w KrzyŜewie. Zimy średnio mroźne, nieco krótsze. 
Groźne dla roślin ozimych jest częste obniŜanie się temperatury z towarzyszącymi mu wiatrami 
północno-wschodnimi. Średnia roczna temperatura wynosi 6,8 o C, średnia roczna suma opadów 
wynosi 548 mm, pokrywa śnieŜna utrzymuje się średnio 85 dni, a okres wegetacji wynosi  
około 207 dni. 

Punkt Doświadczalny w Marianowie prowadzi badania wartości gospodarczej odmian 
(WGO) roślin rolniczych takich grup jak: zboŜowe, okopowe i strączkowe. 
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Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w KrzyŜewie jest Stacją Koordynującą 
Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w woj. Podlaskim. 

Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO) jest wielopodmiotowym 
systemem doświadczalnym, w którym wzorem krajów UE, powinny ze sobą  współpracować 
jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego 
regionu (samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, słuŜby doradcze, 
firmy hodowlano-nasienne, jednostki badawczo-rozwojowe, związki plantatorów, przemysł 
przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa).  

Program zakłada prowadzenie koordynowanych przez COBORU doświadczeń 
odmianowych, z wykorzystaniem istniejącej w naszym kraju bazy doświadczalnej.  
Bazę tę stanowią: stacje doświadczalne oceny odmian (naleŜące do COBORU), jednostki 
hodowli roślin, punkty doświadczalne ośrodków doradztwa rolniczego, zakłady doświadczalne 
instytutów badawczo-rozwojowych i wyŜszych uczelni rolniczych, itp. W przyszłości przewiduje 
się równieŜ prowadzenie doświadczeń, zwłaszcza wdroŜeniowo-upowszechnieniowych, przez 
rolników, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i sprzętem. 

Badania odmianowe realizowane w ramach PDO są ukierunkowane bezpośrednio na 
potrzeby praktyki rolniczej. W najbliŜszym czasie na ich bazie zapoczątkowany zostanie proces 
tworzenia List zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa. Listy te będą stanowiły 
główne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian i będą regulatorem ich dopływu 
do rolnictwa. 

 
Wartość gospodarcza - informacje ogólne 

 
Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie  

(wraz z późniejszymi zmianami) nie definiuje ściśle pojęcia wartości gospodarczej odmian 
(WGO). Definicje zawarte w poprzednich wersjach ustawy, mimo swej złoŜoności,  
nie wyczerpywały w pełni zagadnienia. Obecne ustawodawstwo zakłada, Ŝe odmiany wpisane  
do krajowego rejestru posiadają określoną wartość gospodarczą, a nowe odmiany, na ich tle, 
muszą wykazać się zadowalającą wartością gospodarczą. Artykuł 7 ustawy mówi,  
Ŝe "za odmianę o zadowalającej wartości gospodarczej uwaŜa się odmianę, która w porównaniu 
do odmian wpisanych do krajowego rejestru ma takie właściwości, które powodują poprawę 
wartości gospodarczej w uprawie oraz w przerobie i uŜytkowaniu roślin lub wyrobów z nich 
wytworzonych; dopuszcza się aby pojedyncze, niekorzystne właściwości odmiany,  
w porównaniu do odmian wpisanych do krajowego rejestru, były zrekompensowane innymi 
korzystnymi właściwościami".  

Zadowalająca wartość gospodarcza, obok spełnienia wymogów odrębności, wyrównania 
i trwałości (OWT), jest podstawowym warunkiem wpisania odmiany do krajowego rejestru,  
przy czym wymóg ten dotyczy 66 gatunków roślin rolniczych i cykorii korzeniowej.  
Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wymogiem badania wartości gospodarczej 
objęta była mniejsza liczba gatunków, waŜnych w naszym kraju. Rozszerzenie listy gatunków  
w celu ujednolicenia w ramach Wspólnoty skutkuje brakiem zgłoszeń nowych odmian do badań 
w gatunkach mających u nas niewielki areał uprawy.  

Odmiany podstawowych gatunków roślin warzywnych i sadowniczych wpisywane  
są do krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT. Z kolei dla najwaŜniejszych 
gatunków tych grup roślin (załącznik 4 ustawy) przewiduje się badania wartości gospodarczej 
odmian dopiero po ich wpisaniu do krajowego rejestru. Badania mają charakter okresowy  
i podejmowane są z inicjatywy Centralnego Ośrodka. Wyniki pozwalają na sporządzanie, 
wydawanych cyklicznie, list opisowych odmian. 

W ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO),  
dla najwaŜniejszych gatunków roślin rolniczych, prowadzi się szeroko zakrojone badania 
wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych w celu bieŜącej weryfikacji wyników 
uzyskanych w doświadczeniach rejestrowych. Badania te COBORU prowadzi we współpracy  
z samorządami województw i izbami rolniczymi. System badań porejestrowych pozwala 
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sukcesywnie oceniać znaczną grupę odmian wpisanych do krajowego rejestru, i tym samym 
oddziaływać na powierzchnię kwalifikowanych plantacji nasiennych i areał uprawy 
poszczególnych odmian. Na szczególnych zasadach badaniami PDO mogą być objęte odmiany 
wpisane do Wspólnotowego Katalogu Roślin Rolniczych (CCA).  

Wykazanie zadowalającej wartości gospodarczej, i wpisanie odmiany do krajowego 
rejestru, daje uprawnionym podmiotom moŜliwość wprowadzenia materiału siewnego takiej 
odmiany do obrotu w Polsce, a po wpisaniu do wspólnotowego katalogu, takŜe w pozostałych 
krajach Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać, Ŝe prawo to działa równieŜ w drugą stronę,  
czyli Ŝe wszystkie odmiany z CCA mogą być formalnie oferowane na naszym rynku nasiennym, 
mimo braku informacji o ich przydatności do uprawy w naszych warunkach. 

 
BADANIA ODMIAN W POLSCE W XIX I W I POŁOWIE XX WIEKU 

 
Hodowla i ocena odmian w Polsce ma bogatą tradycję, sięgającą I połowy XIX wieku. 

Około 1836 roku w Instytucie Rolniczym w Marymoncie załoŜono pierwsze pole doświadczalne 
na ziemiach polskich. Było to równocześnie drugie tego typu pole w Europie  
(pierwsze w Rothamsted w Anglii w 1834 r.). Pierwsza zachowana wiadomość o badaniu 
krajowych i zagranicznych odmian kukurydzy pochodzi z 1880 roku. Badania te przeprowadzono 
w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach (od 1917-PINGW). Wraz z postępem w hodowli  
na terenie trzech zaborów zaczęły powstawać prywatne stacje i pola doświadczalne, które 
stanowiły zaląŜek późniejszego profesjonalnego doświadczalnictwa odmianowego. Najwcześniej 
placówki takie powstały w zaborze rosyjskim, m.in. w Budziszowicach (1870), Brzozówce 
(1873), Dańkowie (1880), później  w pruskim –  w śabikowie (1876) w Gwiździnach (1887)  
czy Sobótce (1898),  na końcu w austriackim – w Nowej Wsi (1878). W placówkach tych 
przeprowadzano m.in. pierwsze badania odmian zbóŜ i ziemniaka. 

Jednym z pionierów polskiego doświadczalnictwa tego okresu był prof. Antoni 
Sempołowski, który wraz z botanikiem i chemikiem rolnym, prof. Szczęsnym Kudelką, w 1876 
roku załoŜył pierwszą w Wielkim Księstwie Poznańskim stację oceny i kontroli nasion  
w śabikowie. W 1880 roku bazując na stacji w śabikowie, Sempołowski załoŜył i przez dwa lata 
prowadził Stację Oceny Nasion w Warszawie. Placówka ta powstała przy Muzeum Przemysłu  
i Rolnictwa. Wyniki swych prac publikował Sempołowski zarówno w prasie, m.in. na łamach 
poznańskiego "Ziemianina", jak i w podręcznikach rolniczych Ogólna uprawa roli (1884)  
i Gospodarstwo łąkowe (1889). Działalność Sempołowskiego oraz polskich doświadczalników 
szybko zdobyła rozgłos poza granicami Kongresówki. Na przeszkolenie do polskich specjalistów 
przyjeŜdŜali pracownicy oceny nasion z Rosji 

W drugiej połowie XIX wieku na terenie ziem polskich obok hodowli prywatnych 
powstawały takŜe publiczne stacje doświadczalne. W 1886 roku utworzono Stację 
Doświadczalno-Rolniczą w Sobieszynie. Jej organizatorem był prof. Teofil Cichocki. Placówka 
oprócz doświadczalnictwa była ukierunkowana na hodowlę zbóŜ i roślin pastewnych.  
Stacja za sprawą Sempołowskiego, który objął jej kierownictwo, stała się prawdziwie 
dynamicznym ośrodkiem polskiej hodowli i doświadczalnictwa. Dzięki zapisowi hr. Kajetana 
Kickiego, stacja dysponowała sporymi kwotami pienięŜnymi, pozwalającymi na wprowadzenie 
nowoczesnych metod badawczych. Wybudowano laboratorium analityczno-chemiczne, a takŜe 
halę wegetacyjną. Pod kierownictwem Sempołowskiego przeprowadzano badania porównawcze 
odmian zbóŜ i roślin okopowych oraz przeprowadzano próby w zakresie aklimatyzacji  
i uszlachetniania roślin. W stacji powstały popularne odmiany owsa (Sobieszyński), pszenicy 
(Wysokolitewka) oraz Ŝyta (Włościańskie selekcyjne i Sobieszyńskie). 

Odrębną, modelową pozycję badań stanowiły zapoczątkowane w 1891 roku pod 
nadzorem Delegacji Nasiennej, powołanej przy warszawskim oddziale Towarzystwa Popierania 
Przemysłu i Handlu, doświadczenia, tzw. "Warszawskie Konkursy". Badania dotyczyły odmian 
buraka cukrowego. Od 1892 roku organizowano takŜe "Jarmarki Nasienne". Zarówno konkursy, 
jak i jarmarki odbywały się aŜ do 1939 roku. 
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Do wybuchu II wojny światowej na terenie kraju działało 26 Zakładów i 84 Koła 
Doświadczalne. W tym okresie przeprowadzono ponad 2 tys. doświadczeń odmianowych.  
W istniejących 114 stacjach hodowli roślin zarejestrowano około 450 odmian hodowlanych.  
W czasie wojny na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a po wojnie w kraju, rolę byłej Komisji 
Współpracyzbi w Doświadczalnictwie pełnił Instytut w Puławach. Działalność doświadczalną,  
w tym badanie odmian, prowadziły w skromnym zakresie niektóre reaktywowane Zakłady 
Doświadczalne i Izby Rolnicze, które zlikwidowano w końcu 1946 roku. W tym samym roku 
PINGW w Puławach przekształcono w Instytut Uprawy, NawoŜenia i Gleboznawstwa.  
Profil Instytutu nie obejmował oceny odmian. Nieprzerwanie działała jedynie wspierana przez 
przemysł cukrowniczy Komisja Nasienna, która dzięki kontynuowanym "Konkursom 
Warszawskim", dostarczała pełnej informacji o nowo tworzonych odmianach buraka cukrowego. 
Tak więc w latach 1949-1951 kraj pozbawiony był oceny odmian, jednego z istotnych 
regulatorów polityki rolnej, zaś społeczność rolnicza informacji o waŜnym czynniku 
plonotwórczym jakim są odmiany. 

 
OCENA ODMIAN W POLSCE W 1951 ROKU 

 
W 1951 roku powołano Wydział Oceny Odmian (WOO) przy Biurze Nasiennictwa 

(późniejszy Zarząd, a następnie Departament Produkcji Roślinnej i Ochrony Roślin)  
oraz Państwową Komisji Oceny Odmian (PKOO) – organu doradczego i opiniodawczego 
Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych – stało się zaczątkiem powojennej struktury, która 
zajmując się całokształtem problematyki badania i oceny odmian włączona została w słuŜbę 
planowanej, centralnie zarządzanej gospodarki odmianowo-nasiennej w rolnictwie. 
Pierwszym Naczelnikiem WOO mianowano mgr Wandę Brykczyńską, wybitnego 
doświadczalnika, wieloletnią hodowczynię i przedwojnennego Sekretarza Komisji Współpracy  
w Doświadczalnictwie przy MRiRR. W skład prowadzonego przez nią Wydziału wchodzili m.in. 
mgr, mgr Kazimierz Dmochowski, Paweł Puchalski i Zygmunt śmijewski. Kolejno naczelnikami 
WOO byli inŜ. Paweł Dumania i mgr Zygmunt śmijewski. Wydział podjął działania zmierzające 
do utworzenia sieci badawczej opartej na 115 stałych punktach doświadczalnych, zwanych 
stacjami doświadczalnymi oceny odmian (SDOO). W początkowym okresie zdołano powołać 68 
stacji. Stacje lokalizowano i traktowano jako integralną część państwowych i spółdzielczych 
gospodarstw rolnych. Nadzór nad nimi, obok WOO, sprawowała administracja rolna stopnia 
wojewódzkiego. Rozporządzeniem z 1961 roku w kaŜdym województwie powołano 
Wojewódzką Stację Doświadczalną Oceny Odmian (WSDOO). W powstałej w ten sposób 
hierarchicznej strukturze WSDOO miały za zadanie koordynowanie i nadzorowanie wszystkich 
działań, merytorycznych i organizacyjno-gospodarczych, związanych z badaniami i oceną 
odmian oraz ich rejonizacją na terenie województw. 

Od samego początku działalności, przy organizowaniu, wyposaŜaniu, finansowaniu, 
nadzorowaniu i kontroli stacji – w tym takŜe WSDOO – Wydział opierał się na strukturach rolnej 
administracji terenowej. Jej wydzielone ogniwa spełniały istotną rolę przy introdukcji zaleceń 
rejonizacyjnych i repartycyjnych do praktyki rolniczej, a takŜe przy lokalizowaniu doświadczeń 
terenowych prowadzonych poza siecią SDOO. 

 
POWOŁANIE CENTRALNEGO O ŚRODKA BADANIA ODMIAN RO ŚLIN 

UPRAWNYCH W SŁUPI WIELKIEJ 
 

Przełomowym momentem w historii polskiego doświadczalnictwa było powołanie  
do Ŝycia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z siedzibą w Słupi Wielkiej  
k. Środy Wlkp. Decyzja w tej sprawie zapadła na Kolegium Ministerstwa Rolnictwa w dniu  
24 kwietnia 1965 roku. Inicjatorami reorganizacji oceny odmian w kraju byli dr Eugeniusz Bilski 
– pracownik Katedry Statystyki Matematycznej AR w Poznaniu, i mgr Kazimierz Dmochowski – 
były pracownik Wydziału Oceny Odmian Ministerstwa Rolnictwa i główny hodowca SHR 
Kobierzyce. 
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Centralny Ośrodek powstał na podstawie Uchwały Nr 315/65 Rady Ministrów  
z dn. 21 XII 1965 roku. Uchwała, która weszła w Ŝycie 1 I 1966 roku, stanowiła, Ŝe Centralny 
Ośrodek był jednostką budŜetową, bezpośrednio podległą Ministrowi Rolnictwa. Zadania 
COBORU zostały sprecyzowane w Uchwale Nr 315/65 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1965 
roku i omówione są na dalszych stronach internetowych. Pierwszym dyrektorem Centralnego 
Ośrodka został prof. dr Eugeniusz Bilski. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie od 1 I 1966  
aŜ do przejścia na emeryturę w połowie 1996 roku. 

Kolejno siedziba Centralnego Ośrodka mieściła się w Katedrze Statystyki 
Matematycznej AR w Poznaniu przy ul. Mazowieckiej, w budynku Wojewódzkiego Urzędu 
Melioracji Rolnych przy ul. Grunwaldzkiej, a później w bloku mieszkalnym CSDOO w Słupi 
Wielkiej. W 1967 roku przystąpiono w Słupi Wielkiej do budowy własnego kompleksu 
biurowego COBORU wraz z osiedlem mieszkaniowym dla pracowników. W tym czasie trwało 
kompletowanie załogi oraz przejmowanie zadań od Wydziału Oceny Odmian. 

Od połowy lat siedemdziesiątych do początku dziewięćdziesiątych w ramach sieci 
doświadczalnej Centralnego Ośrodka działało około 80-84 SDOO. Początkowo tylko pod 
nadzorem merytorycznym, a później takŜe organizacyjno-administracyjnym. Ze względu  
na ograniczone środki na działalność statutową w 1993 roku liczba stacji zmalała do 51, 
zgrupowanych w 28 gospodarstwach pomocniczych. 

Wiele zadań realizowano we współpracy z Zakładem Metod Matematycznych  
i Statystycznych poznańskiej AR, kierowanym przez prof. dra hab. T. Calińskiego  
oraz z Zakładem Metod Ekonometrycznych AE w Poznaniu. Zwłaszcza ZMMiS wydatnie 
pomógł Centralnemu Ośrodkowi w opracowaniu szeregu procedur statystycznych pojedynczych 
doświadczeń i ich serii, które stały się inspiracją do stosowania nowych rozwiązań z tej dziedziny 
w ocenie odmian. Od 1979 roku COBORU wspólnie z Zakładem jest organizatorem 
międzynarodowych seminariów Metody Statystyczne w Ocenie Odmian. Z uwagi na duŜą liczbę 
danych otrzymywanych z doświadczeń odmianowych zachodziła konieczność usprawnienia 
obróbki tych danych. W 1966 roku wyniki doświadczeń zaczęto obliczać korzystając z maszyny 
cyfrowej ZAM-2 Gamma, początkowo zlokalizowanej w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa.  
W 1970 roku, po uprzednim przygotowaniu i przeszkoleniu kadry, maszynę zainstalowano  
w Słupi Wielkiej. Od roku 1972 wyniki wszystkich doświadczeń pojedynczych oraz syntez były 
opracowane w Ośrodku Obliczeniowym COBORU. Trzy lata później zainstalowano ODRĘ 
1325, elektroniczną maszynę cyfrową nowszej generacji, produkowaną w kraju na licencji 
angielskiej firmy ICL. Sukcesywnie powiększano bibliotekę procedur statystycznych  
i programów przetwarzania, które umoŜliwiały opracowywanie i analizę wyników doświadczeń. 
Ponadto świadczono usługi dla uŜytkowników zewnętrznych, m.in. dla Jarocińskiej Fabryki 
Mebli oraz Melioracji i "Stomila" ze Środy. 

W latach siedemdziesiątych w Zakładzie Informatyki COBORU uruchomiono 
Elektroniczne Doradztwo Odmianowo-Agrotechniczne (EDOA), dzięki któremu indywidualny 
odbiorca z kraju mógł otrzymać bezpłatną poradę dotyczącą zastosowania właściwych zabiegów 
agrotechnicznych. W pierwszej fazie system EDOA (potem EDOA-2) obejmował porady 
dotyczące zbóŜ i ziemniaka. Rozpoczęto teŜ pracę nad bazą danych doświadczeń odmianowych 
(BADADOR), którą uruchomiono dla roślin pastewnych. Po oddaniu do uŜytku w1991 roku 
nowej siedziby ośrodka obliczeniowego, zainstalowano maszynę ICL S 39. W 2000 roku  
na potrzeby obliczeń zakupiono jednostkę centralną ICL (Trimetra). 

Wyniki doświadczeń, przetwarzane, a potem analizowane i opracowywane przez kadrę 
specjalistów z Zakładu Oceny Odmian, publikowane są w formie rocznych i wieloletnich syntez. 
Materiały drukowane są i rozpowszechniane przez Zakład Wydawnictw COBORU. 

Od 1 XII 1996 roku dyrektorem COBORU jest prof. dr hab. Edward S. Gacek. 
 

Mgr inŜ. Bronisław F. Puczel 
SDOO w KrzyŜewie 
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Fot. 1. Naukowe warsztaty na polu doświadczalnym w SOO KrzyŜewo 29 maja 2009 r. 

 
 

 
Fot. 2. Naukowe warsztaty na polu doświadczalnym w SOO KrzyŜewo 29 maja 2009 r. 
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Fot. 3. Naukowe warsztaty na polu doświadczalnym w SOO KrzyŜewo 29 maja 2009 r. 

 

 
Fot. 4. Naukowe warsztaty na polu doświadczalnym w SOO KrzyŜewo 29 maja 2009 r. 

 



 

Atrakcyjno ść wypoczynkowa gmin a rozwój bazy noclegowej 
indywidualnego zakwaterowania  

na obszarach wiejskich województwa podlaskiego 
 

Mirosław Rosak, Wanda Zaremba 
 
 

Streszczenie 
 
Unikalne walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa podlaskiego sprzyjają 

rozwojowi turystyki wiejskiej i turystyki aktywnej. Niski poziom funkcjonującej turystycznej 
bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania powoduje, Ŝe duŜe znaczenie dla rozwoju 
turystyki w tym regionie ma baza noclegowa indywidualnego zakwaterowania. 

Ocenę wpływu atrakcyjności wypoczynkowej gmin na rozwój bazy noclegowej 
indywidualnego zakwaterowania w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich województwa 
podlaskiego przeprowadzono na podstawie danych udostępnianych przez Główny Urząd 
Statystyczny oraz Instytut Turystyki. 

Poszczególne rodzaje bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania: kwatery 
agroturystyczne oraz  pokoje gościnne wykazują istotne zaleŜności zgodne od udziału walorów 
wypoczynkowych w powierzchni gmin wiejskich, natomiast w gminach miejsko-wiejskich 
występuje zróŜnicowanie analizowanej zaleŜności. 

 
Wprowadzenie 

 
Województwo podlaskie posiada tereny o unikalnych walorach przyrodniczo-

krajobrazowych, sprzyjające rozwojowi turystyki wiejskiej. Ponadto w tym regionie występują 
dobre warunki do rozwoju turystyki aktywnej (kajakowej, rowerowej, pieszej i konnej), turystyki 
przyrodniczej oraz turystyki kulturowej. Niski poziom uprzemysłowienia regionu powoduje,  
Ŝe postrzeganie szansy na rozwój województwa w duŜym stopniu jest związane  
z wykorzystaniem posiadanych walorów przyrodniczych, wypoczynkowych  i  kulturowych –  
a więc z rozwojem turystyki. Niski poziom funkcjonującej turystycznej bazy noclegowej 
zbiorowego zakwaterowania w województwie1 powoduje, Ŝe duŜe znaczenie dla rozwoju 
turystyki w tym regionie ma baza noclegowa indywidualnego zakwaterowania.  

Celem opracowania jest ocena wpływu atrakcyjności wypoczynkowej gmin na rozwój 
bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich 
województwa podlaskiego. Analizę przeprowadzono na podstawie danych udostępnianych przez 
Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Turystyki.   

 
Baza noclegowa indywidualnego zakwaterowania  

w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich województwa podlaskiego 
 
W latach 2003-2005 w województwie podlaskim nastąpił gwałtowny rozwój bazy 

noclegowej indywidualnego zakwaterowania.  Zwiększona podaŜ miejsc noclegowych  
w gminach o duŜej atrakcyjności turystycznej jest związana ze wzrostem aktywności 
samorządów w zakresie inicjatyw związanych z rozwojem turystyki. We wszystkich państwach 

                                                      
1 Według danych GUS, w 2004 roku w Polsce było 6972 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, 
w tym tylko 188 w województwie podlaskim. 
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promujących turystykę wiejską, samorządy lokalne oferują swoje wsparcie oraz pomoc 
finansową organizacjom związanym z tą formą wypoczynku2. 

Działania władz lokalnych dotyczące kształtowania świadomości społeczności lokalnej 
w zakresie agroturystyki obejmują następujące aspekty: 
− walory turystyczne gmin, w tym walory przyrodnicze, 
− popularyzowanie idei działalności agroturystycznej, 
− szkolenia w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej, 
− rozwój i modernizacja bazy agroturystycznej3. 

W województwie podlaskim występują tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych i duŜym stopniu czystości środowiska, sprzyjające rozwojowi turystyki 
wiejskiej. Aspekt środowiskowy, jako mocna strona regionu, został uwypuklony w projekcie 
Regionalnego Programu Operacyjnego, który zakłada zwiększenie wpływu turystyki na rozwój 
gospodarczy, poprzez rozwój inwestycji w tym sektorze4. Natomiast do słabych stron zaliczono 
m.in.: 
− niewystarczający standard bazy turystycznej regionu, w tym bazy gastronomiczno-

noclegowej, 
− nieharmonijne zagospodarowanie atrakcyjnych przyrodniczo-turystycznie terenów 

województwa. 
Projekt w ramach priorytetu ”IV-Rozwój Turystyki” zakłada, Ŝe  „wspierane będą 

działania z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, 
infrastruktury uzdrowisk, systemu informacji turystycznej oraz promocji turystyki”. 

