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Podsiew zdegradowanych zbiorowisk trawiastych metodą ich 
regeneracji przyjazną środowisku 

 
Ryszard Baryła, Mariusz Kulik  

 
 

Streszczenie 

 
W pracy przedstawiono czynniki decydujące o efektywności regeneracji 

zdegradowanych zbiorowisk trawiastych metodą podsiewu. Podsiew polega na wprowadzeniu  
w ruń starej darni traw i roślin motylkowatych w postaci mieszanek uproszczonych lub 
wieloskładnikowych. Efektywność podsiewu uzależniona jest od wielu czynników: udziału 
wartościowych gatunków w runi starej darni, warunków wilgotnościowych gleby, terminu 
podsiewu oraz ograniczenia konkurencyjności roślin starej darni. Powodzenie tego zabiegu 
uzależnione jest także od doboru odpowiednich gatunków, które powinny charakteryzować się 
krótkim okresem kiełkowania nasion, szybkim tempem wzrostu siewek i dużą 
konkurencyjnością. Do najbardziej przydatnych gatunków do podsiewu należy: kupkówka 
pospolita, życica trwała, festulolium i koniczyna łąkowa, a do mniej przydatnych: kostrzewa 
łąkowa, tymotka łąkowa, kostrzewa trzcinowa i życica wielokwiatowa. 
Słowa kluczowe: podsiew, stara darń, konkurencyjność, gatunki, termin podsiewu 

 
Wprowadzenie 

 
Efektywność gospodarki łąkowo-pastwiskowej uzależniona jest zarówno  

od stosowanych zabiegów agrotechnicznych, jak i warunków siedliskowych, które w znacznym 
stopniu wpływają na te zabiegi (Grzegorczyk, 1998). W korzystnych warunkach siedliskowych 
oraz odpowiedniej agrotechnice istnieje możliwość wieloletniego utrzymywania się korzystnego 
składu gatunkowego łąk i pastwisk. Zarówno niekorzystne warunki siedliskowe, jak i błędy 
popełniane w pratotechnice są przyczyną degradacji zbiorowisk trawiastych.  

Degradacja zbiorowisk trawiastych, zwłaszcza użytkowanych rolniczo jest  
to uproszczenie lub pogorszenie składu gatunkowego runi, w wyniku sukcesywnego ustępowania 
wartościowych traw i roślin motylkowatych. W ich miejsce wchodzą i często dominują gatunki  
o niższej wartości użytkowej, w tym rośliny dwuliścienne zaliczane do grupy ziół i chwastów. 
Degradacja użytków zielonych jest zjawiskiem wtórnym jako następstwo zmian innych 
czynników warunkujących wzrost i rozwój roślinności: 
1. Czynniki edaficzne (degradacja siedliska glebowego) 

• wyjałowienie ze składników pokarmowych 
• wzrost zakwaszenia 
• podtopienie, zabagnienie, długotrwały zalew, zwłaszcza w okresie wegetacji 
• przesuszenie w wyniku nadmiernego obniżenia poziomu wód gruntowych, zwłaszcza  

w glebach organicznych (torfowo-murszowych i mineralno-murszowych) 
2. Czynniki klimatyczne 

• niskie sumy opadów i niekorzystny ich rozkład, zwłaszcza w okresie wegetacji 
• wysokie temperatury powietrza i silne przesychanie wierzchnicy glebowej, zwłaszcza 

słabo zadarnionych powierzchni 
• przymrozki wczesnowiosenne i późnojesienne 

3. Czynniki antropogeniczne 
• wadliwa regulacja stosunków wodnych 
• brak konserwacji urządzeń melioracyjnych 
• brak lub niskie nawożenie niedostosowane do aktualnej zasobności gleby w składniki 

pokarmowe i potrzeb pokarmowych roślinności 
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• opóźniony zbiór 
• zaniechanie użytkowania 
• zbyt niskie koszenie 
• pozostawianie skoszonej runi lub niedojadów na pastwisku 

 W związku z tym zachodzi konieczność regeneracji zdegradowanych użytków zielonych,  
w celu poprawy ich wartości użytkowej. 

 
Metody renowacji trwałych użytków zielonych 

 
Przed przystąpieniem do regeneracji runi jedną z metod zagospodarowania należy usunąć 

przyczynę jej degradacji, spowodowaną zwłaszcza działalnością człowieka (Goliński, 1998). 
Wyróżnia się trzy metody zagospodarowania zdegradowanych zbiorowisk trawiastych: 
• metoda nawożenia 
• metoda podsiewu  
• metoda całkowitego zniszczenia starej darni i ponownego obsiewu 

Wybierając odpowiednią metodę należy uwzględnić stopień degradacji runi, jej skład 
botaniczny, stan darni i deniwelacje powierzchni oraz rodzaj gleby i stosunki wodne w okresie 
wegetacji (Grabowski i in., 1991; Baryła, 1996; 2001). 

Metodę nawożenia stosujemy, gdy w runi starej darni występuje przynajmniej 20-30% 
wartościowych gatunków traw i motylkowatych lub użytki zielone znajdują się na terenach 
falistych utrudniających zastosowanie innych metod. Metodę całkowitego zniszczenia starej 
darni i ponownego obsiewu stosujemy przy silnej degradacji lub opanowaniu runi przez groźne 
chwasty kłączowe, sity lub śmiałka darniowego. Natomiast najczęściej stosowaną metodą 
regeneracji użytków zielonych jest podsiew, który polega na bezpośrednim wprowadzeniu  
do runi starej darni wartościowych gatunków traw i roślin motylkowatych bez konieczności jej 
niszczenia. Według Golińskiego (1998) podsiew wyróżnia się od innych metod renowacji 
zbiorowisk trawiastych częściowym uszkodzeniem pierwotnej darni, zastąpieniem roślin  
w pokryciu powierzchni podsianymi komponentami oraz zastosowaniem zmniejszonej ilości 
wysiewu nasion. 

Ruch łąkarski w Polsce w okresie międzywojennym, jak i powojennym popełnił 
poważne błędy hołdując zasadzie, że przeoranie i ponowny zasiew są jedynymi środkami 
poprawy użytków zielonych (Niewiadomski i Zawiślak, 1964). Należy jednak pamiętać, że każde 
zbiorowisko roślinne, a zwłaszcza trawiaste nie tkwi w pozycji statycznej, lecz podlega 
ustawicznym zmianom w wyniku zmieniających się warunków siedliskowych oraz gospodarczej 
ingerencji człowieka (przeobrażenie stosunków wodnych, nawożenie, spasanie lub koszenie 
runi). Istnieje możliwość zręcznego kierowania strukturą składu florystycznego runi w dowolnie 
obranym kierunku. A zatem nie ma sensu uciekać się wyłącznie do orki i pełnego obsiewu, skoro 
te drogie zabiegi nie dają pewnych i trwałych rezultatów. 

Rozwój prac badawczych nad przydatnością i skutecznością podsiewu zbiorowisk 
trawiastych w Polsce uważano za bardzo celowy i nieodzowny. W tym celu proponowano 
założenie sieci ścisłych doświadczeń wg ustalonych schematów, dostosowanych do odrębnych 
warunków fizjograficznych naszego kraju oraz zróżnicowanych siedlisk (Niewiadomski  
i Zawiślak, 1964; Grabowski, 1992; Goliński, 1998; Mikołajczak, 1998). Prace badawcze  
w Polsce z tego zakresu zaczęto realizować już w latach 50-tych XX wieku (Hryncewicz  
i Cetera, 1954), natomiast w szerszym zakresie w ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego wieku 
(Kopeć i Misztal, 1988; Grabowski, 1992; Dobromilski i Łyduch, 1993; Baryła, 2001; Wolski, 
2001), a dotyczyły one: 
• oceny przydatności poszczególnych gatunków i ich mieszanek do podsiewu oraz ilości 

wysiewu (norm wysiewu nasion); 
• porównania skuteczności podsiewu w zależności od terminu jego wykonania (wiosna,  

późne lato); 
• wpływu różnych sposobów osłabienia konkurencyjności roślin starej darni; 
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• oceny przydatności różnych herbicydów do ograniczenia roślin dwuliściennych z grupy ziół  
i chwastów w zbiorowiskach trawiastych; 

• porównania różnych technologii przygotowania wierzchnicy glebowej i wysiewu nasion. 
W ostatnim okresie wiele uwagi poświęcono ocenie przydatności specjalistycznych 

siewników do tzw. „siewów bezpośrednich”. Uzyskane wyniki badań, które prowadzono  
w różnych regionach Polski, w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, z uwzględnieniem 
różnych technik były często rozbieżne, co w znacznym stopniu utrudniało opracowanie syntezy  
i instrukcji wdrożeniowej  dla praktyki łąkarskiej. 

W pratotechnice przez „podsiew” rozumie się uzupełnienie lub wzbogacenie składu 
gatunkowego zbiorowisk roślinnych poprzez wysiew nasion na powierzchnię darni, jak również 
wprowadzenie ich w powierzchniową warstwę gleby (Goliński, 1998). Jest to ogólne określenie  
i powinno się używać pojęcia „siew uzupełniający” lub „dosiew”. Natomiast w znaczeniu 
ścisłym pojęcie „podsiew” powinno stosować się tylko i wyłącznie w stosunku  
do powierzchniowego wysiewu nasion (ręcznego lub mechanicznego po częściowym, 
mechanicznym lub chemicznym uszkodzeniu darni) bez próby ich precyzyjnego umieszczenia  
w darni. Natomiast wprowadzenie nasion w darń trawiastą przy wykorzystaniu specjalistycznych 
siewników (siewniki darniowe) powinno się określać jako „wsiew”, „siew bezpośredni” lub 
„podsiew nowoczesny” (Goliński, 1998). W związku z tym należy również zdefiniować nowy 
zasiew, określany w publikacjach jako siew bezpośredni po całkowitym chemicznym zniszczeniu 
starej darni. 

 
Warunki udanego podsiewu 

 
Warunkami niezbędnymi do uzyskania pozytywnych efektów po zastosowaniu podsiewu 

wyrażającymi się wzrostem plonowania oraz wartości uzyskanej paszy są: 
• obecność w runi wartościowych gatunków traw oraz roślin motylkowatych gwarantujących 

szybką regenerację podsianej darni; 
• odpowiednie uwilgotnienie siedliska; 
• osłabienie konkurencyjności roślin starej darni; 
• zaopatrzenie w składniki pokarmowe; 
• dobór odpowiednich gatunków i odmian do warunków siedliskowych oraz sposobu 

użytkowania; 
• zastosowanie odpowiedniej technologii przygotowania wierzchnicy glebowej i techniki 

wysiewu nasion. 
W runi starej darni muszą występować wartościowe gatunki roślin, które są 

przystosowane do danych warunków siedliskowych. Są to często tzw. ekotypy miejscowe, które 
decydują często o powodzeniu zastosowanego podsiewu. Gatunki te mogły być często 
zdominowane przez agresywne w danych warunkach siedliskowych trawy o niskiej wartości 
użytkowej oraz gatunki z grupy ziół i chwastów. Ograniczenie udziału tej grupy roślin poprzez 
zastosowanie herbicydów selektywnych stwarza korzystne warunki do rozwoju gatunków 
wartościowych. Brak takich gatunków lub duży udział uciążliwych chwastów łąkowych 
ogranicza efektywność zastosowanego podsiewu. 

Do szybkiego kiełkowania nasion i dobrego wzrostu młodych siewek niezbędne jest 
dobre uwilgotnienie gleby. Sumy i rozkład opadów w okresie wegetacyjnym są niezależne  
od człowieka i znacznie zróżnicowane w poszczególnych latach. Biorąc pod uwagę naturalne 
uwilgotnienie siedliska, związane zarówno z zapasem wody w glebie, jak i rozkładem opadów, 
określane są dwa najbardziej korzystne terminy wykonania podsiewu: 
• wczesna wiosna (do połowy maja); 
• późne lato (przełom sierpnia i września). 

Najkorzystniejsze warunki pod tym względem są w okresie wczesnowiosennym. 
Związane to jest z dużym zapasem wilgoci w glebie z okresu zimowo-wiosennego, niską 
ewapotranspiracją i stosunkowo krótkim dniem. W okresie wiosennym roślinność starej darni 
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charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu i może być bardzo konkurencyjna w stosunku  
do młodych siewek wysianych gatunków traw i roślin motylkowatych. Należy również pamiętać, 
że w okresie wiosny mogą wystąpić okresy suszy, zwłaszcza na przełomie kwietnia i maja, 
związane z brakiem opadów i wysokimi temperaturami. Optymalnym terminem stosowaniu 
podsiewu, gwarantującym dobre rezultaty jest również okres późnoletni (druga połowa sierpnia 
lub pierwsza września). W tym okresie są często korzystne warunki wilgotnościowe, z uwagi na 
występowanie obfitych opadów i rosy, która uzupełnia niedobory wilgoci oraz niższych 
temperatur w stosunku do okresu typowo letniego. Ponadto roślinność starej darni charakteryzuje 
się mniejszą żywotnością w stosunku do okresu wiosennego. Istotnym argumentem jest również 
brak utraty plonów w sezonie wegetacyjnym. Jak wykazały badania Kopcia i Misztala (1988), 
Dobromilskiego i Łyducha (1993) oraz Janickiej (1996), lepsze efekty uzyskano po wykonaniu 
podsiewu w terminie wiosennym w porównaniu do późnoletniego. Najbardziej ryzykowny 
termin wykonania podsiewu to okres letni, z uwagi na występujące często wysokie temperatury 
połączone z brakiem opadów. Wykonując podsiewy należy zwrócić uwagę na następstwa suszy 
w okresie letnim w warunkach gleb torfowo-murszowych. Po długotrwałym okresie braku  
lub niskich sum opadów w okresie letnim, powodującym silne przesuszenie wierzchnicy 
glebowej (spękana gleba pod darnią) zawodne są podsiewy wykonane zarówno latem, jak  
i w terminie późniejszym. Gleba organiczna po przesuszeniu bardzo powoli powraca  
do optymalnego stanu uwilgotnienia. Woda może stagnować na powierzchni, jednak na 
głębokości 3-5 cm jest w dalszym ciągu sucha i nie zapewnia dobrych warunków do kiełkowania 
nasion i wzrostu siewek, które w takich warunkach zasychają (Łyszczarz i in., 2010). 

Niezbędnym zabiegiem zapewniającym dobre warunki do kiełkowania nasion  
i szybkiego wzrostu młodych siewek jest osłabienie konkurencyjności roślin starej darni. 
Wyróżnia się trzy podstawowe technologie osłabienia konkurencyjności roślin starej darni: 
• mechaniczne; 
• chemiczne; 
• chemiczno-mechaniczne. 

Z mechanicznych zabiegów stosowane są różne narzędzia do powierzchniowego, 
częściowego zniszczenia roślin starej darni oraz przygotowania wierzchnicy glebowej  
do wysiewu nasion i zespolenia ich z glebą. Do narzędzi uprawnych stosowanych w badaniach  
w Polsce należą: 
• glebogryzarka (tzw. gryzowanie); 
• brona zębowa (bronowanie na czarno); 
• brona talerzowa (talerzowanie). 

 
Tab. 1.  

Średni plon suchej masy (t ha-1) z lat 1987-89 (Grabowski, 1992) 

Obiekt 

 
Kontrola Brona 

zębata 
Brona 

talerzowa 
Glebo-

gryzarka Siewnik 
NIR 

Gleba 
torfowo-

murszowa 
6,74 8,88 9,79 10,16 9,68 0,53 

Mada 7,09 9,07 10,33 11,36 10,34 0,52 

 
Wyniki badań Grabowskiego (1992), prowadzone na glebie torfowo-murszowej oraz na 

madzie ciężkiej wykazały, że najlepsze efekty zarówno pod względem plonowania, jak i składu 
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gatunkowego uzyskano po zastosowaniu glebogryzarki, zwłaszcza w warunkach gleby 
mineralnej (tab. 1). Odnotowano również duży udział podsianych gatunków, zwłaszcza 
kupkówki pospolitej i najmniejszy udział gatunków z grupy ziół i chwastów oraz traw starej 
darni. Inne badania prowadzone w warunkach gleb organicznych również potwierdzają,  
że najlepsze efekty uzyskuje się po wysiewie nasion poprzedzonym gryzowaniem starej darni 
(Baryła, 2001). Wprowadzenie nasion do gleby bez uprzedniego naruszenia wierzchnicy, 
możliwe jest tylko przy użyciu specjalistycznych siewników do siewów bezpośrednich. Wyniki 
przeprowadzonych badań w warunkach gleb torfowo-murszowych w Stacji Dydaktyczno-
Badawczej w Sosnowicy wykazały, że siew bezpośredni po defoliacji okazał się skuteczny 
(Baryła, 2001; tab. 2). 

 
Tab. 2.  

Plon siana (t ha-1) w zależności od różnych technologii podsiewu (Baryła, 2001) 

 1990-1994 
herbicyd 

1994-1996 
herbicyd 

Stara darń 9,15 6,83 

Glebogryzarka + siew ręczny 8,70 6,89 

Herbicyd + glebogryzarka + siew 
ręczny 8,88 6,82 

Siewnik 8,82 7,07 

Herbicyd + siewnik 8,40 7,48 

 
Chemiczne osłabienie konkurencyjności starej darni można przeprowadzić za pomocą 

herbicydów nieselektywnych, do których należą Reglone, Basta oraz Roundup stosowane  
w niskich dawkach (0,75-1,5 l ha-1) lub inne zawierające glifosat w dawce 260-540 mg substancji 
czynnej. Wymienione herbicydy należy stosować do defoliacji w warunkach niewielkiego 
udziału chwastów. Obniżona dawka glifosatu skutecznie ogranicza rozwój traw, nie wpływa 
natomiast na rośliny dwuliścienne, w tym także na koniczynę białą. W celu wyeliminowania 
roślin dwuliściennych należy natomiast zastosować herbicydy selektywne, takie jak Starane, 
Aminopielik, czy Fernando. Z badań przeprowadzonych przez Wolskiego (2001) wynika,  
że największym udziałem wysianych gatunków charakteryzowała się ruń po zastosowaniu przed 
podsiewem herbicydu selektywnego Starane 250 wraz z regulatorem wzrostu w stosunku  
do obiektów, gdzie zastosowano tylko herbicyd lub regulator wzrostu. Zastosowanie Roundupu 
w dawce 4 l ha-1 spowodowało całkowite zniszczenie starej darni, ale w kolejnych latach 
odnotowano znacznie większe zachwaszczenie w porównaniu do pozostałych obiektów. Podobne 
zależności zaobserwowano w badaniach przeprowadzonych w Sosnowicy na glebie torfowo-
murszowej, gdzie największą skutecznością w ograniczeniu roślin dwuliściennych 
charakteryzował się herbicyd Starane 250, natomiast mniej efektywne okazały się mieszanki tego 
herbicydu z Reglone i Roundupem. Wynika z tego, że te ostatnie ograniczały działanie Starane 
250 jako herbicydu selektywnego (Baryła, 1999). 

Zastosowanie tylko defoliacji chemicznej nie przygotowuje wierzchnicy glebowej  
do wprowadzenia nasion poprzez siew ręczny tzw. rzutowy. Wprowadzone nasion do gleby 
możliwe jest tylko w warunkach wykorzystania specjalistycznych siewników do tzw. siewów 
bezpośrednich (Goliński, 1998; Baryła, 1999; 2001; Kamiński, 2002). Natomiast połączenie 
dwóch wyżej wymienionych technologii należy traktować jako chemiczno-mechaniczne 
osłabienie konkurencyjności starej darni. 

Młode siewki roślin wymagają dostępu do składników pokarmowych, dlatego bardzo 
ważne jest odpowiednie zaopatrzenie roślin w podstawowe makroelementy. Przed podsiewem 
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należy zastosować nawożenie fosforowo-potasowe, natomiast po pierwszym przykoszeniu 
pielęgnacyjnym nawożenie azotowe. 

Istotnym warunkiem udanego podsiewu jest ponadto dobór odpowiednich gatunków  
do podsiewu. W wielu badaniach (koordynowanych przez IMUZ) testowano przydatność 
poszczególnych gatunków do podsiewu zbiorowisk łąkowych. Stosowanie mieszanek 
wieloskładnikowych jest bardziej zasadne z uwagi na większą skuteczność podsiewu oraz 
zwiększenie bioróżnorodności zbiorowiska. 

 
Tab. 3.  

Średni udział gatunków (%) w runi po podsiewie siewnikiem Hassia (Baryła i Kulik, 2008) 
Lata Mieszanka Gatunki 

2004 2006 

Lolium perenne 75,2 38,0 

Phleum pratense 2,8 10,4 

Pozostałe trawy i 
motylkowate 11,8 45,9 

Mieszanka 1 
Phleum pratense 60 
Lolium perenne 40 

Zioła i chwasty 10,2 5,7 

Lolium perenne 62,7 25,3 

Festulolium braunii 26,2 21,2 

Pozostałe trawy i 
motylkowate 3,5 44,0 

Mieszanka 2 
Festulolium braunii 50 

Lolium perenne 50 

Zioła i chwasty 7,5 9,5 

Phleum pratense 8,4 6,1 

Dactylis glomerata 34,5 35,0 

Festuca arundinacea 7,4 9,0 

Pozostałe trawy i 
motylkowate 45,4 43,7 

Mieszanka 3 
Phleum pratense 40 

Dactylis glomerata 40 
Festuca arundinacea 

20 

Zioła i chwasty 4,3 6,2 
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1 – Podsiew; 2 – Reglone + podsiew; 3 – Roundup + podsiew; 4 – Starane + Aminopielik + 

podsiew; 5 – Glebogryzarka + podsiew 
 
Rys. 1. Średni udział podsianych gatunków w runi łąkowej w zależności od zastosowanych 

technologii (Baryła i Kulik, 2006) 
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Rys. 2. Udział podsianych gatunków z mieszanek dwuskładnikowych w runi łąkowej (Baryła i 
Kulik, 2006) 
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Rys. 3. Udział podsianych gatunków z mieszanek wieloskładnikowych w runi łąkowej (Baryła i 
Kulik, 2006) 

 
Z syntezy badań przeprowadzonych w latach 1987-2005 dotyczących oceny przydatności 

różnych gatunków roślin do mieszanek stosowanych do podsiewu łąk w Stacji Dydaktyczno-
Badawczej w Sosnowicy wynika, że największym udziałem odznaczała się życica trwała (Lolium 
perenne L.) (tab. 3; rys. 1-3), której udział w podsianej runi był czasami determinowany 
warunkami klimatycznymi okresu zimowego (Baryła i Warda, 1999; Baryła i Kulik, 2006). 
Dużym udziałem charakteryzowała się również kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.)  
(tab. 3; rys. 1-2), co potwierdzają wyniki innych badań (Grabowski, 1992; Grabowski i in., 
1996). Gatunek ten w pierwszym roku odznaczał się mniejszym udziałem w runi, ale  
w kolejnych lata sukcesywnie zwiększał swój udział. Dużą przydatnością do mieszanek 
stosowanych do podsiewu łąk na glebach torfowo-murszowych odznaczało się również 
festulolium (Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus). Mieszaniec ten utrzymywał się zarówno 
w runi nowych zasiewów (Kulik, 2005), jak  również po podsiewie (Baryła i Kulik, 2008; tab. 3; 
rys. 2). Dużą przydatność Festulolium braunii do podsiewu potwierdziły również inne badania 
(Wolski, 2001; Wolski i in., 2006), przeprowadzone w warunkach gleby mineralnej.  
Do podsiewu predysponowane są także rośliny motylkowate, zwłaszcza z rodzaju Trifolium 
(Baryła i Kulik, 2008). Przydatność do podsiewu runi trawiastej zwłaszcza w warunkach 
stosowania specjalistycznych siewników determinują cechy morfologiczne nasion. Gatunki  
o nasionach owłosionych lub ościstych (Alopecurus pratensis L., czy Arrhenatherum elatius L. 
Beauv.) są mało przydatne do wysiewu mechanicznego. Najlepsze są gatunki o stosunkowo 
krótkim okresie kiełkowania nasion, szybkim tempie wzrostu młodych siewek, wytwarzające 
silny system korzeniowy (Janicka, 1996). Ponadto predysponowane są gatunki o nasionach 
gładkich, łatwo wysiewających się i wnikających w wierzchnicę glebową. 