Przeprowadzone w Polsce badania wykazały, Ŝe wpływ podejmowanych przez samorząd 
terytorialny działań na przedsiębiorstwa turystyczne w Polsce obejmuje głównie „rozwój szeroko 
rozumianej infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki, w tym infrastruktury 
informacyjnej”5. Platforma „Wrota Podlasia” sprzyja podejmowaniu przez władze lokalne  
w województwie podlaskim działań w tym zakresie.  

Realizowany w ramach „Strategii rozwoju turystyki w latach 2001-2006”, rządowy 
program wsparcia rozwoju turystyki. obejmował w 2004 roku m.in wsparcie regionów  
o szczególnych predyspozycjach dla rozwoju oferty turystycznej6. W ramach tego programu 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy dofinansowało opracowanie modelowych rozwiązań w zakresie 
całorocznego zagospodarowania turystycznego wybranych gór Polski Północnej.  
Urząd Marszałkowski przygotował „Koncepcję rozwoju turystyki na obszarze krainy Ŝubra  
w województwie podlaskim”, zaś Polska Agencja Rozwoju Turystyki  realizowała na zlecenie 
jednostek samorządowych województwa podlaskiego w 2004 roku następujące programy 
wsparcia: 
−  „Zintegrowany program rozwoju produktu turystycznego regionu przyrodniczego 

Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej”; 
− Strategię oraz program budowy marki uzdrowiska Supraśl w tym m.in. audyt 

turystyczny”; 
− „Program rozwoju produktu turystycznego i kreacji marki obszaru gmin Dorzecza 

NadbuŜańskiego”;. 

                                                      
2 Kandefer W., Produkt agroturystyczny – uwarunkowania rozwoju,, w: Młynarczyk K., Marks M. (red.) 
Agroturystyka w teorii i praktyce, Wyd. U WM, Olsztyn 2002. 
3 TamŜe. 
4 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, czerwiec 2006. 
5 Batorski J., Czornik M., Wpływ podmiotów rozwoju lokalnego na działalność małych i średnich 
przedsiębiorstw na małopolskim rynku turystycznym, Współczesne Zarządzanie, nr 2/2006, s.71. 
6 Informacja o stanie realizacji w roku 2004 zadań zapisanych w dokumencie rządowym „Strategia 
rozwoju turystyki w latach 2001 -2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001 – 
2006”,  Ministerstwo Gospodarki I Pracy Departament Turystyki, Warszawa wrzesień 2005. 
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W ramach kontraktów wojewódzkich zrealizowano m.in. zadania z obszaru „Promocja 
turystyki i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego”.. 

Podejmowane w ramach programów wsparcia rozwoju turystyki działania znajdują 
odzwierciedlenie w rozwoju bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania. W latach 2003-
2005 nastąpił znaczący wzrost liczby obiektów, kwater agroturystycznych z 245 do 479, pokoi 
gościnnych z 25 do  144oraz miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych z 2 227   
do 4 247 oraz  z 266 do 7 212 w pokojach gościnnych w województwie podlaskim7. 

Badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w kategorii Badania 
Rynku Turystycznego oraz przez Instytut Turystyki (Zasoby 2006) pozwalają na określenie 
podaŜy obiektów i miejsc noclegowych ewidencjonowanych w urzędach gmin,  obejmującej 
kwatery agroturystyczne oraz pokoje gościnne. W niniejszym opracowaniu poddano analizie 
bazę noclegową indywidualnego zakwaterowania w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich 
województwa podlaskiego, uwzględniając liczbę obiektów i miejsc noclegowych, z podziałem  
na uŜytkowane całorocznie i sezonowo  w 2005 roku. 

PodaŜ kwater agroturystycznych oraz pokoi gościnnych w jednostkach samorządu 
terytorialnego wykazuje duŜe zróŜnicowanie między gminami miejsko-wiejskimi oraz wiejskimi. 
Podstawowe charakterystyki (wartości średnie oraz wartości maksymalne) bazy noclegowej 
indywidualnego zakwaterowania w analizowanych typach gmin przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1.  

Charakterystyki bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w gminach woj. podlaskiego. 

Miejsko-wiejskie Wiejskie 
Rodzaj bazy UŜytkowanie 

średnia max  Gmina  średnia max  gmina 

ogółem 3,91 28 Goniądz 4,90 40 BiałowieŜa 

całroczne 3,04 22 Goniądz 6,63 38 BiałowieŜa 

o
b

ie
kt

y 

sezonowe 0,87 6 Goniądz 3,05 19 Giby 

ogółem 32,70 246 Goniądz 87,08 419 Jeleniewo 

całroczne 24,13 179 Goniądz 58,10 274 BiałowieŜa 

K
w
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ag
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tu

ry
st

yc
zn
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m
ie

js
ca

 
n

o
cl

eg
. 

sezonowe 8,57 67 Goniądz 28,98 222 Jeleniewo 

ogółem 1,74 10 Rajgród 0,77 8 Nowinka 

całroczne 1,22 8 Supraśl 0,59 6 Nowinka 

o
b

ie
kt

y 

sezonowe 0,52 6 Rajgród 0,18 4 Suwałki 

ogółem 110,83 1324 Rajgród 14,82 240 Nowinka 

całroczne 54,00 473 Wasilków 10,48 85 Nowinka 

P
o

ko
je

 g
ośc

in
n

e 

m
ie

js
ca

 
n

o
cl

eg
. 

sezonowe 56,83 1019 Rajgród 4,34 155 Nowinka 

ogółem 5,65 28 Goniądz 5,67 40 BiałowieŜa 

całroczne 4,26 22 Goniądz 3,95 38 BiałowieŜa 

o
b

ie
kt

y 

sezonowe 
1,39 

6 
Goniądz, 
Rajgród 1,72 19 Giby 

ogółem 143,52 1371 Rajgród 58,91 419 Jeleniewo 

całroczne 78,13 473 Wasilków 39,90 274 BiałowieŜa 

K
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e 
i 
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n
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ca

 
n

o
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eg
. 

sezonowe 65,39 1019 Rajgród 19,01 222 Jeleniewo 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS oraz bazy gmin Instytutu 
Turystyki. 

                                                      
7 Werner Z.T., Zasoby bazy noclegowej w Polsce w 2003 roku będące w ewidencji zarządów gmin, 
Instytut Turystyki, Wrocław 2003, www.intur.com.pl. 
Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce będące w ewidencji urzędów gmin  
w 2005 roku, www.stat.gov.pl 2006. 
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Gminy wiejskie charakteryzują się większą przeciętną liczbą obiektów i miejsc 
noclegowych w kwaterach agroturystycznych w porównaniu z gminami miejsko-wiejskimi. 
Natomiast w przypadku pokoi gościnnych występuje tendencja odwrotna, szczególnie mocno 
odzwierciedlona w liczbie miejsc noclegowych: 110,8 średnio w gminach miejsko-wiejskich  
i 14,8 w gminach wiejskich.  

Gminy wiejskie mające najlepiej rozwiniętą bazę noclegową indywidualnego 
zakwaterowania: BiałowieŜa, Jeleniewo, Giby, posiadają wyłącznie obiekty agroturystyczne. 
Ponadto w jednostkach samorządowych tego typu częściej występuje ten rodzaj bazy noclegowej 
indywidualnego zakwaterowania. Natomiast w gminach miejsko-wiejskich dominują obiekty 
ewidencjonowane jako pokoje gościnne, które w przewaŜającej części jednostek są jedyną formą 
bazy noclegowej. śadna z tej grupy gmin w województwie podlaskim  nie posiada wyłącznie 
kwater agroturystycznych. 

Celem porównania wyposaŜenia gmin w bazę noclegową, uwzględniającego 
zróŜnicowanie wielkości badanych podstawowych jednostek samorządowych, zostały obliczone 
wskaźniki względne – odzwierciedlające natęŜenie analizowanych cech w przeliczeniu na 10 000 
mieszkańców gminy. ZróŜnicowanie bazy turystycznej indywidualnego zakwaterowania 
występuje równieŜ w obrębie poszczególnych typów gmin. Czynnikiem wpływającym na jej 
rozwój jest atrakcyjność wypoczynkowa i krajoznawcza jednostek samorządowych. Zestawienie 
wskaźników natęŜenia poziomu wyposaŜenia gmin miejsko-wiejskich i wiejskich w bazę 
noclegową indywidualnego zakwaterowania przedstawia dla obiektów rysunek 1, natomiast  
dla miejsc noclegowych rysunek 2. Rysunki 1 i 2 odzwierciedlają występujące róŜnice  
w wyodrębnionych grupach gmin o róŜnej ocenie atrakcyjności wypoczynkowej i krajoznawczej, 
zamieszczone wartości srednie dotyczą wyłącznie jednostek samorządowych posiadających bazę 
noclegowa indywidualnego zakwaterowania. 
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Rys.1. Obiekty bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w gminach miejsko-wiejskich (m-w)  

i wiejskich (w) województwa podlaskiego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS oraz bazy gmin Instytutu 

Turystyki. 
 
Przedstawione na rysunku 1 średnie wartości liczby obiektów bazy noclegowej 

indywidualnego zakwaterowania w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców gminy wykazują 
zróŜnicowanie w grupach  jednostek wyodrębnionych pod względem atrakcyjności 
wypoczynkowej i krajoznawczej, Przy czym zdecydowanie większa zaleŜność w analizowanym 
aspekcie występuje dla obiektów w gminach wiejskich. Natomiast wskaźnik liczby obiektów 
bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania wykazuje nieznaczne zróŜnicowanie  
w grupach gmin miejsko-wiejskich. W tych jednostkach zaobserwowano istotne róŜnice między 
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wskaźnikiem liczby miejsc noclegowych w grupach wyodrębnionych pod względem 
atrakcyjności wypoczynkowej i krajoznawczej jednostki, co przedstawia rysunek 2. 
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Rys.2. Miejsca noclegowe bazy indywidualnego zakwaterowania w gminach miejsko-wiejskich (m-w) 

 i wiejskich województwa podlaskiego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS  

oraz bazy gmin Instytutu Turystyki. 
 
Analiza danych zamieszczonych na rysunku 2 wskazuje, Ŝe w gminach wiejskich 

większy udział w bazie turystycznej indywidualnego zakwaterowania mają miejsca noclegowe  
o uŜytkowaniu całorocznym we wszystkich wyodrębnionych grupach jednostek Znaczny udział 
miejsc uŜytkowanych sezonowo występuje tylko w przypadku terenów o najwyŜszej ocenie 
atrakcyjności wypoczynkowej lub krajoznawczej. 

W gminach miejsko-wiejskich występuje tendencja przeciwna, tylko w przypadku grupy 
jednostek o bardzo małej atrakcyjności wypoczynkowej i krajoznawczej zaobserwowano 
nieznacznie większy udział miejsc noclegowych o uŜytkowaniu całorocznym. Przedstawiona 
sytuacja jest związana z rodzajem bazy noclegowej, której podaŜ jest dominująca w gminach 
miejsko-wiejskich, poniewaŜ w kwaterach agroturystycznych występuje przewaga miejsc 
noclegowych o uŜytkowaniu całorocznym, natomiast w pokojach gościnnych więcej jest miejsc 
uŜytkowanych sezonowo. 

PowyŜsza tendencja nie dotyczy tylko miejsc noclegowych w pokojach gościnnych  
w gminach o bardzo małej atrakcyjności wypoczynkowej i krajoznawczej, co ilustruje rysunek 3. 
Przedstawione na tym rysunku wskaźniki względne dla pokoi gościnnych obliczone zostały  
w odniesieniu do wszystkich mieszkańców gmin miejsko-wiejskich, natomiast jako podstawę  
do wyznaczenia wskaźników dla kwater agroturystycznych przyjęto liczbę mieszkańców wsi. 
Ponadto uwzględnione zostały tylko trzy grupu jednostek samorządowych, poniewaŜ  
w województwie podlaskim nie występują gminy miejsko-wiejskie o najwyŜszej ocenie 
atrakcyjności wypoczynkowej lub krajoznawczej.  
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Rys.3. Miejsca noclegowe w kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych  

w gminach  miejsko-wiejskich województwa podlaskiego. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS  

oraz bazy gmin Instytutu Turystyki. 
 
Przedstawione na rysunku 3 dane wskazują, Ŝe podaŜ miejsc noclegowych w pokojach 

gościnnych jest w duŜym stopniu związana z atrakcyjnością wypoczynkową i krajoznawczą gmin 
miejsko-wiejskich, przy czym przewaŜającą formą są miejsca uŜytkowane sezonowo.  
W jednostkach, które uzyskały średnią ocenę dominuje podaŜ miejsc noclegowych w pokojach 
gościnnych, natomiast w gminach zakwalifikowanych jako tereny o bardzo małej atrakcyjności 
wypoczynkowej lub krajoznawczej dominuje podaŜ miejsc noclegowych w kwaterach 
agroturystycznych. 

 
ZaleŜność poziomu rozwoju bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania  

od walorów wypoczynkowych gminy 
 
Opracowana przez Instytut Turystyki baza gmin poza oceną atrakcyjności 

wypoczynkowej i krajoznawczej jednostek dokonanej na skali porządkowej, uwzględnia równieŜ 
cechę odzwierciedlającą walory wypoczynkowe gmin, mierzoną na skali ilorazowej. Celem 
określenia występujących zaleŜności między poziomem rozwoju bazy noclegowej 
indywidualnego zakwaterowania a atrakcyjnością wypoczynkową gmin, wykorzystano cechę 
„Udział walorów wypoczynkowych w powierzchni gminy”. 

Wartości współczynników korelacji, ilustrujące zaleŜność poziomu rozwoju bazy 
noclegowej indywidualnego zakwaterowania od udziału walorów wypoczynkowych  
w powierzchni gminy przedstawia rysunek 4. Obliczenia uwzględniają tylko jednostki 
posiadające zaewidencjonowaną w urzędzie gminy taką bazę noclegową. 
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Rysunek 4. Współczynniki korelacji między udziałem walorów wypoczynkowych w powierzchni gminy  

a miernikami natęŜenia wyposaŜenia gmin w bazę noclegową indywidualnego zakwaterowania. 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS  

oraz bazy gmin Instytutu Turystyki. 
 
Przedstawione na rysunku 4 wartości współczynników korelacji wskazują na istotną 

zaleŜność poziomu rozwoju bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania od udziału 
walorów wypoczynkowych w powierzchni gminy. Tylko w przypadku obiektów i miejsc 
noclegowych uŜytkowanych sezonowo w kategorii pokoje gościnne, ta zaleŜność jest nieistotna. 
Liczba obiektów oraz miejsc noclegowych zaewidencjonowanych w urzędzie gminy, zarówno  
o uŜytkowaniu całorocznym jak teŜ sezonowym, w większym stopniu jest uzaleŜniona od udziału 
walorów wypoczynkowych w powierzchni jednostki w przypadku kwater agroturystycznych niŜ 
pokoi gościnnych. 

Uwzględniając przestawione w poprzednim rozdziale występujące zróŜnicowanie 
między poziomem rozwoju analizowanych form bazy noclegowej w gminach miejsko-wiejskich  
i wiejskich, dalszą analizę zaleŜności przeprowadzono oddzielnie w tych grupach jednostek. 

 
ZróŜnicowanie bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania  

na obszarach wiejskich województwa podlaskiego 
 
Poziom rozwoju bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w województwie 

podlaskim wykazuje duŜe zróŜnicowanie w grupach jednostek, wyodrębnionych pod względem 
atrakcyjności wypoczynkowej i krajoznawczej oraz w poszczególnych typach gmin. Występujące 
między gminami miejsko-wiejskimi i wiejskim zróŜnicowanie zaleŜności podaŜy obiektów  
i miejsc noclegowych od udziału walorów wypoczynkowych w powierzchni jednostek 
posiadających bazę noclegową ilustruje rysunek 5. 
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Rysunek 5. Współczynniki korelacji między wskaźnikami podaŜy kwater agroturystycznych i pokoi 

gościnnych (razem) a udziałem walorów wypoczynkowych w powierzchni gminy. 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS  

oraz bazy gmin Instytutu Turystyki. 
 
Przedstawione na rysunku 5 współczynniki korelacji wskazują na brak zaleŜności między 

podaŜą bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania a udziałem walorów wypoczynkowych 
w powierzchni gmin miejsko-wiejskich oraz na występowanie istotnej zaleŜności zgodnej  
dla obiektów i miejsc noclegowych (ogółem, o uŜytkowaniu całorocznym i sezonowym)  
w gminach wiejskich. Przy czym większą siła związku charakteryzują się obiekty i miejsca 
noclegowe o uŜytkowaniu całorocznym. 

Analizowana dla poziomu rozwoju całej bazy noclegowej indywidualnego 
zakwaterowania zaleŜność została potwierdzona dla poszczególnych jej rodzajów w gminach 
wiejskich. Zarówno w przypadku kwater agroturystycznych, jak teŜ  pokoi gościnnych uzyskano 
istotne zaleŜności zgodne. Natomiast w gminach miejsko-wiejskich wystąpiło zróŜnicowanie 
zaleŜności od udziału walorów wypoczynkowych dla poszczególnych rodzajów bazy 
noclegowej. Współczynniki korelacji w obydwóch typach gmin przedstawia rysunek 6 dla pokoi 
gościnnych oraz rysunek 7 dla kwater agroturystycznych  W obliczeniach uwzględnione zostały 
tylko jednostki samorządowe posiadające zaewidencjonowana w urzędzie gminy bazę noclegową 
indywidualnego zakwaterowania. 

Przedstawione na rysunku 6 wartości współczynników korelacji wskazują  
na porównywalną w obydwóch typach gmin zaleŜność wyposaŜenia gmin w miejsca noclegowe 
o uŜytkowaniu całorocznym w pokojach gościnnych od udziału walorów wypoczynkowych  
w powierzchni jednostek. Natomiast największe róŜnice dotyczą miejsc noclegowych 
uŜytkowanych sezonowo, w gminach miejsko-wiejskich występuje brak związku między 
wskaźnikiem poziomu rozwoju tego rodzaju bazy noclegowej od walorów wypoczynkowych 
jednostki.  
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Rysunek 6. Współczynniki korelacji między wskaźnikami podaŜy pokoi gościnnych  a udziałem walorów 
wypoczynkowych w powierzchni gmin posiadających bazę noclegową indywidualnego zakwaterowania. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS  
oraz bazy gmin Instytutu Turystyki. 
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Rysunek 7. Współczynniki korelacji między wskaźnikami podaŜy kwater agroturystycznych  

a udziałem walorów wypoczynkowych w powierzchni gmin posiadających  
bazę noclegową indywidualnego zakwaterowania. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS  
oraz bazy gmin Instytutu Turystyki. 

 
Przedstawione na rysunku 7 współczynniki korelacji wskazują na istotną zaleŜność 

wskaźnika podaŜy kwater agroturystycznych od udziału walorów wypoczynkowych  
w powierzchni gmin wiejskich, zarówno w przypadku obiektów jak tez miejsc noclegowych. 
Natomiast w gminach miejsko-wiejskich poziom wyposaŜenia w kwatery agroturystyczne  
o uŜytkowaniu całorocznym jest niezaleŜny os udziału walorów wypoczynkowych,  
a w przypadku obiektów  miejsc noclegowych uŜytkowanych sezonowo występuje zaleŜność 
przeciwna. Na taki kierunek zaleŜności  ma wpływ m.in. fakt, Ŝe gminy o największym udziale 
walorów wypoczynkowych w powierzchni jednostki: Czarna Białostocka (87,2%)  
oraz Wasilków (70,8%) nie posiadają w kwaterach agroturystycznych miejsc noclegowych 
uŜytkowanych sezonowo; natomiast w gminach, które nie mają Ŝadnych walorów 
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wypoczynkowych występują w kwaterach agroturystycznych miejsca noclegowe uŜytkowane 
sezonowo, np.: Goniądz (67), Kleszczele (13), Suchowola (11). 

 
Podsumowanie 

 
W gminach wiejskich województwa podlaskiego występują głównie kwatery 

agroturystyczne, natomiast w gminach miejsko-wiejskich dominują pokoje gościnne jako forma 
bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania. W kwaterach agroturystycznych występuje 
przewaga miejsc noclegowych o uŜytkowaniu całorocznym, natomiast w pokojach gościnnych 
więcej jest miejsc uŜytkowanych sezonowo. 

Poszczególne rodzaje bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania: kwatery 
agroturystyczne oraz pokoje gościnne wykazują istotne zaleŜności zgodne od udziału walorów 
wypoczynkowych w powierzchni gmin wiejskich, zarówno w przypadku obiektów jak teŜ miejsc 
noclegowych (ogółem, o uŜytkowaniu całorocznym oraz sezonowym). 

W gminach miejsko-wiejskich występuje zróŜnicowanie analizowanej zaleŜności  
dla poszczególnych rodzajów bazy noclegowej. Uzyskane wyniki wskazują na brak związku 
między wskaźnikiem poziomu rozwoju pokoi gościnnych uŜytkowanych sezonowo od walorów 
wypoczynkowych jednostki, oraz istotną zaleŜność zgodną w przypadku uŜytkowania 
całorocznego. Poziom wyposaŜenia w kwatery agroturystyczne o uŜytkowaniu całorocznym jest 
niezaleŜny os udziału walorów wypoczynkowych, a w przypadku obiektów  miejsc noclegowych 
uŜytkowanych sezonowo występuje zaleŜność przeciwna. 
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Łąki Czerskie w aspekcie florystycznym 
 

Andrzej Sabiniarz, Stanisław Kozłowski  
 
 

Streszczenie 
 

Celem naszych badań było poznanie szaty roślinnej Łąk Czerskich dla wskazania jej monitoringu 
w przyszłości. Prace badawcze prowadzono na dwóch  kompleksach łąkowych w Mościskach 
(102 ha) i w Bielawach (170 ha) zlokalizowanych w okolicach miasta Czersk około 100 km na 
południe od Gdańska. Obydwa kompleksy łąkowe charakteryzują się zróŜnicowanym składem 
florystycznym swej runi. Wydzielono 7 typów florystycznych na obiekcie w Mościskach – typ 
wiechliny łąkowej, kłosówki wełnistej, kostrzewy czerwonej, wyczyńca łąkowego, mozgi 
trzcinowatej, tomki wonnej, owsicy omszonej. Największą powierzchnię zajmowała ruń typu 
wiechliny łąkowej. Wiechlina łąkowa była obecna w kaŜdym typie florystycznym runi, lecz 
róŜna była jej ranga – od gatunku dominującego po śladową obecność. Na kompleksie  
w Bielawach szata roślin była podobna. Poza runią zdominowaną przez wiechlinę łąkową 
wydzielono powierzchnię w której dominowała, wiechlina zwyczajna, kłosówka wełnista, tomka 
wonna, kostrzewa czerwona, mozga trzcinowata. Podczas prowadzenia badań udało się teŜ 
wyróŜnić osobliwości florystyczne – konietlicę łąkową (na obiekcie w Mościskach) i bobrek 
trójlistkowy (na obiekcie w Bielawach). Aktualna szata roślinna pozwala sądzić, Ŝe obydwa 
kompleksy łąkowe osiągnęły końcowy etap sukcesji roślinnej. W ujęciu perspektywicznym 
moŜliwe są pozytywne zmiany pod warunkiem zwiększenia Ŝyzności gleby, co moŜna osiągnąć 
poprzez nawoŜenie. 
Słowa kluczowe: Łąki Czerskie, aspekt florystyczny, jakość gleb, łąki trwałe 
 

Wprowadzenie 
 
 Poznanie flory kompleksów łąkowych stwarza podstawę ich paszowego wykorzystania.  
Znajomość aktualnego stanu ich szaty roślinnej stanowi teŜ punkt wyjścia do prognozowania  
jej zmian i wskazywania granicy wykorzystania. W szerokim zakresie poznano szatę roślinną 
wielu kompleksów łąkowych, bez względu na ich wielkość, w róŜnych regionach kraju. Spośród 
obiektów łąk trwałych Wielkopolski wymienić moŜna kompleksy łąk w dolinie Noteci i Baryczy, 
a takŜe rozciągające się pośród Kanałów Obrzańskich [Falkowski i Karłowska 1961].  

Kompleks Łąk Czerskich jest ewenementem z uwagi na jego trwałość i historię 
powstania. Dzieje tego obiektu opracował niedawno Sabiniarz [2006]. Ogromny ten obiekt nie 
ma jednak naleŜytego opracowania w sferze florystycznej. W przeszłości, tylko w ograniczonym 
stopniu, poznano niektóre enklawy Łąk Czerskich. Blisko 50 lat temu badania nad szatą roślinną 
przeprowadził Papke [1958]. W dwadzieścia pięć  lat później Szoszkiewicz i Czapiewski [1980], 
a jeszcze później Kozłowski, Jędrzejewski i Sabiniarz [1994]. Florystyczną oryginalnością 
kompleksu jest obecność w jego runi Trisetum flavescens – gatunku charakterystycznego dla łąk 
Pogórza. Niewątpliwie zachodzi pilna potrzeba pełnego poznania Łąk Czerskich w sferze 
florystycznej, ale takŜe w aspekcie paszowym, ekologicznym i krajobrazowym.  
 Celem pracy jest więc poznanie szaty roślinnej Łąk Czerskich dla wykazania czy 
moŜliwe jest dalsze paszowe wykorzystanie tego obiektu i sterowanie składem florystycznym 
jego runi dla zachowania trwałości.   
 

Miejsce i sposób prowadzenia badań 
 
Prace badawcze prowadzono na terenie dwóch kompleksów łąkowych połoŜonych  
w miejscowościach Mościska i Bielawy. Kompleks łąkowy w Mościskach, o powierzchni nieco 
ponad 102 ha, zlokalizowany jest przy trasie Czersk- Brusy, w odległości 2 km od Czerska.  
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Z trzech stron osłonięty jest lasem. Odsłonięty jest tylko wzdłuŜ drogi. Przez obiekt ten 
przepływa rzeka Czerska Struga. Kompleks łąkowy w Bielawach, o powierzchni blisko 170 ha, 
połoŜony jest równieŜ przy trasie Czersk-Brusy, lecz w odległości 10 km od Czerska. Obiekt ten 
zlokalizowany jest w dolinie rzeki Niechwaszcz.  

Powstanie Łąk Czerskich datuje się na  połowę XIX wieku [Sabiniarz 2006]. Według 
Knuta (1959) obiekt ten to typowe łąki trwałe załoŜone na glebie organicznej, murszowo-
torfowej, wytworzonej z torfów średniogłębokich. PodłoŜe stanowi piasek, czasami z domieszką 
gliny. W roku 1912 zastosowano napiaszczanie niektórych dzielnic (nazwa lokalna),  
czyli kompleksów łąkowych tworzących ten obiekt. Stosunki wodne kompleksów w Mościskach 
i Bielawach uregulowano sto lat temu i od tego czasu nie przeprowadzano większych prac 
melioracyjnych. Podsiąkowy system nawadniania, z siecią rowów otwartych zdaje, w dalszym, 
ciągu pozytywny egzamin. Powierzchnia obu kompleksów poprzecinana jest siecią rowów 
melioracyjnych, obecnie mocno spłyconych i częściowo porośniętych krzewami i trwałymi 
roślinami higrofilnymi. W ciągu swych przeszło półtora wiecznych dziejów obiekt był 
traktowany jako łąka kośna o róŜnym poziomie intensywności gospodarowania, zwłaszcza 
nawoŜenia i uŜytkowania.  

Jak podaje Dembek [1998] kompleks Mościska wyróŜnia się duŜą zdolnością 
lonotwórczą, a przy odpowiednim nawoŜeniu i systematycznym wałowaniu moŜe dostarczać 10 
ton siana z hektara. Plenność kompleksu w Bielawach dochodzi obecnie do 6 ton siana z 1 ha.  

Badania florystyczne na obu obiektach wykonane zostały w latach 1997-1999. Przy 
określaniu składu florystycznego runi I i II odrostu wykorzystano metodę Klappa [1929]. 
Poprzedzone one zostały pracami rozpoznawczymi w roku 1996 przez wyznaczenie stałych 
punktów odniesienia w układzie poziomym i pionowym, co doprowadziło do stworzenia swoistej 
siatki kartograficznej. W ten sposób lokalizowano wydzielone typy florystyczne runi, stosownie 
do systemu klasyfikacyjnego Prończuka [1965]. 

 
Wyniki badań 

 
Kompleks łąkowy w Mościskach 

 
Kompleks ten odznacza się wyraźnie zróŜnicowaną szatą roślinną, tak w sferze obecności 

określonych typów florystycznych, jak i ilościowego udziału poszczególnych gatunków w runi. 
Cechą charakterystyczną kompleksu jest dominacja traw. Nie ma takiej rozległej powierzchni, 
czy małej enklawy, na której wiodącą rolę posiadałyby gatunki spoza rodziny traw. Drugą cechą, 
równieŜ nader istotną, jest nieobecność lub śladowe ilości motylkowatych w runi. 

Spośród 21 gatunków traw występujących w runi tego kompleksu – 8 przejęło na siebie 
status dominanty lub kondominanty: wiechlina łąkowa, kłosówka wełnista, kostrzewa czerwona, 
wyczyniec łąkowy i kolankowaty, mozga trzcinowata, tomka wonna i owsica omszona. 
Wydzielono 7 typów florystycznych z wymienionymi gatunkami jako dominantami.  

Największy areał porastała ruń typu wiechliny łąkowej. Inne typy florystyczne 
zajmowały mniejsze powierzchnie. NiezaleŜnie od powierzchni pokrytych tymi typami 
florystycznymi zaznaczały swoją obecność, większe bądź mniejsze enklawy porośnięte runią 
mieszaną na których obok wymienionych wcześniej gatunków dominujących były obecne takŜe  
kondominanty. W ten sposób obok jednogatunkowych typów funkcjonowały kilkugatunkowe –  
z jedną lub dwoma kondominantami. Było ich wiele, a podano je równieŜ w tabeli 1. Tak więc 
obok runi typu wiechliny łąkowej występowała ruń wiechlinowo-kłosówkowa, czy teŜ 
wiechlinowo-kłosówkowo-tomkowa. Obok runi typu kostrzewy czerwonej - takŜe  
ruń zdominowana przez kostrzewę czerwoną, owsicę omszoną i kłosówkę wełnistą, czy teŜ ruń 
zdominowana przez wyczyńca łąkowego i wiechlinę łąkową obok runi wyczyńca łąkowego.  
Na uwagę zasługują powierzchnie zdominowane przez mozgę trzcinowatą i jej kondominanty. 
Rozciągały się one na stanowiskach dobrze uwilgotnionych, co umoŜliwiało pozyskiwanie 
wysokich plonów runi. Zaskakującym co do swoje obecności były enklawy zdominowane przez 
wyczyńca kolankowatego, takŜe w towarzystwie wiechliny łąkowej jako kondominanty. 
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Enklawy te były nadmiernie uwilgotnione, z wysokim poziomem wód gruntowych. Obecność 
runi typu kostrzewy czerwonej z tomką wonną i owsicą omszoną jako  kondominantami dowodzi 
o postepującym przesuszeniu gleby, co w efekcie przyczynia się do obniŜonego plonowania 
obiektu..  

 
Tabela 1.  

Typy florystyczne runi i ich modyfikacje na kompleksie łąkowym w Mościskach. 
Symbol Typ runi 

M1 

Wiechliny łąkowej 
Wiechliny łąkowej i kłosówki wełnistej 
Wiechliny łąkowej, kłosówki wełnistej i tomki wonnej 
Wiechliny łąkowej, kłosówki wełnistej i kostrzewy czerwonej   

M2 
Kłosówki wełnistej   
Kłosówki wełnistej i kostrzewy czerwonej   

M3 
Kostrzewy czerwonej   
Kostrzewy czerwonej i tomki wonnej 
Kostrzewy czerwonej, owsicy omszonej i kłosówki wełnistej 

M4 
Wyczyńca łąkowego 
Wyczyńca łąkowego i wiechliny łąkowej 
Wyczyńca kolankowatego i wiechliny łąkowej 

M5 

Mozgi trzcinowatej 
Mozgi trzcinowatej i wiechliny łąkowej 
Mozgi trzcinowatej i wyczyńca łąkowego 
Mozgi trzcinowatej i kłosówki wełnistej 

M6 
Tomki wonnej  
Tomki wonnej i kostrzewy czerwonej   

M7 
Owsicy omszonej 
Owsicy omszonej i tomki wonnej 

  
Gatunkiem obecnym w runi wszystkich typów była wiechlina łąkowa. Posiadała ona 

rangę dominanty, czy kondominanty, ale takŜe składnika runi o niewielkim udziale. Obecność 
tego gatunku w runi I odrostu, w zaleŜności od stanowiska, w trzyletnim okresie badań, 
kształtowała się w przedziale od 7 do 48%. Podobnie przedstawiał się udział tego taksonu w runi 
drugiego odrostu.  

 
Tabela 2.  

Procentowy udział zdjęć florystycznych z wiechliną łąkową. 
I odrost II odrost Przedział 

występowania 
w runi (%) 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

2,5 
17,5 
30,0 
17,5 
12,5 
12,0 
8,0 
0,0 
0,0 

7,5 
17,5 
17,5 
17,5 
22,5 
5,0 
5,0 
5,0 
2,5 

7,5 
10,0 
17,5 
22,5 
18,0 
12,5 
9,0 
3,0 
0,0 

0,0 
15,0 
22,5 
40,0 
15,0 
7,5 
0,0 
0,0 
0,0 

5,0 
12,5 
12,5 
40,0 
20,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
12,5 
20,0 
35,0 
32,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
Bardziej szczegółowo kwestię występowania wiechliny łąkowej przedstawiają dane  

w tabeli 2. Wiechlina łąkowa jest więc obecna w kaŜdym stanowisku, w kaŜdej enklawie  
bez względu na typ florystyczny runi jaki go porasta. 

Innym gatunkiem dość częstym na kompleksie łąkowym w Mościskach jest kłosówka 
wełnista. JednakŜe jej udział w runi był zdecydowanie mniejszy niŜ wiechliny łąkowej, o czym 
świadczą wyniki zamieszczone w tabeli 3. W runi I odrostu, w zaleŜności od stanowiska, jej 
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udział kształtował się w przedziale od 3 do 23%. Znaczną tendencją spadkową tego gatunku 
zanotowano w ostatnim roku badań, kiedy najwięcej było miejsc i płatów z 6-10% udziałem 
kłosówki w runi. Łatwo teŜ zauwaŜyć, Ŝe w runi drugiego odrostu, kaŜdego roku, kłosówka 
wełnista miała swój ilościowy udział większy niŜ w pierwszym odroście, bo w granicach 8-35%. 
Najwięcej, około 37,5% było jednak powierzchni na których była obecna w ilości od 16 do 20%. 

 
Tabela 3.  

Procentowy udział zdjęć florystycznych z kłosówką wełnistą. 
I odrost II odrost Przedział 

występowania  
w runi (%) 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

1-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 

12,5 
62,5 
20,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

10,0 
52,5 
25,0 
10,0 
2,5 
0,0 
0,0 

7,5 
57,5 
30,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
5,0 
32,5 
35,0 
20,0 
2,5 
5,0 

0,0 
2,5 
25,0 
37,5 
20,0 
10,0 
5,0 

0,0 
5,0 
22,5 
30,0 
27,5 
15,0 
0,0 

 
RównieŜ w występowaniu innych dominant czy kondominant moŜna dostrzec runi 

moŜna dostrzec apogeum ilościowego występowania i wielkości powierzchni na których pełnią 
swoją wiodącą funkcję.  
 
Kompleks łąkowy Bielawy 

  
Na wielogatunkowym kompleksie w Bielawach udało się wydzielić 6 typów 

florystycznych w których gatunkami dominującymi były: wiechlina łąkowa, wiechlina 
zwyczajna, tomka wonna, kłosówka wełnista, kostrzewa czerwona i mozga trzcinowata (tab. 4.). 
NiezaleŜnie od tych typów florystycznych spotykano ruń w której obok wymienionych wcześniej 
gatunków jako dominant występowały kondominanty (tab. 4). W ten sposób egzystowały 
powierzchnie z runią zdominowaną przez jeden gatunek z runią o dwóch, a nawet trzech 
gatunkach wiodących. I tak obok powierzchni porośniętej runią typu wiechliny łąkowej 
egzystowała ruń wiechlinowo-kłosówkowo-kostrzewowa. Obok powierzchni zajętej przez ruń 
zdominowaną przez mozgę trzcinowatą były obecne, takŜe miejsca i enklawy z runią mozgowo-
wiechlinową. 

 
Tabela 4.  

Typy florystyczne runi na kompleksie łąkowym w Bielawach. 
Symbol Typ runi 

B1 

Wiechliny łąkowej 
Wiechliny łąkowej i kłosówki wełnistej 
Wiechliny łąkowej, kłosówki wełnistej i tomki wonnej 
Wiechliny łąkowej, kłosówki wełnistej i kostrzewy czerwonej   

B2 
Wiechliny zwyczajnej 
Wiechliny zwyczajnej, wiechliny łąkowej, kostrzewy czerwonej i kłosówki wełnistej   

B3 

Tomki wonnej 
Tomki wonnej i wiechliny łąkowej 
Tomki wonnej, wiechliny łąkowej i kostrzewy czerwonej   
Tomki wonnej i kostrzewy czerwonej   

B4 
Kłosówki wełnistej   
Kłosówki wełnistej i kostrzewy czerwonej   

B5 
Kostrzewy czerwonej   
Kostrzewy czerwonej i kłosówki wełnistej   

B6 
Mozgi trzcinowatej 
Mozgi trzcinowatej i wiechliny łąkowej 
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RównieŜ na tym kompleksie łąkowym wiechlina łąkowa okazała się gatunkiem 
wiodącym, w postaci dominanty i kondominanty tworząc określone typy florystyczne, ale takŜe 
pojawiała się w niewielkim udziale na całym kompleksie, w runi innych, nie wiechlinowych 
typów. Jaki jest obraz wiechlinowego występowania w runi kompleksów w Bielawach dostrzec 
moŜna przez analizę danych zamieszczonych w tabeli 5. 

 
Tabela 5.  

Procentowy udział zdjęć florystycznych z wiechliną łąkową. 
I odrost II odrost Przedział 

występowania w 
runi (%) 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

<15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41 > 

12,7 
28,6 
23,8 
17,5 
10,3 
4,7 
2,4 

6,1 
33,5 
26,4 
19,0 
8,2 
4,0 
3,0 

15,1 
29,4 
22,1 
18,2 
9,1 
3,0 
3,0 

3,0 
9,1 
21,2 
24,2 
30,3 
6,1 
6,0 

3,0 
3,0 
36,4 
27,3 
18,2 
6,1 
3,0 

3,0 
6,1 
39,4 
24,2 
21,2 
3,0 
3,0 

 
Corocznie wiosną najczęściej spotykano ruń I odrostu z udziałem 16-20% wiechliny,  

a w przypadku drugiego odrostu z udziałem 20-30%. MoŜna więc sądzić, Ŝe warunki bardziej 
sprzyjające rozwojowi posiadała wiechlina latem - w drugim odroście, niŜ wiosną - w odroście I. 
Stwierdzenie, Ŝe wiechlina łąkowa była rośliną wszechobecną na kompleksie łąkowym  
w Bielawach jest jak najbardziej prawidłowe. 

 
Tabela 6.  

Procentowy udział zdjęć florystycznych z kłosówką wełnistą. 
I odrost II odrost Przedział 

występowania 
w runi (%) 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

<10 
11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31 > 

59,7 
19,3 
15,0 
6,0 
0,0 
0,0 

63,6 
18,2 
12,1 
6,1 
0,0 
0,0 

66,7 
21,2 
12,1 
0,0 
0,0 
0,0 

21,2 
42,4 
12,1 
9,1 
12,1 
3,0 

15,2 
27,3 
30,3 
15,2 
3,0 
9,1 

21,2 
42,4 
12,1 
13,1 
11,2 
0,0 

 
Analogiczne było zachowanie się kłosówki wełnistej (tab. 6). Wiosną najczęściej 

spotykano ruń, w której występowała ona w udziale do 10%, natomiast latem, w II odroście  
w przedziale 11-15%. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe  latem istnieją warunki siedliskowe bardziej 
sprzyjające jej rozwojowi niŜ wiosną. Zachowanie się innych dominant runi miało takŜe swoją 
specyfikę. Kostrzewa czerwona najbardziej ekspansywna była latem najczęściej zaznaczając  
swoją obecność w 6-10% udziale runi. Natomiast tomka wonna była najbardziej Ŝywotna wiosną. 
W pierwszym odroście jej udział w runi najczęściej kształtował się w przedziale 31-35%. Latem 
prawie zawsze w przedziale 6-15% składu runi. 

 
Omówienie wyników 

 
Obydwa kompleksy łąkowe charakteryzują się runią wielogatunkową złoŜoną z traw, 

motylkowatych i ziół. W runi łąki w Mościskach stwierdzono ogółem 74 gatunki, w tym 21  
to trawy, 39 to zioła i zaledwie 4 gatunki motylkowatych. Łąka w Bielawach była „gatunkowo” 
nieco uboŜsza – 61 gatunków, w tym 17 traw, 31 ziół i 3 rośliny motylkowate. Roślinność 
niepoŜądana była, na jednym i drugim obiekcie reprezentowana przez 10 taksonów. Udział 
poszczególnych gatunków był, jak juŜ wielokrotnie podkreślano, zróŜnicowany. Występujące 
najliczniej stwarzały podstawę wydzielenia osobnych typów florystycznych. Nie było ich wiele 
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jak na tak duŜe kompleksy. Natomiast i to uznać naleŜy za cechę charakterystyczną obiektów, 
wykazywały one znaczne modyfikacje florystyczne za sprawą kondominant. W tym kontekście 
obydwa kompleksy uznać naleŜy za typowe łąki trwałe, zawsze uŜytkowane - głównie kośnie. 
Ruń obu kompleksów łąkowych,  w sferze jakościowej i ilościowej okazała się bardzo podobna 
do wykazywanych przez Grynię [1996], Baryłę i Wardę [1999], Kryszak [2001], Kostucha 
[1979], Kozłowskiego i Swędrzyńskiego [1996] oraz wielu innych. 

Gatunkiem dominującym w runi obydwu kompleksów lub występującym w nieco 
mniejszych ilościach jest wiechlina łąkowa. Jej obecność potwierdza znaną florystyczną regułę, 
Ŝe gleby organiczne, bez względu na stopień murszenia, stanowią doskonałe warunki do jej 
rozwoju. Z badań Sabiniarza i Kozłowskiego [2009] wynika, Ŝe oba kompleksy odznaczają  
się bardzo wysoką lub wysoką zawartością fosforu (do 74 mg w 100 g gleby), niewielką potasu 
(do 13 mg), a bardzo małą ilością magnezu (do 4 mg). Nie bez znaczenia  jest takŜe zawartość 
azotu, z reguły wysoka w glebach organicznych, lecz o róŜnym stopniu dostępności dla roślin. 
Takie właśnie warunki glebowe determinują szatę roślinną obu obiektów, zwłaszcza  
w odniesieniu do wiechliny łąkowej. Niewątpliwie równieŜ na tych kompleksach dawały o sobie 
znać allelopatyczne właściwości wiechliny łąkowej, dostrzeŜone między innymi przez Lipińską  
i Harkot [1999] oraz Trąbę i Wyłupek [2001]. 

Występowanie licznych typów florystycznych runi stwarza teŜ moŜliwość oceny  
ich wartości uŜytkowej. Rezultaty badań, przy wykorzystaniu systemu Filipka [1984] 
przedstawiono w syntetycznym ujęciu w tabeli 7. Jak się okazuje, w tym systemie 
najwartościowszą jest ruń wiechlinowa i wyczyńcowa. Najsłabiej prezentuje się ruń tomki 
wonnej i owsicy omszonej. 

 
Tabela 7.  

Wartość uŜytkowa typów florystycznych runi kompleksów łąkowych  
w Mościskach i w Bielawach (LWU). 

Typ runi Mościska Bielawy 
Wiechliny łąkowej 
Kłosówki wełnistej 
Mozgi trzcinowatej 
Kostrzewy czerwonej 
Tomki wonnej 
Owsicy omszonej 
Wyczyńca łąkowego 
Wiechliny zwyczajnej 

7,09 
6,41 
6,74 
6,42 
5,67 
5,68 
7,24 
- 

7,21 
6,11 
6,45 
5,91 
5,76 
- 
- 
6,78 

 
Kompleks łąkowy w Mościskach był w przeszłości obiektem szerokich badań 

florystycznych przez Papkego [1958], a więc prowadzonych w około 100 lat po stworzeniu tego 
obiektu łąkowego. Odnosząc określony przez niego skład florystyczny runi tego kompleksu  
do stanu stwierdzonego w badaniach własnych poprzez analizę zdjęć florystycznych wykonanych 
w miejscach gdzie występował dany gatunek otrzymuje się ciekawy obraz (tab. 8.). 

Niektóre gatunki, jak wiechlina łąkowa i kłosówka wełnista czy babka lancetowata  
są zawsze obecne w runi, tak przed pięćdziesięciu laty jak i współcześnie. Inne, jak kupkówka 
pospolita czy rajgras wyniosły, zmniejszyły stan procentowy. Jeszcze inne jak kostrzewa 
czerwona i wyczyniec łąkowy występowały rzadko, natomiast aktualnie są obecne  w kaŜdym 
stanowisku, w kaŜdym zdjęciu florystycznym. PowyŜsze uwagi wskazują na daleko idące zmiany 
szaty roślinnej tego kompleksu. 
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Tabela 8.  
Zmiany w występowaniu roślinnych elementów runi kompleksu łąkowego w Mościskach. 

% zdjęć w których stwierdzono obecność gatunku 
Gatunek 

Wg Papke [1958] Wg badań własnych 
Wiechlina łąkowa 
Kłosówka wełnista 
Kupkówka pospolita 
Babka lancetowata 
Barszcz zwyczajny 
Pasternak zwyczajny 
Dzięgiel leśny 
Owsica omszona 
Krwi ściąg lekarski 
Rajgras wyniosły 
Wyczyniec łąkowy 
Kostrzewa czerwona 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
67 
67 
67 
33 
33 

100 
100 
27 
95 
72 
2 
20 
100 
7 
2 
100 
100 

 
 
Godny uwagi jest fakt prowadzenia na tym kompleksie badań fitosocjologicznych przez 

Szoszkiewicza i Czapiewskiego [1980]. Porównując wyniki badań tych obiektów  
z wcześniejszym o 25 lat badaniem Papkego [1958] oraz wykazem badań własnych 
zrealizowanych 25 lat później daje się uchwycić obecność ciekawych sukcesji roślinnych. MoŜna 
więc stwierdzić, ze kompleks w Mościskach osiągnął bowiem stadium sukcesyjne jakim jest 
wiechlina łąkowa. 

 
 
Ruń typu  
ostroŜenia lancetowatego  
i dzięgiela leśnego 

25 lat 
→ 

Ruń typu  
wyczyńca łąkowego 

25 lat 
→ 

Ruń typu  
wiechliny łąkowej 

Ruń typu  
rajgrasu wyniosłego 

25 lat 
→ 

Ruń typu  
wyczyńca łąkowego 

25 lat 
→ 

Ruń typu  
wiechliny łąkowej 

Ruń typu  
rajgrasu wyniosłego 

25 lat 
→ 

Ruń typu  
konietlicy łąkowej 

25 lat 
→ 

Ruń typu  
wiechliny łąkowej 

 
 
Ewenementem florystycznym kompleksu w Mościskach jest konietlica łąkowa. Zarówno 

Papke [1958] jak i Szoszkiewicz i Czapiewski [1980] nie wyjaśniają powodów jej obecności na 
tym obiekcie. W badaniach własnych stwierdzono jej obecność w ponad 50 % wykonanych zdjęć 
florystycznych, lecz w minimalnych ilościach. Przed 50 laty było jej mniej skoro stwierdzono jej 
obecność w 38% wykonanych zdjęć, lecz przy większym ilościowym jej udziale w runi. Inną 
osobliwością florystyczną, tylko kompleksu w Bielawach, jest bobrek trójlistkowy dostrzeŜony w 
wielu punktach kompleksu – w blisko 40 % wykonanych zdjęć.  