Na podstawie wieloletnich badań należy stwierdzić, że najbardziej przydatnymi 
gatunkami do podsiewu zdegradowanych lub uproszczonych zbiorowisk trawiastych są: życica 
trwała, koniczyna łąkowa, festulolium, kupkówka pospolita i mozga trzcinowata, natomiast mniej 
przydatne gatunki to: tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowa i życica 
wielokwiatowa. 

 
Czy w warunkach siedliskowych użytków zielonych w Polsce siewniki spełniają swoją 
funkcję w podsiewie zdegradowanych zbiorowisk trawiastych? 

 
Według Golińskiego (1998) przydatność nowoczesnych sposobów podsiewu  

do renowacji zbiorowisk trawiastych w Polsce należy ocenić na drodze badań porównawczych  
z określeniem efektów na tle specyfiki siedlisk łąkowych. Wymaga to kompleksowych  
i ujednoliconych badań z wykorzystaniem różnych typów siewników dostępnych na naszym 



Podsiew zdegradowanych zbiorowisk trawiastych metodą ich regeneracji przyjazną …  

 

15 

rynku. Opinię tą potwierdzają Łyszczarz i in. (2010), po nieudanych podsiewach łąk na glebach 
torfowo-murszowych w dolinie Kanału Bydgoskiego. Zdaniem Grabowskiego i in. (1994) dobór 
właściwej strategii odnawiania zbiorowisk trawiastych, zwłaszcza użytkowanych rolniczo zależy 
od warunków wilgotnościowo-glebowych, składu florystycznego runi, zapotrzebowania na paszę 
oraz warunków techniczno-ekonomicznych gospodarstwa. Ponadto technika renowacji powinna 
być dostosowana do lokalnych warunków ekologicznych oraz stopnia degradacji runi. 

 
Podsumowanie 

 
Czy podsiew można traktować jako metodę przyjazną środowisku?  
Podsiew jest to metoda polegająca na uzupełnieniu i wzbogaceniu składu gatunkowego 

zbiorowisk trawiastych bez głębszej ingerencji w środowisko glebowe. Powoduje zatem wzrost 
bioróżnorodności zbiorowisk trawiastych, pozwalając na utrzymanie w runi wielu 
wartościowych, lokalnych ekotypów roślin. Zbiorowiska trawiaste ograniczają występowanie 
erozji wodnej i wietrznej na glebach mineralnych, zwłaszcza w terenach falistych. Z kolei  
na glebach organicznych ograniczają proces murszenia i mineralizacji wierzchnich warstw gleby, 
co obniża eutrofizację siedliska glebowego. Dzięki wprowadzeniu roślin motylkowatych metodą 
podsiewu zmniejsza się zużycie azotowych nawozów mineralnych, bowiem rośliny te wiążą 
wolny azot atmosferyczny dzięki współżyciu z bakteriami brodawkowymi Rhizobium. Ponadto 
rośliny motylkowate poprawiają właściwości biologiczne paszy i fizykochemiczne gleby. 
Proekologiczny charakter podsiewu zbiorowisk trawiastych zapewnia mu prawo stałego 
obywatelstwa, nie tylko w gospodarce łąkowo-pastwiskowej, ale również w renowacji trawników 
rekreacyjnych, czy boisk sportowych (Kozłowski, 1998). W związku z tym, podsiew należy 
uznać za metodę przyjazną środowisku. 
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The overdrilling of degraded grass communities as an environmentally-friendly method of 
their regeneration 

 
Abstract 

 
The study presents factors determining the efficiency of the regeneration of degraded 

grass communities by means of overdrilling. Overdrilling is based on introducing grasses and 
legumes in the form of simple or multi-ingredient mixes into the old turf sward. The efficiency of 
overdrilling depends on several factors: the share of valuable species in the old turf sward, soil 
humidity conditions, overdrilling date, and limiting the competitiveness of the plants in the old 
turf. The success of this measure also depends on selecting the appropriate species, which should 
have a short seed germination period, fast seedling growth rate, and high competitiveness. The 
most suitable species for overdrilling include Cocksfoot, Perennial ryegrass, Festulolium and Red 
clover while the least useful ones include Meadow fescue, Timothy, Tall fescue and Italian 
ryegrass. 
Keywords: ovedrilling, old turf sward, competitiveness, species, overdrilling date 
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Stopień wykorzystania programów 
komputerowych w gospodarstwach rolnych w powiecie łomżyńskim 

 
Andrzej Borusiewicz, Jerzy Żywiołek  

 
 

Sterszczenie 
 
W 2010 r. przeprowadzono badania na terenie powiatu łomżyńskiego wśród 50 

właścicieli gospodarstw rolnych. Przeprowadzone badania dowiodły, że w większości 
gospodarstw komputer obok specjalistycznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, jest 
coraz częściej wykorzystywany w procesie produkcji, świadczy to o postępie jaki dokonał się  
w polskich gospodarstwach. W powiecie łomżyńskim posiadanie komputera zadeklarowało 90% 
spośród badanych gospodarstw co jest bardzo wysokim wynikiem, a 85% ankietowanych posiada 
podłączenie do Internetu co również jest na wysokim poziomie. Wykorzystanie technologii ICT 
(urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych) w rolnictwie może przyczynić się  
do zwiększenia efektywności produkcji rolnej i optymalizacji kosztów produkcji. Rolnictwo jest 
dziedziną gospodarki która dopiero uczy się wykorzystywania komputera w procesie produkcji. 
Słowa kluczowe: komputer, komputerowe programy rolnicze, Internet. 

 
Wprowadzenie 

 
Rolnictwo jest tą dziedziną gospodarki w Polsce, w której wykorzystanie komputerów 

jest na niskim poziomie. Dynamiczny rozwój sektora rolniczego, wraz z postępującą jego 
restrukturalizacją oraz poprawą opłacalności produkcji rolniczej, spowodowaną między innymi 
dopłatami unijnymi, przyczynił się do wzrostu zainteresowania usługami świadczonymi dla tego 
obszaru. Coraz więcej polskich gospodarstw wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, wśród 
którego komputer należy do standardu. Jednak pomimo posiadanego sprzętu komputerowego 
hodowcy w niewielkim stopniu korzystają ze specjalistycznego oprogramowania 
wspomagającego zarządzanie gospodarstwem [Mroczko 2007]. Równolegle dokonujące się 
przeobrażenia w technologiach informatycznych, poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi 
programistycznych i upowszechnienie dostępu do Internetu, pozwalają na tworzenie  
i wykorzystywanie specjalistycznych systemów informatycznych, efektywnie wspomagających 
tę formę ludzkiej działalności gospodarczej. Zastosowanie technik informatycznych w rolnictwie 
ma jeden zasadniczy cel, a mianowicie uczynić prace w gospodarstwie rolnym lżejszą i bardziej 
komfortową [Kowalska 2006]. Wykorzystanie informatyki w życiu codziennym przez rolników 
niesie ze sobą wiele korzyści, wśród których należy wymienić ograniczenie czasu potrzebnego 
do prowadzenia koniecznych zapisów, łatwość przetwarzania zgromadzonych danych, dostęp  
do aktualnych informacji itd. [Ignaczewski 2008]. 

Posiadanie komputera pozwala na systematyzowanie, organizowanie i sprawne 
zarządzanie poszczególnymi etapami działalności. Oprócz wymienionych zalet należy wymienić 
możliwość pozyskiwania informacji, które rolnik może wykorzystać zarówno w zbycie 
produktów rolnych, zakupie środków produkcji, jak i pogłębić wiedzę na temat technologii 
produkcji. Przeprowadzone badania potwierdzają, że wiedza rolników na temat możliwości jakie 
daje zastosowanie komputera jest nadal niska co potwierdzają badania Lorencowicza  
i Figurskiego [2008]. 

 
Metodyka badań 

 
Badania przeprowadzono w 2010r. w oparciu o wywiad bezpośredni przeprowadzony 

wśród 50 rolników z gospodarstw powiatu łomżyńskiego. Badania zostały przeprowadzone 
wśród gospodarstw produkcyjnych, specjalizujących się w określonej produkcji rolniczej. 



Stopień wykorzystania programów komputerowych w gospodarstwach rolnych …  

 

19 

Zebrany materiał został zgromadzony w bazie danych a obliczenia statystyczne i wykresy 
wykonano z wykorzystaniem funkcji arkusza MS Office Excel.  

 
Wyniki badań 

  
Przeprowadzone badania dowiodły, że w większości gospodarstw komputer obok 

specjalistycznych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, jest coraz częściej 
wykorzystywany w procesie produkcji, świadczy to także o postępie jaki dokonał się w polskich 
gospodarstwach.  

Wśród osób ankietowanych 72% stanowiły osoby które miały mniej niż 30 lat, 18% 
rolników było w wieku od 30 do 40 lat, a 10% rolników powyżej 40 lat.  

Gospodarstwa rolne, w których przeprowadzono ankietę specjalizują się głownie  
w produkcji mleka (48%) oraz hodowli żywca wołowego (16%) i wieprzowego (12%). 

Wśród ankietowanych gospodarstw 90% deklarowało posiadanie komputera (Ryc. 1). 
Spośród ankietowanych 69% badanych deklarowało posiadanie komputera powyżej 3 lat, 
natomiast 29% od 1-3 lat, 2% respondentów poniżej jednego roku. 

 

 
Ryc. 1 Posiadanie komputera wśród respondentów (badania własne). 
 

Posiadających komputer deklarowali posiadanie Internetu (85%), natomiast 15% 
rolników nie miała podłączenia do sieci rozległej (Ryc. 2). Wśród osób posiadających dostęp do 
Internetu 44% badanych posiadało szybkość łączy 256-512 kb, natomiast 24% rolników 
deklarowało posiadanie łączy o szybkości 512-1Mb, 16% posiadało łącze do 256kb. 

 

Czy Pan/Pani posiada komputer?

90%

10%

Tak Nie
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Czy komputer posiada podłączenie do Internetu ?

85%

15%

Tak Nie
 

Ryc. 2 Podłączenie do Internetu wśród respondentów posiadających komputer (badania własne). 
 

Na pytanie o system operacyjny prawie wszyscy ankietowani potwierdzili, że korzystają  
z rozwiązań Microsoft, z czego większość (69%) korzysta z Windows XP, natomiast 24% 
korzysta z Windows Vista lub Windows 7. 

Najczęściej wykorzystywanymi programami komputerowymi wśród ankietowanych były 
programy związane z pakietem biurowym Microsoft Word i Excel (58%), 19% badanych 
korzystało z innych arkuszy, następnie 10% z programów zarządzających produkcją zwierzęcą, 
5% z programów rachunkowo-księgowych, 5% innych specjalistycznych i 3% z innych 
programów (Ryc. 3). 

 

 
Ryc. 3 Oprogramowanie wykorzystywane w  komputerach (badania własne). 
 

Z jakiego programu Pan/Pani najczęściej korzysta?

3% 5% 5%

10%

19%
58%

Inne edytory Programy rachunkowo - księgowe

Inne specjalistyczne Programy do zarządzania produkcją zwierzęcą 
Inne arkusze Word , Excel
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Wśród ankietowanych 27% zadeklarowało znajomość programu Winpasze, 23% 
znajomość programu komputerowego Agronom 2007, 16% znajomość programu NawSald, 18% 
znajomość programu Zootechnik, 12% znajomość programu AgrarGis, a 4% respondentów 
znajomość programu Bitfarma (Ryc. 4).  

 

 
Ryc. 4 Znajomość rolniczych programów komputerowych (badania własne). 
 

Zdaniem 79% programy specjalistyczne mogą być przydatne ale nie są konieczne, 13% 
stwierdziło, że programy takie nie są potrzebne, natomiast 8% stwierdziło, że programy takie są 
niezbędne w planowaniu i zarządzaniu produkcją rolniczą (Ryc. 5). 

 

 
Ryc. 5 Opinia na temat rolniczych programów komputerowych (badania własne). 
 

Co Pan/Pani sądzi o specjalistycznych programach komputerowych? 

13%

8%

79%

Nie są potrzebne Są niezbędne Mogą się przydać, ale nie są konieczne

Czy zna Pan/Pani któryś z niżej wymienionych programów?

4%
12%

18%

23%

16%

27%

Bitfarma AgarGis Zootechnik 2007 Agronom 2007 NawSald Winpasze



A. Borusiewicz, J. Żywiołek   

 

 

22 

W opinii badanych najbardziej pożądanym programem komputerowym potrzebnym  
w gospodarstwie jest program związany z prowadzeniem rachunkowości (ewidencji) 22%, 
nawożeniem 21%, 19% wypełnianiem wniosków, 12% ustalaniem dawek paszowych, 9% 
ochroną roślin, 8% zarządzaniem gospodarstwem, 6% zbytem produktów rolnych i 3% 
gospodarką magazynową (Ryc. 6). 

 

 
Ryc. 6 Pożądane programy komputerowe w gospodarstwie, zdaniem respondentów (badania 
własne). 

 
W większości badanych gospodarstw (68% )rolnicze programy komputerowe nie są 

wykorzystywane w prowadzeniu gospodarstwa, natomiast 32% ankietowanych stwierdziła,  
że wykorzystuje takie programy (Ryc. 7). 

 
Ryc. 7 Wykorzystywanie komputerowych programów rolniczych w gospodarstwie (badania 
własne). 

 

Czy w gospodarstwie wykorzystywane są programy rolnicze?

32%

68%

Tak Nie

Jakie Pana/Pani zdaniem programy komputerowe są potrzebne w
gospodarstwie rolnym

22%

21%

19%

12%

9%

8%
6% 3%

Rachunkowością, prowadzeniem ewidencji Nawożeniem

Wypełnianiem wniosków Ustalaniem dawek paszy

Ochroną roślin Zarządzaniem gospodarstwem

Zbytem produktów rolnych Gospodarką magazynową
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Większość badanych (58%) stwierdziła, że programy takie pomagają w prowadzeniu 
gospodarstwa, natomiast 36% nie miała zdania a 6% respondentów stwierdziła,  
że programy takie nie pomagają w prowadzeniu gospodarstwa (Ryc. 8). 

 

 
Ryc. 8 Opinia na temat komputerowych programów rolniczych (badania własne). 
 
Zdaniem 68% badanych Internet jest wiarygodnym źródłem informacji, 22% stwierdziło, 

że nie jest wiarygodny, natomiast 10% ankietowanych nie miało zdania na ten temat (Ryc. 9). 

 
Ryc. 9 Opinia respondentów na temat Internety jako wiarygodnego źródła informacji (badania 
własne). 

 
Większość (66%) badanych stwierdziło, że Internet jest przydatny w prowadzeniu 

gospodarstwa ale nie jest niezbędny, 12% oświadczyło iż Internet potrzebny jest w prowadzeniu 
gospodarstwa, 5% badanych stwierdziło, że Internet nie jest przydatny w prowadzeniu 
gospodarstwa, natomiast 17% ankietowanych nie miało zdania (Ryc. 10).  

Czy uważa Pan/Pani, że Internet jest wiarygodnym źródłem informacji?

68%

22%

10%

Tak Nie Nie mam zdania

Czy wykorzystywane programy pomagają w prowadzeniu 
gospodarstwa?

58%

36%

6%

Tak Nie mam zdania Nie
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Ryc. 10 Internet jako przydatne narządzie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, opinia 
respondentów (badania własne). 

 
W badanej grupie, wśród osób posiadających podłączenie do Internetu  najwięcej,  

bo 25% wskazywało na wykorzystanie sieci do wyszukiwania informacji ogólnych, natomiast 
19% do zakupu środków produkcji, zbytu produktów rolnych, a 17 % do monitorowania 
przebiegu warunków atmosferycznych. Zastanawiające jest jednak małe zainteresowanie 
wiadomościami, które są związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa takim jak: 
zmiana ceny płodów rolnych (12%), załatwianie spraw urzędowych on-line (8%), technologia 
upraw (8%), hodowla zwierząt (5%), obniżanie kosztów produkcji (5%), (Ryc. 11). 

 

 
Ryc. 11 Rodzaj informacji pozyskiwanych za pomocą Internetu w gospodarstwie rolnym 
(badania własne). 

Do czego wykorzystywany jest Internet w gospodarstwie?

1% 5% 5%
8%

8%

12%

17%
19%

25%

Kontakt z doradcą Hodowla zwierząt

Koszty produkcji Załatwianie spraw urzędowych online

Technologie upraw Ceny płodów rolnych

Prognoza pogody Zakupy środków produkcji

Informacje ogólne, wiadomości

Czy Pana/Pani zdaniem Internet jest przydatny w prowadzeniu 
gospodarstwa?

66%
12%

5%

17%

Tak,ale nie jest niezbędny Tak jest niezbędny Nie Nie mam zdania
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Dyskusja 
 

Wśród ankietowanych gospodarstw 90% posiadało komputer, pozostali zadeklarowali 
chęć jego zakupu w najbliższej przyszłości, natomiast w badaniach własnych przeprowadzonych 
w 2009 r. 70% ankietowanych posiadało komputery.  

Ponad 2/3 komputerów użytkowano powyżej 3 lat. Najmniej było urządzeń nowych, 
poniżej jednego roku (2%). Wśród osób posiadających komputer zdecydowana większość (85%) 
deklarowała posiadanie Internetu, natomiast 15% rolników nie miała podłączenia do sieci. 
Odnosząc się do badań z 2009r.: tylko 61% deklarowało posiadanie Internetu, natomiast  
w przeprowadzonych badaniach grupa respondentów odpowiedziała pozytywnie na pytanie 
dotyczące planowanego podłączenia. 

W badanej grupie, wśród osób posiadających podłączenie do Internetu najwięcej bo 25% 
wskazywało na wykorzystanie sieci do wyszukiwania informacji ogólnych, 17%  
do monitorowania przebiegu warunków atmosferycznych, natomiast 19% do zakupu środków 
produkcji. Zastanawiające jest jednak małe zainteresowanie wiadomościami, które są związane 
bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa takim jak: ceny płodów rolnych 12%, załatwianie 
spraw urzędowych on-line 8%, technologia upraw 8%, hodowla zwierząt 5%, obniżanie koszty 
produkcji 5%. Wyniki badań są porównywalne z wynikami uzyskanymi w 2009r. 

Respondenci określali również przydatność Internetu w prowadzeniu gospodarstwa oraz 
wiarygodność informacji w nim zamieszczonych. Większość rolników (68%,) uważa że Internet 
jest wiarygodnym źródłem informacji oraz odgrywa znacząca rolę w procesie podejmowania 
decyzji w gospodarstwie (66%). Podobnie jak w przeprowadzonych badaniach w 2009 r., 
ankietowani odpowiedzieli, że Internet jest wiarygodnym źródłem informacji. Rolnicy  
w niewielkim stopniu wykorzystują specjalistyczne programy rachunkowe i żywieniowe  
do opracowywania dawek paszowych oraz inne specjalistyczne oprogramowanie 
wykorzystywane w działalności rolniczej. 

  Najbardziej pożądanymi programami w gospodarstwie rolnym są programy związane  
z rachunkowością i prowadzeniem ewidencji (22%), nawożeniem (21%) oraz wypełnianiem 
wniosków (19%). W dalszej kolejności wymienione zostały aplikacje wykorzystywane do: 
ustalania dawek żywieniowych dla zwierząt (12%), ochrony roślin (9%), zarządzania 
gospodarstwem (8%), zbytu produktów rolnych (6%) oraz gospodarki magazynowej (3%).  
W badaniach z 2009 r. ankietowani stwierdzili, że najbardziej przydatnymi programami 
komputerowymi są programy do wypełniania wniosków (33%), do ustalania dawek paszowych 
(30%), ochrony roślin (20%), nawożenia (17%) i zarządzania gospodarstwem (9%).  

W ocenie przydatności specjalistycznych programów komputerowych w procesie 
produkcyjnym 79% ankietowanych potwierdziło, iż mogą się one przydać, ale nie są konieczne, 
13% że są nie potrzebne. Niepokojącym jest fakt, iż tylko 8% rolników uznało te aplikacje  
za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego. W badaniach 
przeprowadzonych w 2009r. 50% badanych potwierdziło, że programy komputerowe mogą być 
pomocne a 20% stwierdziło, że są zupełnie nieprzydatne. 

Wykorzystywanie programów rolniczych zadeklarowało 32% badanych, jednak z tej 
grupy aż 68% wyraziło pozytywną opinię odnośnie ich przydatności w gospodarstwie.  
W badaniach prowadzonych w 2009r., 22% przyznało się do posiadania tego rodzaju programów 
w swoim gospodarstwie. Spośród ankietowanych 78% nie korzystała jeszcze z tego typu 
aplikacji procesie produkcji.  

Rolnictwo jest dziedziną gospodarki która dopiero uczy się wykorzystywania komputera 
w procesie produkcji. Posiadanie komputera pozwala na systematyzowanie, organizowanie  
i sprawne zarządzanie poszczególnymi etapami działalności. Oprócz wymienionych zalet należy 
wymienić możliwość pozyskiwania informacji. Wiedza rolników na temat możliwości jakie daje 
korzystanie z komputera jest nadal niska [Lorencowicz i Figurski 2008]. 
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Wnioski 
 
1. W powiecie łomżyńskim posiadanie komputera zadeklarowało 90% spośród badanych 

gospodarstw co jest bardzo wysokim wynikiem.  
2. Spośród osób posiadających komputer 85% ankietowanych posiada podłączenie do Internetu 

co również jest na wysokim poziomie, pomimo słabej infrastruktury umożliwiającej bardzo 
szybkie łącze.  

3. Większość badanych rolników (68%) korzysta z programów, które w dużym stopniu 
wspomagają prowadzenie gospodarstwa, przyczyniając się równocześnie do jego szybszego 
rozwoju oraz optymalizacji kosztów produkcji, jednak należy stwierdzić, iż oferta 
oprogramowania specjalistycznego w produkcji rolnej z każdym dniem ulega zwiększeniu,  
a istniejące udoskonaleniu. Interesujący jest fakt, że z każdym rokiem zwiększa się wiedza na 
temat istnienia tego typu programów. 

4. Wykorzystanie technologii ICT (urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych)  
w rolnictwie może przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej  
i optymalizacji kosztów produkcji. 
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The degree of utilization of programs computer on farms in the county Lomza 

 
Abstract 

 
In 2010 studies were performed in the Lomza district among  50 owners of farms. The 

study showed that in most households the computer, next to the specialized machinery and 
equipment used in agriculture, is being increasingly used in the production process. This fact 
reflects the progress made in Polish farms. In the Lomza district owning a computer was declared 
by 90% of the surveyed, which is a very high score, and 85% of respondents have Internet 
connection, which is also high. The use of ICT (information and communication devices) in 
agriculture can contribute to increase the efficiency of agricultural production and optimization of 
production costs. Agriculture is a sector which is only learning to use a computer in the 
production process.  
Keywords: computer, computer programs for agriculture, the Internet. 
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Produkcja rolnicza i działalność turystyczna w gospodarstwach 
agroturystycznych regionu nadbużańskiego 

 
Grażyna Anna Ciepiela 

 
 

Streszczenie 

 

Badania ankietowe przeprowadzono w 2010 roku w 12 gospodarstwach 
agroturystycznych zlokalizowanych na terenach nadbużańskich. Celem badań była ocena 
działalności gospodarstw w 2009 roku pod względem prowadzonej produkcji rolniczej, wielkości 
i wykorzystania turystycznej bazy noclegowej oraz efektów ekonomicznych działalności 
turystycznej. Uzyskane w pracy wyniki wskazują, że agroturystyka jest prowadzona przeważnie 
w gospodarstwach o niewielkiej powierzchni użytków rolnych. Towarowa produkcja roślinna 
była prowadzona w 11 badanych gospodarstwach, natomiast zwierzęca tylko w trzech. Wartość 
współczynnika wykorzystania miejsc noclegowych w 11 gospodarstwach była mała  
i kształtowała się (średnio w roku) w granicach 3,26%-9,48%. Wyjątek stanowiło  
1 gospodarstwo, gdzie współczynnik ten wynosił 26,71%. Ujemną wartość wskaźnika „market 
penetration” uzyskało 9 gospodarstw. Roczna nadwyżka bezpośrednia z usług turystycznych 
kształtowała się w granicach od 5605,73 zł do 66437,75 zł, a średnia jej wartość dla badanej 
populacji gospodarstw wynosiła 174442,37 zł. Wskaźnik dochodu na tle popytu usług  
(POR) wynosił od 42,12 zł do 68,46 zł, a wskaźniki dochodu na tle podaży usług (PAR) - 1,71zł -
17,65 zł. 
Słowa kluczowe: współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych, fair share, market share, 
market penetration, nadwyżka bezpośrednia, POR, PAR 

 
Wprowadzenie 

 
Przemiany systemowo-ustrojowe oraz związane z nimi procesy destrukcyjne  

w gospodarce i rolnictwie spowodowały osłabienie kondycji finansowej polskiej wsi. W tym 
kontekście agroturystykę należy postrzegać jako dodatkową lub alternatywną formę działalności 
mieszkańców terenów wiejskich. Jest ona formą przedsiębiorczości, która stanowi dodatkowe 
źródło dochodu. Dotyczy to w szczególności regionów słabo zurbanizowanych, o dominującej 
funkcji rolniczej, posiadających jednocześnie sprzyjające uwarunkowania przyrodnicze, a także 
bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne. 