 
Wnioski 

 
1. Kompleksy łąk trwałych w Mościskach i w Bielawach, tworzące zasadniczy trzon 

wielkiego obiektu Łąk Czerskich, wyróŜniają się wielogatunkową runią złoŜoną przede 
wszystkim z traw i ziół przy śladowych ilościach motylkowatych oraz niewielkiej ilości 
roślin niepoŜądanych. Z tego powodu oba kompleksy uznać naleŜy za interesujące 
paszowiska dostarczające zielonki do bezpośredniego skarmiania lub jej suszenia  
z przeznaczeniem na siano. Zachowanie obiektu w sferze trwałości kompleksów musi 
być waŜniejsze niŜ wielkość pozyskanych z nich plonów. 

2. Wiechlina łąkowa okazała się gatunkiem najczęściej występującym w runi obydwu 
kompleksów – przy zróŜnicowanym ilościowym udziale – od dominacji do śladowej 
ilości. W istniejących tutaj warunkach siedliskowych, zwłaszcza wysokiej zawartości 
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fosforu a niewielkiej potasu w glebie, osiągnęła kres swojego rozwoju. Tylko poprzez 
zmianę warunków siedliskowych moŜliwa jest zmiana składu florystycznego runi  
i ograniczenie udziału wiechliny łąkowej na rzecz bardziej wydajnych gatunków traw. 

3. Osobliwością florystyczną kompleksu łąkowego w Mościskach pozostaje w dalszym 
ciągu konietlica łąkowa. Dla jej utrzymania zasadne jest stworzenie warunków bardziej 
sprzyjających jej rozwojowi poprzez wzbogacanie gleby w azot i potas, dostarczany  
w nawozach mineralnych, stosownie do jej wymagań pokarmowych. Konieczne jest teŜ 
zachowanie dotychczasowego sposobu uŜytkowania z defoliowaniem nie częstszym niŜ 
dwukrotnie. 

4. Obecność bobrka trójlistkowego w runi kompleksu w Bielawach stawia pod znakiem 
zapytania zasadność uŜytkowania. JednakŜe defoliacja runi, nie częstsza niŜ dwukrotna 
w okresie wegetacji, musi być przeprowadzana aby uniemoŜliwi ć wnikanie do darni 
krzewów i drzew. 

5. Względy florystyczne kompleksów łąkowych w Mościskach i w Bielawach przemawiają 
za ich dalszym utrzymywaniem. Nie moŜna w wykształcony przez dziesięciolecia 
ekosystem łąkowy ingerować na drodze nieprzemyślanych antropologicznych działań 
aby nie wywoływać niekorzystnych zmian florystycznych. 
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Floristic aspects of Czersk Meadows 
 

Abstract 
 

 The aim of our investigations was to recognise the plant cover of Czersk Meadows in 
order to prepare its monitoring in future. Experiments were carried out on two meadow 
complexes: one in Mościska (102 ha) and the other in Bielawy (170 ha) situated in the 
neighbourhood of the town of Czersk, about 100 km south of Gdańsk. Both meadow complexes 
are characterised by diversified floristic composition of their swards. In the case of the Mościska 
object, seven floristic types were distinguished – Kentucky bluegrass type, velvet grass type, reed 
fescue type, meadow foxtail type and reed canary grass type, hairy oat grass.                                                                                                           
The most extensive area was occupied by the Kentucky bluegrass type sward. Kentucky 
bluegrass type was found present in each floristic type of sward, although its rank was different – 
from the dominant species to only traces of its presence. The plant cover in the Bielawy complex 
was similar. Apart from the sward dominated by Kentucky bluegrass type, areas with the 
domination of rough meadow grass, sweet vernal grass and velvet grass, reed fescue and reed 
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canary grass were also determined. In the course of the performed investigations, it was also 
possible to identify such floristic peculiarities as: yellow oat grass (object in Mościska) and 
bogbean (object in Bielawy). The current plant cover indicates that both meadow complexes 
reached their final stage of plant succession. In long-term perspective, positive changes are 
possible on condition that soil fertility is increased which is easily achieved by fertilisation. 
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Łąki Czerskie w aspekcie ekologicznym 
 

Andrzej Sabiniarz, Stanisław Kozłowski  
 
 

Streszczenie 
 
Prace badawcze prowadzono na dwóch  kompleksach łąkowych w miejscowościach 

Mościska i Bielawy połoŜonych niedaleko Czerska około 100 km na południe od Gdańska. Prace 
przebiegały w trzech kierunkach – nad jakością gleby i siedliskiem łąkowym oraz nad wpływem 
łąk na zawartość biogenów w wodzie rzek, które przez te kompleksy przepływają – Czerska 
Struga w Mościskach i Niechwaszcz w Bielawach. Gleby obydwu kompleksów charakteryzuje  
lekko kwaśny odczyn, średnia zawartość fosforu oraz niedobór potasu i magnezu. Takimi 
parametrami jakościowymi odznaczają się gleby organiczne, charakterystyczne dla większości 
łąk trwałych. Warunki siedliskowe obu kompleksów w sferze światła temperatury i uwilgotnienia 
uznać naleŜy jako przeciętne i nie sprzyjające rozwojowi roślinności o duŜym potencjale 
produkcyjnym. Stwierdzenie to znajduje teŜ potwierdzenie w sferze jakości gleby. Spoglądając 
na obydwa kompleksy w aspekcie  ekologicznym moŜna stwierdzić, Ŝe bez zmiany warunków 
siedliskowych i glebowych nie jest moŜliwa poprawa składu florystycznego runi. Łąki trwałe 
determinują jakość wody rzek, które przepływają przez oba kompleksy. Zawartość biogenów  
w wodzie kształtuje się na minimalnym poziomie tak w odniesieniu do sfery pitnej jak  
i środowiskowej. Ze względów ekologicznych oba kompleksy muszą być zachowane przy 
równoczesnym umiarkowanym paszowym ich wykorzystaniu. 
Słowa kluczowe: Łąki Czerskie, aspekt ekologiczny, jakość gleb, biogeny w wodzie, łąki trwałe 

 
Wprowadzenie 

 
Poznawanie ekologicznej funkcji kompleksów łąkowych nie przestaje być waŜnym  

i aktualnym wyzwaniem i zadaniem. Niewątpliwie badania o charakterze ekologicznym mają 
szeroki zakres i dotyczą wielu aspektów. Obejmują, przede wszystkim, poznawanie gleby,  
z szerokim spektrum jej właściwości fizycznych i chemicznych, warunków termicznych, 
świetlnych i wilgotnościowych siedliska, a wszystko w powiązaniu z szatą roślinną obiektu.  
Prace badawcze z tego zakresu są prowadzone zarówno na duŜych kompleksach łąk trwałych jak 
i na małych obiektach łąkowych [Falkowski i Karłowska 1961, Kozłowski 1995]. W przeszłości 
realizacja takich prac była pochodną badań florystycznych. Szata roślinna łąk stanowi bowiem 
odzwierciedlenie warunków panujących w siedlisku [Grynia 1974]. Współcześnie podejmuje się, 
na szeroką skalę, badania nad ukazywaniem ekologicznej roli kompleksów łąkowych, tak waŜnej 
w kształtowaniu środowiska przyrodniczego [Trzcińska i wsp. 2001, Wyłupek 2006, Kozłowski  
i wsp. 2006].  

Celem naszych badań była ocena Łąk Czerskich w sferze ich siedliska to znaczy 
warunków wilgotnościowych, termicznych i świetlnych, a takŜe odczynu gleby i zawartości  
w niej niektórych składników pokarmowych. Celem podjętych prac badawczych było takŜe  
poznanie wpływu szaty roślinnej kompleksów na skład mineralny wody przepływających przez 
nie cieków.  
 

Miejsce i sposób przeprowadzenia badań 
  
Prowadzone w latach 1997-1999 prace badawcze nad warunkami siedliskowymi Łąk 

Czerskich były komplementarne wobec badań florystycznych. Ten zakres badań miał pomóc  
w wyjaśnianiu zróŜnicowania florystycznego. Obiektem badawczym były dwa kompleksy 
łąkowe – w Mościskach i w Bielawach. Dzieje powstania tych kompleksów, ich uŜytkowania  
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i pielęgnacji przedstawił Sabiniarz [2006] w odrębnej pracy. Sposób prowadzenia badań 
florystycznych na tych kompleksach opisali szeroko Sabiniarz i Kozłowski [2009]. 

Badania glebowe, polegające na pobieraniu próbek gleby dla oznaczania jej odczynu 
oraz zawartości fosforu, potasu i magnezu prowadzono na powierzchniach zajętych przez 
wydzielone typy florystyczne runi. Odczyn gleby oznaczono w roztworze chlorku potasu. 
Zawartość potasu i fosforu oznaczano metodą Egnera-Rhiema, a magnezu metodą 
Schachtschabela [Mocek i wsp. 1997]. Ogółem pobrano 73 próby gleby dokonując 292 oznaczeń 
parametrów glebowych.  

Warunki świetlne, termiczne i wilgotnościowe tych kompleksów charakteryzowano 
przez wykorzystanie systemu klasyfikacyjnego Ellenberga i współautorów [1991]. Dla określenia 
warunków świetlnych wykorzystano wskaźnik L ze skalą wartości od 1 do 9, uwarunkowań 
termicznych – wskaźnik T, równieŜ ze skalą od 1 do 9, a warunków wilgotnościowych wskaźnik 
F ze skalą wartości od 1 do 12. Do obliczeń wartości tych wskaźników wykorzystano parametry 
dotyczące ilościowego występowania poszczególnych gatunków w określonych typach 
florystycznych runi kompleksów wcześniej juŜ wydzielonych przez Sabiniarza i Kozłowskiego 
[2009].Wartości poszczególnych wskaźników jak podano w pracy wyprowadzono z 432 danych 
poszczególnych parametrów wskaźnikowych.  

Po zakończeniu tego zakresu badań podjęto trzyletnie prace nad określeniem wpływu 
szaty roślinnej na jakość wody cieków przepływających przez te kompleksy, to znaczy Czerskiej 
Strugi - na obiekcie w Mościskach i Niechwaszcza - na obiekcie w Bielawach. Na obu ciekach 
pobierano wodę w momencie wpływu (wejścia) na kompleks i wypływu (wyjścia) z kompleksu. 
Pomiędzy nimi wyznaczono trzy dodatkowe punkty rozmieszczone w równomiernych odstępach. 
Próbki wody do badań analitycznych pobierano trzykrotnie w okresie wegetacji. W wodzie 
oznaczano zawartość azotu azotanowego, fosforu i magnezu metodą kolorymetryczną), wapnia  
i chlorków (metodą miareczkową), siarczany (metodą nefelometryczną) oraz potas, sód, Ŝelazo, 
magnez, kadm, miedź, ołów i cynk (metodą absorpcji spektrofotometrycznej). W 90 próbach 
wody wykonano 1260 oznaczeń badanych biogenów. 
 

Wyniki badań 
 

Kompleks łąkowy w Mościskach 
 

Na tym kompleksie łąkowym wydzielono 7 typów florystycznych runi – wiechliny 
łąkowej, kłosówki wełnistej, kostrzewy czerwonej, wyczyńca łąkowego i wyczyńca 
kolankowatego, mozgi  trzcinowatej, tomki wonnej i owsicy omszonej. Typy te miały swoje 
florystyczne modyfikacje przez obecność kondominant. Szczegółowy ich opis znajduje  
się w pracy Sabiniarza i Kozłowskiego [2009]. W niniejszej pracy dotyczącej ekologicznych 
aspektów tego kompleksu łąkowego wykorzystano wyniki badań własnych przedstawione  
z zachowaniem wydzielonych 7 typów florystycznych bez ich modyfikacji i przy zachowaniu 
oznaczeń (M1-M7) jak podano we wcześniejszej publikacji. 

Wyniki badań glebowych tego kompleksu, w sferze odczynu oraz zawartości fosforu, 
potasu i magnezu zamieszczono w tabeli 1. Jak się okazuje gleba charakteryzuje się lekko 
kwaśnym odczynem, gdyŜ pH kształtuje się w przedziale od 5,5 do 6,0. Wobec tak niewielkiego 
zróŜnicowania nie stwierdzono zaleŜności pomiędzy odczynem gleby a wykształcaniem typów 
florystycznych runi. 

W przypadku badanych składników, to znaczy fosforu, potasu i magnezu daje  
się zauwaŜyć znaczne zróŜnicowanie w ich ilościowym występowaniu. Zawartość fosforu uznać 
naleŜy za wysoką lub bardzo wysoką, chociaŜ wahała się ona w szerokich granicach od 14,0  
do 64,0 mg w 100 g gleby. W sferze ilościowego występowania tego pierwiastka i szaty roślinnej 
moŜna dostrzec pewne zaleŜności. Powierzchnie łąki zdominowana przez wyczyńca 
kolankowatego, mozgę trzcinowatą i wyczyńca łąkowego wykazują bardzo wysokie zawartości 
fosforu od 30,1 do 64,0 mg na 100 g gleby. Powierzchnie porośnięte przez ruń wiechlinową,  
to znaczy z wiechliną łąkową jako dominantą oraz przy współudziale innych kondominant, 



A. Sabiniarz, S. Kozłowski 242 

wykazywały udział fosforu w granicach 23,2 – 32,2 mg. Wykryte ilości fosforu klasyfikują glebę 
równieŜ tą jako bardzo bogatą pod względem tego pierwiastka. Natomiast najmniejsze ilości 
fosforu stwierdzono w glebie pokrytej roślinnością zdominowaną przez owsicę omszoną, tomkę 
wonną i kłosówkę wełnistą – od 14,0 do 19,5 mg w 100 g gleby. JednakŜe i takie wartości dają 
podstawy do stwierdzenia, Ŝe gleby badanego kompleksu wyraŜa wysoka zawartość fosforu. 

 
Tabela 1.  

Odczyn i skład chemiczny gleby poszczególnych typów florystycznych runi kompleksu 
łąkowego w Mościskach. 

Zawartość mg/100g gleby Symbol typów 
zbiorowiska 

Typ runi pH 
P2O5 K2O Mg 

M1 Wiechliny łąkowej 5,9 28,2 10,9 3,8 
M2 Kłosówki wełnistej 5,8 20,7 8,2 3,0 
M3 Kostrzewy czerwonej 5,9 27,3 9,2 4,2 
M4 Wyczyńca łąkowego 5,7 40,1 11,3 3,6 
M5 Mozgi trzcinowatej 5,5 40,7 13,2 3,1 
M6 Tomki wonnej 5,8 18,0 6,8 4,1 
M7 Owsicy omszonej 6,0 15,4 7,0 3,7 
 

Oceniając glebę kompleksu w Mościskach przez pryzmat potasu naleŜy zauwaŜyć bardzo 
niski jego poziom – przeciętnie 10 mg w 100 g gleby. ZróŜnicowanie jest znaczne i zapewne ma 
związek z typem florystycznym runi. Na powierzchniach gdzie porasta ruń typu wyczyńca 
łąkowego i kolankowatego oraz  mozgi trzcinowatej poziom potasu oscyluje wokół 13,0 mg, tam 
gdzie dominuje wiechlina łąkowa – około 10 mg w 100 g gleby. A więc są to ilości 
umoŜliwiające klasyfikację gleby jako niską czy bardzo niską w sferze potasu.  
Jeszcze trudniejsza sytuacja zaistniała w przypadku powierzchni porośniętych runią z dominacją 
owsicy omszonej, tomki wonnej, kłosówki wełnistej gdzie stwierdzono poziom około 5 mg  
w 100 g gleby. JeŜeli chodzi o magnez, to jego udział jest przeraŜająco niski. Istnieje wprawdzie 
znaczące zróŜnicowanie w ilościowym jego występowaniu pomiędzy typami runi lecz jest ono 
mało istotne wobec magnezowego głodu. 

 
Tabela 2.  

Ocena warunków świetlnych, termicznych i wilgotnościowych kompleksu łąkowego  
w Mościskach w wydzielonych typach florystycznych runi. 

Wskaźnik 
Symbol typów 
zbiorowiska 

Typ runi L-warunków 
świetlnych 

T -warunków 
termicznych 

F- warunków 
wilgotnościowych 

M1 Wiechliny łąkowej 6,35 5,63 5,90 
M2 Kłosówki wełnistej 6,50 5,73 6,10 
M3 Kostrzewy czerwonej 6,43 5,70 6,31 
M4 Wyczyńca łąkowego 6,80 5,62 6,37 
M5 Mozgi trzcinowatej 5,66 5,37 6,62 
M6 Tomki wonnej 6,29 5,77 6,16 
M7 Owsicy omszonej 6,28 5,62 6,03 

 
Oceniając warunki siedliskowe kompleksu łąkowego w Mościskach przez wskaźniki 

opracowane przez Ellenberga (tab. 2) moŜna stwierdzić, Ŝe są one umiarkowanie korzystne  
dla roślinności łąkowej. W sferze światła wskaźnik L przybiera przeciętną wartość 6,33 wobec  
9 moŜliwych. W sferze temperatury – wskaźnik T ukształtował się na poziomie 5,63, równieŜ na 
9 moŜliwych. Natomiast pod względem uwilgotnienia wskaźnik F osiągnął wartość 6,11  
w 12 stopniowej skali. Nie moŜe to dziwić, skoro roślinność higrofilna była tylko sporadycznie 
obecna w runi. Uwagę zwraca teŜ niewielkie zróŜnicowanie warunków siedliskowych  
w poszczególnych typach florystycznych runi. Potwierdzeniem są minimalne odchylenia 
wartości poszczególnych wskaźników. 
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Tabela 3.  
Zawartość biogenów w wodzie Czerskiej Strugi (mg/l). 

Składnik 
Woda wpływająca  
na kompleks 

Woda wypływająca  
z kompleksu 

N-NO3 

P 
Ca 
Mg 
Na 
K 
Fe 
Mn 
Zn 
Cu 
Pb 
Cd 
Chlorki 
Siarczany 

0,193 
0,143 
39,92 
2,95 
5,70 
3,83 
0,073 
0,008 
0,028 
0,017 
0,012 
0,25 
13,28 
22,15 

0,003 
0,082 
37,66 
5,39 
6,07 
1,44 
0,114 
0,012 
0,021 
0,022 
0,037 
0,028 
14,81 
19,97 

 
Analizując kompleks łąkowy w Mościskach zwrócono takŜe uwagę na występowanie 

biogenów w wodzie cieku, który przez niego przepływa, czyli Czerskiej Strugi (tab. 3). Jak się 
okazało woda tej niewielkiej rzeki jest niezwykle czysta. Zawiera bowiem minimalne ilości 
wszystkich uwzględnionych w badaniach biogenów. Niezwykle waŜny jest fakt nikłych róŜnic  
w ilościowym występowaniu tych biogenów, pomiędzy wodą wpływającą a wodą wypływającą  
z kompleksu. Z tego teŜ powodu zrezygnowano z podawania wyników analiz wody pobieranej 
do badań w trzech innych punktach Czerskiej Strugi. 

 
Kompleks łąkowy w Bielawach 
 

Na tym kompleksie łąkowym wydzielono 6 typów florystycznych runi wiechliny 
łąkowej, wiechliny zwyczajnej, tomki wonnej, kłosówki wełnistej, kostrzewy czerwonej i mozgi 
trzcinowatej. Wymienione typy miały swoje florystyczne modyfikacje poprzez obecność 
kondominant. Szczegółowy opis szaty roślinnej obiektu znajduje się w pracy Sabiniarza  
i Kozłowskiego [2009]. W opisie ekologicznych aspektów tego kompleksu łąkowego uzyskane 
wyniki zaprezentowano przy zachowaniu wydzielonych typów jednostek, bez ich florystycznej 
modyfikacji i przy zachowaniu oznaczenia (B1-B6), jakie przyjęto we wspomnianej publikacji. 

Wyniki badań analitycznych tego kompleksu nad odczynem gleby i zawartością w niej 
fosforu, potasu i magnezu przedstawiono w tabeli 4. Jak się okazuje, gleba kompleksu  
w Bielawach wykazywała równieŜ lekko kwaśny odczyn. Przeciętna wartość pH ukształtowała 
się na poziomie 5,6. W przypadku fosforu sytuację uznać naleŜy jako typową dla gleb 
organicznych - przeciętna zawartość to 36,4 mg P2O5 w 100 g gleby. Wartość ta daje podstawy 
do ich oceny gleb jako kompleksu bardzo zasobnych w fosfor. Jego poziom znajduje jednak 
powiązanie z szatą roślinną. Powierzchnie zajęte przez ruń mozgową wykazują największy 
poziom – 74 mg, tomki wonnej – najmniejszy – 17,9 mg, ale i ta wartość daje podstawę  
do stwierdzenia, Ŝe takŜe gleba spod takiej runi jest o wysokiej zawartości fosforu.  

Zawartość potasu kształtuje się na niskim poziomie – przeciętnie 11,6 mg K2O w 100 g 
gleby. ZróŜnicowanie w ilościowym występowaniu tego składnika jest niewielkie, lecz istotne. 
Największą ilość stwierdzono w glebie pokrytej runią mozgową – 11,1 mg, najmniejszą – 9,0 
mg, w glebie porośniętej runią zdominowaną przez wiechlinę łąkową i kostrzewę czerwoną. 
Gleba kompleksu w Bielawach wyróŜnia się niedoborem magnezu, skoro wykazuje ona 
przeciętnie 2,2 mg Mg w 100 g gleby. RóŜnica w zawartości magnezu pomiędzy powierzchniami 
porośniętymi róŜnymi typami florystycznymi runi są dostrzegalne, lecz wobec bardzo małych 
ilości tego składnika stają się drugorzędne.  
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Tabela 4.  
Odczyn i skład chemiczny gleby poszczególnych typów florystycznych  

runi kompleksu łąkowego w Bielawach. 
Zawartość mg/100g gleby Symbol typów 

zbiorowiska 
Typ runi pH 

P2O5 K2O Mg 
B1 Wiechliny łąkowej 5,8 40,1 9,1 1,5 
B2 Wiechliny zwyczajnej 5,8 31,6 9,0 3,1 
B3 Tomki wonnej 5,6 17,9 12,0 2,6 
B4 Kłosówki wełnistej 5,6 28,0 11,4 2,8 
B5 Kostrzewy czerwonej 5,7 27,3 11,2 3,9 
B6 Mozgi trzcinowatej 5,5 74,0 17,1 1,2 
 

Oceniając warunki siedliskowe kompleksu przez pryzmat wskaźników Ellenberga  
(tab. 5) łatwo zauwaŜyć, Ŝe w zasadzie są one sprzyjające dla rozwoju roślinności za wyjątkiem 
wilgotności. Wartość wskaźnika warunków świetlnych i termicznych oscyluje w kierunku 
górnego pułapu ich wartości, czyli do 9 (L – 6,56, T – 5,74). W przypadku wilgotności wskaźnik 
F wynosi 5,91, co wobec 12 moŜliwych wskazuje na ograniczone warunki wilgotnościowe. 

 
Tabela 5.   

Ocena warunków świetlnych, termicznych i wilgotnościowych  
kompleksu łąkowego w Bielawach w wydzielonych typach florystycznych runi. 

Wskaźnik 
Symbol typów 
zbiorowiska 

Typ runi L-warunków 
świetlnych 

T -warunków 
termicznych 

F- warunków 
wilgotnościowych 

B1 Wiechliny łąkowej 6,47 5,79 5,78 
B2 Wiechliny zwyczajnej 6,39 6,00 5,82 
B3 Tomki wonnej 6,44 5,83 5,88 
B4 Kłosówki wełnistej 6,67 5,79 5,56 
B5 Kostrzewy czerwonej 6,64 5,72 6,20 
B6 Mozgi trzcinowatej 6,77 5,27 6,24 

  
Jak juŜ wspomniano wcześniej, przez kompleks łąkowy w Bielawach przepływa rzeka 

Niechwaszcz. Trzyletnie badania nad jakością wód tego cieku, w odniesieniu do szerokiego 
zestawu biogenów, których wyniki przedstawiono w tabeli 6, dają podstawy do stwierdzenia,  
Ŝe woda tego cieku nie budzi Ŝadnych zastrzeŜeń jakościowych, co do wartości pitnej  
i uŜytkowej. 