Regionem spełniającym powyższe uwarunkowania jest „Kraina Bugu” charakteryzująca 
się wyjątkowym bogactwem flory i fauny, z dużym udziałem rzadkich, ginących i chronionych 
gatunków roślin i zwierząt [Balińska, Sikorska-Wolak 2001]. Zakątek ten, swój szczególny urok 
zawdzięcza również bogatemu dziedzictwu kulturowemu oraz położeniu na styku kultur, gdzie 
mieszają się rozmaite narodowości, wyznania i języki. Całość tworzy ogromnie interesującą, 
specyficzną mozaikę przyrodniczo-kulturową, która jest jeszcze dla większości Polaków  
i Europejczyków mało znana. Kraina ta przenosi odwiedzających do świata, którego reliktami  
są prastare kurhany, zabytkowe świątynie, kapliczki, dwory i pałace, gdzie przyroda wciąż 
skrywa swe tajemnice. 

Celem badań była ocena gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych na terenach 
nadbużańskich pod względem rozmiarów produkcji rolniczej, wielkości i wykorzystania 
turystycznej bazy noclegowej oraz efektów ekonomicznych działalności turystycznej.  
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Materiał i metody 
 

W pracy zamieszczono: 

1. Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych, wyliczono jako stosunek procentowy 
sprzedanych miejsc noclegowych w danym czasie do zdolności usługowej gospodarstwa 
w tym czasie. 

2. Wskaźniki udziału poszczególnych gospodarstw w badanym rynku (grupa 12 
gospodarstw), wyliczono według wzorów podanych w pracy Koniszyk [2007]: 

• „fair share” – stosunek procentowy liczby miejsc noclegowych w danym 
gospodarstwie do liczby miejsc na badanym rynku; 

• „market share” – stosunek procentowy liczby sprzedanych miejsc noclegowych 
w danym gospodarstwie do liczby miejsc sprzedanych na badanym rynku; 

• „market penetration” – różnica pomiędzy “market share” a “fair share”. 
3. Wskaźnik opisujący dochód na tle popytu usług – POR (per occupied room), wyliczono 

jako stosunek wyniku operacyjnego (przychód – koszty) do liczby sprzedanych miejsc 
noclegowych w roku [Lubas 2008]. 

4. Wskaźnik opisujący dochód na tle podaży usług – PAR (revenne per available room), 
wyliczono jako stosunek wyniku operacyjnego (przychód – koszty) do liczby dostępnych 
miejsc noclegowych (zdolność usługowa gospodarstwa w roku) [Lubas 2008]. 

5. Koszty bezpośrednie utrzymania turystów w gospodarstwie w roku bez produktów 
żywnościowych, wyliczono jako iloczyn dziennego kosztu utrzymania turysty i liczbę 
sprzedawanych noclegów. W dziennym koszcie uwzględniono koszt wody, energii, 
środków czystości, wywozu nieczystości, ogrzewania powierzchni przeznaczonej dla 
turystów i koszt reklamy. Wyliczenie kosztów utrzymania turysty w gospodarstwie 
agroturystycznym jest bardzo utrudnione ze względu na brak możliwości ustalenia, jaką 
część niektórych, wyżej wymienionych kosztów ponoszona jest na działalność rolniczą  
i utrzymanie rodziny rolnika, a jaka na utrzymanie turystów. W związku z tym  
w kalkulacji kosztów związanych z utrzymaniem turysty oparto się na dokumentach 
księgowych, prowadzonych dla obiektu turystycznego, położonego na terenie Parku 
Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, we wsi Zabuże (gmina Sarnaki). Działalność 
tego obiektu nie jest związana z produkcją rolniczą, a baza noclegowa jest 
wykorzystywana wyłącznie przez turystów. Na podstawie faktur VAT z 2009 roku  
i liczby świadczonych osobodni (noclegu i wyżywienia) obliczono dzienny koszt na 
jedną osobę zużycia wody odprowadzonej do kanalizacji, energii elektrycznej, gazu 
ziemnego do gotowania i grzania wody, środków czystości i wywozu nieczystości.  
Koszt poniesiony na ogrzewanie powierzchni przeznaczonej dla turystów w badanych 
gospodarstwach wyliczono uwzględniając rzeczywistą powierzchnię podaną przez 
właścicieli tych gospodarstw w wywiadzie. Roczne zużycie węgla na ogrzanie tej 
powierzchni wyliczono według Gradziuka [2001], uwzględniając wyliczone przez 
Autora zużycie węgla kamiennego na ogrzanie 1 m2 powierzchni mieszkalnej, a cenę 
tony węgla z transportem uzyskano w wywiadzie bezpośrednim. Wyliczony koszt 
podzielono przez liczbę sprzedanych usług. Podobnie wyliczono koszt poniesiony przez 
właścicieli poszczególnych gospodarstw na reklamę, dzieląc roczne wydatki z tym 
związane przez liczbę sprzedanych usług. W kosztach bezpośrednich utrzymania turysty 
nie uwzględniono: pracy własnej; odsetek od kredytów; amortyzacji pomieszczeń, mebli, 
sprzętu AGD, naczyń kuchennych, pościeli, ręczników i obrusów. 

6. Koszt całodziennego wyżywienia turysty. Przy wyliczaniu kosztów wyżywienia 
założono, że żywienie turystów w gospodarstwie agroturystycznym powinno być oparte 
na surowcach produkowanych w gospodarstwie lub kupionych po cenie skupu  
u pobliskich producentów rolnych. Dzienne zapotrzebowanie turysty na surowce 
żywnościowe w gospodarstwie agroturystycznym (mleko, ziarno zbóż konsumpcyjnych, 
jaja, mięso z kością wieprzowe i drobiowe, ziemniaki, warzywa i owoce) uzyskano  
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z pracy Świetlikowskiej [2000]. Zapotrzebowanie na mięso wieprzowe i drobiowe 
przeliczono na żywiec wieprzowy i drobiowy, uwzględniając wartość rzeźną trzody 
chlewnej i drobiu [Osek i Milczarek 2005; Osek i in. 2005]. Dzienne spożycie artykułów 
żywnościowych nieprodukowanych w gospodarstwie (cukier, olej, margaryna, ryż, ser 
żółty, ryby, kawa, herbata) i ich ceny jednostkowe uzyskano z Małego Rocznika 
Statystycznego Polski [2010]. Ceny skupu surowców żywnościowych oraz koszt 
przemiału ziarna zbóż, uboju trzody chlewnej i badań weterynaryjnych mięsa 
wieprzowego uzyskano w wywiadzie bezpośrednim. 

7. Przychód bezpośredni wyliczono jako iloczyn liczby sprzedanych usług w roku (nocleg + 
wyżywienie) i ceny jednostkowe tych usług. 

8. Nadwyżkę bezpośrednią wyliczono z różnicy przychodów bezpośrednich i kosztów 
pośrednich. 

Wyniki i dyskusja 
 

Liczne badania z zakresu agroturystyki wskazują, że pierwszoplanowym motywem 
podejmowania działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym jest chęć uzyskania 
dodatkowych dochodów [Kryński 2003; Łęczycki i in. 2007; Woch i Gołub 2005; Żbikowski i in. 
2006]. Jest to odzwierciedlenie sytuacji dochodowej gospodarstw, w jakiej znalazły się po 
rozpoczęciu przemian ustrojowych w Polsce w 1989 roku. Obecna gospodarka rynkowa 
umożliwia rozwój dużym gospodarstwom, specjalizującym się w określonej produkcji. 
Tradycyjne małoobszarowe gospodarstwa rolne napotykają na takie problemy jak: niskie 
dochody, niestabilne ceny produktów rolnych, rosnące koszty produkcji i duży nakład pracy. 
Alternatywą dla tych gospodarstw jest pozarolnicza działalność, jaką jest między innymi 
agroturystyka [Sznajder i Przezbórska 2006]. Założenie to znajduje potwierdzenie  
w wcześniejszych badaniach, prowadzonych w gospodarstwach agroturystycznych 
zlokalizowanych na terenie Polski środkowo-wschodniej [Ciepiela i in. 2007; Ciepiela i in. 2010; 
Ciepiela i Sosnowski 2011; Jasińska i Ciepiela 2009]. Otrzymane przez autorów dane wskazują, 
że większość badanych gospodarstw należała do małoobszarowych, bowiem posiadały one areał 
użytków rolnych nieprzekraczający 10 ha. Podobnie kształtowała się powierzchnia tych użytków 
w gospodarstwach agroturystycznych, zlokalizowanych w powiecie puławskim [Ciepiela  
i Sosnowski 2010]. Mała produkcja towarowa w tych gospodarstwach, generująca niskie 
dochody z rolnictwa zmotywowały ich właścicieli do podjęcia działalności agroturystycznej.  

Uzyskane w pracy dane (tab. 1) również wskazuję, że działalność pozarolniczą, jaką jest 
agroturystyka prowadzą przeważnie gospodarstwa o niewielkiej powierzchni użytków rolnych. 
Areał tych użytków w analizowanych gospodarstwach kształtował się w granicach 1,05-126,5 ha, 
przy czym w 5 z nich (41,7%) nie przekraczał 9 ha, a 6 gospodarstw (50%) posiadało 
powierzchnię od 11 ha do 16 ha. Wyjątek stanowiło jedno gospodarstwo wielkoobszarowe  
o powierzchni 126,5 ha użytków rolnych. W badanym regionie przeważają gleby słabej jakości, 
dlatego ponad połowa powierzchni użytków rolnych, należących do gospodarstw 
agroturystycznych jest zakwalifikowana do gleb V i VI klasy bonitacyjnej (odpowiednio 21%  
i 25%). Gleby klasy IV zajmują 42%, a najmniejsza powierzchnia gruntów (rys.1) należy do gleb 
klasy III (12%). 

Jakość gleb decydowała o prowadzonej w gospodarstwach produkcji roślinnej. Z danych 
zamieszczonych na rysunku 2 wynika, że 68% powierzchni użytków rolnych była przeznaczona 
pod uprawę zbóż (rys. 2). Trwałe użytki zielone zajmowały 22% powierzchni, a pozostałe 10% 
wykorzystywano pod uprawę owoców i warzyw, ziemniaków i innych roślin (odpowiednio 6%, 
4% i 1 %). Spośród zbóż dominowało żyto (38%). Uprawy pszenicy stanowiły 11%, a kukurydzy 
8%. Pszenżyto, owies i jęczmień zajmowały 43% powierzchni przeznaczonej pod zboża (rys. 3). 

Towarowa produkcja roślinna była prowadzona w jedenastu gospodarstwach, w różnym 
zakresie, natomiast zwierzęca tylko w trzech (tab. 2). Sześciu respondentów utrzymywało 
zwierzęta gospodarskie w celu pozyskania surowców (mleko, mięso, jaja) wyłącznie na potrzeby 
własne i turystów, a pozostali (3 respondentów) nie posiadali zwierząt. W większości 
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gospodarstw prowadzono chów kur. Inny drób (kaczki i indyki) występował sporadycznie. 
Niewiele gospodarstw utrzymywało świnie, krowy i bydło rzeźne. Jednakże dwa gospodarstwa 
specjalizowały się w chowie bydła, a jedno trzody chlewnej. Ponadto w dwóch gospodarstwach 
były utrzymywane konie do rekreacji. 

Analiza wielkości bazy noclegowej w badanych gospodarstwach agroturystycznych 
wykazała, że baza ta nie była zbyt rozbudowana i spełniała założenia dotyczące organizowania 
wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych (Marks i in. 2002). Najwięcej respondentów 
przeznaczało turystom 4 lub 5 pokoi (odpowiednio 5 i 4 gospodarstwa) i były to najczęściej 
pokoje 2- lub 3-osobowe (tab.3). Średnia liczba miejsc noclegowych przypadająca na jeden pokój 
wynosiła 2,7.  

W turystyce wiejskiej podobnie jak w innych formach turystyki występuje sezonowość. 
Jednakże właściciele gospodarstw agroturystycznych chcąc zwiększyć swoje dochody coraz 
częściej świadczą usługi turystyczne przez cały rok i znajdują nabywców. Zamieszczone w tabeli 
3 dane wskazują, że analizowane gospodarstwa przyjmowały wczasowiczów cały rok, chociaż 
liczba sprzedanych miejsc po sezonie stanowiła tylko 22,3% całkowitej liczby udzielonych 
noclegów. 

Współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych w kwaterach agroturystycznych  
w porównaniu do obiektów zbiorowego zakwaterowania jest dużo niższy i bardzo zróżnicowany 
w zależności od regionu Polski [Materiały na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r.]. 
Zdaniem Wiatraka [2001] pobyt w gospodarstwach agroturystycznych mimo dynamicznego ich 
rozwoju i prowadzonej promocji nie cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Średnie 
wykorzystanie tej bazy noclegowe w Polsce w 2000 roku wynosiło 20,3% i ciągle spada.  

Wartość współczynnika wykorzystania miejsc noclegowych w 11 badanych 
gospodarstwach agroturystycznych była mała i kształtowała się (średnio w roku) w granicach 
3,26%-9,48% (tab. 3). Wyjątek stanowiło jedno gospodarstwo, gdzie analizowany współczynnik 
wynosił 26,71%. Brak danych statystycznych, dotyczących wykorzystania agroturystycznej bazy 
noclegowej w Polsce w 2009 roku (urzędy miast i gmin zobowiązane zostały do przekazywania 
informacji o kwaterach agroturystycznych do GUS dopiero od 2010 roku) uniemożliwia 
porównanie wyników badań własnych do uzyskanych w innych regionach. Jednakże odnosząc je 
do otrzymanych dla kraju w 2010 roku należy stwierdzić, że były one dużo niższe, bowiem 
współczynnik wykorzystania kwater agroturystycznych w tym czasie średnio w Polsce wynosił 
15% [Materiały na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r.]. Podobną wartość tego 
wskaźnika (15,1%) uzyskano w województwie małopolskim [Informacja sygnalna – Nr 3 US  
w Krakowie 2011]. Natomiast wykorzystanie miejsc noclegowych w gospodarstwach Warmii  
i Mazur wynosiło 10% [US w Olsztynie,www.stat.gov.pl/olsz].  

Analiza wskaźnikowa, obrazująca pozycjonowanie na rynku obiektów bazy noclegowej 
pozwala zmierzyć działalność danego gospodarstwa w porównaniu z konkurencją. Przedstawione 
w tabeli 4 dane wskazują, że liderem w badanej grupie było gospodarstwo G9, które osiągnęło 
najwyższy rzeczywisty udział w rynku („market penetration” - 18,36%). Oznacza to, że udział  
w badanym rynku usług sprzedanych w tym gospodarstwie w odniesieniu do udziału miejsc 
noclegowych był dużo wyższy niż w gospodarstwach konkurencyjnych. Drugą pozycję w tym 
rankingu, chociaż ze znacznie niższą, ale dodatnią wartością wskaźnika „market penetration” 
(1,92%) uzyskało gospodarstwo G10. Należy zauważyć, że oba gospodarstwa nie wyróżniały się 
wyższym w porównaniu do innych udziałem miejsc noclegowych w badanym rynku (wartość 
wskaźnika „fair share” – odpowiednio 7,81% i 10,16%), natomiast świadczyły usługi rekreacji 
konnej, co mogło mieć wpływ na duży udział miejsc sprzedanych (wartość wskaźnika „market 
share” – odpowiednio 26,17% i 12,08%). Najsłabszy wynik rzeczywistego udziału w rynku 
odnotowano dla gospodarstwa G2 (-4,16%). Ponadto, ujemną wartość wskaźnika „market 
penetration” uzyskało także osiem innych gospodarstw. Może to świadczyć o niewłaściwie 
prowadzonych usługach w tych gospodarstwach lub o przeszacowaniu wielkości bazy 
noclegowej w regionie w stosunku do zapotrzebowania na tę formę turystyki. Najlepiej 
zrównoważony udział miejsc noclegowych i sprzedawanych noclegów w badanej grupie miało 
gospodarstwo G7 osiągając rzeczywisty udział na poziomie 0,63%. 
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Analiza ekonomiczna w gospodarstwach agroturystycznych odgrywa dużą role. Pozwala 
ona na określenie wyniku finansowego działalności turystycznej, której podjecie jest 
motywowane głównie chęcią uzyskania dodatkowych dochodów. Analiza finansowa tej 
działalności obejmuje wiele zagadnień i jest skomplikowanym narzędziem, wymagającym 
zaawansowanej księgowości. Gospodarstwa agroturystyczne zwykle takiej księgowości nie 
prowadzą, w związku z tym w badaniach własnych ograniczono się do wyliczenia kosztów  
i przychodów bezpośrednich związanych z wyżywieniem i utrzymaniem turystów 
przebywających w analizowanych gospodarstwach w 2009 roku. Z wartości przychodów  
i kosztów wyliczono nadwyżkę bezpośrednią, która w sposób wymierny pozwala na ocenę 
korzyści finansowych osiąganych z turystyki w gospodarstwach agroturystycznych.  

Roczny koszt bezpośredni pobytu turystów w poszczególnych gospodarstwach 
kształtowała liczba sprzedanych jednostek usługowych oraz dzienny koszt produktów 
żywnościowych i utrzymania turysty. Uzyskane w pracy dane wskazują, ze liczba sprzedanych 
usług wahała się w granicach od 107 do 975, a roczne wydatki związane z żywieniem turystów 
wyniosły średnio 1989,77 zł (tab. 5). Najniższy koszt wyżywienia poniosło gospodarstwo G2 
(685,87 zł), które świadczyło najmniej usług, a najwyższy gospodarstwo G9 (6249,75 zł) 
wyróżniające się największą liczbą sprzedanych miejsc noclegowych.  

Dzienny koszt utrzymania turysty (bez produktów żywnościowych) w badanych 
gospodarstwach różnicowały wydatki poniesione na reklamę i ogrzewanie pomieszczeń, 
przeznaczonych na cele usługowe. Z tego względu roczny koszt utrzymania turystów  
w gospodarstwie G3, które świadczyło mniej usług niż gospodarstwo G8, ale wydało znacznie 
więcej na reklamę i ogrzewanie był wyższy. Z tych samych powodów gospodarstwo G4, 
sprzedając taka samą liczbę miejsc noclegowych, co gospodarstwo G7 poniosło o 528,91 zł 
wyższy kosz na utrzymanie turystów. Analogiczną sytuację odnotowano w gospodarstwie G6  
i G12 (tab. 6). Podobne tendencje zaobserwowano również w kształtowaniu wartości kosztu 
ogólnego prowadzonej działalności turystycznej (utrzymanie turystów z całodziennym 
wyżywieniem). 

Przychód bezpośredni z działalności turystycznej kształtuje liczba sprzedanych jednostek 
usługowych i cena tych jednostek. W badanych gospodarstwach cena całodziennego wyżywienia 
turysty i cena noclegu była zróżnicowana i kształtowała się w przedziale 35-50 zł - wyżywienie  
i 25-40 zł – nocleg. Z danych zawartych w tabeli 6 wynika, że przychód bezpośredni z usług 
żywieniowych i noclegowych w gospodarstwach wahał się w granicach od 8025 zł do 78000 zł,  
a jego średnia wartość wynosiła 22870,83 zł.   

Analiza nadwyżki bezpośredniej wykazała, że na świadczeniu usług żywieniowych 
przeciętne gospodarstwo agroturystyczne zarobiło 11195,65 zł, a na noclegowych 6246,73 zł. 
Roczna nadwyżka ogółem kształtowała się w zależności od gospodarstwa od 5605,73 zł do 
66437,75 zł, a średnia jej wartość wynosiła 174442,37 zł (tab. 6). Porównując otrzymane w pracy 
dane do wartości nadwyżki uzyskanej w gospodarstwach agroturystycznych regionu siedleckiego 
w 2006 i 2007 roku [Sosnowski i Ciepiela 2011] należy stwierdzić, że średni dochód generowany 
przez turystykę w gospodarstwach regionu nadbużańskiego w 2009 roku był znacznie większy.  

Wskaźniki dochodu na tle popytu i podaży usług używane są w turystyce do opisywania 
kondycji finansowej obiektów noclegowych. W badanych gospodarstwach dochód (mierzony 
nadwyżką bezpośrednią) przypadający na jedno sprzedane miejsce (POR) wynosił od 42,12 zł  
do 68,46 zł (tab. 7). Najwyższą jego wartość osiągnęło gospodarstwo G10 (68,46 zł). Ten stan 
rzeczy był podyktowany wyższą w porównaniu z innymi gospodarstwami ceną usług (85 zł 
nocleg i wyżywienie) i niskim dziennym kosztem utrzymania turysty (10,13 zł bez produktów 
żywnościowych). Podobną sytuację zanotowano w gospodarstwie G9. Z kolei pierwsze miejsce 
pod względem wielkości dochodu przypadającego na jedno dostępne miejsce noclegowe (PAR) 
zajęło gospodarstwo G9 (17,65 zł), w którym współczynnik wykorzystania bazy noclegowej 
również był najwyższy (tab. 3). Natomiast na ostatniej pozycji w tym rankingu znalazło się 
gospodarstwo G2, cechujące się jednocześnie najniższym współczynnikiem wykorzystania miejsc 
noclegowych.  

 



Produkcja rolnicza i działalność turystyczna w gospodarstwach agroturystycznych …     33                                    
 

Podsumowanie 
 

Region nadbużański posiada szczególne walory przyrodnicze, cenne dziedzictwo 
kulturowe, obyczaje i tradycje oraz wszelkie predyspozycje do rozwoju turystyki wiejskiej,  
w tym agroturystyki. Badane gospodarstwa agroturystyczne są zlokalizowane na terenie Parku 
Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Produkcja rolnicza w większości tych gospodarstw 
była prowadzona na niewielką skale, bowiem należały one do małoobszarowych. Wyjątek 
stanowiło jedno gospodarstwo wielkoobszarowe o powierzchni 126,5 ha użytków rolnych. 
Towarowa produkcja roślinna była prowadzona w jedenastu z dwunastu analizowanych 
gospodarstwach, w różnym zakresie, natomiast zwierzęca tylko w trzech. Słaba jakość gleb 
decydowała o prowadzonej w gospodarstwach produkcji roślinnej. 68% powierzchni użytków 
rolnych była przeznaczona pod uprawę zbóż, z czego 38% zajmowało żyto.  