 
Tabela 6.  

Zawartość biogenów w wodzie rzeki Niechwaszcz (mg/l). 

Składnik 
Woda wpływająca  
na kompleks 

Woda wypływająca  
z kompleksu 

N-NO3 

P 
Ca 
Mg 
Na 
K 
Fe 
Mn 
Zn 
Cu 
Pb 
Cd 
Chlorki 
Siarczany 

0,866 
0,689 
67,54 
4,99 
9,46 
2,41 
0,064 
0,019 
0,011 
0,010 
0,033 
0,008 
28,26 
35,66 

0,306 
0,105 
57,02 
5,54 
5,53 
1,77 
0,066 
0,007 
0,016 
0,010 
0,026 
0,010 
19,57 
22,51 
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RóŜnice w składzie  chemicznym wody wpływającej na kompleks i wypływającej z tego 
kompleksu są minimalne. ToteŜ zrezygnowano z podawania wyników analiz wody z trzech 
innych punktów biegu rzeki. JednakŜe nawet przy tak niewielkim zanieczyszczeniu wód 
badanymi biogenami, moŜna dostrzec oczyszczającą zdolność kompleksu łąkowego. Funkcja 
ekologiczna rzeki Niechwaszcz została więc zachowana. 

 
Omówienie wyników 

 
Aspekt ekologiczny łąk trwałych ma szeroki i wielowątkowy zakres [Kozłowski i wsp. 

2006]. Badania własne dotyczyły tylko niektórych kwestii. Sprawa Ŝyzności gleb łąkowych była 
rozpatrywana w odniesieniu do ich odczynu oraz występowania w nich fosforu, potasu  
i magnezu. Lekko kwaśny odczyn wykazywany przez gleby obu kompleksów sprzyja rozwojowi 
większości roślin łąkowych, zwłaszcza traw. Z tego teŜ powodu nie moŜna go uznać za czynnik 
destrukcyjny dla kształtowania się szaty roślinnej poŜądanej ze względów Ŝywieniowych  
i środowiskowych.  

Obydwa kompleksy łąkowe zlokalizowane są na glebach pochodzenia organicznego.  
U podstaw załoŜenia tych kompleksów, jak wskazuje Sabiniarz [2006], zaistniała obecność 
bagien oraz trzęsawisk torfowych i to aŜ po wiek XIX. Takie gleby charakteryzują się wysokim 
poziomem fosforu a małym potasu [Mocek i wsp. 1997]. Wyniki naszych badań potwierdzają  
tą prawidłowość. Wykryte ilości fosforu, obecnego w formach rozpuszczalnych, daje podstawy 
do stwierdzenia, Ŝe oba kompleksy posiadają gleby o bardzo wysokiej a tylko lokalnie  
i sporadycznie, wysokiej koncentracji fosforu. Ta fosforowa zasobność jest ogromnym 
bogactwem i atutem Łąk Czerskich. Zapewne na taki stan wpływa trwałość kompleksów,  
to znaczy nie poddawanie ich okresowym renowacjom. KaŜda renowacja związana  
z niszczeniem darni i odsłanianiem gleby niesie bowiem za sobą duŜe ryzyko przyspieszonego 
murszenia, czyli mineralizacji masy organicznej [Goliński 1999]. Ze względu na „fosforową 
Ŝyzność” kompleksy łąkowe w Mościskach i Bielawach nie powinny być poddawane renowacji, 
która stworzyłaby sposobność przyspieszonego murszenia. Zasobność gleb w fosfor determinuje 
teŜ szatę roślinną, zwłaszcza obecność, aŜ po dominację, wiechliny łąkowej.  

Oba kompleksy łąkowe wyraŜa takŜe niska, a lokalnie bardzo niska, zawartość potasu. 
Ten potasowy deficyt, daje o sobie znać w szacie roślinnej. W runi obu kompleksów są więc 
nieobecne gatunki kalifilne. Zapewne niska teŜ będzie zawartość potasu w runi łąkowej, a tym 
samym w paszy. Bez zwiększania potasu w glebie, co moŜna osiągnąć poprzez systematyczne 
nawoŜenie tym składnikiem, niemoŜliwa jest zmiana składu florystycznego na ruń bardziej 
wartościową, z bardziej wydajnymi roślinami łąkowymi. 

Sytuacja w sferze magnezu w glebach obu kompleksów jest fatalna. NiemoŜliwe  
jest więc pozyskanie z tych kompleksów runi, a tym samym siana, z optymalną zawartością tego 
pierwiastka. Odczyn gleby i obecność w niej fosforu, potasu i magnezu, determinują  
stan florystyczny runi obu kompleksów. Dobrze uwidacznia się więc powiązanie pomiędzy glebą 
a rośliną, co jest istotą właściwości ekologicznych. 

W badaniach własnych poddano ocenie siedlisko obu kompleksów w odniesieniu  
do warunków świetlnych, termicznych i wilgotnościowych. W syntetycznym ujęciu siedliskowy 
krajobraz przedstawia się następująco:  

kompleks łąkowy Mościska     L - 6,33, T – 5,63, F – 6,11 
 kompleks łąkowy Bielawy     L - 6,56, T – 5,74, F – 5,91. 
W świetle wartości zastosowanych w badaniach wskaźników charakteryzujących 

siedlisko moŜna stwierdzić, Ŝe na obu kompleksach panują warunki termiczne i świetlne 
sprzyjające rozwojowi roślinności łąkowej, jednakŜe nie w stopniu maksymalnym. Stwierdzenie 
to moŜna takŜe odnieść do warunków wilgotnościowych, lecz ze szczególną ostroŜnością,  
a to za sprawą wielkości wskaźnika F. W runi nie było, jak to juŜ wspomniano roślin 
higrofilnych, tak jak to miało miejsce na obiektach na których prowadzi swoje badania Wyłupek 
[2006] i Trąba i wsp. [2001], czy nawet Oświt [1992]. Wobec takiego stanu florystycznego 
kompleksów niemoŜliwe okazało się wskazanie zaleŜności pomiędzy typem florystycznym runi  
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a warunkami siedliska definiowanymi przez wskaźniki Ellenberga. MoŜna teŜ sądzić, Ŝe na obu 
obiektach wilgotność gleby staje się kluczową dla ich egzystencji i wykorzystania – tak 
paszowego jak i niepaszowego. W tym właśnie tkwi ogromny ładunek ekologiczny.  

Badania własne ukazują Strugę Czerską i Niechwaszcz jako cieki o wodzie czystej,  
z niewielką zawartością wszystkich badanych biogenów. Zapewne jest to rezultatem 
umiarkowanej gospodarki rolnej w tym regionie, lecz przede wszystkim obecności duŜych 
kompleksów łąkowych i leśnych. W tym kontekście nasze badania dobrze korespondują  
z poglądem Falkowskiego i współautorów [1988], Trzcińskiej i współautorów [2001]  
czy teŜ Kozłowskiego i współautorów [2006], Ŝe trwałe okrywy roślinne stanowią swoisty  
filtr zapobiegający nadmiernej migracji do wód róŜnych biogenów, zwłaszcza niebezpiecznych 
dla środowiska. W tym równieŜ tkwi ekologiczna rola Łąk Czerskich. 

 
Wnioski 

 
1. Kompleksy łąk trwałych w Mościskach i Bielawach, tworzące zasadniczy trzon Łąk 

Czerskich, rozciągają się na glebach organicznych charakteryzujących się lekko 
kwaśnym odczynem, wysoką zasobnością w sferze fosforu a niską w odniesieniu  
do potasu i magnezu. Te właściwości ukształtowały szatę roślinną kompleksów.  
Jej zmiana moŜe się dokonać poprzez zwiększenie zawartości potasu w glebie na drodze 
nawoŜenia tym składnikiem. Zasadne jest takŜe  wprowadzenie, poprzez nawozy, azotu, 
który równieŜ zmodyfikuje skład florystyczny runi i poprawi jej wartość pokarmową. 

2. Warunki siedliskowe Łąk Czerskich, w sferze temperatury, światła i wilgotności, 
sprzyjają w umiarkowanym stopniu rozwojowi roślinności łąkowej. Uzasadniony 
niepokój budzi wilgotność. Gospodarowanie wodą musi być racjonalne i zabezpieczające 
glebę przed nadmiernym przesuszaniem – zgubnym dla roślin o małej odporności  
na niedobór wody i ułatwiającym mineralizację masy organicznej gleby, która jest 
procesem nieodwracalnym. 

3. Kompleksy łąkowe, jako trwałe okrywy roślinne, wyznaczają swój korzystny wpływ na 
jakość wody cieków przez nie przepływających. Woda tych cieków zawiera minimalne 
ilości azotu azotanowego, fosforu, potasu, magnezu a takŜe metali cięŜkich – kadmu, 
ołowiu, cynku, miedzi, manganu, Ŝelaza. Niewielkie jest stęŜenie siarczanów, chlorków, 
wapnia i sodu. W świetle tych wartości woda mogłaby znaleźć szersze zastosowanie  
w pojeniu zwierząt jeŜeli zaistniałaby taka potrzeba, lecz w ograniczonym stopniu  
do nawadniania upraw rolniczych. 

4. Gospodarka na Łąkach Czerskich musi być prowadzona na takim poziomie, który 
umoŜliwi zachowanie trwałości kompleksów łąkowych oraz uchroni je przed 
niepotrzebną renowacją niszczącą darń i przyspieszającą mineralizację masy organicznej. 
W ten sposób utrzymana zostanie naturalna wysoka zasobność ich gleb w fosfor. 

5. Łąki Czerskie spełniają waŜną rolę ekologiczną wobec środowiska przyrodniczego tego 
regionu Polski. ToteŜ nie mogą ulec zniszczeniu. Wymagają one ochrony poprzez 
podejmowanie racjonalnych decyzji lokalnych władz co do ich uŜytkowania  
i utrzymania. Wymagają takŜe zwiększonej ekologicznej edukacji miejscowego 
społeczeństwa. 
 

Literatura 
 

1. Falkowski M., Karłowska G. 1961. Rozwój łąkarstwa w Wielkopolsce. Prace Komisji 
Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, 9,2,1-264. 

2. Falkowski M., Kukułka I, Kozłowski S. 1988. Ilościowa ocena wód powierzchniowych  
i podziemnych Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 103, 45-63. 

3. Goliński P. 1998. Nowoczesne sposoby podsiewu uŜytków zielonych. Łąkarstwo  
w Polsce, 1, 17-29. 



Łąki Czerskie w aspekcie ekologicznym 247 

4. Grynia M. 1974. Gatunki traw i zbiorowiska łąkowe jako wskaźniki siedliska. Rozdział 
w: Trawy uprawne i dziko rosnące. Praca zbiorowa pod red. M. Falkowskiego, PWRiL, 
Warszawa, 446-490. 

5. Kozłowski S. 1995. Funkcja paszowa i pozapaszowa łąk w dolinie rzeki Pyszna. Annales 
UMCS, E, L, 329-335. 

6. Kozłowski S., Swędrzyński A., Kochanowska R. 2006. Zbiorowiska łąkowe  
w kształtowaniu środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Biuletyn Towarzystwa 
Ekologiczno-Kulturalnego w Bobolicach, 5,49-65. 

7. Kozłowski S. Zielewicz W., Swędrzyński A. Effect of permanent meadows on the 
chemistry of surface waters. Alternative Function of Grassland. Proceedings of the 15th 
of the European Grassland Federation Symposium 7-9 September 2009,  Brno, 154-157. 

8. Miazga S., Mosek B. 2001. Wartość gospodarcza i zróŜnicowanie florystyczne 
zbiorowisk roślinnych w dolinie rzeki Kosarzewki. Łąkarstwo w Polsce, 4, 107-119. 

9. Mocek A., Drzymała S., Maszner P. 1997. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. 
Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 1-416. 

10. Oświt J. 1992. Identyfikacja warunków wilgotnościowych w siedliskach łąkowych  
za pomocą wskaźników roślinnych (metoda fitoindykacji). Biblioteczka Wiadomości 
IMUZ, 79, 39-67. 

11. Prończuk J. 1965. Metody określania jakości siedlisk oraz wartości gospodarczej łąk. W: 
Łąkarstwo t. I, PWRiL, Warszawa, 304-314. 

12. Sabiniarz A. 2006. Łąki Czerskie w aspekcie historycznym. Łąkarstwo w Polsce, 9,  
181-194. 

13. Sabiniarz A., Kozowki S. 2009. Łąki Czerskie w aspekcie florystycznym. Zeszyty 
Naukowe WSA (w druku). 

14. Trzcińska J., Kozłowski S., Swędrzyński A. 2001. Skład mineralny wody rzeki Widawki 
na tle szaty roślinnej jej doliny. Łąkarstwo w Polsce, 4, 213-221. 

15. Trąba C, Wyłupek T. 2001. Fitoindykacyjna ocena uwilgotnienia łąk wyczyńcowych  
w Kotlinie Zamojskiej. Łąkarstwo w Polsce, 4, 199-212. 

16. Wyłupek T. 2006. Ocena siedlisk doliny Wieprza w Roztoczańskim Parku narodowym 
metodą fitoindykacyjną. Łąkarstwo w Polsce, 9, 253-259. 
 

Ecologic aspects of Czersk Meadows 
 

Abstract 
 

Investigations were conducted on two meadow complexes in Mościska and Bielawy 
situated not far from the town of Czersk, about 100 km south of Gdańsk. Studies were carried out 
in the following three directions: on the quality of soil and meadow site as well as on the impact 
of meadows on the biogens content in the waters of rivers flowing through these complexes, 
namely Czerska Struga in Mościska and Niechwaszcz in Bielawy. Soils of both complexes are 
characterised by a slightly acid reaction, mean phosphorus content and shortages of potassium 
and magnesium. The above quality parameters are typical for organic soils characteristic for the 
majority of permanent meadows. Site conditions of both complexes with regard to light, 
temperature and moisture content can be considered as intermediate not favourable for the 
development of plants of high production potentials. The above conclusion is further 
corroborated by soil quality. Looking at the two complexes from ecological perspective, it can be 
said that the improvement of sward floristic composition is not possible without changes in site 
and soil conditions. Permanent meadows determine the quality of waters in rivers flowing 
through both complexes. The content of biogens in waters remains at its minimum level both 
with regard to drinking and environmental waters. From ecological point of view, both meadow 
complexes should be preserved at their moderate fodder utilisation. 
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Streszczenie 
 
Praca dotyczy jakości mikrobiologicznej wody wykorzystywanej w produkcji przez 

Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy w roku 2008. Badania wykonano w trzech 
powtórzeniach. Na kaŜdą serię badań składały się trzy próbki: woda surowa (z ujęcia 
podziemnego), woda po odŜelazieniu i woda chlorowana. W badanej wodzie oznaczano liczbę 
bakterii grupy coli, pałeczek grupy coli typu fekalnego (Escherichia coli), paciorkowców 
kałowych z rodzaju Enterococcus oraz ogólną liczbę drobnoustrojów psychrofilnych rosnących 
w 22+/-2ºC i mezofilnych (36+/-2ºC ).  

Uzyskane wyniki badań wskazują, Ŝe woda uŜywana w procesach technologicznych 
prowadzonych w OSM w Piątnicy, w badanym zakresie parametrów bakteriologicznych 
odpowiada wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417).  
Słowa kluczowe: woda technologiczna, mikrobiologiczna jakość wody 
 

Wprowadzenie 
 
Woda ma ogromne znaczenie w Ŝyciu kaŜdego człowieka. Jest ona reagentem, 

rozpuszczalnikiem i regulatorem reakcji biochemicznych zachodzących w kaŜdym Ŝywym 
organizmie. Tak olbrzymie znaczenie wody sprawia, Ŝe musi ona spełniać bardzo rygorystyczne 
kryteria, które dotyczą zarówno wody przeznaczonej do spoŜycia, jak i wykorzystywanej  
w przemyśle spoŜywczym, kosmetycznym czy farmaceutycznym. Wymagania, które powinna 
spełniać woda bezpieczna dla zdrowia ludzkiego – najwyŜsze dopuszczalne wartości cech 
fizycznych, związków chemicznych oraz wymagania bakteriologiczne określa obecnie 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku.   

Przedstawione w rozporządzeniu wymagania jakościowe, wyraŜone najwyŜszymi 
dopuszczalnymi wartościami parametrów składu i stanu wody, podzielone zostały na dwie grupy 
wymagań: podstawowe i dodatkowe. 

W zakresie parametrów mikrobiologicznych wymagania podstawowe określają pałeczki 
Escherichia coli i paciorkowce z rodzaju Enterococcus – tab. 1. Obecność wspomnianych 
bakterii pochodzenia kałowego jest niedopuszczalna w 100 ml badanej próbki wody.  

Pozostałe wskaźniki mikrobiologicznej jakości wody – bakterie grupy coli, ogólna liczba 
bakterii tlenowych mezofilnych i psychrofilnych oraz Clostridium perfringens – umieszczone 
zostały w grupie wymagań dodatkowych – tab. 2.  

 
Tabela 1.  

Podstawowe wymagania mikrobiologiczne [Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2007]. 

NAJWYśSZA DOPUSZCZALNA WARTO ŚĆ 

LP PARAMETR  

L ICZBA MIKROORGANIZMÓW [JTK ] OBJĘTOŚĆ PRÓBKI [ML ] 

1 Escherichia coli 0 100 

2 Enterococcus 0 100 
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Tabela 2.  
Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne [Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2007]. 

NAJWYśSZA DOPUSZCZALNA WARTO ŚĆ 
PARAMETRU W PRÓBCE WODY  

LP PARAMETR  L ICZBA 
MIKROORGANIZMÓW 
[JTK ] 

OBJĘTOŚĆ PRÓBKI 
[ML ] 

1 Bakterie grupy coli 1) 0 100 

2 
Ogólna liczba mikroorganizmów  
w 36+/-2ºC po 48 h 

50 1 

3 
Ogólna liczba mikroorganizmów  
w 22+/-2ºC po 72 h 

100 1 

4 
Clostridium perfringens (łącznie ze 
sporami) 2) 0 100 

1) Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach,  
do 5% próbek w ciągu roku. 

2) NaleŜy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych wartości, naleŜy zbadać czy nie ma zagroŜenia dla zdrowia ludzkiego 
wynikającego z obecności innych mikroorganizmów chorobotwórczych, np.: Cryptosporidum. 

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku jest w pełni spójne  

z Dyrektywą 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej  
do spoŜycia przez ludzi. Dyrektywa ta normuje wartości stęŜeń dopuszczalnych dla ogółem  
44 wskaźników mikrobiologicznych, fizykochemicznych, organoleptycznych i chemicznych.  
W obydwu dokumentach przyjęte wartości dopuszczalne są identyczne. W prawie polskim 
normowaniem objęto 13 dodatkowych parametrów jakości. Jest to zgodne z ogólnymi regułami 
obowiązującymi we wdraŜaniu postanowień dyrektywy Unii Europejskiej, w myśl których 
państwa członkowskie Unii mogą rozszerzyć listę normowanych wskaźników, przy czym 
przyjęte stęŜenia dopuszczalne wszystkich parametrów nie mogą być mniej rygorystyczne  
niŜ w odpowiedniej dyrektywie [Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2007; Sienkiewicz J.,  
J. Wnorowska 2009 ; Zerbe J. 2007]. 

Koordynatorem monitoringu jakości wody jest Główny Inspektor Sanitarny. W ramach 
monitoringu jakości wody właściwy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny: 
pobiera próbki wody do badań; wykonuje badania wody; prowadzi wykaz: przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych, urządzeń wodociągowych, miejsc pobierania próbek wody 
objętych monitoringiem; pozyskuje od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wyniki 
badań jakości wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej; gromadzi, weryfikuje, 
analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu; przekazuje dane 
monitoringowe do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego; informuje 
właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta o jakości wody na monitorowanym terenie 
[Rosiak E. 2007; Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2007]. 

Badania jakości wody mogą wykonywać laboratoria o udokumentowanym systemie 
jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonych – na warunkach określonych  
w rozporządzeniu – przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Zgodnie z rozporządzeniem, wodę uznaje się za przydatną do spoŜycia, jeŜeli spełnia 
podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, a takŜe dodatkowe wymagania 
mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne, dotyczące dopuszczalnej zawartości 
chloru wolnego, sumy chloranów i chlorynów oraz ozonu [Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
2007; Sienkiewicz J., J. Wnorowska 2009 ]. 



Jakość mikrobiologiczna wody wykorzystywanej w produkcji przez… 

251 

 

251 

Cel i metodyka badań 
 
Celem badań było porównanie jakości mikrobiologicznej wody głębinowej z jakością 

wody po uzdatnieniu. Ostatecznie chodziło o wykazanie czy jakość wody wykorzystywanej  
w mleczarni jest jedynie zasługą procesu uzdatniania czy teŜ samego źródła jej pochodzenia. 

Jakość mikrobiologiczną wody wykorzystywanej w mleczarni w Piątnicy badano 
trzykrotnie. Badania przeprowadzono w odstępie dwu tygodniowym w drugiej połowie 2008 
roku. Analizie mikrobiologicznej poddawane były kaŜdorazowo trzy próby wody – woda surowa, 
woda po odŜelazieniu i woda chlorowana. Próbki wody pobrane w obecności pracownika 
mleczarni przekazane były następnie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w ŁomŜy. KaŜda z próbek wody przebadana została na obecność w niej bakterii z grupy coli, 
Escherichia coli i enterokoków w 100 cm3, a takŜe pod kątem liczebności  
w 1 cm3 drobnoustrojów psychrofilnych rosnących w 22+/-2ºC oraz mezofilnych (36+/-2ºC ). 

 
Omówienie wyników badań 

 
Pierwszy etap badań dotyczył wody surowej, nieuzdatnianej, pochodzącej bezpośrednio 

ze studni głębinowych. Kolejnym etapem było zbadanie wody po jej wstępnym uzdatnianiu, czyli 
po wytrąceniu i oddzieleniu związków Ŝelaza – w tym celu woda ze studni głębinowych poprzez 
zbiornik pośredni pompowana jest do odŜelaziaczy. Badanie wody odŜelazionej przeprowadzono 
w celu zaobserwowania czy przejście wody przez złoŜa filtracyjne moŜe powodować  
jej skaŜenie. Ostatni etap badań dotyczył wody kierowanej bezpośrednio do produkcji.  
Woda ta (po odŜelazieniu), zgodnie z instrukcją obsługi hydroforni i stacji uzdatniania wody, 
poddawana jest procesowi chlorowania, po czym przy uŜyciu pomp wirowych pompowana jest 
do wewnętrznej sieci wodociągowej.  

Analizując uzyskane wyniki badań, stwierdzić naleŜy, Ŝe Ŝadna z przebadanych próbek 
wody nie wykazała obecności w niej niedopuszczalnych w 100 cm3 pałeczek z grupy coli, 
Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych z rodzaju Enterococcus – tab. 3-5. 

W przypadku badania ogólnej liczby drobnoustrojów w 1 cm3, to w badaniu pierwszym 
(tab. 3) wody surowej oznaczono 41 jednostek tworzących kolonie rosnących  
w 22+/-2ºC. Liczebność ich zmniejszyła się po przejściu wody przez odŜelaziacze  
i po chlorowaniu odpowiednio do liczby 17 oraz 3 kolonii. Badanie liczebności 
mikroorganizmów tlenowych mezofilnych wykazało, Ŝe nie były one obecne w wodzie 
gruntowej, ale pojawiły się po odŜelazieniu (6 jtk). Chlorowanie wody wyeliminowało następnie 
całkowicie tę grupę drobnoustrojów. 

W badaniu drugim (tab. 4) największą liczbę bakterii oznaczono takŜe w przypadku 
psychrofili. Ich obecność w wodzie surowej, a następnie odŜelazionej wyniosła odpowiednio 11  
i 10 kolonii w 1 cm3. Trochę zaskakująca była zaś liczebność analizowanych bakterii  
w wodzie chlorowanej, gdzie oznaczono o 7 kolonii więcej (17 jtk/cm3) w porównaniu do wody 
po pierwszym etapie uzdatniania.  