Baza noclegowa w badanych gospodarstwach agroturystycznych nie była zbyt 
rozbudowana i spełniała założenia, dotyczące organizowania wypoczynku w turystyce wiejskiej. 
Najwięcej respondentów przeznaczało turystom 4 lub 5 pokoi i były to najczęściej pokoje 2- lub 
3-osobowe. Jednakże wartość współczynnika wykorzystania miejsc noclegowych w jedenastu 
badanych gospodarstwach agroturystycznych była mała i kształtowała się (średnio w roku)  
w granicach 3,26%-9,48%. Wyjątek stanowiło jedno gospodarstwo, gdzie współczynnik ten 
wynosił 26,71%. 

Analiza wskaźnikowa, obrazująca pozycjonowanie na rynku danego gospodarstwa  
w porównaniu z konkurencją wykazała, że najwyższe wartości wskaźnika „market penetration” 
osiągnęły dwa gospodarstwa świadczące usługi rekreacji konnej. Natomiast dziewięć 
gospodarstw uzyskało ujemną wartość tego wskaźnika. Może to świadczyć o niewłaściwie 
prowadzonych usługach turystycznych lub o przeszacowaniu wielkości bazy noclegowej  
w regionie w stosunku do zapotrzebowania na wypoczynek w gospodarstwach 
agroturystycznych.  

Analiza finansowa działalności turystycznej w badanych gospodarstwach wykazała,  
że na świadczeniu usług żywieniowych przeciętne gospodarstwo zarobiło 11195,65 zł, a na 
noclegowych 6246,73 zł. Roczna nadwyżka ogółem kształtowała się w zależności  
od gospodarstwa od 5605,73 zł do 66437,75 zł, a średnia jej wartość wynosiła 174442,37 zł. 
Dochód (mierzony nadwyżką bezpośrednią) uzyskany z jednego sprzedanego miejsca 
noclegowego z całodziennym wyżywieniem (wskaźnik POR) wahał się w granicach 42,12-68,46 
zł, a z jednego dostępnego miejsca (wskaźnik PAR) - 1,71 zł do17,65 zł. 
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Agricultural production and touristic activities in agro-touristic farms in Bug River region 
 

Abstract 
 

The surveys were conducted in 2010 in 12 agro-touristic farms located in Bug river region.  
The aim of the study was to evaluate the activity of the farms in 2009 in terms of agricultural 
production, the touristic accommodation volume and utilization and the economic effects of such 
activities. The results of survey indicates that tourism is conducted mostly in farms with small 
arable land. The commodity crop production was conducted in 11 households included in the 
survey, and animal inbreeding only in 3 farms. The value of the accommodation utilization ratio 
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in 11 farms was small and amounted to (average per year) between 3,26% -9,48%. One farm was 
exceptional with such ratio at the level of 26,71%. The negative value of the "market penetration" 
indicator was received in 9 farms. The annual gross margin obtained from agro-touristic services 
amounted to between 5605,73 zł to 66437,75 zł, and its average value for the surveyed farms 
population amounted to 174,442,37 zł. The income ratio vs. demand volume (POR) ranged from 
42,12 zł to 68,46 zł and the income ratio vs. supply volume  (PAR) respectively:  
1,71 zł -17,65 zł. 
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Rys. 1. Jakość gleb w gospodarstwach agroturystycznych. 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 2. Struktura wykorzystania użytków rolnych w gospodarstwach agroturystycznych. 

Źródło: badania własne. 
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Rys. 3. Struktura powierzchni upraw zbóż w gospodarstwach agroturystycznych. 

Źródło: badania własne. 

 

Tabela 2 
Produkcja zwierzęca w gospodarstwach agroturystycznych. 

 
Gospodarstwo 

Zwierzęta (szt.fiz.) 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 

Bydło mleczne 1 - 2 - 5 1 2 - - - - 1 

Bydło rzeźne - - 2 - 12 - - - - 38 - - 

Konie - - - - - - - - 5 3 - - 

Trzoda chlewna - - 20 - - - 5 - - - - 3 

Kozy - - - - - - - - - - - - 

Owce - - - - - - - - - - - - 

Kury 60 10 30 - 20 88 50 - - 50 - 30 

Kaczki - 8 - - - 3 - - - - - - 

Indyki - - - - - 5 - - - - - - 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 3.  
W

ielkość i w
ykorzystanie bazy noclegow

ej w
 gospodarstw

ach agroturystycznych 

Zdolność usługow
a 

Liczba sprzedanych m
iejsc 

noclegow
ych 

W
spółczynnik w

ykorzystania m
iejsc 

noclegow
ych (%

) 
G

ospodarstw
o 

Liczba 

pokoi 

Liczba 

m
iejsc 

noclegow
ych 

W
 sezonie 

V
I-V

III 

Po sezonie 

I-V
 i IX

-X
II 

W
 roku 

W
 sezonie 

V
I-V

III 

Po sezonie 

I-V
 i IX

-X
II 

W
 roku 

W
 sezonie 

V
I-V

III 

Po sezonie 

I-V
 i IX

-X
II 

W
 roku 

G
1 

4 
9 

828 
2457

3285
90

30
120 

10,87
1,22

3,65

G
2  

4 
9 

828 
2457

3285
75

32
107 

9,06
1,30

3,26

G
3  

4 
14 

1288 
3822

5110
165

100
265 

12,81
2,62

5,19

G
4  

4 
11 

1012 
3003

4015
182

45
227 

17,98
1,50

5,65

G
5  

5 
14 

1288 
3822

5110
287

70
357 

22,28
1,83

6,99

G
6  

3 
10 

920 
2730

3650
235

35
270 

25,54
1,28

7,40

G
7  

3 
7 

644 
1911

2555
153

74
227 

23,76
3,87

8,88

G
8  

5 
14 

1288 
3822

5110
297

49
346 

23,06
1,28

6,77

G
9  

4 
10 

920 
2730

3650
701

274
975 

76,20
10,04

26,71

G
10  

5 
13 

1196 
3549

4745
389

61
450 

32,53
1,72

9,48

G
11  

2 
6 

552 
1638

2190
93

18
111 

16,85
1,10

5,07

G
12  

5 
11 

1012 
3003

4015
228

42
270 

22,53
1,40

6,72

B
adana grupa 

48 
128 

11776 
34944

46720
2895

830
3725 

24,58
2,38

7,97

Źródło: badania w
łasne 



 

Tabela 4. 
Wskaźniki potencjalnego i rzeczywistego udziału gospodarstwa w badanym rynku 

 

Gospodarstwo Fair share (%) Market share (%) Market penetration (%) 

G1 7,03 3,22 -3,81 

G2 7,03 2,87 -4,16 

G3 10,94 7,11 -3,82 

G4 8,59 6,09 -2,50 

G5 10,94 9,58 -1,35 

G6 7,81 7,25 -0,56 

G7 5,47 6,09 0,63 

G8 10,94 9,29 -1,65 

G9 7,81 26,17 18,36 

G10 10,16 12,08 1,92 

G11 4,69 2,98 -1,71 

G12 8,59 7,25 -1,35 

Źródło: badania własne 

 

Tabela 5.  
Koszt, przychód i nadwyżka z usług żywieniowych w gospodarstwie agroturystycznym 

 

Gospodarstwo 
Liczba 

sprzedanych 
usług w roku 

Koszt 
bezpośredni 

(zł) 

Cena 
usługi 

(zł) 

Przychód 
bezpośredni 

(zł) 

 
Nadwyżka 

bezpośrednia 
(zł) 

G1 120 769,20 50 6000 5230,80 

G2 107 685,87 45 4815 4129,13 

G3 265 1698,65 40 10600 8901,35 

G4 227 1455,07 35 7945 6489,93 

G5 357 2288,37 35 12495 10206,63 

G6 270 1730,70 35 9450 7719,30 

G7 227 1455,07 40 9080 7624,93 

G8 346 2217,86 40 13840 11622,14 

G9 975 6249,75 50 48750 42500,25 

G10 450 2884,50 45 20250 17365,50 

G11 111 711,51 50 5550 4838,49 

G12 270 1730,70 35 9450 7719,30 

Średnia 310,42 1989,77 41,67 13185,42 11195,65 

Dzienny kosz produktów żywnościowych/1 osobę – 6,41 zł. 
Źródło: badania własne. 
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Tabela 6. 
K

oszt, przychód i nadw
yżka z usług noclegow

ych i ogółem
 (nocleg + całodzienne w

yżyw
ienie) w

 gospodarstw
ie agroturystycznym

  
 G

ospodarstw
o 

Liczba 
sprzedanych 

m
iejsc 

noclegow
ych  

w
 roku 

 
*D

zienny 
koszt 

bezpośredni 
utrzym

ania  
turysty 

(zł) 

R
oczny 
koszt 

bezpośredni 
utrzym

ania  
turystów

 
(zł) 

C
ena 

noclegu 
(zł) 

R
oczny 

przychód 
bezpośredni 

z usług 
noclegow

ych 
(zł) 

 
R

oczna 
nadw

yżka 
bezpośrednia 

z usług 
noclegow

ych 
(zł) 

 

 
R

oczny koszt 
bezpośredni  

ogółem
 

 (zł) 

R
oczny przychód  
bezpośredni  

ogółem
 

 (zł) 

 
R

oczna nadw
yżka  

bezpośrednia 
 ogółem

  
(zł) 

 

G
1 

120 
17,31 

2077,20
30

3600
1522,80

2846,40 
9600

6753,60

G
2  

107 
16,20 

1733,40
30

3210
1476,60

2419,27 
8025

5605,73

G
3  

265 
15,10 

4001,50
35

9275
5273,50

5700,15 
19875

14174,85

G
4  

227 
13,08 

2969,16
35

7945
4975,84

4424,23 
15890

11465,77

G
5  

357 
12,73 

4544,61
30

10710
6165,39

6832,98 
23205

16372,02

G
6  

270 
12,95 

3496,50
30

8100
4603,50

5227,20 
17550

12322,80

G
7  

227 
10,75 

2440,25
25

5675
3234,75

3895,32 
14755

10859,68

G
8  

346 
9,47 

3276,62
30

10380
7103,38

5494,48 
24220

18725,52

G
9  

975 
7,50 

7312,50
30

29250
21937,50

13562,25 
78000

64437,75

G
10  

450 
10,13 

4558,50
40

18000
13441,50

7443,00 
38250

30807,00

G
11  

111 
15,83 

1757,13
30

3330
1572,87

2468,64 
8880

6411,36

G
12  

270 
11,47 

3096,90
25

6750
3653,10

4827,60 
16200

11372,40

Średnia 
310,42 

12,71 
3438,69

30,83
9685,42

6246,73
5428,46 

22870,83
17442,37

*U
trzym

anie turysty bez produktów
 żyw

nościow
ych 

Źródło: badania w
łasne. 
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Tabela 7. 
 Przychód z działalności turystycznej w gospodarstwie agroturystycznym  

na tle popytu i podaży usług  
 

Ranking Gospodarstwo POR (zł) Ranking Gospodarstwo PAR (zł) 

1 G10 68,46 1 G9 17,65 

2 G9 66,09 2 G10 6,49 

3 G11 57,76 3 G7 4,25 

4 G1 56,28 4 G8 3,66 

5 G8 54,12 5 G6 3,38 

6 G3 53,49 6 G5 3,20 

7 G2 52,39 7 G11 2,93 

8 G4 50,51 8 G4 2,86 

9 G7 47,84 9 G12 2,83 

10 G5 45,86 10 G3 2,77 

11 G6 45,64 11 G1 2,06 

12 G12 42,12 12 G2 1,71 

Średnia 53,60 Średnia 4,48 

Źródło: badania własne 
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Przyrodnicze walory łąk i pastwisk 
 

Stefan Grzegorczyk 
 
 

Streszczenie 
 
W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa z zakresu biocenotycznej  

i krajobrazowej funkcji łąk i pastwisk. Różnorodność florystyczna łąk i pastwisk zależy  
od zespołu czynników naturalnych i  od działalności człowieka modyfikującej warunki 
siedliskowe. Siedliska łąkowe są miejscem bytowania wielu gatunków ptaków. Z 526 gatunków 
występujących regularnie w Europie, z murawami stepowymi związane są  43 gatunki,  
z mokrymi łąkami - 40, a z łąkami górskimi – 37. Spośród 436 gatunków motyli w Europie, 382 
(88%) występuje na użytkach zielonych, z czego 187 (43%) gatunków motyli uznać można  
za charakterystyczne dla użytków zielonych. Łąki i pastwiska to wieloletnie i wielogatunkowe 
zbiorowiska o bardzo złożonej strukturze, dostarczają wyjątkowych, niezapomnianych wrażeń 
estetycznych, a szczególne miejsce zajmują niektóre gatunki rzadkie i chronione.  
Słowa kluczowe: bioróżnorodność, ekosystemy trawiaste, ptaki 

 
Wprowadzenie 

 
Produkcja pasz na użytkach zielonych winna uwzględniać najważniejsze cele rolnictwa 

zrównoważonego, a więc dostarczenie farmerom odpowiednich środków utrzymania 
zapewniających im godny standard życia w społeczności wiejskiej. Wymaga ono stosowania 
metod produkcji nie zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz nie zagrażających środowisku  
i różnorodności biologicznej. Ten system gospodarowania uwzględnia także potrzebę ochrony 
krajobrazu, wartości kulturowych i dziedzictwa historycznego obszarów wiejskich (Grzegorczyk 
2009). 

W tradycyjnym krajobrazie dolinowym pola, łąki, pastwiska i mokradła tworzą 
kompleksy o znacznej różnorodności biologicznej. O szczególnej wartości tego krajobrazu 
stanowi jego zróżnicowanie, a więc występowanie ekosystemów drobnopowierzchniowych  
i rozległych, ubogich w gatunki i bogatych w gatunki (Kotowski 2002). Wśród zasobów trwałych 
użytków zielonych szczególna rola przypada bagiennym oraz podmokłym łąkom i pastwiskom. 
Należą one bowiem do najcenniejszych, ale i najszybciej ginących w Europie, ekosystemów. Ich 
istnienie zależy w głównej mierze od tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki łąkowej (Dembek 
2002).  

Mając na względzie duże walory przyrodnicze ekosystemów trawiastych w pracy 
przedstawiono przegląd piśmiennictwa z zakresu biocenotycznej i krajobrazowej funkcji łąk  
i pastwisk. 

 
Materiały i metody 

 
W pracy wykorzystano najnowsze publikacje, głównie z ostatnich 5 lat, związane  

z problemem bioróżnorodności użytków zielonych. Przegląd piśmiennictwa dotyczy zagadnień 
omawianych zarówno w skali krajowej, jak i  europejskiej. 
 

Różnorodność florystyczna łąk i pastwisk 
 

Na Ziemi liczbę sklasyfikowanych gatunków organizmów żywych ocenia się na ok. 1,4 
mln, w tym ok. 750 tys. owadów, 41 tys. kręgowców i ok. 250 tys. gatunków roślin. Liczbę 
gatunków roślin jednoliściennych szacuje się na ok. 50 tys., a dwuliściennych na 170 tys. 
(Wilson 1988). Ochrona bioróżnorodności w Europie należy do priorytetowych kierunków 
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działań. Służą temu m.in. wyznaczenie obszarów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Obejmują one tereny, gdzie rolnictwo stanowi główny sposób  użytkowania gruntów i przyczynia 
się do wysokiej różnorodności gatunków i siedlisk oraz  sprzyja występowaniu gatunków 
ważnych z punktu widzenia ochrony przyrody.  

Panuje powszechne przekonanie o konieczności ograniczenia intensywności rolniczego 
wykorzystania ziemi i wprowadzenie systemów przyjaznych dla środowiska przyrodniczego, by 
chronić bioróżnorodność.  Szczególnie wyraźnie widać ujemną zależność między 
produktywnością zbiorowisk trawiastych, a ich bogactwem gatunkowym. Obszary trwałej 
roślinności są czynnikiem stabilizującym procesy zmian środowiska przyrodniczego.   

Różnorodność florystyczna łąk i pastwisk zależy od zespołu czynników, zarówno 
naturalnych, (klimatyczne, orograficzne), na które człowiek nie ma wpływu, jak i od działalności 
człowieka modyfikującej warunki siedliskowe – regulacja stosunków wodnych, nawożenie, 
pielęgnacja, użytkowanie kośne lub pastwiskowe. Antropogeniczne pochodzenie większości 
zbiorowisk łąkowo-pastwiskowych sprawia, iż są one bardzo wrażliwe na zróżnicowane formy 
ich użytkowania, a zwłaszcza na zaprzestanie użytkowania. Można więc je zaliczyć  
do najbardziej zagrożonych typów roślinności. podają, iż wśród 400 gatunków roślin 
naczyniowych około 70 znajduje się pod ochroną, a 80 jest na czerwonej liście.  Trąba i in. 
(2006) prowadząc badania w dolinie Sanu stwierdzili, iż o dużych walorach przyrodniczych tych 
terenów decydują liczne, choć niewielkie obszarowo płaty roślinności szuwarowej, bagiennej, 
podmokłych łąk i muraw kserotermicznych z dużym udziałem gatunków rzadkich, chronionych  
i zagrożonych wyginięciem. Autorzy ci zwrócili też uwagę na fakt, iż zbiorowiska siedlisk 
mokrych, o dużych walorach przyrodniczych, charakteryzowała na ogół mniejsza różnorodność 
florystyczna niż pospolite zbiorowiska łąkowe (tab.1).  

Kryszak i in. (2007) zwracają uwagę na fakt, iż wieloletnie użytkowanie rolnicze zmienia 
ich warunki siedliskowe, co skutkuje zmniejszeniem bogactwa gatunków zbiorowisk trawiastych. 
W dolinie Mogilnicy długotrwałe i częste zalewy oraz wysoki poziom wody gruntowej 
ograniczają użytkowanie łąk. Przyczynia się to do utrzymania wysoce naturalnego charakteru 
siedlisk, a wykształcone  w tych warunkach zbiorowiska bagienne Glycerietum maximae, 
Eleocharietum palustre i Caricetum gracilis wykazują duże walory przyrodnicze (tab.2).  
W miarę oddalania się od rzeki zmniejsza się uwilgotnienie gleby, co pozwala na regularne 
użytkowanie łąk, w konsekwencji wykształcone zbiorowiska roślinne charakteryzują się  
umiarkowanymi walorami przyrodniczymi, ale wysoką wartością użytkową runi łąkowej. 
Zlokalizowane w tych warunkach łąki wyczyńcowe  Alopecuretum pratensis i rajgrasowe 
Arrhenatheretum elatioris oraz pastwiska życicowe Lolio-Cynosuretum plonują wysoko i dają 
ruń o dobrej wartości użytkowej.  

Trzaskoś i in. (2006) zwracają uwagę na łąki śródleśne o dużych skupiskach ziół, których 
piękno, pokrój i barwa są zauważalne szczególnie w kontraście ciemnej zieleni ściany lasu.  
O bogactwie florystycznym i walorach przyrodniczych tych łąk decydują warunki siedliskowe, 
przy czym duże walory przyrodnicze reprezentowały zbiorowiska występujące w siedliskach 
silnie wilgotnych i mokrych, a największą różnorodnością florystyczną odznaczały się siedliska 
świeże wilgotne (tab.3). 

Poprawę walorów przyrodniczych osiągnąć można poprzez przywrócenie tradycyjnej, 
ekstensywnej gospodarki łąkowej. Interesujących w tym względzie wyników dostarcza Nadolna 
(2009).  Okazuje się, iż przywrócenie koszenia na odłogowanej łące górskiej (rzędu 
Arrhenatheretalia) przyczyniło sie do korzystnych zmian roślinności, które w dalszej 
perspektywie mogą prowadzić do stabilizacji takiego zbiorowiska. Koszenie łąki raz w roku i co 
dwa lata spowodowało istotne zwiększenie bogactwa gatunkowego. Autorka wykazała też,  
że pozostawianie skoszonej biomasy na powierzchni było czynnikiem wpływającym hamująco 
na bioróżnorodność.  

W czynnej ochronie ekosystemów otwartych zagrożonych sukcesją wtórną,  
w  utrzymaniu różnorodności flory i fauny, znaczną rolę odgrywa wypas zwierząt. Sprzyja  
on urozmaiceniu i wzbogaceniu składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych i przy selektywnym 
pobieraniu paszy przez zwierzęta powoduje tworzenie się mozaikowej struktury, zapewniającej 
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większą różnorodność nisz dla bezkręgowców, które są składnikiem diety wielu gatunków 
ptaków. (Kucharska 2005). 

Warda i Rogalski (2004) uważają, iż  przy powszechnym przekonaniu o konieczności 
ograniczania intensywności produkcji, w trosce o środowisko przyrodnicze, gospodarka 
pastwiskowa powinna zająć czołowe miejsce w zrównoważonych systemach rolniczych jako 
integralna część wielokierunkowego wykorzystania ziemi. Pożądany jest ekstensywny wypas 
kilku gatunków i ras zwierząt, w oddzielnych lub mieszanych stadach, w zależności od potrzeb 
konsumentów, czy nawet od potrzeby stworzenia określonych walorów krajobrazowych. 
Dostosowanie elementów kompozycji krajobrazu do charakteru i możliwości środowiska 
przyrodniczego i geograficznego pozwala człowiekowi uzyskać ich harmonię, a tym samym 
zapewnić wysokie walory estetyczne. Obecność zwierząt na pastwiskach pełni również rolę 
estetyzującą w krajobrazie. Rolników specjalizujących się w hodowli i chowie zwierząt, opartych 
na paszach z użytków zielonych, coraz powszechniej traktuje się nie tylko jako producentów 
żywności, ale także jako świadomych i aktywnych opiekunów środowiska i krajobrazu 
przyrodniczego. Kozłowski 2007. 

Trwałe użytki zielone mogą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu markowych 
produktów turystycznych, bowiem cieszą się pozytywnymi skojarzeniami wśród turystów.  
Z badań Sawickiego (2006) wynika, że aż 87% respondentów wystawiło wysokie noty 
krajobrazom leśnym z udziałem łąk i pastwisk. Wielu z nich uważa, iż  na użytkach zielonych 
najlepiej można obserwować dzikie zwierzęta, a wiele osób dodawało, że widok zwierząt 
gospodarskich też należy do przyjemnych. Aż 96% respondentów oceniło negatywnie widok 
nieużytkowanych pól i łąk (tab.4). 

 
Ptaki i motyle siedlisk łąkowych 

 
Siedliska łąkowe są miejscem bytowania wielu gatunków ptaków. Z 526 gatunków 

występujących regularnie w Europie, 152 (29%) związanych jest do pewnego stopnia z jednym 
lub więcej typów siedlisk łąkowych. W porównaniu do motyli, które mogą wymagać 
specyficznych roślin żywicielskich, ptaki w mniejszym stopniu reagują na skład botaniczny 
zbiorowisk łąkowych. Ich występowanie jest bardziej związane ze strukturą krajobrazu  
i roślinności, dostępnością żywności i wilgotnością gleby. Gatunki ptaków można przypisać  
do pewnych typów siedlisk, ze względu na określone potrzeby związane ze zdobywaniem 
pokarmu i z  wychowaniem młodych (tab.5). Z murawami stepowymi związane są  43 gatunki,  
z mokrymi łąkami - 40, z łąkami górskimi - 37, z wypasanymi lasami -  24, a 79 gatunków 
związanych jest z zasiewanymi i nawożonymi użytkami zielonymi. Z tych 79 gatunków 34 
występują również w krajobrazie zdominowanym przez grunty orne (Nagy 2009). Według 
ostatnich danych  BirdLife International  w Europie status ochrony 89 (59%) ze 152 gatunków 
ptaków łąkowych jest nieodpowiedni. 

Zwiększone nawożenie wpływa na efektywność żerowania ptaków, bowiem zmniejsza 
różnorodność roślin poprzez faworyzowanie niektórych gatunków szybko rosnących. W efekcie 
zmian florystycznych zmniejsza się liczba bezkręgowców, takich jak skoczogonki (Collembola,) 
muchówki (Diptera), chrząszcze  (Coleoptera), prostoskrzydłe (Orthoptera) i wije (Myriapoda), 
a więc zmniejsza się dostępność pokarmu dla licznych gatunków ptaków (rys.1).   

Również wypas zwierząt może mieć wpływ na populację ptaków, a zależy to od gatunku, 
rasy, obsady, terminów i metod wypasu. Intensywny wypas powodujący gwałtowne zmniejszenie 
wysokości runi może zmniejszyć przydatność siedlisk do lęgów i zdobywania pokarmu przez 
ptaki, a jednocześnie zwiększyć zagrożenie ze strony drapieżników.  Pasące się zwierzęta mogą 
także bezpośrednio zmniejszyć sukces rozrodczy ptaków zakładających gniazda na ziemi,  
co w dużej mierze zależy od obsady zwierząt.  

Koszenie  w porównaniu do wypasu, przyczynia się do ukształtowania runi o bardziej 
jednolitej strukturze. Wczesny zbiór pierwszego pokosu przyczynia się do zmniejszenia sukcesu 
wychowu młodych  przez ptaki zakładające gniazda na ziemi. Ponadto zmniejsza się dostępność 
nasion traw będących pokarmem innych gatunków ptaków. Zabiegi mechaniczne na użytkach 
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zielonych mogą także zmniejszyć populacje bezkręgowców, poprzez ograniczenie mozaikowości 
runi i niszczenie mrowisk. 

Łąki są bardzo bogate w gatunki motyli. Spośród 436 gatunków motyli w Europie, dla 
których dostępna jest informacje o miejscu ich występowania, 382 (88%) występuje na użytkach 
zielonych. 187 (43%) gatunków motyli uznać można za charakterystyczne dla użytków zielonych 
(WallisdeVries i Van Sway, 2009). Najbardziej bogate w motyle biotopy w Europie to suche 
murawy i stepy (274 gatunków), łąki alpejskie i subalpejskie (261), łąki mezofilne (223), suche 
murawy napiaskowe (220 gatunków).  

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej, obserwowany jest zanik 
siedlisk i gatunków wynikający głównie z ich niszczenia, uproszczenia rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, intensyfikacji gospodarki rolnej, fragmentacji naturalnych ekosystemów przez 
infrastrukturę i urbanizację, czy też przerwania dróg rozprzestrzeniania się gatunków  
i ograniczenia dostępu do siedlisk warunkujących realizację ich cyklów rozwojowych.  
Na podstawie wyników monitoringu prowadzonego w latach 2006-2007 można stwierdzić,  
iż w Polsce prawie wszystkie typy siedlisk łąkowych z załącznika I dyrektywy siedliskowej  
są w złym lub niewystarczającym stanie ochrony (tab.6) (Liro 2010). 

 
Funkcja krajobrazowa 

 
Europejskie tereny rolnicze to przede wszystkim mozaika łąk, pastwisk i upraw 

polowych z charakterystyczną dla danego terenu roślinnością i bogactwem gatunkowym zwierząt 
zamieszkujących te siedliska (Kucharska 2005).  

Kozłowski (2007) uważa, że w krajobrazie traktowanym jako jednostka przestrzenna, 
(geosfera, biosfera i an troposfera), szata roślinna stanowi doskonały wskaźnik zachodzących  
w krajobrazie zmian naturalnych i wywołanych przez człowieka. Ruń zbiorowisk łąkowych. 
wyróżnia się dużym bogactwem barw i kształtów roślin,  a zwłaszcza ich pędów generatywnych, 
co w efekcie daje  specyficzną architekturę łanu -  zieloność dolnej warstwy,  kolorowe kwiaty 
ziół warstwy środkowej i górujące nad nimi kwiatostany traw, tworzące powabny i zwiewny 
woal, bardzo oryginalny w odbiorze wizualnym.  

Łąki i pastwiska to wieloletnie i wielogatunkowe zbiorowiska o bardzo złożonej 
strukturze, wynikającej ze zróżnicowanego udziału poszczególnych gatunków, obecności 
osobników w różnym wieku,  o zróżnicowanej rytmice wzrostu i rozwoju. Dlatego też 
zbiorowiska łąkowe dostarczają wyjątkowych, niezapomnianych wrażeń estetycznych (tab.7),  
a szczególne miejsce zajmują niektóre gatunki rzadkie i chronione, np. storczyki i goryczki   
(Wolański, Trąba 2009) lub Trollius europaeus i Juncus subnodulosus (Osadowski 2006).  
W ekosystemach trawiastych na uwagę zasługuje  bogaty świat zwierząt, a zwłaszcza  
entomofauna i awifauna. Walory estetyczne krajobrazu znacznie wzrastają dzięki stogom siana 
oraz pasącym się zwierzętom. Łąki nieużytkowane tracą nie tylko walory użytkowe,  
ale i krajobrazowe. Malinowska (2004) zwraca uwagę na pewną monotonność krajobrazową 
turzycowisk i mechowisk występujących na dużych obszarach (tab.8). 

Doliny rzeczne pod wpływem działalności człowieka podlegają znacznym 
przekształceniom. Radykalne zmiany warunków siedliskowych (np. melioracje) prowadzą do 
daleko idących przekształceń szaty roślinnej, najczęściej niekorzystnych dla zachowania cennych 
walorów przyrodniczych tych terenów, na co zwracają uwagę m.in. Mosek i Miazga (2006), 
którzy w 10 zmeliorowanych dolinach rzecznych Lubelszczyzny stwierdzili występowanie 39 
zespołów i zbiorowisk roślinnych, należących do 8 klas fitosocjologicznych.. Autorzy ci podają, 
iż po przeprowadzeniu melioracji doliny rzeczne straciły swoje pierwotne piękno, z bogactwem 
zbiorowisk i gatunków roślin, a na walory krajobrazowe zagospodarowanych terenów korzystnie 
wpływają drobne płaty rzadszych zbiorowisk trawiastych, turzycowych i ziołoroślowych, które 
przerywają monotonię rozległych obszarów trawiastych.. 

Cenne pod względem krajobrazowym są również wielogatunkowe zbiorowiska roślinne 
przydroży, podobne charakterem do zbiorowisk łąkowych. Opisali je Harkot i in. (2006), 
podkreślają fakt, iż w okresie kłoszenia się traw zbiorowiska przyjmowały różnorodne barwy - 
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szarą, srebrzystą, zielono fioletową, niekiedy nawet złocistożółtą. Autorzy ci wskazują także  
na występowanie w tych zbiorowiskach barwnych aspektów kolejno kwitnących gatunków roślin 
dwuliściennych, które oprócz bodźców widokowych dostarczały też bodźców zapachowych. 
Wczesną wiosną wspaniałych wrażeń estetycznych dostarczały niebieskie kobierce Hepatica 
nobilis i żółte łany Ranunculus sp., Tussilago farfara i Taraxacum officinale. Latem często 
widoczny był biały aspekt z Daucus carota i Leucanthemum vulgare oraz kremowy z Galium 
mollugo, niekiedy występował mocny, czerwony akcent kolorystyczny Papaver rhoeas. 
Przydroża ubarwiały również niebiesko kwitnące rośliny Geranium pratense i Cichorium 
intybus.  

 
Podsumowanie 

 
Łąki i pastwiska występują w bardzo zróżnicowanych warunkach siedliskowych  

i dlatego też wykształciły się na nich różnorodne zbiorowiska trawiaste. Duże bogactwo 
gatunkowe roślin, a zwłaszcza występowanie wielu gatunków roślin rzadkich stanowi o ich 
walorach przyrodniczych. Łąki i pastwiska to również niepowtarzalne środowisko życiowe wielu 
gatunków zwierząt, a zwłaszcza ptaków i motyli. Ze względu na te wysokie walory przyrodnicze 
użytki zielone stanowią bardzo cenny element krajobrazu naturalnego 
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Natural values of meadows and pastures 
 

Abstract 
 
In paper presented literature review of biocenotic and landscape function of meadows 

and pastures. Floristic diversity of meadows and pastures depends on group of natural factors and 
human activity modifing habitat conditions. Meadow habitats are place of existing of many birds 
species. Among of 526 species founded regulary in Europe, with steppe sward are connected 43 
species, with wet meadows - 40, and with mountain meadows - 37. Among 436 butterfly species 
in Europe, 382 (88%) exist on grasslands, whereof 187 (43%) butterfly species can be regard as 
characteristic for grasslands. Meadows and pastures are long-term and many-species assemblages 
with very complex structure, provide unique, unforgettable, aesthetic impressions, and are 
particular place of existing of some rare and protected species. 
Key words: biodiversity, grassy ecosystems, birds 
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Rys. 1. Wpływ wypasu, koszenia i nawożenia łąk na populację ptaków łąkowych 
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Tabela 1.  
Wskaźnik różnorodności florystycznej wybranych zbiorowisk doliny Sanu Trąba i in. 2006 

 
Zbiorowisko roślinne Liczba gatunków ogółem Wskaźnik H' 

Cirsietum rivularis 134 3,54 
Arrhenatheretum elatioris 116 3,46 
Carici-Agrostietum caninae 91 3,45 
Molinietum caeruleae 113 3,41 
Lolio-Cynosuretum 108 3,39 
Trisetetum flavescentis 104 3,05 
Alopecuretum pratensis 126 2,85 
Caricetum acutiformis 95 2,81 
Epilobio-Juncetum effusi 66 2,80 
Phalarido-Petasitetum hybridi 103 2,79 
Polygalo-Nardetum 74 2,76 
Ranunculo-Alopecuretum geniculati 118 2,74 
Scirpetum sylvatici 122 2,66 
Filipendulo-Geranietum 73 2,47 
Hydrocharietum morsus-ranae 35 2,39 
Sparganietum erecti 52 2,19 
Eleocharietum palustris 54 2,11 
Equisetetum fluviatilis 56 2,11 
Lolio-Polygonetum arenastri 50 2,08 
Caricetum rostratae 54 2,08 
Caricetum gracilis 104 2,05 
Phragmitetum australis 97 2,04 
Spergulo-Corynephoretum 55 2,S1 
Typhetum latifoliae 51 1,81 
Iridetum pseudacorii 54 1,80 
Caricetum vesicariae 37 1,49 
Typhetum angustifoliae 30 1,34 
Glycerietum maximae 101 1,29 

 
 

Tabela 2.  
Walory przyrodnicze wybranych  zbiorowisk roślinnych (Kryszak i in., 2007) 

 
Waloryzacja siedlisk Zbiorowisko Liczba 

gatunków wskaźnik klasa walory przyrodnicze 
Glycerietum maximae 6 3,66 VII duże 
Eleocharietum palustre 17 3,35 VI umiarkowanie duże 
Caricetum gracilis 15 3,40 VI umiarkowanie duże 
Phalaridetum arundinaceae 48 2,78 V średnio umiarkowane 
Alopecuretum pratensis 55 2,32 IV umiarkowane 
Arrhenatheretum elatioris 81 2,26 III małe 
Lolio-Cynosuretum 43 2,44 IV umiarkowane 
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Tabela 3. 
 Walory przyrodnicze łąk śródleśnych (Trzaskoś i in., 2006) 

 

Obiekt Siedlisko Liczba 
zbiorowisk

Liczba 
waloryzacyjna 

Klasa 
waloryzacyjna

Walory 
przyrodnicze 

silnie 
wilgotne 3 3,7 VII duże 

świeże 
wilgotne 15 2,1 III małe 

suche 
nawilżane 6 2,0 III małe 

Bory 
Tucholskie 

suche 1 1,6 II średnio małe 
silnie 
wilgotne 2 3,1 IV umiarkowane 

świeże 
wilgotne 1 2,2 III małe 

suche 
nawilżane 6 1,8 II średnio małe 

Rokita 

suche 1 1,7 III małe 
silnie 
wilgotne 1 3,3 VI umiarkowanie 

duże 
świeże 
wilgotne 5 2,1 III małe 

Świerczyna 

suche 
nawilżane 3 1,9 III małe 

 
 

Tabela 4.  
Ocena walorów krajobrazowych użytków zielonych przez turystów (Sawicki 2006) 

 

Pytanie Wariant odpowiedzi Średnia ocena w 
skali 0-5 

% odpowiedzi 
pozytywnych 

Typowo leśny 2,4 43 
Typowo polny 1,2 17 

Jaki typ krajobrazu 
nizinnego preferujesz? 

Leśny z licznymi 
obszarami łąk i pastwisk 4,3 87 

W lesie 0,2 2 
Na przyleśnych łąkach i 
pastwiskach 3,8 24 

Jeżeli kiedyś widziałeś 
dzikie zwierzęta, to było to: 

Na polach 0,6 5 
Użytkowane pola 3,1 68 
Użytkowane łąki 4,6 93 

Jak oceniasz estetykę 
następujących widoków? 

Pola i łąki jako nieużytki 
porastające krzakami i 
drzewami pochodzącymi z 
samosiewu? 

0,3 4 
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Tabela 5.  
Ważniejsze gatunki ptaków łąkowych Europy (Nagy, 2009) 

 
Siedlisko Gatunki ptaków 

stepowe Orzeł stepowy (Aquila nipalensis), błotniak stepowy (Circus macrourus), 
Melanocorypha yeltoniensis, drop (Otis tarda), strepet (Tetrax tetrax), skowronek 
sierpodzioby (Chersophilus duponti), dzierlatka iberyjska (Galerida theklae), 
białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica), gilak pustynny (Bucanetes githagineus)  

Łąki 
zmienno-
wilgotne 

Czajka (Vanellus vanellus), kszyk (Gallinago gallinago), rycyk (Limosa limosa), 
krwawodziób (Tringa tetanus), batalion (Philomachus pugnax), kulik wielki 
(Numenius arquata), ostrygojad zwyczajny (Haematopus ostralegus), sieweczka 
obrożna (Charadrius hiaticula), biegus zmienny (Calidris alpinie), krzyżówka (Anas 
platyrhynchos), płaskonos (Anas clypeata), cyranka (Anas querquedula), rożeniec 
(Anas acuta), skowronek (Alauda arvensis), świergotek łąkowy (Anthus pratensis), 
pliszka żółta (Motacilla flava), bocian (Ciconia ciconia), świerszczak (Locustella 
naevia), pokląskwa (Saxicola rubetra), derkacz (Crex crex), kropiatka (Porzana 
porzana), wodniczka (Acrocephalus paludicola) 

Łąki 
górskie 

Cietrzew kaukaski (Tetrao mlokosiewiczi), ułar kaukaski (Tetraogallus caucasicus), 
cietrzew (Tetrao tetrix), przepiórka (Coturnix coturnix), pokląskwa (Saxicola rubetra), 
kląskawka (Saxicola torquata), drozd obrożny (Turdus torquatus), osetnik (Serinus 
citronella), lerka (Lullula arborea), głuszek (Emberiza cia), ortolan (Emberiza 
hortulana), siwerniak (Anthus spinoletta), góropatwa skalna (Alectoris gracea), 
płochacz halny (Prunella collaris), wieszczek (Pyrrhocorax graculus), wrończyk 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), śnieżka zwyczajna (Montifringilla nivalis), osetnik 
(Serinus citrinella), orłosęp (Gypaetus barbatus), ścierwnik (Neophron percnopterus), 
sęp płowy (Gyps fulvus), orzeł przedni (Aquila chrisaetos) 

Łąki 
zagospoda
rowane 

Bocian (Ciconia ciconia), pustułka (Falco tinnunculus), płomykówka (Tyto alba), 
przepiórka (Coturnix coturnix), derkacz (Crex crex), skowronek (Alauda arvensis), 
czajka (Vanellus vanellus), siewka złota (Pluvialis apricaria), szpak (Sturnus 
vulgaris), droździk (Turdus iliacus), kwiczoł (Turdus pilaris), grzywacz (Columba 
palumbus), łabędź (Cygnus), gęś (Anser), bernikla (Branta) 

 
Tabela 6.  

Stan ochrony i główne zagrożenia wybranych siedlisk przyrodniczych (Liro, 2010) 
 

Siedlisko przyrodnicze Stan ochrony Główne zagrożenia 

Słone łąki, pastwiska, szuwary U2 osuszanie, brak użytkowania, zalesianie, 
eksploatacja piasku i żwiru oraz torfu 

Ciepłolubne murawy napiaskowe U2 zalesianie, eksploatacja piasku i żwiru 
Murawy galmanowe U2 brak użytkowania, zalesianie 
Murawy kserotermiczne U2 brak użytkowania 
Murawy bliźniczkowe U2 brak użytkowania, zalesianie 
Łąki trzęślicowe U2 brak użytkowania, zalesianie, osuszanie 

Łąki selernicowe U1 intensyfikacja użytkowania rolniczego, 
zamiana na grunty orne, odwodnienia 

Łąki konietlicowe U1 Zalesianie, intensyfikacja użytkowania 
rolniczego 

U1 – ochrona niewystarczająca, U2 – ochrona zła 
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Tabela 7.  
Najważniejsze elementy decydujące o walorach estetycznych wybranych zbiorowisk trawiastych 

(Wolański i Trąba, 2009) 
 

Zbiorowisko Walory estetyczne 
Szuwar trzcinowy Kołyszące się na wietrze źdźbła Phragmites australis z dużymi, 

stalowoniebieskimi wiechami  
Szuwar mozgowy Zmieniające barwę wiechy Phalaris arundinacea - zielone po 

wykłoszeniu, podbarwione fioletem  przed kwitnieniem, słomiaste po 
dojrzeniu ziarniaków 

Szuwar mannowy Okazałe zielonożółte wiechy Glyceria maxima 
Łąki zmiennowilgotne Wczesną wiosną żółte kwiaty Caltha palustris, białoróżowe Cardamine 

pratensis. Na początku maja ciemnoróżowe kwiaty Lychnis flos-cuculi, 
żółte Ranunculus sp., niebieskie Myosotis palustris, białoróżowe 
Trifolium hybridum, czerwone  Rumex acetosa. Późnym latem żółte 
kwiaty Lysimachia vulgaris, białe Filipendula ulmaria, Galium boreale, 
Galium uliginosum i Valeriana officinalis, białoróżowe Geum rivale, 
czerwone Lythrum salicaria i Betonica officinalis, różowe Cirsium 
canum, brunatne  Sanguisorba officinalis i zielone Angelica sylvestris. 
Dodatkowo na łące ostrożeniowej  różowe kwiatostany Cirsium 
rivularis, na łące wyczyńcowej puszyste, z rudymi pręcikami 
kwiatostany Alopecurus pratensis, na łące trzęślicowej 
stalowoniebieskie, jesienią przybierające odcień rdzawo pomarańczowy, 
kwiatostany Molinia caerulea,  na łące śmiałkowej błyszczące w słońcu 
srebrzyste wiechy Deschampsia caespitosa, na łące kłosówkowej 
czerwonobrunatne wiechy Holcus lanatus 

Turzycowiska Pojawiające się wiosną prawie czarne kwiatostany Carex gracilis i 
C.acutiformis, brunatne C.disticha, C.paniculata, C.vulpina, C.ovalis, 
żółtozielone C.pseudocyperus, C.vesicaria i szarozielone C.rostrata 

Łąka rajgrasowa Wiechy Arrhenatherum elatius o srebrzystych plewach i błyszczących 
plewkach, ozdobne wiechy Avenula pubescens i Briza media.  Żółty 
aspekt Taraxacum officinale, Crepis biennis, Lotus corniculatus, 
Leontodon hispidus, Tragopogon pratensis i Galium vernum, biały 
Leucanthemum vulgare,  Achillea millefolium i Galium mollugo, 
czerwony Trifolium pratense i Rumex acetosa, , różowy Centaurea 
jacea, niebieski Campanula patula, Knautia arvensis, Geranium 
pratense, Veronica chamaedrys, żółtozielony Alchemilla monticola i 
zielony Heracleum sphondylium 

Łąka konietlicowa Złociste wiechy Trisetum flavescens oraz liczne gatunki roślin 
dwuliściennych o barwnych kwiatach (podobnie jak na łące rajgrasowej) 

Pastwisko życicowo-
grzebienicowe 

Efektowne grzebieniaste wiechy kłosokształtne Cynosurus cristatus, 
białe Trifolium repens i Bellis perennis, żółte Ranunculus sardous, 
Trifolium dubium, Leontodon autumnalis, Potentilla erecta i Potentilla 
anserina oraz różowe Prunella vulgaris. 
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Tabela 8.  
Bagienne i łąkowe  krajobrazy Biebrzańskiego Parku Narodowego (Malinowska, 2004) 

 
Typ krajobrazu Powierzchnia 

(km2) 
% Charakterystyka 

Bagienny szuwarowy 52,0 8,3 Wysokie zwarte łany trzciny, oczeretu, 
pałki, skrzypu, manny. W okresie 
wiosenno-letnim przeważają barwy 
niebiesko-zielone (trzciny), 
jasnozielone z brunatnymi (pałki), 
jaskrawozielone z czernią (tatarak) 
urozmaicone wielobarwnym zestawem 
kwiatów. W okresie jesienno-zimowym 
dominują monotonne barwy żółto-
brązowe. 

Bagienny turzycowiskowy 89,3 14,2 Znaczna rozległość widokowa i pewna 
monotonność barw – w okresie 
wiosenno-letnim przeważa zieleń i brąz, 
a w jesienno-zimowym barwy 
brunatno-żółte 

Bagienny mszysty 97,9 15,6 
Bagienny mechowiskowy 46,9 7,5 

Duża rozległość widokowa, monotonność i 
brak sezonowego zróżnicowania 
kolorystyki 

Łąkowy łąk wilgotnych i 
zmiennowilgotnych 

68,2 10,8 

Łąkowy łąk świeżych 3,6 0,6 
Murawowy suchych 

muraw 
6,4 1,0 

Doskonała rozległość widokowa i 
wielobarwność (w okresie wiosenno-
letnim) zbiorowisk trawiastych o 
wyrazistych kolorach zieleni z 
domieszką barw żółtych, niebieskich, 
fioletu i bieli. Stosunkowo często 
występuje mozaika z lasem i zaroślami 
oraz „grądziki” i zwydmione grzędy. 

Zaroślowy 21,1 3,3 
Leśny 188,3 29,9 
Kulturowy 55,1 8,8 

Razem 628,8 100,0
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Streszczenie 
 

Żywność jest jedną z najbardziej wymagających grup dla przemysłu opakowań. Wzrasta 
zainteresowanie tematyką opakowań żywności, nie ma jednak wiele kompleksowych opracowań 
dotyczących tendencji zmian w zakresie opakowań na rynku owoców i warzyw. Celem 
niniejszych badań było określenie istotności opakowania i jego cech przy podejmowaniu decyzji 
zakupu produktów żywnościowych uwzględniając warzywa i owoce. 

Badanie realizowano metodą wywiadu z wykorzystaniem standaryzowanego 
kwestionariusza wywiadu wśród 326 osób oraz wywiady pogłębione z 79 osobami, które były 
reprezentantami zachowań gospodarstw domowych. Jak wynika z przeprowadzonych badań  
w przypadku żywności na znaczeniu zyskuje w szczególności funkcja informacyjna oraz funkcja 
promocyjna opakowania. W zakresie informacji znajdujących się na opakowaniu kluczowe 
informacje istotne podczas procesu wyboru produktu to data ważności, skład, zastosowanie oraz 
nazwa producenta, logo firmy. Wzrastająca świadomość konsumentów oraz potrzeba wiedzy  
z zakresu spożywanych produktów wyzwala konieczność dopasowania oferty produktowej  
do potrzeb klientów, ale jednocześnie należy uwzględnić zwyczaje nabywcze, w których 
zdecydowanie klienci deklarują, że najbardziej atrakcyjną formą zakupu warzyw i owoców jest 
możliwość wyboru samodzielnego pakowania. 
Słowa kluczowe: opakowania, żywność, rynek owoców i warzyw 

 
Wprowadzenie 

 
Żywność jest jedną z najbardziej wymagających grup dla przemysłu opakowań. 