Jeśli chodzi o ogólną liczbę bakterii tlenowych mezofilnych rosnących w 36+/-2ºC,  
to w wodzie surowej oznaczono 7 kolonii, zaś po odŜelazieniu nie wykryto obecności tychŜe 
bakterii w 1 cm3 wody. Bakterie mezofilne pojawiły się następnie w wodzie chlorowanej  
– w ilości 10 jtk/cm3.  

Fakt oznaczenia większej liczby psychrofili jak i mezofili w wodzie chlorowanej  
w stosunku do wody po odŜelazieniu moŜna by tłumaczyć wystąpieniem jakiegoś błędu na etapie 
bądź to poboru próbki wody, bądź teŜ podczas samego badania mikrobiologicznego. 

W kolejnym badaniu, trzecim (tab. 5), w wodzie surowej oznaczono 21 jednostek 
tworzących kolonie w przypadku badania ogólnej liczby drobnoustrojów rosnących w 22+/-2ºC. 
Po odŜelazieniu liczebność psychrofili zmniejszyła się do 14 kolonii w 1 cm3.  

Badanie liczebności mikroorganizmów tlenowych mezofilnych w wodzie gruntowej,  
a następnie po wstępnym uzdatnieniu wskazało na obecność odpowiednio: 6 i 5 kolonii.  
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Badanie wody chlorowanej nie wykazało obecności Ŝadnych z analizowanych  
grup mikroorganizmów. 

Analizując wyniki badań, dotyczących jakości mikrobiologicznej wody wykorzysty-
wanej przez mleczarnię w Piątnicy naleŜy stwierdzić, Ŝe jest to woda o bardzo wysokiej 
czystości. śadna z omawianych grup drobnoustrojów w kolejnych seriach badań nie wystąpiła  
w liczbie przekraczającej dozwolone normy mikrobiologicznej jakości wody pitnej  
i technologicznej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.). 

Fakt ten powinien cieszyć kaŜdego konsumenta spoŜywającego produkty oferowane 
przez wspomnianą mleczarnię, poniewaŜ jest to dowód dbałości OSM w Piątnicy o jakość 
swoich wyrobów na kaŜdym z moŜliwych etapów produkcji. 
 

Wnioski 
 
Uzyskane wyniki badań upowaŜniają do sformułowania następujących  

wniosków i stwierdzeń: 
1. Woda uŜywana w procesach technologicznych prowadzonych w OSM w Piątnicy spełnia 

wszystkie wymogi bakteriologiczne zgodne z obowiązującym Rozporzą-dzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  
do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417).  

2. Jakość mikrobiologiczna wody stosowanej w mleczarni w Piątnicy jest tak samo wysoka 
w przypadku wody przeznaczonej do produkcji, jak i w przypadku wody surowej, 
badanej bezpośrednio po wydobyciu ze złóŜ głębinowych. 
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Tabela 3.  
Jakość mikrobiologiczna wody technologicznej w OSM w Piątnicy – 28.11.2008 r. (I seria badań). 

PRÓBKI WODY  

NAZWA OZNACZENIA  PROCEDURA BADAWCZA  

NAJWYśSZA 
DOPUSZCZALNA 

WARTOŚĆ 
PARAMETRU 1) 

[JTK ] WODA SUROWA 
WODA PO 

ODśELAZIENIU  
WODA PO 

CHLOROWANIU  

1 2 3 5 

Bakterie grupy coli w 100 cm3 wody  
(metoda i podłoŜe: filtracja membranowa, Endo Les, 
37ºC, 18-24 h, podłoŜe potwierdzające: woda peptonowa 
z laktozą 37ºC, 24-48 h + test na oksydazę) 

PB Wyd.2 wg PN-ISO 
9308-1:1999 data 

wydania 23.06.2008 
0 0 0 0 

Escherichia coli w 100 cm3 wody (metoda i podłoŜe: 
filtracja membranowa, Endo Les, 37ºC, 18-24 h, podłoŜe 
potwierdzające: woda peptonowa z laktozą, 44ºC, 24 h, 
woda kryptonowa 44ºC, 24h) 

PB-09 Wyd.1 data wyd. 
16.09.2005 wg. PN-ISO 

9308-1; 1999 
0 0 0 0 

Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 cm3 wody 
(metoda i podłoŜe: filtracja membranowa, SB, 36+/-2°C, 
44 +/- 4 h, podłoŜe potwierdzające: agar z eskuliną, 
44+/-0,5ºC, 2 h) 

PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 cm3 wody, agar 
odŜywczy 22+/- 2ºC po 72 h  
(posiew wgłębny) 

100 41 17 3 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 cm3 wody, agar 
odŜywczy 36+/- 2ºC po 48 h  
(posiew wgłębny) 

PN-EN ISO 6222:2004 

50 Nie wykryto 6 Nie wykryto 

Źródło: Opracowanie własnych wyników badań.  



 

Tabela 4.  
Jakość mikrobiologiczna wody technologicznej w OSM w Piątnicy – 12.12.2008 r. (II seria badań). 

PRÓBKI WODY  

NAZWA OZNACZENIA  PROCEDURA BADAWCZA  

NAJWYśSZA 
DOPUSZCZALNA 

WARTOŚĆ 
PARAMETRU 1) 

[JTK ] WODA SUROWA 
WODA PO 

ODśELAZIENIU  
WODA PO 

CHLOROWANIU  

1 2 3 5 

Bakterie grupy coli w 100 cm3 wody  
(metoda i podłoŜe: filtracja membranowa, Endo Les, 
37ºC, 18-24 h, podłoŜe potwierdzające: woda peptonowa 
z laktozą 37ºC, 24-48 h + test na oksydazę) 

PB Wyd.2 wg PN-ISO 
9308-1:1999 data 

wydania 23.06.2008 
0 0 0 0 

Escherichia coli w 100 cm3 wody (metoda i podłoŜe: 
filtracja membranowa, Endo Les, 37ºC, 18-24 h, podłoŜe 
potwierdzające: woda peptonowa z laktozą, 44ºC, 24 h, 
woda kryptonowa 44ºC, 24h) 

PB-09 Wyd.1 data wyd. 
16.09.2005 wg. PN-ISO 

9308-1; 1999 
0 0 0 0 

Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 cm3 wody 
(metoda i podłoŜe: filtracja membranowa, SB, 36+/-2°C, 
44 +/- 4 h, podłoŜe potwierdzające: agar z eskuliną, 
44+/-0,5ºC, 2 h) 

PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 cm3 wody, agar 
odŜywczy 22+/- 2ºC po 72 h  
(posiew wgłębny) 

100 11 10 17 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 cm3 wody, agar 
odŜywczy 36+/- 2ºC po 48 h  
(posiew wgłębny) 

PN-EN ISO 6222:2004 

50 7 Nie wykryto 10 

Źródło: Opracowanie własnych wyników badań.  

 

 
 



 

 

Tabela 5.  
Jakość mikrobiologiczna wody technologicznej w OSM w Piątnicy – 27.12.2008 r. (III seria badań). 

PRÓBKI WODY  

NAZWA OZNACZENIA  PROCEDURA BADAWCZA  

NAJWYśSZA 
DOPUSZCZALNA 

WARTOŚĆ 
PARAMETRU 1) 

[JTK ] 
WODA SUROWA 

WODA PO 
ODśELAZIENIU  

WODA PO 
CHLOROWANIU  

1 2 3 5 

Bakterie grupy coli w 100 cm3 wody  
(metoda i podłoŜe: filtracja membranowa, Endo Les, 
37ºC, 18-24 h, podłoŜe potwierdzające: woda peptonowa 
z laktozą 37ºC, 24-48 h + test na oksydazę) 

PB Wyd.2 wg PN-ISO 
9308-1:1999 data 

wydania 23.06.2008 
0 0 0 0 

Escherichia coli w 100 cm3 wody (metoda i podłoŜe: 
filtracja membranowa, Endo Les, 37ºC, 18-24 h, podłoŜe 
potwierdzające: woda peptonowa z laktozą, 44ºC, 24 h, 
woda kryptonowa 44ºC, 24h) 

PB-09 Wyd.1 data wyd. 
16.09.2005 wg. PN-ISO 

9308-1; 1999 
0 0 0 0 

Enterokoki (paciorkowce kałowe) w 100 cm3 wody 
(metoda i podłoŜe: filtracja membranowa, SB, 36+/-2°C, 
44 +/- 4 h, podłoŜe potwierdzające: agar z eskuliną, 
44+/-0,5ºC, 2 h) 

PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 0 0 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 cm3 wody, agar 
odŜywczy 22+/- 2ºC po 72 h  
(posiew wgłębny) 

100 21 14 Nie wykryto 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 cm3 wody, agar 
odŜywczy 36+/- 2ºC po 48 h  
(posiew wgłębny) 

PN-EN ISO 6222:2004 

50 6 5  Nie wykryto 

Źródło: Opracowanie własnych wyników badań.



Skład florystyczny wybranych zbiorowisk trawiastych  
wskaźnikiem wartości runi i wła ściwości siedliska 

 
Ewa Stamirowska-Krzaczek, Marianna Warda  

 
 

Streszczenie 
 
Badania florystyczne przeprowadzono na terenie Nadwieprzańskiego Parku 

Krajobrazowego, w sezonach wegetacyjnych lat 2005-2007. Celem badań było poznanie szaty 
roślinnej, ocena wartości uŜytkowej runi oraz fitosocjologiczna charakterystyka warunków 
siedlisk występowania wybranych zbiorowisk trawiastych (Ranunculo-Alopecuretum geniculati, 
Lolio-Poligonetum arenastri, Poa annua, Ranunculus repens i Agrostis stolonifera-Potentilla 
anserina). Podstawą do określenia wartości uŜytkowej runi oraz bioindykacyjnej oceny 
warunków siedlisk był skład gatunkowy wybranych zbiorowisk. Roślinność badanych 
zbiorowisk zasiedlała gleby mineralno-próchniczne (H=1,9-2,1) i charakteryzowały ją dobre 
warunki świetlne w łanie (L=4,2-4,3). Wskaźnik trofizmu, określający Ŝyzność siedlisk 
występowania badanej roślinności wahał się w granicach 3,7–4,1, co świadczy o umiarkowanej 
do dobrej zasobności gleby w składniki pokarmowe. UŜytkowane rolniczo zbiorowiska 
odznaczały się średnią wartością runi. 
Słowa kluczowe: zbiorowiska trawiaste, fitoindykacja, wartość runi 

 
Wprowadzenie 

 
Zbiorowiska trawiaste są nieodłącznym elementem krajobrazu i stanowią tło dolin 

rzecznych. Skład gatunkowy zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych wynika z ekologicznych 
wymagań współtworzących je gatunków roślin, a specyficzne warunki siedliskowe dolin 
rzecznych sprzyjają powstawaniu wielogatunkowej i róŜnorodnej mozaiki roślinności.  
ZróŜnicowane florystycznie zbiorowiska łąk i pastwisk dają paszę smaczniejszą, zdrowszą oraz 
bogatszą w składniki pokarmowe niŜ zbiorowiska ubogie gatunkowo [Denisiuk 1968, Zarzycki  
i in. 2005]. Fitocenozy są teŜ bardzo dobrym wskaźnikiem zmian zachodzących w środowisku,  
a ekologiczne grupy gatunków i zbiorowisk roślinnych wiarygodnie obrazują zróŜnicowanie 
warunków siedliskowych [Roo-Zielińska, 2004].  

Celem badań było poznanie szaty roślinnej uŜytków zielonych w Nadwieprzańskim 
Parku Krajobrazowym, ocena wartości uŜytkowej runi oraz fitoindykacyjna charakterystyka 
warunków świetlnych w łanie, zawartości materii organicznej w glebie i trofizmu siedlisk 
wybranych zbiorowisk trawiastych. 

 
Materiały i metody 

 
Badania florystyczne przeprowadzono na terenie Nadwieprzańskiego Parku 

Krajobrazowego, w sezonach wegetacyjnych lat 2005-2007. Badaniami objęto zbiorowiska 
trawiaste z klasy Molinio-Arrhenatheretea, występujące na uŜytkach zielonych wzdłuŜ prawego 
brzegu rzeki Wieprz, między Klarowem a Ciechankami Krzesimowskimi (woj. lubelskie).  
Ocenę składu florystycznego runi przeprowadzono z wykorzystaniem metody Braun-Blanqueta. 
W niniejszym opracowaniu wybrano 30 zdjęć fitosocjologicznych, które reprezentowały 
roślinność zespołów Lolio-Polygonetum arenastri i Ranunculo-Alopecuretum geniculati oraz 
zbiorowisk: z Poa annua, Ranunculus repens oraz z Agrostis stolonifera i Potentilla anserina. 
Charakteryzując wyróŜnione zbiorowiska, w tabelach zamieszczono współczynniki pokrycia 
powierzchni (D) oraz zakres stopni ilościowości dla poszczególnych gatunków. Nazewnictwo 
zbiorowisk przyjęto za Matuszkiewiczem [2007]. 
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Skład florystyczny wybranych zbiorowisk trawiastych posłuŜył do bioindykacyjnej 
oceny siedlisk ich występowania, z zastosowaniem wskaźników opracowanych  
przez Zarzyckiego i in. [2002]. W niniejszych badaniach, roślinność zbiorowisk potraktowano 
jako indykator warunków świetlnych (L), zawartości materii organicznej w glebie (H)  
oraz trofizmu (Tr).  

Dodatkowo, w wybranych losowo płatach wycinano ruń z powierzchni 1 m2 (w czterech 
powtórzeniach). Pobrane próby roślinności wysuszono, a następnie poddano analizie botaniczno-
wagowej. Określony w ten sposób skład gatunkowy runi stanowił podstawę oceny jej wartości 
uŜytkowej, według wzoru podanego przez Filipka [1973]: 

 

100
)(%∑= Lwuxgatunkówudziałiloczynów

runiLwu
 

 
gdzie: Lwu – liczba wartości uŜytkowej gatunku. 
 

Wyniki badań i dyskusja 
 
Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych, badanych w środkowej części 

doliny Wieprza przedstawia się następująco: 
KLASA: Molinio-Arrhenatheretea   R.TX. 1937 
   RZĄD: Plantaginetalia majoris   R.TX. (1943) 1950 
     ZWIĄZEK: Polygonion avicularis   BR.-BL. 1931 EX AICH. 1933 
       1.  Zbiorowisko z  Poa annua 
       2.  Zespół Lolio-Polygonetum arenastri   BR.-BL. 1930 em. LOHM. 1975 
   RZĄD: Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae   R.TX. 1970 
     ZWIĄZEK: Agropyro-Rumicion crispi   NORDH. 1940 em. R.TX. 1950 
       3.  Zbiorowisko z Ranunculus repens 

 4.  Zbiorowisko z Agrostis stolonifera-Potentilla anserina OBERD. 1979/1980 in 
OBERD. 1983 

       5.  Zespół Ranunculo-Alopecuretum geniculati   R.TX. 1937 
 
Fitocenozy zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati występowały w siedlisku 

wilgotnym, a pozostałe – w siedliskach świeŜych [Warda i Stamirowska-Krzaczek 2009]. 
Liczba gatunków, współtworzących badane syntaksony wahała się w granicach 30-70. 

Zbiorowiska z rzędu Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae odznaczały się wyŜszą 
róŜnorodnością florystyczną niŜ zbiorowiska z rzędu Plantaginetalia majoris, a jednostką 
fitosocjologiczną o największej liczbie gatunków było zbiorowisko z Agrostis stolonifera-
Potentilla anserina (tab. 1 i 2). 

Wśród badanych fitocenoz, zbiorowisko z Poa annua występowało w płatach o róŜnej 
wielkości, zlokalizowanych na drogach i przydroŜach, rozciągających się wśród łąk 
[Stamirowska-Krzaczek 2008]. W runi wszystkich badanych płatów dominowała Poa annua. Z 
gatunków charakterystycznych dla rzędu Plantaginetalia majoris i związku Polygonion 
avicularis odnotowano występowanie Lolium perenne, Plantago major, Polygonum aviculare, 
jednak ich udział w pokryciu był mniejszy. Nieznaczną domieszkę stanowiły takŜe gatunki 
charakterystyczne dla rzędu Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae oraz klasy Molinio-
Arrhenatheretea. Podobne obserwacje dotyczące występowania tego zbiorowiska były udziałem 
Osuchowskiej [1995], która badała zbiorowiska trawiaste w dolinie Pilicy. 
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Tabela 1.  
Charakterystyka zbiorowisk z rzędu Plantaginetalia majoris. 

Zespół/Zbiorowisko Lolio-Polygonetum arenastri Zbiorowisko z Poa annua 
Liczba zdjęć 4 5 
Średnia liczba gatunków  
w zespole 

14,5 9,7 

Liczba gatunków ogółem 36 30 
 Zakres stopni 

ilościowości 
D 
1-4 

Zakres stopni 
ilościowości 

D 
1-5 

ChAss.: Lolio-Polygonetum arenastri 
Lolium perenne 2 – 4 5625 2 700 
Plantago major 1 – 3 1500 1 - 3 1400 
Polygonum arenastrum  + - 2 450 - - 
Capsella bursa-pastoris + - 2 450 - - 
Zbiorowisko z Poa annua 
Poa annua 1 - 2 1000 4 - 5 6750 
ChO,All.: Plantaginetalia majoris, Polygonion avicularis 
Polygonum aviculare - - + - 2 470 
ChO.: Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae 
Ranunculus repens 2 438 - - 
Carex hirta 1 125 - - 
Alopecurus geniculatus - - + -1 120 
Potentilla anserina - - + -1 110 
Rumex crispus + 25 - - 
Agrostis stolonifera + - 1 138 - - 
ChO.: Molinietalia 
Deschampsia caespitosa + 25 - - 
ChO.: Arrhenatheretalia     
Trifolium repens 1 – 2 1000 + - 2 370 
Taraxacum officinale + 25 - - 
Bromus hordeaceus   1 100 
ChCl.: Molinio-Arrhenatheretea 
Poa pratensis + - 1 138 + 20 
Poa trivialis + - 1 138 1 100 
Festuca rubra 1 125 - - 
Gatunki towarzyszące 23 19 

 
Zespół Lolio-Polygonetum arenastri występował w płatach o róŜnej wielkości, 

zlokalizowanych na drogach przecinających większe kompleksy łąkowe, a takŜe na ścieŜkach 
rozciągających się wzdłuŜ koryta rzeki Wieprz i porastał gleby gliniaste i pyłowe [Stamirowska-
Krzaczek 2008]. Zdaniem Fijałkowskiego i in. [1997], światłolubne murawy dywanowe tego 
zespołu są rozpowszechnione w siedliskach ruderalnych oraz na nadmiernie uŜytkowanych 
ekstensywnych pastwiskach. ZróŜnicowanie florystyczne wewnątrz zespołu jest efektem 
oddziaływania warunków siedliska oraz antropopresji, głównie intensywności uŜytkowania runi 
[Fijałkowski 1966]. Spośród gatunków charakterystycznych zespołu, tylko Lolium perenne 
występowała we wszystkich płatach, o czym świadczy jej wysoki współczynnik pokrycia (5625). 
DuŜy udział w runi badanych płatów miały takŜe Poa annua i Plantago major. W runi tego 
zespołu występowała ponadto liczna grupa gatunków z rzędu Trifolio fragiferae-Agrostietalia 
stoloniferae i klasy Molinio-Arrhenatheretea. W dolinie Wieprza, lokalizacja badanych płatów  
w bliskim sąsiedztwie uŜytkowanych łąk i pastwisk miała wpływ na skład gatunkowy 
omawianego zespołu, czego dowodem jest udział w runi gatunków z rzędu Arrhenatheretalia,  
a szczególnie znacząca obecność Trifolium repens (D=1000). 

 



Tabela 2.  
Charakterystyka zbiorowisk z rzędu Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae. 

Zespół/Zbiorowisko Ranunculo-
Alopecuretum 
geniculati 

Zbiorowisko z 
Ranunculus repens 

Zbiorowisko z 
Agrostis stolonifera-
Potentilla anserina 

Liczba zdjęć 6 7 8 
Średnia liczba gatunków w 
zespole 

10,2 17,1 18,4 

Liczba gatunków ogółem 37 47 70 
Lwu  3,8 4,8 
 Zakres 

stopni 
ilościowości 

D 
1-4 

Zakres 
stopni 
ilościowości 

D 
1-5 

Zakres stopni 
ilościowości 

D 
1-5 

ChAss.: Ranunculo-Alopecuretum geniculati 
Alopecurus geniculatus 3 - 5 6250 - - + -2 225 
Potentilla reptans 1 - 2 958 r - 3 750 1 - 2 281 
Rumex crispus + 17 - - - - 
DAss.: Zb. z Ranunculus reoens 
Ranunculus repens + -2 467 2 - 4 4536 + -2 313 
Zb. Z Agrostis stolonifera i Potentilla anserina 
Potentilla anserina 1 - 2 375 + - 1 164 2 - 3 2594 
ChO., All.: Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae, Agropyto-Rumicion crispi 
Agrostis stolonifera 1 - 2 375 2 500 1 - 3 1830 
Agropyron repens - - + - 2 400 + - 3 913 
Lysimachia nummularia 1 83 + - 2 329 - - 
Carex hirta - - + - 1 157 + - 1 138 
ChO., All.: Plantaginetalia majoris, Polygonion avicularis 
Loluim perenne - - 3 536 1 - 2 281 
Plantago major - - + - 1 86 - - 
ChO.: Molinietalia 
Deschampsia caespitosa 2 292 + - 1 236 + - 2 506 
Equisetum palustre 1 83   + - 1 69 
Lychnis flos-cuculi - - + - 1 79 - - 
Glechoma hederacea - - - - + - 1 75 
Lythrum salicaria - - - - + - 1 69 
Galium boreale - - - - 1 63 
ChO.: Arrhenatheretalia 
Trifolium repens 1 83 + - 2 329 + - 1 69 
Taraxacum officinale - - + - 1 164 + - 1 88 
Leucanthemum vulgare - - + - 1 86 - - 
Bromus hordeaceus - - + 21 1 - 3 531 
Dactylis glomerata - -   1 63 
ChCl.: Molinio-Arrhenatheretea 
Poa trivialis + - 1 92 1 - 2 464 2 219 
Agrostis gigantea - - + - 2 650 + - 2 225 
Rumex acetosa - - + - 3 636 + - 2 350 
Poa pratensis - - + - 2 350 + - 2 575 
Festuca rubra - - + - 1 79   
Festuca pratensis - - - - + - 2 225 
Alopecurus pratensis - - - - + - 2 244 
Gatunki towarzyszące 22 27 46 
 

W Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym, zbiorowisko z Ranunculus repens 
wyodrębniono na wilgotnych łąkach, zlokalizowanych na glebach organicznych, w miejscach  
o zdegradowanej runi w wyniku przesychania górnych warstw gleby, charakteryzującej  
się średnią wartością uŜytkową (Lwu=3,8) oraz na wilgotnym i ubogim pastwisku. Gatunkiem 
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dominującym w runi badanych płatów był Ranunculus repens, a ponadto stwierdzono tam 
znaczącą obecność gatunków z innych jednostek fitosocjologicznych (tab. 2), co świadczy  
o małej stabilności fitocenozy. W zaleŜności od poziomu uwilgotnienia oraz od intensywności 
uŜytkowania, omawiane zbiorowisko, zlokalizowane na zaniedbanych glebach organicznych 
moŜe stanowić stadia przejściowe, zmierzające ku bardzo róŜnym zespołom roślinnym. 

Innym zbiorowiskiem, które wykształciło się w dolinie Wieprza w postaci małych 
płatów, w bliskim sąsiedztwie budynków gospodarczych było zbiorowisko z Agrostis stolonifera 
i Potentilla anserina. Ruń tego zbiorowiska charakteryzowała się duŜą róŜnorodnością 
florystyczną oraz średnią wartością uŜytkową (Lwu=4,8), a gatunkiem w niej dominującym był 
Potentilla anserina (tab.2). 