Opakowanie żywności powinno być bezpieczne i zapewniać ochronę produktu, ale także  
to bezpieczeństwo jest określane z punktu widzenia konsumenta oraz środowiska. Dodatkowo, 
powinno to być opakowanie wygodne oraz łatwe do użycia zarówno dla producenta, dystrybucji 
oraz konsumenta [Andrzejewska, 2009]. Produkty spożywcze są biologicznie czynne i łatwo 
ulegają niebezpiecznym dla zdrowia zmianom biochemicznym, chemicznym, fizycznym lub też 
skażeniu i działaniu drobnoustrojów dlatego rola opakowania jest istotnym aspektem towaru 
[Jakowski, 2005(a), Świątecka, Posiadło, 2007]. Opakowania żywności dzieli się na opakowania 
jednostkowe oraz opakowania transportowe. Opakowania jednostkowe są opakowaniami 
bezpośrednimi określonej ilości produktu. Ich rolą jest zabezpieczanie przed ubytkami 
ilościowymi oraz jakościowymi, jednakże nie są wystarczające do zapewnienia niezbędnej 
ochrony podczas transportu oraz magazynowania. Jest to główną rolą opakowań transportowych, 
które służą do przechowywania produktów luzem, bądź też w opakowaniach jednostkowych lub 
zbiorczych. Jednostkowe opakowania przeznaczone do pakowania żywności, ze względu  
na rodzaj materiału, z którego zostały wykonane możemy podzielić na  opakowania z papieru  
i tektury, opakowania szklane, opakowania metalowe, opakowania z tworzyw sztucznych 
[Świątecka, Posiadło, 2007]. Jedną z najpopularniejszych definicji opakowania jest stwierdzenie, 
iż opakowanie chroni to, co sprzedaje oraz sprzedaje to, co ochrania. Definicja ta podkreśla dwie 
główne funkcje opakowań: ochronną oraz promocyjną. Obok tych dwóch funkcji wyróżnia się 
także w literaturze funkcję informacyjną oraz logistyczną [Jakowski, 2007]. Co istotne, waga 
poszczególnych funkcji opakowań jest różna w zależności od produktu, grupy docelowej 
klientów, kanału dystrybucji. W przypadku warzyw i owoców szczególne znaczenie ma materiał, 
z którego wykonuje się opakowanie. Konsumenci decydując o zakupie owoców i warzyw 
zwracają przede wszystkim uwagę na świeżość produktów. Aby móc ją ocenić bardzo ważne 
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jest, aby opakowanie wykonane było z materiału pozwalającego ocenić walory produktu. Drugim 
ważnym aspektem materiału z którego wykonuje się opakowanie jest jego wytrzymałość – 
warzywa i owoce są często produktami bardzo narażonymi na mechaniczne uszkodzenia. 
Sposoby pakowania warzyw i owoców w Polsce są obecnie przedmiotem licznych zmian,  
co wynika głównie z rosnącego udziału supermarketów oraz hipermarketów. Zmiany te są 
głównie efektem nacisku na wysoką jakość, bezpieczeństwo żywności, wygodę konsumenta oraz 
ekonomikę sprzedaży [Warczyński, 2009].  Mimo iż rośnie popularność opakowań 
jednostkowych, stanowią nadal obszar niszy - większość warzyw i owoców kupowana jest „na 
wagę”. Zyskujące na popularności opakowania jednostkowe mają najczęściej pojemność od 0,25 
do 2 kg [Hejduk, Cąderek, 2009]. 

Wzrasta zainteresowanie tematyką opakowań żywności, nie ma jednak wiele 
kompleksowych opracowań dotyczących tendencji zmian w zakresie opakowań na rynku 
owoców i warzyw. Celem niniejszych badań było określenie istotności opakowania i jego cech 
przy podejmowaniu decyzji zakupu produktów żywnościowych uwzględniając warzywa i owoce. 
 

Zakres merytoryczny badań 
 

Badanie realizowano metodą wywiadu z wykorzystaniem standaryzowanego 
kwestionariusza wywiadu wśród 326 osób oraz wywiady pogłębione z 79 osobami, które były 
reprezentantami zachowań gospodarstw domowych. 

Wywiady były przeprowadzone od stycznia do marca 2011 roku, wśród mieszkańców 
Warszawy, Łomży, Ostrołęki, Olsztyna, Torunia, Bartoszyc. Ankietowani to w 45% mężczyźni, 
a 55% stanowiły kobiety. Badani respondenci to w 54% osoby w  wieku 21-40 lat, 34% grupa 
była w wieku 41-60 lat,  zaś 12% stanowili badani w wieku do 20 roku życia oraz powyżej 60 lat. 

Zakres badania ankietowego obejmował następujące zagadnienia: 
• Ocenę istotności opakowania przy podejmowaniu decyzji zakupowych produktów 

żywnościowych; 
• Popularność poszczególnych rodzajów opakowań (szklane, metalowe, papierowe,  

z tworzyw sztucznych, z tkanin); 
• Ocenę poszczególnych rodzajów opakowań pod względem takich kryteriów jak wygoda, 

bezpieczeństwo, fukcjonalność i ekologiczność; 
• Istotność najczęstszych typów informacji znajdujących się na opakowaniu w procesie 

wyboru produktu. 
Rozbudowane wywiady były przeprowadzone z 79 osobami, a ich zakres obejmował następujące 
zagadnienia: 

• Częstotliwość zakupu warzyw i owoców; 
• Preferowaną formę zakupu warzyw i owoców; 
• Preferowane typy opakowań warzyw i owoców; 
• Czynniki atrakcyjności opakowania warzyw i owoców. 

 
 

Wyniki badań 

Ocena istotności opakowania w procesie zakupu produktów żywnościowych 

Większość ankietowanych (68%) uznaje opakowanie jako czynnik istotny lub bardzo 
istotny przy zakupie produktów żywnościowych. Jedynie 4% ankietowanych wskazało,  
iż opakowanie nie ma znaczenia w procesie zakupu żywności. 
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Wykres 1. Istotność opakowania przy zakupie produktów żywnościowych w opinii adanych 
respondentów (w%). 

19%

49%

28%

4%

Bardzo istotne Istotne Mało istotne Nie ma znaczenie
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie realizowanych badań 
 
Na istotność opakowania w procesie zakupu żywności wskazują mieszkańcy dużych  

i średnich miast 67% ankietowanych uznało opakowanie za istotne lub bardzo istotne, również 
mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy w 48% ocenili opakowania jako bardzo i istotne.  

Przy ocenie znaczenia opakowania w przypadku zakupu owoców i warzyw opinia 
respondentów jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana, jeżeli rozpatrujemy segmenty 
respondentów z uwzględnieniem miejsca zamieszkania. W przypadku analizy deklaracji wśród 
ogółu badanych  opakowanie owoców i warzyw jest bardzo istotne i istotne w grupie 54% 
badanych (wykres2).  
 

Wykres 2. Istotność opakowania przy zakupie owoców i warzyw w opinii badanych 
respondentów (w%) 

12%

42%

38%

8%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie realizowanych badań 
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Badani mieszkający w miastach cenią je zdecydowanie bardziej i 80% z nich wskazuje 
opakowanie warzyw i owoców jako bardzo istotne i istotne w realizacji zakupu tych produktów, 
zaś mieszkańcy obszarów wiejskich zaledwie w 30% deklarują je jako bardzo istotne i istotne.  

 
Ocena popularności i atrakcyjności poszczególnych rodzajów opakowań żywności 
 
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w przypadku zakupu żywności badani 

wykorzystują towary pakowane w szklane, papierowe, metalowe opakowania  również kupują 
towary w opakowaniach z  tworzyw sztucznych i z tkanin. Zdecydowanie dominującą 
odpowiedzią jest: „Kupuję wybrane produkty w tych opakowaniach”. 

Na podstawie wyników badania należy stwierdzić, iż zdecydowana większość 
konsumentów kupuje żywność w wielu rodzajach opakowań, przy czym 30% nie kupuje 
produktów w opakowaniach metalowych i aż 10% odrzuca produkty pakowane w folie, torebki  
z tworzyw sztucznych. 

W ramach badania ankietowani byli poproszeni o wskazanie typów opakowań, które ich 
zdaniem są wygodne, bezpieczne, funkcjonalne oraz ekologiczne. Pod względem wygody 
najwyżej zostały ocenione opakowania z tworzyw sztucznych. Aż ponad 70% ankietowanych 
uznało torebkę polietylenową oraz butelkę plastikową jako bardzo wygodną formę opakowania. 
Także opakowanie kartonowe zostało wskazane jako bardzo wygodne przez  66% z nich.  
Za relatywnie mało wygodny typ opakowania należy uznać opakowania szklane, jedynie 32% 
konsumentów oceniło butelkę szklaną jako wygodne opakowanie. 

 
Tabela 1. 

Preferowany rodzaj opakowania w opinii badanych respondentów (w %) 

Rodzaj opakowania 

Kupuję  produkty 
w takich 

opakowaniach z 
konieczności, gdyż 
są wyłącznie tak 
pakowane(%) 

Kupuję 
wybrane 
produkty  

w tych 
opakowaniach 

(%) 

Preferuję 
tego rodzaju 
opakowanie 
ale  nie są 
dostępne 

(%) 

Nie kupuję 
produktów 

żywnościowych 
w tego rodzaju 
opakowaniach 

(%)  
Szklane (butelki, 
słoiki) 

14 72 4 10 

Papierowe (papier 
pakowy, kartony) 

11 56 25 8 

Metalowe (puszki, 
tuby) 

7 51 12 30 

Z tworzyw 
sztucznych (płatów 
folii, torebki) 

6 82 2 10 

Z tkanin (worki) 4 55 21 20 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 
 



      Wpływ opakowania na podejmowanie decyzji zakupu produktów żywnościowych …            59                                
 

Wykres 3. Ocena wygody, bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz ekologiczności 
opakowań żywności w opinii badanych respondentów (w%) 
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Ekologiczne Funkcjonalne Biezpieczne Wygodne

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

 
 
Pod względem bezpieczeństwa najwyżej badani respondenci ocenili opakowanie 

kartonowe oraz butelkę plastikową (odpowiednio 79%  i 63% ankietowanych).  
Mniej respondentów docenia bezpieczeństwo opakowań szklanych oraz torebek 
polietylenowych. Wynika to przede wszystkim ze znacznie mniejszej odporności tych rodzajów 
opakowań na działanie czynników zewnętrznych. 

Kolejną cechą opakowań jaką oceniali respondenci była ich funkcjonalność, w zakresie 
tej cechy ankietowani najwyżej oceniają opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania 
kartonowe. Nieznacznie niżej oceniane są opakowania szklane. Co ciekawe, pod względem 
funkcjonalności oceny poszczególnych typów opakowań nie są jednak tak zróżnicowane jak  
w przypadku pozostałych kryteriów. Butelka szklana została wskazana jako funkcjonalna przez 
50% ankietowanych a 63% doceniło w tym zakresie butelkę plastikową. Funkcjonalność 
opakowania rozumiana jako możliwość jego ponownego wykorzystania powinna być doceniona 
w przypadku butelki szklanej, czy cecha łatwości utylizacji w przypadku opakowań kartonowych 
jednak nie zostały docenione przez badanych. 

Ocena w zakresie postrzegania ekologiczności jest bardzo zróżnicowana dla 
poszczególnych typów opakowań. Aż 87% ankietowanych uznało, iż opakowanie kartonowe jest 
ekologiczną formą opakowania. Za szkodliwe dla środowiska uznano opakowania z tworzyw 
sztucznych i ponad 80% ankietowanych stwierdziła, iż nie są to opakowania ekologiczne. 
Opakowanie szklane tylko w przypadku 57% badanych zostało uznane jako ekologiczne. 
Problem zagospodarowania i zwrotu opakowań szklanych często jest motywem, który decyduje, 
że respondenci te opakowania oceniają jako mało funkcjonalne, wygodne i nieekologiczne. 

 
Ocena istotności poszczególnych typów informacji umieszczanych na opakowaniu 

 
Respondentom zaprezentowano również zestaw informacji umieszczanych  

na opakowaniu produktów żywnościowych i poproszono o wskazanie tych, które czytają podczas 
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zakupu, a następnie o uszeregowanie tych informacji według ważności, gdzie cyfra 1- oznacza 
informację najważniejszą dla ankietowanego. 

Prawie wszyscy ankietowani (96,7%) wskazali, iż podczas zakupu produktów 
żywnościowych czytają informację o terminie przydatności do spożycia. Spora część osób 
zadeklarowała również, że czyta informację o zawartości tłuszczu (79,6%), marce (64,5%), 
producencie (59,9%) oraz masie netto (50,7%). Najmniej konsumentów czyta takie informacje 
jak: metoda utrwalenia (23,7%), promocje (24,3%) i warunki przechowywania (25%). W tabeli 2 
zaprezentowano rezultaty badania. Podobne rezultaty badań otrzymała Mika (2009), w których  
to konsumenci zadeklarowali, iż na pierwszym  miejscu czytają informację o terminie 
przydatności do spożycia (79,6% wskazań). Okazuje się, że informacje czytane przez 
konsumentów na opakowaniu produktu spożywczego nie są w takim samym stopniu ważne dla 
wszystkich ankietowanych. Najważniejszymi informacjami, podobnie jak w przypadku 
czytanych informacji, są: termin przydatności do spożycia (średnia 1,6) i zawartość tłuszczu 
(2,6). Ważność informacji czytanych przez respondentów na opakowaniu produktu 
żywnościowego podczas jego zakupu zaprezentowano w tabeli 2. 

Na trzecim miejscu ze średnią punktów 3,9 znalazła się wartość odżywcza, przy czym 
tylko 38,8% ankietowanych zadeklarowało, że czyta tą informację podczas zakupu. Podobnie 
sytuacja wygląda w przypadku warunków przechowywania. Informację tę ze średnią punktów 
5,2 można uznać za ważną ale tylko co czwarty konsument ją czyta podczas zakupu.  
Ta rozbieżność może wynikać z faktu, iż niektóre informacje umieszczane na opakowaniu, 
rzeczywiście są ważne dla konsumentów, ale podczas jego zakupu nie zawsze mają czas  
je czytać bądź są one przedstawione w nieczytelny sposób. Konsumenci kierują się wtedy 
podstawowymi dla nich czynnikami, czyli terminem przydatności do spożycia-co gwarantuje 
świeżość  czy walory dietetyczne, które z kolei gwarantują zaspokojenie indywidualnych potrzeb 
żywnościowych.  

 
Tabela 2. 

Ważność informacji czytanych na opakowaniu produktów żywnościowych 
 w opinii badanych respondentów  

 

Wyszczególnienia Średnia
pkt. 

Odchyl. 
standardowe

Struktura 
odpowiedzi w % 

Termin przydatności 
do spożycia 1,6 1,30 96,7 

Zawartość tłuszczu 2,6 1,64 79,6 
Wartość odżywcza 3,9 2,17 38,8 
Marka 4,0 2,10 64,5 
Producent 4,3 2,55 59,9 
Masa netto 4,4 1,88 50,7 
Warunki 

przechowywania 5,2 2,31 25,0 

Wartość kaloryczna 5,2 2,25 29,6 
Informacje 

promocyjne 5,5 2,57 24,3 

Pochodzenie 5,7 2,01 30,3 
Znaki jakości 5,8 2,23 35,5 
Metoda utrwalenia 6,1 3,53 23,7 

1- cecha najważniejsza 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
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Zwyczaje zakupowe w zakresie warzyw i owoców 
 

W badaniu poddano analizie także zwyczaje zakupowe konsumentów dotyczące  warzyw 
i owoców. Pierwszym z badanych elementów była częstotliwość zakupów. Zarówno owoce jak  
i warzywa kupowane są zazwyczaj kilka razy w tygodniu (65% ankietowanych). Raz w tygodniu 
zakupu warzyw dokonuje 24% ankietowanych, w przypadku owoców wskaźnik ten wynosi 18%. 
Wskazuje to, iż owoce kupowane są nieznacznie częściej – aż 10% ankietowanych kupuje owoce 
codziennie, podczas gdy warzywa 6% badanych. Częstsze zakupy owoców mogą wynikać  
z faktu, że owoce dużo częściej są kupowane w sezonie pod wpływem impulsu – jak na przykład 
truskawki w drodze do lub z pracy. Owoce często kupowane są też w małych porcjach jako 
drugie śniadanie do pracy lub szkoły (na przykład banany). 

Zarówno w przypadku warzyw jak i owoców częstotliwość zakupów jest istotnie wyższa 
w małych miastach i wsiach, aniżeli w miastach średnich oraz dużych. Wynika to głównie z dużo 
popularniejszego w większych miastach zwyczaju zakupów „tygodniowych” w dużych 
supermarketach na obrzeżach miasta. 

W badaniach podjęto próbę analizy formy zakupów warzyw i owoców. Badani 
konsumenci niezwykle rzadko wybierają warzywa i owoce pakowane w opakowaniach 
jednostkowych. Zdecydowanie częściej konsumenci decydują się na zakup warzy lub owoców 
"na wagę". Wynika to głównie z faktu, iż zakup produktów na wagę pozwala nabyć dokładnie 
pożądaną liczbę produktów, i klienci sami decydują o pakowanych produktach. Umożliwia  
to wybranie sobie poszczególnych sztuk owoców i warzyw. Taką formę zakupu preferuje ponad 
80% ankietowanych. Kilkanaście procent ankietowanych preferuje, fakt kiedy sprzedawca pakuje 
produkty po ich wskazaniu przez konsumenta, a jedynie kilka procent konsumentów decyduje się 
na zakup produktów w opakowaniach jednostkowych. 

 
Wykres 4. Częstotliwość zakupu warzyw i owoców (w%) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
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Wykres 5. Preferowana forma zakupu warzyw i owoców w opinii badanych (w%) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

 
Najczęściej wybieranymi opakowaniami warzyw i owoców są foliowe torebki – 

reklamówki jednorazowe. Kilkanaście procent ankietowanych najczęściej kupuje owoce  
i warzywa w torbach papierowych. Jedynie 7-9% ankietowanych kupuje warzywa i owoce  
w siatkach plastikowych, a 6% w plastikowych pojemnikach.  

Skrzynki są popularniejszą formą opakowań w przypadku owoców (używane przez 7,4% 
ankietowanych w porównaniu z 1,5% w przypadku warzyw). Są one najczęściej stosowane  
w przypadku jabłek. 

Opakowania jakie wybierają badani respondenci, to takie które są zazwyczaj dostępne  
w obiektach handlowych. Można podjąć dyskusję dotyczącą stopnia w jakim obiekty handlowe 
kształtują zachowania klienta i jakim mogą przyczynić się do zachowań prośrodowiskowych,  
np. zamiana toreb foliowych na papierowe. 

Atrakcyjność opakowań we wszystkich typach  miejsc sprzedaży jest oceniana jako 
średnia lub dobra. Najgorzej oceniane są opakowania warzyw i owoców w sklepach 
osiedlowych.  Za najbardziej atrakcyjne ankietowani uznali opakowania stosowane przy zakupie 
bezpośrednio od producenta oraz w sklepach specjalistycznych, tzw. „warzywniakach”.  
Wiąże się to w dużym stopniu z tym, że w przypadku zakupu warzyw i owoców kluczowe 
znaczenie ma postrzeganie świeżości produktów. Podczas zakupu produktów u producenta lub  
w sklepach specjalistycznych mamy najczęściej do czynienia z świeżymi towarami, które  
są dostępne w dużych opakowaniach eksponujących walory poszczególnych typów warzyw  
i owoców. 
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Wykres 6. Najczęściej wybierane opakowania warzyw i owoców w deklaracji 
badanych respondentów (w %) 

76,50%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

 
Wykres 7. Atrakcyjność opakowań warzyw i owoców w poszczególnych typach 

miejsc sprzedaży (pkt) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

Skala od 1 do 5 pkt., 1-ocena najniższa 
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Badani respondenci oceniając atrakcyjność opakowań, deklarowali ocenę oferty 
asortymentowej w poszczególnych punktach sprzedaży. Opakowanie to często integralna część 
produktu. W przypadku produktów roślinnych świeżych jest ono utożsamiane z walorami 
produktu. Można postawić kolejne pytanie badawcze: czy opakowanie warzyw i owoców 
zwiększa ich atrakcyjność rynkową, szczególnie uwzględniając przyzwyczajenia Polaków? 

 
Podsumowanie 

  
Oprócz funkcji ochronnej opakowania pełnią także funkcję logistyczną, promocyjną oraz 

informacyjną. W przypadku żywności na znaczeniu zyskuje w szczególności funkcja 
informacyjna oraz funkcja promocyjna.  

W zakresie informacji znajdujących się na opakowaniu kluczowe informacje istotne 
podczas procesu wyboru produktu to data ważności, skład, zastosowanie oraz nazwa 
producenta/logo firmy. Należy pamiętać jednak, że konsumentom zależy przede wszystkim na 
przejrzystości i czytelności informacji na opakowaniu ( Ucherek, 2010).   

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że konsumenci 
niezwykle rzadko wybierają warzywa i owoce pakowane w opakowaniach jednostkowych. 
Zdecydowanie częściej konsumenci decydują się na zakup warzyw lub owoców „na wagę”. 
Wynika to głównie z faktu, iż zakup produktów na wagę pozwala nabyć dokładnie pożądaną 
liczbę produktów, jakiej się w danym momencie potrzebuje klient. Dodatkowo, umożliwia to 
wybranie sobie poszczególnych sztuk owoców i warzyw. Jak wynika z przeprowadzonych badań 
ponad 76% badanych kupując owoce i warzywa najczęściej wybiera foliowe torebki. Wydaje się, 
że jest to spowodowane nowoczesnością tych opakowań, na którą składa się m.in. łatwość 
produkcji i lekkość (Jakowski, 2010).   

Porównując rynek polski z bardziej rozwiniętymi krajami europejskimi należy się jednak 
spodziewać istotnego wzrostu udziału opakowań jednostkowych. Jednym z czynników  
są znaczne straty produktowe np. jabłek pakowanych luzem wprowadzanych do sprzedaży 
detalicznej sięgają 18% (dane dotyczą Wielkiej Brytanii) (Hejduk, Cąderek, 2010).  Właściwy 
dobór opakowania może być dla producentów warzyw i owoców źródłem dodatkowej przewagi 
nad konkurentami.  W przypadku warzyw i owoców szczególne znaczenie ma materiał, z którego 
wykonuje się opakowanie. Konsumenci decydując o zakupie owoców i warzyw zwracają przede 
wszystkim uwagę na świeżość produktów. Badani stwierdzili że najbardziej atrakcyjnie  
są opakowane warzywa i owoce bezpośrednio od producenta. Zakup owoców i warzyw 
bezpośrednio od producenta pozwala eliminować takie operacje jak np. przesypywanie bądź 
przekładanie ich z opakowań, stanowiące bardzo duże zagrożenie dla utrzymania ich jakości 
(Hejduk, Ćąderek 2009).  

Drugim ważnym aspektem materiału z którego wykonuje się opakowanie jest jego 
wytrzymałość – warzywa i owoce są często produktami bardzo narażonymi na mechaniczne 
uszkodzenia. Wygoda, funkcjonalność, ekologiczność to  istotne parametry opakowania, które 
cenią konsumenci i one decydują często o opinii produktu. Budując przewagę konkurencyjną 
oferty warzyw i owoców na rynku należy uwzględnić aspekt opakowań i ich walorów. 
Informacje na opakowaniu to impulsy zewnętrzne, które docierają do klienta i wpływają  
na podjęcie decyzji zakupu. Wzrost świadomości klientów często powoduje, że istotne  
w zachowaniach klienta będą informacje o pochodzeniu surowca, technologii produkcji, odmiany 
a te informacje przy zakupach w sklepach samoobsługowych znajdą na opakowaniu. Owoce  
i warzywa na polskim rynku często są produktami bezimiennymi. Wzrastająca świadomość 
konsumentów, wzrastająca potrzeba wiedzy z zakresu spożywanych produktów wyzwala 
konieczność dopasowania oferty produktowej do potrzeb klientów, ale jednocześnie należy 
uwzględnić zwyczaje nabywcze, w których zdecydowanie klienci deklarują, że najbardziej 
atrakcyjną formą zakupu warzyw i owoców jest możliwość wyboru samodzielnego pakowania. 
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Abstract 
 

Impact of packaging on making decisions about buying groceries,  
especially fruit and vegetables 

 
Food is one of the most demanding group for packaging industry. There is more and 

more interest in the field of food packaging but there aren’t many complex studies about changes 
in packaging tendencies to pack fruit and vegetables. The aim of the study is to describe the point 
of packaging and its characteristic when making decisions about buying groceries mentioning 
fruit and vegetables. The research was done with using a standard interview questionnaire among 
326 people and 79 theme interviews who presented typical behaviors of householders. The 
research proved that informational and promotional function of packaging are becoming more 
and more important. The expiry date, the use, the composition, the producer name and its logo 
are the key pieces of information on the package. Consumers are becoming more and more 
mindful. They want to know more about the food they buy and eat, so it is necessary to provide 
them with the information they demand. On the other hand, there must be mentioned the 
customers needs to decide their own packaging they want.  
The key words: packaging, food, market of fruit and vegetables 
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Wpływ systemu utrzymania krów mlecznych na wybrane cechy ich 
budowy zewnętrznej oraz masę ciała  

 
Krzysztof Kapela  

 
 

Streszczenie 
 
W pracy podjęto próbę oceny wpływu systemu utrzymania krów mlecznych na wybrane 

cechy ich budowy zewnętrznej oraz masę ciała. Badaniami, które przeprowadzona w latach 
2008-2009, objęto 35 stad bydła mlecznego, zlokalizowanych we wschodniej części Mazowsza  
i południowej części Podlasia. Krowy utrzymywane były w oborach uwięziowych  
oraz wolnostanowiskowych. Stwierdzono, że system utrzymania nie wywiera statystycznie 
istotnego wpływu na analizowane cechy badanych zwierząt.  
Słowa kluczowe: krowy mleczne, system utrzymania, cechy budowy 

 
Wprowadzenie 

 
Obserwowane w ostatnich 10-ciu latach zachodzące szybkie zmiany w krajowym sektorze 

produkcji mleka były możliwe miedzy innymi dzięki wdrożeniu nowych technologii do obór 
bydła mlecznego. Zdaniem Reklewskiego [2001], radykalne zmiany zachodzą obecnie w: 

• systemach utrzymania i żywienia bydła, 
• dostępie do nowych technologii, 
• zastosowaniu nowych maszyn i elektroniki, które zrewolucjonizowały chów bydła 

mlecznego. 
W ocenie tego autora, największe zmiany zachodzą jednak w systemach utrzymania bydła. 

Polegają one głównie na: 
• bezuwięziowym utrzymaniu zwierząt, 
• „otwarciu” pomieszczeń, 
• pełnej dostępności do wybiegów, 
• lokalizacji bazy żywieniowej na zewnątrz budynków, 
• wydzieleniu odrębnych pomieszczeń dla krów zasuszonych i porodówek, 
• odchowie młodzieży w budkach, a zwierząt starszych na wybiegach z zadaszeniem.  

Według tego samego autora, zmiany w hodowli bydła mlecznego w Polsce, będą zmierzały 
między innymi do poprawy warunków utrzymania krów, poprzez inwestowanie rolników  
w budowę lub modernizacją obór. Dotyczy to głównie rolników posiadających stada krów  
o liczebności przekraczającej 30 sztuk.  

Jak podaje Winnicki [1985] w naszym kraju, w przypadku krów mlecznych, najczęściej 
spotyka się system uwięziowy na stanowiskach płytkich ściołowych, a następnie system 
utrzymania grupowy luzem z indywidualnymi ściołowymi boksami legowiskowymi. Ten sam 
autor w innych badaniach [Winnicki, 1996] przeprowadzonych w woj. łomżyńskim i sieradzkim, 
stwierdził, że pod względem typu w latach 90-tych najczęściej występowały tam obory płytkie 
ściołowe; w badanych rejonach stanowiły one około 80% budynków. W konkluzji autor podaje, 
że obory bezściołowe stanowiły niewielki odsetek bez tendencji do rozszerzania swojego 
zasięgu, natomiast stanowiska długie (bez wydzielonego kanału gnojowego) są w zaniku. 
Według tego autora, bardzo powszechnie stosowane są w woj. łomżyńskim stanowiska krótkie – 
występowały one w ponad 80% badanych obór. 

 
Materiał i metody 

 
W pracy analizowano wpływ systemu utrzymania krów mlecznych na wybrane cechy ich 

budowy zewnętrznej oraz masę ciała. Badania przeprowadzono w latach 2008-2009. Oceną 
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objęto 267 krów mlecznych zlokalizowanych w 23 oborach uwięziowych oraz 12 oborach 
wolnostanowiskowych boksowych. Budynki były zlokalizowane we wschodniej części 
Mazowsza i południowej części Podlasia. 

Budowę zewnętrzną krów charakteryzowano na podstawie pomiarów ich wysokości  
w krzyżu oraz obowiązującej w kraju metody subiektywnej oceny ogólnej typu i budowy. 

Metoda obejmuje ocenę następujących elementów: 
1. kaliber i pojemność  do 15 pkt, 
2. typ i budowa    do 15 pkt, 
3. nogi i racice   do 20 pkt, 
4. wymię    do 50 pkt, 
5. ocena ogólna   do 100 pkt. 

Masę ciała ustalono na podstawie wyniku pomiaru obwodu klatki piersiowej, 
dokonywanego za pomocą taśmy zoometrycznej. 

W analizie statystycznej wykorzystano 4-czynnikową analizę wariancji metodą 
najmniejszych kwadratów. Zastosowano następujący model liniowy: 

 
Yijkl=μ+Ai+Bj+Ck+Dl+(AB)ij+(AC)ik+(AD)ik+eijkl 

 
gdzie: 
Yijkl - wartość cechy, 
μ - średnia, 
Ai - wpływ systemy utrzymania i=1-2, 
Bj - wpływ genotypu j=1-3, 
Ck - wpływ wieku k=1-2, 
Dl - wpływ poziomu produkcyjnego l=1-3,   
(AB)ij - interakcja system utrzymania x genotyp, 
(AC)ik - interakcja system utrzymania x wiek, 
(AD)ik - interakcja system utrzymania x poziom produkcyjny, 
eijkl - błąd losowy. 

 
Istotność różnic między średnimi szacowano testem wielokrotnego rozstępu Duncana 

przy P≤0,05. Wszystkich obliczeń statystycznych dokonano przy użyciu pakietu statystycznego 
SAS [1996]. Wykorzystano następujące procedury tego programu: GLM (General Linear Model) 
i FREQ (Frequency).   

 
Wyniki i dyskusja 

 
W tabeli 1 przedstawiono wyniki dotyczące pomiarów wysokości w krzyżu krów 

utrzymywanych w dwóch analizowanych systemach utrzymania. Przeciętna wysokość w krzyżu 
wyniosła 141 cm. Analiza tego wymiaru zoometrycznego u krów utrzymywanych w dwóch 
systemach nie wykazała zróżnicowania między tak wyodrębnionymi grupami zwierząt. 
Przeciętna wysokość w krzyżu u krów utrzymywanych w obu systemach wynosiła 141 cm.  

Wykazano wysoki wpływ udziału dolewu krwi hf oraz poziomu produkcyjnego  
na zwiększanie się wyrostowości zwierząt. Krowy z najwyższym dolewem krwi hf (powyżej 
75%) i produkujące powyżej 7000 kg mleka w laktacji charakteryzowały się wysokością  
w krzyżu wynoszącą odpowiednio: 144 cm i 143 cm. 
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Tabela 1. 
Wysokość w krzyżu (cm) krów utrzymywanych w różnych typach obór w zależności od dolewu krwi 

hf, wieku i poziomu produkcyjnego  
Typ obory 

stanowiskowa wolnostanowiskowa Razem/średnio Czynniki 
n x    sd n x    sd n x    sd 

Dolew krwi hf (%): 
      0-50  
  50,1-75  
         > 75  

 
57 
21 
46 

 
363 

402 

451 

 
6,61 
8,24 
4,95 

 
27 
22 
94 

 
1382 

1411 

1421 

 
4,59 
2,76 
4,90 

 
84 
43 
140 

 
1373 
1412 
1441 

 
6,02 
5,62 
5,16 

Laktacja: 
            1 
         ≥ 2 

 
46 
78 

 
142 
141 

 
7,16 
7,53 

 
83 
60 

 
140 
141 

 
5,28 
3,92 

 
129 
138 

 
141 
141 

 
6,38 
6,28 

Poziom produkcyjny 
(kg mleka FCM):  
           ≤ 5000 
 5000,1-7000 
           > 7000 

 
 

45 
43 
36 

 
 

382 

382 

451 

 
 

4,56 
7,25 
6,70 

 
 

25 
53 
65 

 
 

138 
140 
142 

 
 

6,12 
2,70 
4,59 

 
 

70 
96 
101 

 
 

1382 
1392 
1431 

 
 

4,85 
6,06 
5,95 

Razem/średnio  124 41A 7,38 143 141A 4,48 267 141 6,28 
średnie w kolumnach oznaczone różnymi cyframi różnią się istotnie przy P≤0,05 
średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy P≤0,05 

 
Zależność tą potwierdzają również w swoich badaniach Giersz i Litwińczuk [1999]. 

Autorzy ci oceniali wyniki pomiarów zoometrycznych przeprowadzonych na populacji 100 krów 
mieszańców cb z rasą holsztyńsko-fryzyjską w rejonie południowego Podlasia. Krowy  
z dolewem krwi powyżej 51% i produkujące ponad 5000 kg mleka charakteryzowały się średnią 
wysokością w krzyżu wynoszącą 140 cm. Ich rówieśnice z mniejszym dolewem krwi hf przy tym 
samym poziomie produkcyjnym były niższe o 5 cm.   

Zbliżone wyniki pomiarów wysokości w krzyżu 227 krów uzyskali Stanek i wsp. [2003]. 
Z badań tych autorów wynika, że średnia wysokość w krzyżu pierwiastek o największym udziale 
krwi hf (>75%) była na poziomie 140 cm – wyższa o prawie 5 cm w porównaniu z mieszańcami 
z dolewem <50% hf. 

Analiza masy ciała przedstawiona w tabeli 2, wykazała zbliżone oddziaływanie dolewu 
krwi hf i poziomu produkcyjnego. Zwierzęta o największym dolewie krwi Hf i produkujące 
powyżej 7000 kg mleka, odznaczały się masą ciała odpowiednio: 565 kg i 591 kg. Informacje te 
uprawniają do stwierdzenia, że w badanej populacji zwierząt wzrostowi wyrostowości krów 
(wysokości w krzyżu i masy ciała) towarzyszył wzrost wydajności.  

Uzyskane dane informują, że przeciętna masa ciała 124 krów utrzymywanych w oborach 
stanowiskowych wynosiła 568 kg, a 143 krów w oborach wolnostanowiskowych „tylko” 555 kg. 
Podkreślić należy, że obory wolnostanowiskowe w dużej części były obiektami nowymi  
i zasiedlanymi nowym materiałem hodowlanym. W związku w tym faktem, w przeprowadzonej 
analizie pierwiastki w oborach wolnostanowiskowych stanowiły blisko 58% w stosunku  
do ogólnej liczby krów w tego typie oborach. W znacznym zatem stopniu fakt ten wpływał  
na wyniki pomiarów masy ciała i wysokość w krzyżu krów utrzymywanych w tym systemie. 
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Tabela 2. 
Masa ciała (kg) krów utrzymywanych w różnych typach obór w zależności od dolewu krwi hf, wieku 

i poziomu produkcyjnego 
Typ obory 

stanowiskowa wolnostanowiskowa Razem/średnio Czynniki 
n x    sd n x    sd n x    sd 

olew krwi hf (%): 
0-50  
,1-75  
             > 75  

 
57 
21 
46 

 
547 
558 
598 

 
48,94 
75,78 
72,97 

 
27 
22 
94 

 
561 
571 
549 

 
62,51 
53,66 
48,08 

 
84 
43 

140 

 
551 
565 
565 

 
53,72 
64,95 
61,62 

ktacja: 

2 

 
46 
78 

 
5552 

5751 

 
58,72 
71,14 

 
83 
60 

 
5372 

5791 

 
41,20 
56,28 

 
129 
138 

 
5432 
5771 

 
48,66 
64,90 

ziom produkcyjny (kg 
mleka FCM):  
≤ 5000 
   5000,1-7000 
> 7000 

 
 

45 
43 
36 

 
 

5382 

5552 

6201 

 
 

44,22 
58,02 
72,35 

 
 

25 
53 
65 

 
 

5312 

5422 

5751 

 
 

38,76 
39,54 
58,62 

 
 

70 
96 

101 

 
 

5352 
5482 
5911 

 
 

42,19 
48,87 
67,14 

azem/średnio  124 568A 67,32 143 555B 52,21 267 561 59,93 
średnie w kolumnach oznaczone różnymi cyframi różnią się istotnie przy P≤0,05 
średnie w wierszach oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy P≤0,05 

 
Inne wyniki uzyskali Kraszewski i Wawrzyńczak [2001] prowadząc pomiary  

na jałowicach utrzymywanych w systemie uwięziowym i boksowo-legowiskowym. Z ich badań 
wynika, że jałowice utrzymywane w oborach boksowo-legowiskowych charakteryzowały  
się większą masą ciała, która w wieku 540 dni wynosiła 419,2 kg, a rówieśnic utrzymywanych  
na uwięzi 406,6 kg. Autorzy porównywali również wybrane wskaźniki rozwoju zwierząt. 
Kontrolując wysokość w kłębie jałowic w różnych systemach utrzymania, zaobserwowali istotne 
statystycznie różnice w wynikach. Zwierzęta utrzymywane w oborach wolnostanowiskowych 
były wyższe w 540 dniu życia średnio o 3,6 cm od swoich rówieśnic utrzymywanych w systemie 
uwięziowym.   

Na wybranej populacji krów tj. testowanych pierwiastek, będących potomstwem 
ocenianych buhajów, dokonano subiektywnej oceny ich budowy. Jej wyniki wskazują,  
że przeciętna ocena pokroju wynosiła 80,54 punkty co oznacza ocenę dobrą (tabela 3). 

Podobną przeciętną ocenę ogólną pokroju (79,7 pkt.) uzyskały krowy wycielone po raz 
pierwszy w przedziale wiekowym 24-28 miesięcy w badaniach Stanka i wsp. [2003]. 

 
Tabela 3. 

Wyniki oceny ogólnej (pkt) pokroju pierwiastek 
Typ obory 

stanowiskowa wolnostanowiskowa Razem/średnio Elementy oceny 
n x    sd n x    sd n x    sd 

Kaliber 
Typ budowy 
Nogi i racice 
Wymię  

28 
28 
28 
28 

12,21 
12,50 
15,36 
40,43 

1,07 
1,37 
1,09 
1,45 

35 
35 
35 
35 

12,26 
12,14 
15,34 
40,66 

0,88 
0,65 
0,76 
2,63 

63 
63 
63 
63 

12,24 
12,30 
15,35 
40,55 

0,96 
1,04 
0,92 
2,17 

Ocena ogólna 28 80,36 3,01 35 80,67 3,54 63 80,54 3,30 
 

Przeprowadzona analiza statystyczna nie wykazała wpływu systemu utrzymania krów na 
wyniki oceny ich pokroju. System utrzymania zwierząt nie ma zatem znaczenia w warunkach 
krajowych dla wyglądu zwierząt, ich wielkości i wyrostowości.  
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Stwierdzenia i wnioski  
 

1. W pracy analizowano znaczenie dwóch systemów utrzymania tj. stanowiskowego 
(uwięziowego) i wolnostanowiskowego dla wybranych cech 267 czarno-białych krów 
mlecznych utrzymywanych w 35 stadach zlokalizowanych na terenie wschodniego 
Mazowsza i południowego Podlasia. 

2. W oborach stanowiskowych oceniano 124 sztuk krów, natomiast w wolnostanowiskowych 
143 sztuki. Większość krów (142 sztuki) charakteryzowała się bardzo wysokim, 
kształtującym się na poziomie powyżej 75%, udziałem krwi holsztyńsko-fryzyjskiej. 

3. Wykazana nieco niższa przeciętna masa krów w oborach wolnostanowiskowych (555 kg)  
w porównaniu do zwierząt w oborach tradycyjnych (568 kg), jest rezultatem wysokiego 
odsetka zwierząt młodych w tych stadach (58% pierwiastek). Zaznaczyć należy, że obiekty 
wolnostanowiskowe są budynkami nowymi i były zasiedlane nowym materiałem 
hodowlanym. 

4. Przeciętna ocena pokroju pierwiastek wyniosła 80,5 pkt, a ich wysokość w krzyżu 141 cm. 
Przeprowadzona analiza wariancji nie wykazała wpływu systemu utrzymania krów  
na wyniki oceny ich pokroju oraz ich kaliber i wyrostowość. 

 
 

Literatura 
 

1. Giersz B., Litwińczuk Z. 1999. Ocena pokroju krów doskonalonych przy użyciu rasy 
holsztyńsko-fryzyjskiej w rejonie południowego Podlasia. Zeszyty Naukowe Przeglądu 
Hodowlanego 47, 51-55. 

2. Kraszewski J., Wawrzyńczak S. 2001. Wpływ systemu utrzymania uwięziowego i boksowo-
legowiskowego na wzrost, komfort bytowania i późniejszą użytkowość mleczną jałowic. 
Proceedings of the International Scientific Conference. Status and perspectives of jersey 
cattle breeding in Poland and Europe, wyd. AR w Poznaniu, 201-209. 

3. Reklewski Z. 2001. Przyszłość hodowli bydła mlecznego w Polsce. Zeszyty Naukowe 
Przeglądu Hodowlanego 59, 11-28. 

4. SAS Institute. 1996. SAS Users Guide. Version 6, 12. Editor, SPS Institute INC., Cary, NC. 
5. Stanek P., Litwińczuk Z., Żelezik M., Kowalski P. 2003. Wpływ genotypu, roku oraz wieku 

pierwszego wycielenia pierwiastek rasy cb na wyniki oceny ich pokroju i produkcyjności 
mlecznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, Sectio EE, vol. XXI, 1, 7, 
47-53. 

6. Winnicki S. 1985. Problemy zoohigienizacji warunków środowiskowych i pozyskiwania 
mleka wysokiej jakości. Materiały Seminarium Naukowego „Problemy dalszej intensyfikacji 
chowu i hodowli bydła w rejonie Żuław i Powiśla”. Wyd. własne WOPR Stare Pole, 43-62. 

7. Winnicki S. 1996. Stan aktualny i perspektywy budownictwa inwentarskiego dla bydła  
w kraju. Materiały IV Szkoły Zimowej, Zakopane, 74-82. 

 
 



K. Kapela 72 

Der Einfluss der Haltungsform von Milchkühen auf die ausgewählten Eigenschaften der 
Körperbeschaffenheit und Lebendmasse 

 
Zusammenfassung 

 
In der Veröffentlichung versuchte man, den Einfluss der Haltungsform auf die 

ausgewählten Eigenschaften der Körperbeschaffenheit und Lebendmasse von Milchkühen zu 
bewerten. Die Untersuchungen sind in 35 Milchviehherden in den Jahren 2008 und 2009 in 
Ostmasowien und Süd-Podlasie durchgeführt worden. Die Kühe wurden in Anbinde- und 
Laufställen gehalten. Man hat festgestellt, dass die Haltungsform keine statistische Signifikanz 
für die analysierten Eigenschaften der untersuchten Tiere aufweist. 
Schlüsselwörter: Milchkühe, Haltungsform, Körperbeschaffenheit 
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Analiza jakości oczyszczonych ścieków na terenie gminy Sejny  
oraz ich wpływ na środowisko wodne  

 
Joanna Kazanowska  

 
 

Streszczenie  
 

Celem pracy były analiza jakości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych  
z oczyszczalni ścieków w Sejnach oraz ich wpływ na jakość wód rzeki Marychy. 
Przeprowadzono badania składu fizyko-chemicznego ścieków oczyszczonych w poszczególnych 
miesiącach okresu wiosennego, letniego, jesiennego i zimowego 2009 roku. Ocena jakości wód 
rzeki Marychy dotyczyła oznaczeń dwóch wskaźników tlenowych: biochemicznego oraz 
chemicznego zapotrzebowania tlenu. Wody rzeki Marycha charakteryzowały się różnym 
stopniem czystości, uwarunkowanym od sposobu użytkowania zlewni na poszczególnych 
odcinkach rzeki. 
Słowa kluczowe: ścieki, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu (ChZT) 

 
Wprowadzenie 

 
W dobie współczesnej cywilizacji odpowiednio prowadzona gospodarka wodno-

ściekowa na terenach miejskich i wiejskich przyczynia się do znacznego ograniczenia 
zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym. Gospodarka wodno-ściekowa ściśle wiąże się  
ze sobą, ponieważ ilość zużytej wody związana jest z ilością wytwarzanych ścieków. Natomiast 
ścieki są oczyszczane w procesach mechanicznych, biologicznych, jak i chemicznych  
na oczyszczalniach ścieków, a następnie trafiają do odbiorników wodnych. Dlatego też tylko 
prawidłowo funkcjonująca gospodarka wodno-ściekowa może wyeliminować ładunki 
zanieczyszczeń i nie dopuścić do skażenia środowiska wodnego. 

Wielkości doprowadzanych do środowiska wodnego ładunków zanieczyszczeń 
organicznych i mineralnych decydują o jakości wód danego cieku. Oceny stanu czystości wód 
dokonuje się różnymi metodami i w oparciu o rożne kryteria. Do najczęściej oznaczanych 
parametrów chemicznych wpływających na ocenę jakości wody, wskazać należy biologiczne 
zapotrzebowanie tlenu (BZT5) oraz chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) (Paluch i in. 2001). 
Na podstawie tych wskaźników tlenowych podjęto badania wód rzeki Marychy, do której 
dopływają ścieki pochodzące z sejneńskiej oczyszczalni. 

 
Cel badań 

 
Celem pracy były analiza jakości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych  

z oczyszczalni ścieków w Sejnach oraz ich wpływ na jakość wód rzeki Marychy. 
 

Metodyka badań 
 
Przeprowadzono badania składu fizyko-chemicznego ścieków oczyszczanych  

na Oczyszczalni w Sejnach w poszczególnych miesiącach okresu wiosennego, letniego, 
jesiennego i zimowego 2009 roku. Oznaczenia parametrów badanych ścieków wykonano według 
następujących metod badawczych: pobieranie próbek ścieków - próbki złożone (średniodobowe) 
proporcjonalne do przepływu, pobierane ręcznie wg PN-ISO 5667-10:1997; odczyn pH - metodą 
elektrochemiczną wg PN-90/C-04540/01; BZT5 - metodą rozcieńczeń próbki wg PN-EN 1899-
1:2002; ChZT-Cr - metodą miareczkową wg PB-97-48/PFCH; azot azotynowy - metodą 
spektrofotometryczną wg PN-EN 26777:1999; azot azotanowy - metodą spektrofotometryczną 
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wg PN-82/C-04576.08; azot amonowy - metodą spektrofotometryczną wg PN-C-04576-04:1994; 
azot organiczny - metodą obliczeniową wg PB-98-50/PFCH; azot Kjeldahla - metodą 
spektrofotometryczną wg PB-98-52/PFCH; azot ogólny – metodą obliczeniową wg PB-98-
51/PFCH; fosfor ogólny - metodą spektrofotometryczną wg PN-EN ISO 6878:2006; zawiesina 
ogólna - metodą wagową wg PN-EN 872:2007 +Ap:2007.  

Ocenę jakości wód rzeki Marychy przeprowadzono na podstawie oznaczeń dwóch 
wskaźników tlenowych.  

Do badań oceny jakości wód rzeki Marycha wybrano dwa stanowiska pomiarowe. Jedno 
miejsce, z którego pobierano próbki badawcze, znajdowało się na obrzeżach miasta Sejny, 
dokładnie przed Oczyszczalnią Ścieków. Drugie stanowisko pomiarowe ustalono  
za Oczyszczalnią Ścieków usytuowaną poza granicami miasta, gdzie do rzeki Marycha 
dopływają oczyszczone miejskie ścieki komunalne pochodzące z sejneńskiej oczyszczalni, 
pracującej w systemie mechaniczno-biologicznym. Próbki wody z wyżej wymienionych miejsc 
pobierano w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie 2009 roku, zgodnie z obowiązującą 
metodyką pobierania próbek wód powierzchniowych – PN-ISO 5667-6:2003. W laboratorium 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach oznaczano w analizowanych próbkach 
wody następujące parametry chemiczne: biologiczne zapotrzebowanie wody (BZT5) metodą 
Winklera, chemiczne zapotrzebowanie wody (ChZT) metodą dwuchromianową. 