Największe skupiska zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati spotykano w dolinie 
środkowego Wieprza na łąkach, a w okresach mniejszego uwilgotnienia gleby na pastwisku. 
Roślinność zespołu zasiedlała niewielkie obniŜenia terenu oraz koleiny dróg, przebiegających 
przez łąki i pastwiska, w których wiosną i jesienią utrzymywała się woda z wylewów rzeki,  
a latem często ustępowała. Ruń okresowo uŜytkowanego pastwiska charakteryzowała  
się większym bogactwem florystycznym niŜ ruń płatów zlokalizowanych w koleinach dróg 
śródłąkowych. Ubogie florystycznie fitocenozy badanego zespołu są według Kucharskiego 
[1999] bardzo częstym składnikiem ekosystemów trawiastych większości dolin rzecznych Polski 
środkowej. 

Omawiane zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea są wskaźnikiem zbliŜonych 
warunków siedliskowych pod względem naświetlenia w łanie (rys. 1) oraz zawartości materii 
organicznej w glebie (rys. 2). Roślinność badanych zbiorowisk zasiedlała gleby mineralno-
próchniczne (H=1,9-2,1) i charakteryzowały ją dobre warunki świetlne w łanie (L=4,2-4,3). 
Wartości wskaźnika trofizmu (Tr) wahały się w granicach 3,7-4,1. 

Obecność roślinności zespołu Lolio-Polygonetum arenastri i zbiorowiska z Poa annua, 
mogą być wskaźnikiem gleb zasobnych w składniki pokarmowe natomiast roślinność 
pozostałych zbiorowisk świadczy o umiarkowanej troficzności siedlisk (rys. 3). 

Ekosystemy trawiaste spełniają więc waŜną funkcję produkcyjną oraz mają duŜe 
znaczenie przyrodnicze, a skład gatunkowy ich szaty roślinnej moŜe wskazywać na wartość runi  
i właściwości siedliska [Hopkins i Holz, 2005]. 

 

 
Rys. 1. Średnie wartości wskaźnika świetlnego (L) dla wybranych zbiorowisk  

z klasy Molinio-Arrhenatheretea. 
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Rys. 2. Średnie wartości wskaźnika zawartości materii organicznej w glebie (H)  

dla wybranych zbiorowisk z klasy Molinio-Arrhenatheretea. 
 

 
Rys. 3. Średnie wartości wskaźnika trofizmu (Tr) dla wybranych zbiorowisk  

z klasy Molinio-Arrhenatheretea. 
 

Wnioski 
 

1. Szata roślinna ekosystemów trawiastych jest odzwierciedleniem warunków siedliska  
i wskaźnikiem wartości runi. 

2. UŜytkowane rolniczo fitocenozy z Ranunculus repens i Agrostis stolonifera-Potentilla 
anserina charakteryzują się średnią wartością runi. 

3. Fitoindykacyjna ocena wyróŜnionych syntaksonów (Ranunculo-Alopecuretum geniculati, 
Lolio-Poligonetum arenastri, Poa annua, Ranunculus repens i Agrostis stolonifera-
Potentilla anserina) dostarcza informacji o tym, Ŝe ich roślinność zasiedla gleby 
mineralno-próchniczne i charakteryzują ją dobre warunki świetlne w łanie. 

4. Obecność roślinności zespołu Lolio-Polygonetum arenastri i zbiorowiska z Poa annua, 
jest wskaźnikiem gleb zasobnych w składniki pokarmowe, natomiast występowanie 
roślinności pozostałych zbiorowisk świadczy o umiarkowanej troficzności siedlisk. 
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Floristic composition of chosen grass communities as an indicator  
of the sward value and habitat properties 

 
Abstract 

 
The floristic studies were performed on the area of the Nadwieprzański Landscape Park, 

in the vegetative seasons 2005-2007. The aim of studies was to recognize the flora and to 
evaluate the sward value as well as phytoindicative characteristics of habitat conditions of chosen 
grass communities (Ranunculo-Alopecuretum geniculati, Lolio-Poligonetum arenastri, Poa 
annua, Ranunculus repens i Agrostis stolonifera-Potentilla anserina). Species composition of 
investigated communities was a base for determination of mentioned features. Studied 
phytocenoses appeared on the mineral-humic soils and showed good light conditions in the 
canopy. Trophism indicator ranged 3.7-4.1, that focused on moderate to good soil fertility. 
Agriculturally utilized communities characterized by moderate sward value. 
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Sorgo cukrowe alternatywą dla uŜytków zielonych? 
- Próba odpowiedzi w świetle badań fitochemicznych 

 
Włodzimierz Zielewicz, Stanisław Kozłowski 

 
 

Streszczenie 
 
Optymalizacja bazy paszowej w gospodarstwach nastawionych na produkcję mleka  

i mięsa jest wciąŜ aktualnym zagadnieniem. W procesie optymalizacji poza uŜytkami zielonymi, 
istotną rolę mogą spełniać inne rośliny pastewne, zwłaszcza trawy. Celem naszych badań jest 
porównanie w sferze wartości pokarmowej zielonek pozyskanych z uŜytków trwałych 
zdominowanych przez Ŝycicę trwałą, z uŜytków krótkotrwałych zdominowanych przez Ŝycicę 
wielokwiatową z zielonką zbieraną z upraw róŜnych odmian sorga zwłaszcza sorga cukrowego. 
W świetle naszych badań pastwisko z dominacją Ŝycicy trwałej dostarcza runi o wysokiej 
strawności głównie za sprawą umiarkowanego poziomu węglowodanów strukturalnych i lignin. 
UŜytki krótkotrwałe stworzone przez zasiew Ŝycicy wielokwiatowej  dostarczają paszy 
wyróŜniającej się przede wszystkim wysoką zawartością białka i cukrów. Natomiast z polowych 
upraw sorga moŜna uzyskać bardzo wysokie plony zielonki odpowiedniej zarówno  
do bezpośredniej konsumpcji przez zwierzęta jak równieŜ do zakiszania. Sorgo z całą gamą 
swych odmian moŜe stanowić roślinę komplementarną wobec runi uŜytków zielonych trwałych  
i przemiennych dla gospodarstw produkcyjnych. 
Słowa kluczowe: skład chemiczny, sorgo cukrowe, Ŝycica wielokwiatowa, Ŝycica trwała, uŜytki 
krótkotrwałe, uŜytki przemienne 

 
Wprowadzenie 

 
Pasze naturalne, a pasze z uŜytków zielonych w szczególności, są najwłaściwszą formą 

Ŝywienia zwierząt trawoŜernych [Goliński 2008]. Podawane są one zwierzętom w róŜnorodnej 
postaci – zielonki, kiszonki i siana. Pozyskanie pełnowartościowej paszy moŜliwe jest przy 
pełnym pokryciu zapotrzebowania roślin na wszystkie składniki pokarmowe, co prowadzi, 
przede wszystkim do pełnego stosowania technologii z nawoŜeniem włącznie [Krzywiecki  
i Kozłowski 2003]. Dla osiągnięcia tego celu wykorzystuje się postęp biologiczny którego 
wyrazem jest szeroka gama odmian hodowlanych [Goliński i wsp. 2005]. Ciągle wzbogaca  
się teŜ listę roślin pastewnych o nowe gatunki, mieszańce, a przede wszystkim odmiany  
oraz krzyŜówek między odmianowych.  

Jednym z rodzajów, który coraz bardziej wchodzi na paszowe powierzchnie naszego 
kraju jest sorgo. Uznawane jest ono za cenną roślinę pastewną strefy klimatu ciepłego  
i umiarkowanego. Liczne walory sorga sprawiają, Ŝe zaczyna ono wnikać w nietypowe dla siebie 
strefy klimatyczne, takŜe do umiarkowanej, a więc do Polski. Dodać naleŜy, Ŝe trawa sudańska 
była uprawiana na ziemiach polskich juŜ w okresie międzywojennym. 

Trwają obecnie prace hodowlane nad polepszeniem składu pokarmowego, tolerancją  
na wiosenne chłody oraz wczesnością nowych odmian sorgo, które lepiej będą przystosowane  
do warunków uprawy panujących w naszym kraju. Podobną drogę przeszła równieŜ kukurydza. 
Dzięki intensywnym pracom hodowców dysponujemy odmianami o szerokim  
przedziale wczesności.  

Sorgo jako roślina zboŜowa i pastewna posiada bogatą literaturę [Quinby i wsp. 1962, 
Daczewska i Ostrowski 1986, Śliwiński i Brzóska 2006]. Dowodem współczesnego 
zainteresowania naukowego są specjalistyczne sympozja, między innymi w Poznaniu, na temat 
„Kukurydza, sorgo – produkcja, wykorzystanie, rynek” które odbyło się w dniach 7-10 kwietnia 
2008r., a dowodem zainteresowania praktyki pokazy odmian sorga na „Dniach pola” 
organizowane w róŜnych miejscowościach.   
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Do niedawna gatunek ten był traktowany jako marginalne zabezpieczenie bazy paszowej 
z przeznaczeniem do skarmiania przeŜuwaczy w wypadku wystąpienia suszy. Współcześnie 
wzrasta zainteresowanie sorgiem, czego wyrazem proponowane technologie wysiewu w systemie 
„Mix cropping” lub dla łatwiejszego zbioru i ochrony w monokulturze obok uprawy kukurydzy. 
Równocześnie daje się zauwaŜyć w naszym kraju renesans uŜytków zielonych, zwłaszcza  
w sferze pastwiskowego Ŝywienia zwierząt trawoŜernych. W tym kontekście rodzi  
się uzasadnione pytanie, czy sorgo, zwłaszcza sorgo cukrowe, jest rośliną konkurencyjną  
dla uŜytków zielonych? Pytanie to znalazło się u podstaw naszych badań. Odpowiedzi na to 
pytanie moŜna rozpatrywać na wielorakich płaszczyznach. W naszej pracy za kryterium oceny 
przyjęto właściwości fitochemiczne sorga i Ŝycic.  

 
Metodyka 

 
Prowadzone w Wielkopolsce, w latach 2005-2008, prace badawcze obejmowały uprawy 

czterech form sorgo: cukrowego Sucrosorgo 506 i Monori Edes, sorgo technicznego odmiana 
Goliath, oraz mieszańca sorgo bicolor z trawą sudańską – odmiana Bovital, uŜytki krótkotrwałe  
z Ŝycicą wielokwiatową – odmiana Kroto (Lolium multiflorum) i trwałe z Ŝycicą trwałą odmiana 
Anna (Lolium perenne). W praktyce rolniczej toŜsamość gatunkowa sorgo ma drugorzędne 
znaczenie. Dzieje się tak równieŜ z tego powodu, Ŝe niektóre taksony są mieszańcami gatunków  
i odmian. Uwagę koncentruje się więc na odmianach hodowlanych. Z tych względów w pracy 
uŜywamy określenia sorgo i nazwy własnej odmiany. Materiału badawczego dostarczały przede 
wszystkim uprawy sorgo oraz uŜytki zielone na terenie Rolniczego Gospodarstwa 
Doświadczalnego naszej uczelni w miejscowości Brody koło Pniew. Uprawy te były załoŜone  
i prowadzone zgodnie z opracowanymi dla nich technologiami.  

U podstaw podjętych badań znalazły się właściwości chemiczne roślin - czyli ilościowe 
występowanie składników organicznych i mineralnych posiadających decydujący wpływ  
na wartość pokarmową pozyskanej masy zielonej. W zaleŜności od składnika, materiałem 
analitycznym były całe pędy nadziemne lub blaszki liściowe. Analizy wykonywano Według 
powszechnie przyjętych metod analitycznych podanych w pracy Kozłowskiego i wsp. [2006] 
oznaczono zawartość azotu ogólnego i azotanowego, cukrów, celulozy, hemiceluloz i lignin  
a w konsekwencji kwaśnego włókna detergentowego (ADF) i neutralnego włókna 
detergentowego (NDF), popiołu surowego, a w nim wapnia, magnezu, fosforu, potasu, sodu, 
krzemu, a takŜe barwników karotenowych i chlorofilowych. 

 
Wyniki badań i dyskusja 

 
Wyniki naszych badań nad sorgiem w sferze składu chemicznego przedstawiono  

w tabeli 1. Dotyczą one zawartości składników organicznych i mineralnych stwierdzonych  
w całych nadziemnych częściach pędów roślin tego gatunku zbieranych w optymalnej fazie 
technologicznej, to znaczy warunkującej najlepszy materiał do zakiszania, co w ujęciu 
kalendarzowym przypada na ostatnią dekadę września. 

Jak się okazuje zawartość białka w masie roślinnej jest niewielka. Stanowi to rezultat 
specyfiki gatunkowej, ale takŜe dominacji łodyg w strukturze pędu oraz długiego przedziału 
czasowego od nawoŜenia azotem uprawy sorgo do momentu zbioru roślin. MoŜna teŜ sądzić,  
Ŝe podany w nawozach azot został dobrze wykorzystany przez rośliny sorgo, czego wyrazem 
minimalne ilości azotu azotanowego w roślinach. 

Wyniki naszych badań potwierdzają opinię o tym gatunku, jako trawie słodkiej, zasobnej 
w cukry. W tej kwestii daje teŜ o sobie znać specyfika fotosyntezy tego gatunku określana jako 
C4. Sorgo cukrowe wyróŜnia się teŜ wysokim udziałem węglowodanów strukturalnych,  
tak celulozy jak i hemiceluloz, w nadziemnych częściach pędów. Na taką ocenę składa się 
zarówno specyfika gatunkowa jak i dominacja łodyg w stosunku do masy całego pędu. 
Podporowa funkcja jaką pełni łodyga wobec całego pędu, dorastającego do 3,5 a nawet  
4 metrów, wymaga obecności duŜych ilości węglowodanów strukturalnych, których udział moŜe 
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dochodzić jak się okazało nawet do 60 % s.m. Natomiast pozytywnym  aspektem jest fakt 
niewielkiej ilości lignin. Stan taki daje podstawy do wyprowadzenia wniosku o dobrej strawności 
zielonki sorgo. 

Pod względem udziału popiołu w suchej masie roślin, sorgo nie wyróŜnia  
się „ilościowo”. Wykryte wartości są charakterystyczne, typowe dla rodziny traw. Zasobność 
składników mineralnych oznaczona w  badaniach analitycznych, to znaczy wapnia, magnezu, 
fosforu, potasu i sodu a takŜe krzemu zasługuje na pozytywną ocenę. Wykryte ilości mieszczą  
się prawie dokładnie w sferze wartości optymalnych. Sorgo cukrowe okazuje się takŜe 
interesującą rośliną pastewną w odniesieniu do barwników roślinnych. Zarówno chlorofil  
jak i karoten nie osiągają wysokich wartości charakterystycznych dla traw intensywnej uprawy. 
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe sorgo było analizowane w końcowym etapie swej wegetacji. 

Analizując dane dotyczące składu chemicznego na podstawie wartości średnich sorga 
łatwo teŜ zauwaŜyć znaczne zróŜnicowanie w ilościowym występowaniu poszczególnych 
składników chemicznych. Największą zmienność przekraczającą 100 % stwierdzono w sferze 
cukrów i barwników roślinnych,  najmniejszą w przypadku węglowodanów strukturalnych. 
Powodem zmienności były uwarunkowania siedliskowe i pogodowe, które są niemoŜliwe  
do wyeliminowania w sytuacji upraw sorga o charakterze produkcyjnym. Uzyskany przez 
badania własne „chemiczny” obraz sorga jest bardzo podobny do portretu stworzonego przez nas 
we wcześniejszych badaniach [Kozłowski i wsp. 2006, 2007] oraz innych autorów między 
innymi  [Sheoran i  Rana 2005]. 

W uprawie sorgo wykorzystuje się powszechnie postęp biologiczny przez wybór 
najlepszych odmian hodowlanych, najkorzystniejszych dla danej technologii uprawy  
oraz późniejszego wykorzystania. Znalazło to odzwierciedlenie takŜe w naszych badaniach. 
Rezultaty badań nad wybranymi odmianami (tab. 2) są dostatecznie przekonujące, co do róŜnic 
odmianowych.  

Zaskakująco niski poziom cukrów w odmianie Bovital jest najlepszym przykładem  
tej specyfiki. Odmiana Monori Edes wyróŜnia się w sferze predyspozycji do kumulacji azotu 
azotanowego, ale takŜe potasu. Odmiana ta, podobnie jak Bovital, wykazuje zaskakująco niski 
poziom NDF w porównaniu do pozostałych dwóch odmian. Daje to podstawy do prognozowania, 
Ŝe róŜnice w strawności pomiędzy odmianami mogą być nader wysokie. Wbrew oczekiwaniom 
odmiany sorgo nie róŜnią się znacząco w sferze występowania barwników roślinnych – 
chlorofilowych i karotenowych. Nie moŜna więc wskazać odmian o bardzo wysokiej Ŝywotności 
i wartości witaminowej. 

Przechodząc do oceny wartości pokarmowej z uŜytków krótkotrwałych,  
czyli z polowych upraw Ŝycicy wielokwiatowej (tab. 3), naleŜy zauwaŜyć, Ŝe w ocenie 
jakościowej trawa ta zwraca uwagę przede wszystkim poprzez wysoki poziom cukrów i wysoki 
poziom białka ogólnego. Niekiedy poziomem cukrów przewyŜszała zawartość białka ogólnego. 
Właściwość ta jest cechą charakterystyczną tego gatunku, nie mającą równych sobie w innych 
taksonach naszej flory. W tym właśnie tkwi główny walor Ŝycicy wielokwiatowej. Niewątpliwie 
w tej kwestii daje o sobie znać intensywność fotosyntezy, określany jako typ C4. Drugą waŜną 
cechą charakterystyczną jest umiarkowany poziom węglowodanów strukturalnych, czyli celulozy 
i hemiceluloz oraz lignin. Niewątpliwie na takie ukształtowanie wyników wpływa obfite 
ulistnienie pędów Ŝycicy wielokwiatowej. Parametry te determinują strawność zielonki z upraw 
tego gatunku i jego odmian hodowlanych. 

Oznaczając zawartość poszczególnych składników organicznych i mineralnych w Ŝycicy 
wielokwiatowej dostrzeŜono takŜe zmienność w ich ilościowym występowaniu. RóŜnice 
kształtują się na poziomie podobnym do stwierdzonych u sorgo cukrowego. 

Bardzo korzystnie naleŜy tez ocenić Ŝycicę wielokwiatową w sferze składu mineralnego. 
Ich zawartość kształtuje się na poziomie optymalnym. ZastrzeŜenia budzi wysoki poziom potasu 
a niski sodu, co nie moŜe dziwić, gdyŜ pierwiastki te pozostają względem siebie w ujemnej 
korelacji. Niewątpliwie wysoka koncentracja potasu jest rezultatem wzmoŜonego nawoŜenia tym 
składnikiem, stosownie do technologii uprawnych. śycica wielokwiatowa jest klasyfikowana 
jako trawa nitrofilna. Do pełni swojego rozwoju wymagają duŜych ilości azotu, a więc gleb 



W. Zielewicz, S. Kozłowski  266 

Ŝyznych. Na duŜą jej nitrofilność wskazuje poziom barwników chlorofilowych i karotenowych. 
ToteŜ w uprawie Ŝycicy wielokwiatowej duŜą rolę odgrywa azot. JednakŜe rośliny Ŝycicy nie 
kumulują nadmiernej ilości azotanów. śycica wielokwiatowa, w sferze tego składnika uznawana 
jest za trawę bezpieczną. Jest to równieŜ walor Ŝycicy wielokwiatowej. 

Wyniki naszych badań potwierdzają tą pozytywną opinię o Ŝycicy wielokwiatowej 
wystawioną jej przez wielu autorów min. przez Ostrowskiego i Daczewską  [1990]. MoŜna więc 
stwierdzić, Ŝe w warunkach uprawy zgodnej z opracowaną  dla tego gatunku technologią moŜna 
uzyskać paszę pełnowartościową, tak w sferze składników organicznych jak i mineralnych. 

Wyniki naszych badań nad Ŝycicą wielokwiatową wyraźnie korespondują z pozytywną 
opinią o tym gatunku i jego odmianach sprzed 30 laty, kiedy Ŝycice, zwłaszcza krótkotrwałe, 
zaczęły wkraczać do uprawy w naszym kraju na szeroką skalę. Odmiana Kroto była wówczas 
bardzo popularna w uprawie. 

Trzecim obiektem badawczym była Ŝycica trwała – odmiana Anna jako dominanta runi 
pastwiska Ŝycicowego (tab. 4). Materiał badawczy pochodził z odrostów, które osiągnęły stadium 
dojrzałości pastwiskowej runi. Wysokość runi nie przekraczała wówczas 20-25 cm i nie było  
w niej pędów, które rozpoczynały fazę kłoszenia. Z zabiegów pielęgnacyjnych na uwagę 
zasługuje wielkość dawek nawozu azotowego pod odrost w wysokości 50 kg N na hektar.  
Z warunków siedliskowych godny podkreślenia jest fakt braku stresów termiczno-
wilgotnościowych, które przerwałyby wegetację w okresie pastwiskowym. 

W takich warunkach i okolicznościach Ŝycica trwała odmiana Anna ukazała w całej 
rozciągłości swoje walory pokarmowe. Zawartość poszczególnych składników organicznych  
i mineralnych kształtuje się na takim poziomie, który warunkuje wysoką strawność a tym samym 
wysoką wartość pokarmową runi Ŝycicowej. Dotyczy to przede wszystkim białka, cukrów oraz 
węglowodanów strukturalnych i lignin. Poziom potasu minimalnie przewyŜsza wartość 
optymalną a sodu zbliŜa się do tej wartości. NaleŜy teŜ podkreślić, Ŝe zawsze analizowano ruń 
młodą, zdominowaną przez blaszki liściowe. 

W sferze zmienności występowania poszczególnych składników sytuację uznać naleŜy 
za typową dla traw pastewnych. JednakŜe duŜe odchylenia stwierdzono w sferze celulozy  
i hemiceluloz. Zapewne niekiedy daje o sobie znać szybkie wykształcanie pędów generatywnych 
przez Ŝycicę, za którym nie nadąŜało szybkie defoliowanie runi. 

Uzyskane wyniki dają podstawy do bardzo pozytywnej oceny Ŝycicy trwałej  
w odniesieniu do odmiany Anna jako trawy pastewnej. Ocena ta bardzo dobrze koresponduje  
z jakościowym obrazem tego gatunku stworzonego przez bardzo wielu badaczy – rodzimego  
i zagranicznego pochodzenia [Falkowski i wsp.1986, Krzywiecki i Kozłowski 2003, Williams  
i wsp. 2001]. 

Uzyskane wyniki badań analitycznych dają podstawy do stworzenia „chemicznych” 
portretów trzech róŜnych gatunków traw pastewnych – sorga cukrowego, Ŝycicy wielokwiatowej 
i Ŝycicy trwałej. Pozyskiwany z ich upraw materiał roślinny stanowi cenną paszę  
do bezpośredniego skarmiania jak i zakiszania – szczególnie sorgo i Ŝycica wielokwiatowa.  
Są jednak i takie właściwości, które róŜnią badane taksony. Sorgo cukrowe wykazuje obecność 
glukozydów cyjanogennych, Ŝycica trwała niską zawartość składników ograniczających 
strawność, Ŝycica wielokwiatowa – wysoką koncentrację cukrów i białka. Wszystkie trzy gatunki 
to trawy nitrofilne wymagające Ŝyznych stanowisk glebowych a tym samym obfitego nawoŜenia 
zwłaszcza w sferze azotu, fosforu i potasu. Stwierdzenie to w pierwszej kolejności dotyczy sorga. 
Wysokie wymagania sorga, co do tych składników pokarmowych zostały wpisane w toŜsamość 
gatunkową i uwzględniono je w opracowanych technologiach uprawy. Stosowanie dawek 
wyŜszych od zalecanych zwiększa kosztochłonność uprawy, ale takŜe jest powodem niepełnego 
ich wykorzystania. Daje wówczas o sobie znać pogląd, Ŝe niewykorzystane przez rośliny 
składniki nawozowe, zwłaszcza azot poprzez swoją ucieczkę do środowiska są dla niego 
istotnym zagroŜeniem, zwłaszcza w kontekście Dyrektywy azotanowej (Dyrektywa Rady 
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.). Podejmuje się więc prace nad weryfikacją norm 
nawozowych w kierunku obniŜania dawek. Dowodem mogą być badania Kozłowskiego i wsp. 
[2008], z których wynika, Ŝe nawoŜenie 1 hektara uprawy w ilości N-160 kg, P - 80 kg, K - 170 
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kg daje wyniki bardzo zbliŜone co do uzyskanych, w sferze składu chemicznego i plonu, jak przy 
dawce N-120 kg, P - 60 kg, K - 150 kg. Problematyka nawoŜenia jest teŜ aktualna w odniesieniu 
do Ŝycic – wielokwiatowej i trwałej. ToteŜ tak duŜą wagę przywiązuje się do uprawy tych 
gatunków z roślinami motylkowatymi.  