 
Wyniki badań i dyskusja 

 
Ocenę wartości zbadanych parametrów fizyko-chemicznych próbek ścieków 

oczyszczanych na Oczyszczalni Ścieków klasyfikowano na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego uzyskanego przez miejską oczyszczalnię ścieków w Sejnach na odprowadzenie 
ścieków do odbiornika, tj. w decyzji Starosty Sejneńskiego nr G.K.R.-6224/2/02 z dnia 
16.04.2002 roku, jak również na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód (Dz.U.09.27.169).  

Tabela 1 przedstawia analizowane oczyszczone ścieki w okresie wiosennym 2009 roku. 
Wartości azotu ogólnego w badanych próbkach w miesiącu marcu, maju, czerwcu wahały się  
od 7,31 do 9,33 mg Nog/dm3. Natomiast zawartość fosforu w materiale ściekowym kształtowała  
się w zakresie 0,16 - 1,91 mg P/dm3. Stwierdzone niskie wartości związków biogennych  
w analizowanych ściekach nie przekraczały wartości dopuszczalnych zawartych w pozwoleniu 
wodnoprawnym sejneńskiej oczyszczalni ścieków. Pozostałe oznaczone parametry, takie jak 
odczyn pH, BZT5  - biochemiczne  zapotrzebowanie tlenu, ChZT - chemiczne zapotrzebowanie 
tlenu w ściekach kształtowały się na poziomie dopuszczalnych wartości norm prawnych. Jedynie 
zawartość zawiesiny ogólnej w analizowanych próbkach badawczych w okresie wiosennym była 
bardzo zróżnicowana od 6 mg/dm3 aż do 49,2 mg/dm3, co świadczy o dużym dopływie 
zanieczyszczeń do oczyszczalni ścieków. 

W okresie letnim 2009 roku analizowane wskaźniki zanieczyszczeń w badanych 
oczyszczonych ściekach na oczyszczalni w Sejnach, charakteryzowały się niskimi wartościami  
w porównaniu do oznaczonych parametrów ścieków w okresie wiosennym (tab. 1 i 2). Oznaczone 
niskie zawartości azotu ogólnego (5,16 do 8,63 mg Nog/dm3), fosforu ogólnego (0,175 do 1,29 mg 
P/dm3) oraz zawiesin ogólnych (<6 do 28,4) w ściekach, świadczy o  wysokim stopniu redukcji 
zanieczyszczeń organicznych w danej oczyszczalni. 
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Tabela 1.  
Analiza składu fizyko-chemicznego  ścieków oczyszczonych na Oczyszczalni Ścieków  

w Sejnach w okresie wiosennym 2009 roku. 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Oczyszczalni Ścieków  
w Sejnach. 

 
Tabela 2.  

Analiza składu fizyko-chemicznego  ścieków oczyszczonych na Oczyszczalni Ścieków  
w Sejnach w okresie letnim 2009 roku. 

 
Data badania ścieków Oznaczany parametr Jednostka 9-10.07.09 30-31.07.09 27-28.08.09 

Odczyn pH - 7,9 7,7 7,8 
BZT5 mg O2/l 5,2 <3,0 7,0 
ChZT-Cr mg O2/l 30,9 38,4 70,7 
Azot azotynowy mg NNO2/l 0,077 0,067 0,040 
Azot azotanowy mg NNO3/l 3,52 5,16 5,73 
Azot amonowy mg NNH4/l 0,31 0,51 0,70 
Azot organiczny mg Norg/l 1,25 1,90 2,16 
Azot Kjeldahla mg N/l 1,56 2,43 2,86 
Azot ogólny mg Nog/l 5,16 7,66 8,63 
Fosfor ogólny mg P/l 0,175 0,813 1,29 
Zawiesina ogólna mg/l <6,0 28,4 9,0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Oczyszczalni Ścieków  
w Sejnach. 
 

Azot ogólny oznaczony jesienią 2009 roku w ściekach oczyszczonych, odprowadzanych 
do odbiornika – rzeki Marycha, charakteryzował się podwyższonymi wartościami w stosunku  
do zawartości azotu w ściekach badanych w innych porach roku (tab. 1, 2, 3). Wartości Nog 
zawierały się w przedziale od  9,94 do 12,3 mg Nog./dm3 (tab. 3). Jesienią ścieki nie przekraczały 
wartości dopuszczalnej 30 mg Nog./dm3 określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Na zwiększoną 
zawartość azotu ogólnego w ściekach może mieć wpływ duża ilość ładunków zanieczyszczeń 
dopływająca do oczyszczalni. Świadczy o tym również wysoki poziom BZT5 (do 12,0 mg O2/dm3) 
oznaczony w ściekach w stosunku do poprzednich badanych okresów. Pozostałe analizowane 
parametry chemiczne również nie przekraczały wartości dopuszczalnych, określonych w normach 
prawnych dla ścieków odprowadzanych do odbiornika wodnego, oscylowały w podobnym 
przedziale wartości w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie (tab.3).  
 

Data badania ścieków Oznaczany 
parametr Jednostka 25.03.09 7-8.05.09 2-3.06.09 

Odczyn pH - 7,3 7,6 7,9 
BZT5 mg O2/l 3,8 16,0 9,5 
ChZT-Cr mg O2/l 39,9 - 56,3 
Azot azotynowy mg NNO2/l 0,056 0,042 0,060 
Azot azotanowy mg NNO3/l 5,06 4,55 5,52 
Azot amonowy mg NNH4/l 0,50 0,49 0,46 
Azot organiczny mg Norg/l 1,69 4,25 1,97 
Azot Kjeldahla mg N/l 2,19 4,74 2,43 
Azot ogólny mg Nog/l 7,31 9,33 8,01 
Fosfor ogólny mg P/l 0,160 1,91 0,166 
Zawiesina ogólna mg/l <6,0 49,2 21,0 
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Tabela 3:  
Analiza składu fizyko-chemicznego  ścieków oczyszczonych na Oczyszczalni Ścieków w 

Sejnach w okresie jesiennym 2009 roku. 
Data badania Oznaczany parametr Jednostka 17-18.09.09 7-8.10.09 17-18.11.09 

Odczyn pH - 7,8 7,9 7,6 
BZT5 mg O2/l 12,0 <3,0 7,0 
ChZT-Cr mg O2/l 23,8 41,9 57,0 
Azot azotynowy mg NNO2/l 0,041 0,028 0,075 
Azot azotanowy mg NNO3/l 7,78 8,96 7,31 
Azot amonowy mg NNH4/l 0,59 0,49 0,70 
Azot organiczny mg Norg/l 1,53 2,82 1,92 
Azot Kjeldahla mg N/l 2,12 3,31 2,62 
Azot ogólny mg Nog/l 9,94 12,3 10,0 
Fosfor ogólny mg P/l 0,639 0,496 0,679 
Zawiesina ogólna mg/l 15,0 20,0 19,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Oczyszczalni Ścieków w 
Sejnach. 

 
Tabela 4.  

Analiza składu fizyko chemicznego  ścieków oczyszczonych na Oczyszczalni Ścieków w 
Sejnach w okresie  zimowym 2009 roku. 

 
Data badania Oznaczany parametr Jednostka 3-4.12.09 22.01.09 03.03.09 

Odczyn pH - 7,7 7,3 7,3 
BZT5 mg O2/l 4,0 8,6 <3,0 
ChZT-Cr mg O2/l 20,5 30,0 55,1 
Azot azotynowy mg NNO2/l 0,050 0,207 0,042 
Azot azotanowy mg NNO3/l 7,58 5,57 5,08 
Azot amonowy mg NNH4/l 0,55 0,64 0,55 
Azot organiczny mg Norg/l 1,40 1,68 - 
Azot Kjeldahla mg N/l 1,95 2,32 1,83 
Azot ogólny mg Nog/l 9,58 8,10 6,95 
Fosfor ogólny mg P/l 0,208 0,213 0,092 
Zawiesina ogólna mg/l 8,0 <6,0 <6,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Oczyszczalni Ścieków  
w Sejnach. 

 
W okresie zimowym 2009 roku na oczyszczalni w Sejnach zauważamy poprawę jakości 

ścieków w stosunku do składu chemicznego ścieków w okresie jesiennym (tab. 3 i 4). Wszystkie 
oznaczone parametry zimą w ściekach charakteryzowały się mniejszymi zawartościami niż  
w ściekach  badanych w okresie jesiennym, wiosennym i letnim (tab. 1, 2, 3, 4). Najbardziej jest 
to widoczne w przypadku oznaczonego biochemicznego zapotrzebowania tlenu - BZT5  
w zimowych ściekach, gdzie wartości zawierały się w przedziale od <3,0 do 8,6 mg O2/dm3 (tab. 
4). Dla porównania wiosenny badany materiał ściekowy zawierał aż BZT5 = 16 mg O2/dm3 
(tab.1). Również zauważalny jest znaczny spadek zawiesiny ogólnej (od <6,0 do 8,0 mg/dm3)  
w ściekach zimowych, a zawartość zawiesiny ogólnej w ściekach wiosennych dochodziła aż do 
50 mg/dm3 (tab. 1 i 4). Świadczy to o zmienności składu dopływających ścieków do oczyszczalni 
w różnych porach roku.  
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Analiza wód rzeki Marycha wykazała duże różnice w zawartości BZT5 i ChZT 
uzależnione od miejsca pobierania próbek. Próbki wody pobrane były w dwóch punktach 
pomiarowo - kontrolnych wyznaczonych na odcinku rzeki Marycha powyżej i poniżej zrzutu 
ścieków z oczyszczalni ścieków w Sejnach w okresie trzymiesięcznym. Ocenę zbadanych 
parametrów klasyfikowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 
2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych 
wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284). 

Stężenie biochemicznego zapotrzebowania tlenu w wodach Marychy oznaczone  
w poszczególnych miesiącach (wrzesień, październik, listopad) i punktach pobierania (powyżej  
i poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni) przedstawia rysunek 1. Wartości wskaźnika BZT5  
w wodzie powierzchniowej pobranej powyżej zrzutu ścieków nie przekraczały 6,0 mg O2/dm3, 
natomiast poniżej zrzutu ścieków przyjmowały wartość sięgającą około 12,0 mg O2/dm3, a więc 
przewyższały dwukrotnie wartości biochemicznego zapotrzebowania tlenu. Oznaczone powyższe 
parametry w wodzie rzeki Marychy,  świadczą o dopływie do rzeki zwiększonej ilości 
zanieczyszczeń organicznych pochodzących z oczyszczalni. W tym przypadku są to ścieki  
z oczyszczalni. Zauważamy zatem negatywny wpływ oczyszczalni na wody odbiornika. 

 
Rysunek 1. Wartości BZT5 (biologiczne zapotrzebowanie tlenu) oznaczone w wodach rzeki 

Marycha w miesiącach IX, X, XI 2009 roku. 
Źródło:  Opracowanie własne 

 
Stężenie chemicznego zapotrzebowania tlenu w wodach Marychy oznaczone  

w poszczególnych miesiącach (wrzesień, październik, listopad) i punktach pobierania (powyżej  
i poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni) przedstawia rysunek 2. Tutaj również widoczny jest 
negatywny wpływ oczyszczalni na wody odbiornika spowodowany dopływem substancji 
organicznych. Wartości ChZT przed zrzutem ścieków nie przekraczały 30,0 mg O2/dm3, 
natomiast poniżej zrzutu przyjmowały wartości sięgające 60,0 mg O2/dm3. 

Woda pobrana w punkcie pomiarowo-kontrolnym rzeki Marycha przed oczyszczalnią 
ścieków, badana w okresie jesiennym 2010 r., odpowiadała III klasie czystości, czyli wodzie  
o zadowalającej jakości, ponieważ stężenie biochemicznego zapotrzebowania tlenu wahało  
się w granicach 4,1-5,9 mgO2/dm3, a chemiczne zapotrzebowanie tlenu wynosiło 21-28 
mgO2/dm3. 
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Rysunek 2. Wartości ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznaczone w wodach rzeki 

Marycha w miesiącach IX, X, XI 2009 roku. 
Źródło: Opracowanie własne 

 
Dużo wyższe stężenia BZT5 (7,5-11 mgO2/dm3) oraz ChZT (48-58 mgO2/dm3), ponad 

dwukrotne, odnotowano w wodzie rzecznej pobranej na stanowisku badawczym  
za oczyszczalnią, gdzie dopływają oczyszczone ścieki. Jakość wody na tym odcinku rzeki 
Marycha klasyfikowała się w IV klasie, niezadawalającej czystości.  

 
Wnioski 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań w celu oceny jakości ścieków oczyszczanych na 

Oczyszczalni można sformułować następujące wnioski: 
1. Wartości związków azotu i fosforu w analizowanych ściekach nie przekraczały norm 

dopuszczalnych zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym sejneńskiej oczyszczalni 
ścieków. 

2. Pozostałe oznaczane parametry, tj. odczyn pH, BZT5 – biochemiczne  zapotrzebowanie 
tlenu, ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach, również kształtowały się na 
poziomie dopuszczalnych wartości norm prawnych. 

3. Azot ogólny w ściekach oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika – rzeki 
Marycha, charakteryzował się podwyższonymi wartościami w okresie jesiennym  
w porównaniu do zawartości azotu w ściekach badanych w innych porach roku.  

4. W okresie zimowym oznaczone w ściekach parametry fizyko-chemiczne 
charakteryzowały się mniejszymi wartościami niż w ściekach badanych w okresie 
jesiennym, wiosennym i letnim. Świadczy to o zmienności składu dopływających 
ścieków do oczyszczalni w różnych porach roku. 

5. Oczyszczalnia w Sejnach pracuje w trybie ciągłym, spełnia swoje wymagania, ponieważ 
odprowadzane z oczyszczalni ścieki nie przekraczają określonych  
w pozwoleniu wodnoprawnym wartości dopuszczalnych.      

 
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych w celu oceny jakości wód rzeki 

Marychy można sformułować następujące wnioski: 
1. Wody rzeki Marycha charakteryzowały się różnym stopniem czystości uwarunkowanym 

od sposobu użytkowania zlewni na poszczególnych odcinkach rzeki. 



                           Analiza jakości oczyszczonych ścieków na terenie gminy Sejny …                     79                               
 

 

2. Najniższe stężenia biologicznego i chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczono w 
wodach rzeki na odcinku pomiarowych położonych na terenie miasta Sejny, które 
klasyfikowały się do III klasy czystości o zadowalającej jakości wód.  

3. Odcinek rzeczny przepływający za miejscowością Sejny charakteryzuje się najwyższymi 
wartościami zanieczyszczeń BZT5 i ChZT, wskazując na panujące niekorzystne warunki 
tlenowe oraz znaczący wpływ oddziaływań antropogenicznych w tej części rzeki. 

4. Decydujący wpływ na wzrost żyzności wód na odcinku rzeki Marycha za miejscowością 
Sejny mają wprowadzane w tej części cieku ścieki miejskie pochodzące z oczyszczalni w 
Sejnach. Znaczny ładunek biogenów w wodzie spowodowany jest również spływem ze 
zlewni zanieczyszczeń rolniczych, związanych z bliską lokalizacją szamb nad brzegami 
rzeki oraz nieodpowiednim zagospodarowaniem odpadów zwierzęcych na terenach 
wiejskich. 

5. Wody rzeki Marycha mają charakter eutroficzny, gdzie oznaczane wartości wskaźników 
chemicznych wskazują na decydujący wpływ oddziaływań antropogenicznych na terenie 
zlewni. 
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Analysis of the quality of purified wastes from Sejny sewage plant and its influence on water 

quality in the river Marycha 
 

Abstract 
 

The purpose of the study was to analyze the quality of purified wastes  from Sejny 
Sewage Plant and  its influence on water quality in the River Marycha. Physical and chemical 
components of purified  wastes in individual spring, summer, autumn and winter  months in the 
year 2009 have been researched.  The assessment of the River Marycha water quality  concerned 
two oxygenic marks such as biochemical and chemical oxygen needs. The water of the River 
Marycha  has different level of purity depending on the way of drainage basin use on individual 
river stretches. 
Keywords: sewage sludge, biochemical oxygen needs (BZT5), chemical oxygen needs (ChZT) 
 
 
 
 
 
 
 
 



J. Kazanowska 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr inż. Joanna Kazanowska 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach 
e-mail: j.kazanowska@pwsz.suwalki.pl



 

Właściwości rekultywacyjne masy kompostowej wytwarzanej  
z odpadów miejskich technologii „Dano” 

 
Joanna Kazanowska  

 
 

Streszczenie  
 

Przeprowadzono doświadczenia laboratoryjne w celu określenia możliwości 
przyrodniczego wykorzystania masy kompostowej produkowanej z nieselekcjowanych stałych 
odpadów komunalnych w suwalskiej kompostowni pracującej w systemie „Dano”. Do badań 
wykorzystano dwa rodzaje podłoży: glebę i popiół popaleniskowy, które użyźniano różnymi 
rodzajami i dawkami masy organicznej. Na podłożach wysiano mieszankę traw gazonowych  
i obserwowano ich wzrost w zależności od ilości i jakości wniesionej materii. Zakres badań 
obejmował oznaczenie składu chemicznego podłoży i masy kompostowej, określenie wpływu 
nawożenia „kompostami Dano”  na wzrost i rozwój traw, określenie plonów traw i oznaczenie 
ich składu chemicznego (zawartość azotu, fosforu i potasu). 
Słowa kluczowe: kompost „Dano”, wartość nawozowa 

 
Wprowadzenie 

 
Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się coraz ważniejszym problemem 

współczesnej gospodarki (Chwastowska i in. 1993, Szymański 1994, Lekan i in. 1997, Rosik-
Dulewska 2008). Postęp technologiczny oraz wyższy poziom życia ludności sprawia, że dookoła 
nas powstają nie tylko nowe produkty, ale także ich skutki uboczne, mające niekorzystny wpływ 
na otoczenie. Obecnie większość powstających odpadów utylizowana jest na składowiskach,  
a tylko niewielkie ilości wykorzystuje się gospodarczo. Do przyczyn takiego postępowania 
należą m.in. nieznajomość właściwości odpadów, mała świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
brak odpowiednich technologii przetwarzania i odzysku odpadów (Szymański 1994, Baran  
i Turski 1999). 

Najbardziej przyjazną środowisku metodą unieszkodliwiania jest poddanie strumienia 
odpadów procesowi  kompostowania, podczas którego uzyskuje się wartościowy produkt, zwany 
kompostem (Siuta 1999, Rosik-Dulewska 2008). Otrzymana masa zawiera nawet 90% substancji 
organicznej (Baran i Turski 1999, Sądej i Namiotko 2007), w związku z czym kompost  
z odpadów komunalnych może i powinien być wykorzystywany jako nawóz do użyźniania  
i nawożenia terenów wymagających rekultywacji (Chwastowska i in. 1993, Rosik-Dulewska 
2008).  

Jakość wyprodukowanych kompostów decyduje o sposobie ich zagospodarowania. 
Komposty przeznaczone do przyrodniczego wykorzystania powinny spełniać określone kryteria 
dotyczące zarówno zawartości składników pokarmowych oraz nie przekraczać dopuszczalnych 
zawartości metali ciężkich, ze względu na ryzyko zanieczyszczenia gleby oraz skażenie płodów 
rolnych (Chwastowska i in. 1993).  Badania Maćkowiaka i in. (1993), Jankowskiego (1997), 
Łabętowicza i in. (2002),  Grabowskiego i in. (2005) wykazały, iż kompost otrzymywany 
podczas procesu kompostowania stałych odpadów komunalnych metodą „Dano” dodatnio 
wpływa na zdegradowane gleby poprawiając ich strukturę. Ponadto nawożenie kompostem 
wzmaga aktywność mikrobiologiczną gleb i przyczynia się do wzrostu zawartości mikro  
i makroelementów. Masa kompostowa charakteryzuje się zazwyczaj odczynem zasadowym,  
w związku z czym możliwe jest stosowanie kompostu na glebach zakwaszonych w celu ich 
zobojętnienia (Siuta 2002). 
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Cel badań 
 

Przeprowadzono doświadczenia laboratoryjne w celu określenia możliwości 
przyrodniczego wykorzystania masy kompostowej produkowanej z nieselekcjowanych stałych 
odpadów komunalnych w suwalskiej kompostowni pracującej w systemie „Dano”. 

 
Metodyka badań 

 
Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w laboratorium PWSZ w Suwałkach.  

Do badań wykorzystano dwa rodzaje podłoży: glebę i popiół popaleniskowy, które użyźniano 
różnymi rodzajami i dawkami masy organicznej. Na podłożach wysiano mieszankę traw 
gazonowych i obserwowano ich wzrost w zależności od ilości i jakości wniesionej materii. 
Zakres badań obejmował oznaczenie składu chemicznego podłoży i masy kompostowej, 
określenie wpływu nawożenia kompostami „Dano”  na wzrost i rozwój traw, określenie plonów 
traw i oznaczenie ich składu chemicznego. W kwietniu 2009 roku podłoża użyźniono 
kompostami: trzymiesięcznym oraz rocznym, zawierającym biomasę roślinną pochodzącą  
z zieleni miejskiej, w dawkach 850 i 1700 g/wazon. Następnie na podłożach wysiano 
przeznaczoną dla trawników przydomowych mieszankę traw gazonowych firmy BIOPON  
o następującym składzie: kostrzewa czerwona, życica trwała, życica wielokwiatowa, kostrzewa 
trzcinowa, kostrzewa owcza oraz mietlica (tab. 1). Ilość wysianych nasion wyniosła 2 g/wazon. 
W trakcie prowadzonego doświadczenia utrzymywano stałą wilgotność podłoży w celu 
prawidłowego przebiegu wegetacji roślin. Mieszankę traw BIOPON zbierano oddzielnie  
z każdego wazonu i określono plony świeżej masy. Po zważeniu rośliny rozdrobniono  
i powietrznie oznaczono suchą masę, a kolejno zbadano następujące parametry: zawartość wody 
metodą suszarkowo-wagową w 105oC, zawartość azotu metodą Kjeldahla, zawartość fosforu 
metodą spektrofotometryczną, zawartość potasu metodą miareczkowania. 

 
Tabela 1.  

Skład mieszanki traw gazonowych firmy BIOPON. 
 

Składnik Zawartość (%) 
Kostrzewa czerwona: Olivia 35 

Tove 24,5 Życica trwała: Naki 1,5 
Życica wielokwiatowa: Mowester 10 

Starlett 7 Kostrzewa trzcinowa: Finelawn 8 
Kostrzewa owcza: Ridu 10 

Mietlica: Highland 4 
Źródło: Opakowanie mieszanki traw gazonowych BIOPON. 

 
Wyjściowy skład chemiczny kompostów wykorzystanych w  eksperymencie zbadano  

w laboratorium WIOŚ delegatury w Suwałkach. Materiał kompostowy pobrano zgodnie  
z wymogami normy branżowej BN 84/9103-01. Po wydzieleniu średnich prób komposty suszono 
w temperaturze 105oC celem określenia zawartości wody, a następnie prażono w piecu 
muflowym w temperaturze 550oC (wg PN-Z-15011-3:2001) w celu określenia zawartości 
substancji organicznej. Kolejno oznaczono następujące parametry: zawartość węgla 
organicznego analizatorem węgla (wg PB-06-86/PAI), azot metodą Kjeldahla (wg PN-Z-15011-
3:2001), fosfor metodą kolorymetryczną (wg PN-Z-15011-3:2001), potas metodą fotometrii 
płomieniowej (wg PN-Z-15011-3:2001), odczyn pH w wodzie metodą potencjometryczną  
(wg PN-