 
Podsumowanie 

 
Badania analityczne miały szeroki zakres i obejmowały duŜa listę składników 

organicznych i mineralnych sorga cukrowego, Ŝycicy wielokwiatowej i trwałej. W świetle 
uzyskanych wyników wszystkie trzy gatunki pozostają względem siebie komplementarne  
i wszystkie powinny znajdować się w bazie paszowej gospodarstwa. Kryterium rozstrzygającym 
ich obecność jest wielkość plonu i nakłady poniesione w procesie technologii prawy. 
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Sorghum – an alternative for grasslands? 
An attempt to answer the quastion in the light of phytochemical investigations 

 
Abstract 

 
Optimisation of the feed base in farm specialising in milk and meat production continues 

to interest scientists and practitioners alike. In the course of the optimisation process, apart from 
grasslands, also other fodder crops, especially grasses, can play a vital role. The objective of our 
investigations was to compare the nutritive value of forages harvested from permanent grasslands 
dominated by perennial ryegrass, from short-term grassland dominated by Italian ryegrass with 
the forage harvested from plantations of various sorghum cultivars, especially from sweet 
sorghum. In the light of our studies, a pasture dominated by perennial ryegrass provides sward of 
high digestibility, primarily, due to moderate levels of structural carbohydrates and lignin. Short-
term grasslands established by sowing Italian ryegrass supply feeds characterised by high content 
of protein and sugars. On the other hand, sorghum field plantations can provide very high forage 
yields appropriate not only for direct consumption by animals but also for ensiling. Sorghum, 
with its wide spectrum of cultivars, can constitute a crop plant complementary to the sward of 
permanent and temporary grasslands for milk and meat producing farms.  
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Tabela 1.  
Skład chemiczny sorgo cukrowego odmiany Sucrosorgo 506.  

Zawartość w % s.m. 
Składnik 

Średnia Minimalna Maksymalna 
Białko ogólne 
Cukry 
Celuloza 
Hemicelulozy 
Ligniny 
ADF 
NDF 
Popiół surowy 
Wapń 
Magnez 
Fosfor 
Potas 
Sód 
Krzem 
N-NO3 

β-karoten (mg·g-1 s.m.) 
Chlorofil a+b (mg·g-1 s.m.) 

10,84 
13,28 
30,01 
25,73 
2,81 
32,82 
58,55 
5,66 
0,65 
0,24 
0,25 
1,96 
0,07 
0,36 
0,17 
0,49 
8,40 

8,52 
8,67 
27,70 
21,62 
2,04 
29,74 
51,36 
4,58 
0,54 
0,16 
0,19 
1,70 
0,02 
0,28 
0,01 
0,38 
5,33 

13,15 
17,89 
32,33 
29,84 
3,58 
35,91 
65,75 
6,74 
0,77 
0,32 
0,31 
2,23 
0,12 
0,44 
0,34 
0,61 
11,46 

 
Tabela 2.  

Porównanie składu chemicznego odmian sorga (% s.m.). 
Zawartość w % s.m. 

Składnik 
Sucrosorgo 506 Bovital Monori Edes Goliath 

Białko ogólne 
Cukry 
Celuloza 
Hemicelulozy 
Ligniny 
ADF 
NDF 
Popiół surowy 
Wapń 
Magnez 
Potas 
Fosfor 
Sód 
Krzem 
N-NO3 

β-karoten (mg·g-1 s.m.) 
Chlorofil a+b (mg·g-1 s.m.) 

9,09 
16,22 
32,20 
22,10 
3,53 
35,74 
57,45 
4,62 
0,64 
0,18 
1,77 
0,27 
0,05 
0,33 
0,02 
0,42 
7,15 

9,18 
8,70 
23,17 
23,45 
3,81 
26,98 
50,44 
4,72 
0,64 
0,15 
1,56 
0,25 
0,05 
0,47 
0,04 
0,51 
7,56 

10,16 
15,66 
27,08 
21,51 
2,63 
29,71 
51,23 
5,78 
0,66 
0,18 
2,43 
0,30 
0,07 
0,21 
0,09 
0,44 
6,69 

8,60 
16,77 
30,64 
21,95 
3,67 
34,29 
56,27 
5,16 
0,84 
0,19 
1,29 
0,24 
0,06 
0,49 
0,02 
0,41 
6,96 
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Tabela 3.  
Skład chemiczny Ŝycicy wielokwiatowej - odmiana Kroto. 

Zawartość w % s.m. 
Składnik 

Średnia Minimalna Maksymalna 
Białko ogólne 
Cukry 
Celuloza 
Hemicelulozy 
Ligniny 
ADF 
NDF 
Popiół surowy 
Wapń 
Magnez 
Fosfor 
Potas 
Sód 
Krzem 
N-NO3 
β-karoten (mg·g-1 s.m.) 
Chlorofil a+b (mg·g-1 s.m.) 

18,34 
15,91 
24,61 
24,17 
2,35 
26,96 
51,13 
6,09 
0,73 
0,23 
0,29 
3,76 
0,13 
0,37 
0,03 
0,75 
10,17 

15,26 
13,06 
21,99 
20,85 
1,54 
22,68 
43,17 
5,43 
0,59 
0,15 
0,18 
2,72 
0,07 
0,21 
0,02 
0,42 
9,76 

25,17 
17,57 
27,02 
25,42 
3,88 
29,63 
57,23 
7,75 
0,89 
0,31 
0,37 
4,93 
0,19 
0,43 
0,04 
0,87 
12,90 

 
 

Tabela 4.  
Skład chemiczny Ŝycicy trwałej - odmiana Anna – dominanty runi pastwiska 

Ŝycicowego. 
Zawartość w % s.m. 

Składnik 
Średnia Minimalna Maksymalna 

Białko ogólne 
Cukry 
Celuloza 
Hemicelulozy 
Ligniny 
ADF 
NDF 
Popiół surowy 
Wapń 
Magnez 
Fosfor 
Potas 
Sód 
Krzem 
N-NO3 

β-karoten (mg·g-1 s.m.) 
Chlorofil a+b (mg·g-1 s.m.) 

19,16 
13,69 
13,42 
22,33 
2,07 
25,49 
47,82 
7,19 
0,72 
0,18 
0,25 
2,43 
0,15 
0,46 
0,02 
0,37 
6,65 

17,64 
11,44 
20,24 
20,98 
1,80 
22,04 
42,17 
6,56 
0,68 
0,16 
0,23 
2,24 
0,11 
0,38 
0,01 
0,24 
3,68 

20,66 
15,29 
25,82 
23,50 
2,82 
29,68 
54,81 
8,08 
0,83 
0,20 
0,30 
3,25 
2,66 
0,57 
0,02 
0,51 
9,65 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Walory krajobrazu jako element wychowawczy młodzieŜy 
 

Urszula Rzepińska  
 
 

Streszczenie 
 

Podjęto próbę oceny wykorzystania walorów krajobrazu w edukacji ekologicznej 
młodzieŜy szkolnej przez działanie. MłodzieŜ uczestniczyła w szkolnych spływach kajakowych 
na rzece Krutynia w latach 1999-2009, w ocenie młodzieŜy atrakcyjna forma edukacji.  
Dla większości uczniów, uczestnictwo w spływie było duŜym przeŜyciem, poniewaŜ pierwszy 
raz płynęli kajakiem nabywając nową sprawność. Kontakt z naturą pozwolił na przeŜycie doznań 
emocjonalnych i estetycznych, młodzieŜ doskonaliła swoją sprawność fizyczną a przez 
obcowanie z przyrodą wdraŜała zasady ochrony środowiska.  
Słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, spływ kajakowy, walory krajobrazu, rzeka Krutynia 

  
Wstęp 

 
Krajobraz postrzegany jest przez młodzieŜ jako element ich estetycznych doznań. 

Obcowanie młodych ludzi z krajobrazem pozwala kształtować ich osobowość, charakter. 
Autorka niniejszego opracowania wykorzystała walory krajobrazu w procesie dydaktyczno-
wychowawczym. Przedmiotem rozwaŜań jest wpływ wycieczki szkolnej, której zasadniczym 
elementem był spływ kajakowy rzeką Krutynią na kształtowanie wraŜeń estetycznych młodych 
ludzi. Turystyka spełnia w stosunku do turysty róŜne funkcje: wypoczynkowa, zdrowotna, 
wychowawcza, poznawcza, ekonomiczna. 

Krajobraz najczęściej definiowany jest jako ogół cech przyrodniczych 
i antropogenicznych wyróŜniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Jest 
to przestrzenny i materialny wymiar rzeczywistości ziemskiej – kompletny system składający się 
z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery (Zonneveld 1990). 1 

Krajobraz został teŜ określony przez Wodziczkę (1999)2 jako fizjocenoza /synonim/ czyli 
całość przyrody na danym obszarze, to znaczy biocenoza wraz z siedliskiem. W holistycznym 
podejściu naleŜy stwierdzić, Ŝe fizjocenoza to zbiór przestrzenny ekosystemów o zbliŜonej 
strukturze zewnętrznej, które połączone są procesem obiegu materii i energii, a takŜe 
oddziaływaniem antropogenicznym. 

Richling (1990) wymienia najwaŜniejsze cechy krajobrazu: 
- zajmuje wycinek przestrzeni i moŜna go przedstawić na mapie, 
- charakteryzuje się swoistą fizjonomią, wyglądem, którą moŜna przedstawić graficznie /rysunek, 
fotografia/, 
- jest systemem dynamicznym, uzaleŜnionym od jego części składowych oraz powiązań między 
nimi jak i dominujących procesów,  
- podlega ewolucji, czyli ma swoją historię, a takŜe podlega zmianom sezonowym.  
Elementem krajobrazu jest zawsze człowiek i społeczeństwo, które on kształtuje. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zaangaŜowania młodzieŜy szkolnej  
z zastosowaniem edukacji ekologicznej poprzez działanie – udział w spływie kajakowym rzeką 
Krutynia, pod przewodnictwem pedagogów. 

 

                                                      
1 Rychling A. Solon J.  1996. Ekologia krajobrazu PWN Warszawa 
2 Strzałko J. Mossor-Pietraszewska T. (red.), 1999. Kompendium wiedzy o ekologii, PWN Warszawa. 
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Badania i dyskusja 
 

W przemówieniu wygłoszonym do młodzieŜy w Poznaniu w 1997 roku PapieŜ Jan Paweł 
II powiedział, Ŝe pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka.  
W wychowaniu chodzi głównie o to, aŜeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem -  
o to, aŜeby bardziej >był< a nie więcej >miał< - aŜeby poprzez wszystko, co >ma<, co >posiada< 
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem.3 

Troska Jana Pawła II o człowieka i środowisko w którym Ŝyje bądź przyjdzie jemu Ŝyć, 
przejawia się w stwierdzeniu- „ nie wystarczy upatrywać przyczyny świata jedynie  
w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie 
zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem bez liczenia się ze 
skutkami działań w przeszłości. Wydaje się, Ŝe to co najbardziej zagraŜa stworzeniu 
i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury, zanik poczucia wartości Ŝycia”.4 

Przesłanki wygłoszone dawno przez PapieŜa, a jakŜe aktualne jako wskazówka dla 
egzystencji społeczeństwa XXI wieku, ery ekologicznej. 

Od wczesnego dzieciństwa człowiek uczy się przez działanie połączone 
z eksperymentowaniem . Zdaniem Gosz Z. (2001)5 podnoszenie świadomości ekologicznej, którą 
moŜna rozpocząć od zaraz jest obecnie edukacja społeczeństwa. WaŜne jest aby w tym procesie 
(sterowanym) udział brała władza. 

Autorka niniejszego opracowania w okresie swojej wieloletniej pracy dydaktycznej  
z młodzieŜą zaobserwowała, Ŝe turystykę moŜna wykorzystać w jej wychowaniu, wymaga  
to jednak duŜego zaangaŜowania i odpowiedzialności pedagoga wychowawcy, a nie kaŜdego na 
to stać. Turystyka oddziałuje na wszystkie sfery zachowania młodzieŜy. Poprzez Ŝyczliwy 
kontakt z otaczającymi ludźmi, pozwala na kulturalne przeŜycia, estetyczne doznania w trakcie 
korzystania z róŜnych form wypoczynku i kontaktu z otaczającą przyrodą. Poznawcza funkcja 
turystyki pozwala młodzieŜy na przeŜywanie radości a takŜe emocjonalne i intelektualne wyŜycie 
się – wpływa pozytywnie na kształtowanie osobowości. Zatem, naleŜy uznać, Ŝe turystyka jest 
zjawiskiem złoŜonym. Przecławski (1986)6  twierdzi, Ŝe turystyka jest równocześnie zjawiskiem 
psychologicznym, społecznym, ekonomicznym, przestrzennym i kulturowym. Turystyka w którą  
zaangaŜowana jest młodzieŜ szkolna, pod przewodnictwem doświadczonego pedagoga turysty 
moŜe słuŜyć zaspokajaniu potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych, a takŜe zainteresowań 
młodzieŜy, jest swoistym czynnikiem terapeutycznym sfrustrowanych młodych ludzi. 

Autorka uznała, iŜ spływ kajakowy moŜe być atrakcyjną formą rekreacji dla męskiej 
klasy, której była wówczas wychowawczynią. Zorganizowała (1992 rok) 5-dniowy spływ 
kajakowy, 20 kajaków, rzeką Pisą i Narwią. MłodzieŜ spisała się znakomicie, dla wielu był to 
pierwszy kontakt z pływaniem kajakiem. Chłopcy długo wspominali kilkudniowy kontakt  
ze środowiskiem przyrodniczym rzek, obcując z florą i fauną Kurpiowszczyzny. Wspólny, 
kilkudniowy pobyt z młodzieŜą sprawił, Ŝe autorka mogła wykorzystać obserwacje w dalszym 
procesie wychowawczym uznając, Ŝe:  

• rozbudziło zainteresowania i pasje poznawcze poprzez aktywne i emocjonalne 
wielokierunkowe zaangaŜowanie, 

• kształtuje umiejętność obcowania z przyrodą i wdraŜa do respektowania zasad jej ochrony,  
• kształtuje postawy społeczne przez kontakty z ludźmi oraz wpływem ich działalności  

na środowisko i warunki Ŝycia, 
• doskonali sprawność fizyczną, nabywa się nowych umiejętności. 

                                                      
3 VPielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej,Olsztyn 1997. 
4 PapieŜ o ekologii, Ekoprofit nr 7/8 1999. 
5 Gosz Z. 2001. Edukacja ekologiczna, jako inspirujący czynnik w procesie kształtowania świadomości 
ekologicznej społeczeństwa XXI wieku,[w] Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii  
i teologii,  Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. 
6 Przecławski K. 1986. Humanistyczne podstawy turystyki, Instytut Turystyki. 
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Uczniowie uczestnicy spływu kajakowego zabiegali o zorganizowanie następnych 
spływów, jednak ta klasa nie miała przyjemności powtórzenia imprezy. Powodem były trudności 
a nawet przeszkody natury logistycznej i prawnej. Trzeba mieć świadomość, Ŝe na początku 
90 lat ub. stulecia, zorganizowanie kajaków było duŜym przedsięwzięciem logistycznym 
i kosztownym na co nie było stać kaŜdego ucznia. Sprawa zapewnienia bezpieczeństwa kaŜdemu 
uczniowi to kolejna bariera. Wiadomo, Ŝe w tym czasie telefon komórkowy nie był  
w powszechnym uŜyciu. Jednak moda na turystykę kajakową sprawiła, Ŝe stała się ona bardziej 
dostępna logistycznie i kosztowo, moŜna by powiedzieć, Ŝe spowodowała, ułatwiła to komercja. 
W szkole mówiło się o róŜnych imprezach a w opinii uczniów starszych roczników, spływ 
kajakowy został zapamiętany jako „ fajna impreza”. 

 Od 1999 roku odbywają się w miesiącu czerwcu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1  
w Ostrołęce, szkolne spływy kajakowe. Ich organizatorem jest inicjatorka, autorka niniejszego 
artykułu. Spływy są dobrze przygotowane logistycznie, zapewniona jest opieka pedagogiczna  
(9 uczniów + 1 opiekun), medyczna, i ratownictwo wodne. Obsługę spływu zabezpieczają 
nauczyciele i w pełni odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów ze świadomością konsekwencji z 
tego wynikających. Impreza rozrasta się pod wpływem doznań uczniów uczestników kolejnych 
spływów kajakowych, wystarczy wspomnieć, Ŝe w pierwszym szkolnym spływie (1999r.) 
uczestniczyło 45 uczniów czyli 1 autokar liczba uczestników rosła, bowiem w 2009 roku udział 
wzięło 250 uczestników, 5 autokarów. Udział deklarowało znacznie więcej osób, obowiązywała 
zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Ograniczeniem w tym czasie jest brak autokarów, bowiem jest 
to czas szkolnych wycieczek, natomiast mobilność biur turystyki kajakowej nie stanowi juŜ 
problemu.  

 

 
 źródło: badania własne 
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Źródło: Archiwum autora. 

 
Trudno wyobrazić sobie start ponad 130 kajaków jednocześnie na rzece Krutynia 

zapewniając bezpieczeństwo młodzieŜy, jednak przez 11 lat nie odnotowano Ŝadnych przykrych 
zdarzeń podczas spływu, co świadczy o zdyscyplinowaniu młodzieŜy i operatywności 
opiekunów. Na bezpieczeństwo zapewne ma wpływ uroczy krajobraz i charakterystyczny 
bezpieczny spływ wód rzeki Krutynia. Bezpieczeństwo tej rzeki sprawia, Ŝe jest ona chętnie 
odwiedzana przez turystów, być moŜe jest to zasadniczy wpływ na popularyzację rekreacji 
kajakowej oraz kontakt ze wspaniałym i jeszcze nie zniszczonym naturalnym  krajobrazem. 
Specyficzność rzeki Krutynia wraz z otaczającym ją, przylegającym krajobrazem stanowi 
regionalny produkt turystyczny znany w Europie o czym świadczy obecność turystów 
zagranicznych  na spływach, co znajduje potwierdzenie w badaniach nad społecznym  
i ekonomicznym uwarunkowaniem rozwoju turystyki w regionach.7 

Wiele słów uznania naleŜy kierować pod adresem firmy AS-TOUR Biuro Turystyki 
Kajakowej z Krutyni, które zapewnia kajaki na spływie i organizuje tradycyjne ogniska 
z pieczeniem kiełbasek na zakończenie imprezy, zawsze w preferencyjnych cenach dla 
młodzieŜy.  

MłodzieŜ uczestnicząca w spływie  została wcześniej poinformowana w jakiej imprezie 
bierze udział, jaki jest jej charakter. Była więc moŜliwość zaspokojenia potrzeb informacji na 
temat rzeki Krutynia i jej okolic a takŜe osobliwości fauny i flory. Uczniowie korzystali  
z Internetu ale chętnie korzystali takŜe z map i informatorów. W procesie edukacji ekologicznej, 
wiele informacji o środowisku przyrodniczym moŜna pozyskać z map przyrodniczych 
Grzegorzewicz E. (2003).8  Ponadto, czas przejazdu do Krutyni (około 100 km), opiekunowie 
wykorzystali na przekazanie informacji organizacyjnych szczególnie z zakresu bezpiecznego 
pływania i ochrony przed słońcem, deszczem i wiatrem. Nie odnotowano jeszcze przypadku aby 
ktoś z uczestników po spływie zachorował. Zawsze jest czas aby mówić na temat walorów 
turystycznych odwiedzanej okolicy. W czasie spływu młodzieŜ zapoznaje się z róŜnymi 
osobliwościami: oglądanie owadoŜernej rośliny rosiczki okrągłolistnej, bocian czarny i inne 
okazy flory i fauny. Jest takŜe moŜliwość zwiedzenia młyna wodnego. Mimo wszystko 
największym przeŜyciem jest sam fakt pływania na kajaku, dla większości pierwszy raz, 

                                                      
7 Dzieńdziura K. Zmyślony P.(red.) 2008. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w 
regionie, Oficyna Wydawnicza Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej, Sulechów. 
8 Grzegorzewicz E. 2003. Wychowawcza i edukacyjna rola mapy przyrodniczej [w] Wychowanie do 
poszanowania środowiska społeczno-przyrodniczego, VERBINUM, Warszawa. 
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wówczas początek spływu wygląda tak, Ŝe niektóre kajaki płyną od brzegu do brzegu, ale po 
pewnym czasie kontynuują spływ korytem rzeki, czasem zaliczając przymusową kąpiel. 
Zazwyczaj załogi kończą spływ trochę zmęczeni ale w dobrych humorach, z nowym 
doświadczeniem i zapytaniem o następny spływ kajakowy lub zapewnieniem, Ŝe w czasie 
wakacji wybierze się tam z rodziną.  

Dla 46 bardziej wytrawnych kajakarzy, autorka niniejszego opracowania zorganizowała 
w 2001 roku spływ kajakowy na rzece Biebrza w Biebrzańskim Parku Narodowym. 
Uczestnictwo w tej imprezie wymagało większej sprawności, poniewaŜ Biebrza prowadzi wody 
poprzez tereny bagienne i torfy, które są zagroŜeniem dla mniej doświadczonych kajakarzy. 
Jednak obcowanie z tak specyficznym krajobrazem a szczególnie przeŜycia ornitologiczne  
w pełni rekompensują wysiłek, zwłaszcza, Ŝe spotyka się wielu turystów z innych krajów 
europejskich.  

Uczestnicy spływów kajakowych mają okazję podziwiać w krótkim czasie zmieniający 
się krajobraz. Są to ekosystemy naturalne bądź sztuczne powstałe na wskutek działalności  
antropogenicznej. W ekologicznej ocenie preferowane są ekosystemy naturalne, wydaje się 
trudniej dostępne dla człowieka co poddano rozwaŜaniu w niniejszym opracowaniu w opisie 
spływu rzeką Krutynia a spływu wodami Biebrzy. MoŜna by zaryzykować stwierdzeniem,  
Ŝe specyficzność szlaków wodnych zaleŜna jest od ukształtowania terenu i krajobrazu jaki otacza 
ciek wodny. Walory krajobrazu zawarte są w ekologicznym i wodochronnym znaczeniu lasów  
a pełni oddaje to teza , którą głosił prof. Niewiadomski W. – las jest oceanem lądów.9 
Obserwacja terenów leśnych i rolniczych przylegających do rzeki Krutynia pozwala analizować 
wpływ działalności człowieka na przyrodę. JakŜe sympatyczne moŜe być odbierana działalność 
człowieka, kiedy zmęczony kajakarz usłyszy głos dzieci nawołujący – ciepłe jagodzianki  
i droŜdŜówki moja Mamusia przed chwilą upiekła – w tle natury brzmi to jak poezja, a jakie 
wychowawcze, kształtujące przedsiębiorczość dzieci.  

 
Podsumowanie 

 
Walory krajobrazu są dobrze postrzegane przez młodzieŜ szkolną w procesie edukacji 

ekologicznej. Forma edukacji ekologicznej przez działanie okazała się atrakcyjna i aktywnie 
realizowana przez młodzieŜ. Kiedy zapadła decyzja o organizacji szkolnych spływów 
kajakowych, młodzieŜ przygotowywała się do nich teoretycznie korzystając z Internetu, 
informatorów turystycznych a nawet map przyrodniczych. Uczestnictwo w spływie kajakowym 
dla większości uczniów było duŜym przeŜyciem, poniewaŜ pierwszy raz płynęli kajakiem, 
nabywając nową sprawność. Kontakt z naturą pozwolił na przeŜycie doznań emocjonalnych  
i estetycznych, młodzieŜ doskonaliła swoją sprawność fizyczną a przez obcowanie z przyrodą 
wdraŜała zasady ochrony środowiska.  
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9 Zawiślak K. Rychlik B. 2002. Racjonalna gospodarka polowa w ochronie krajobrazu północno-
wschodnej Polski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 


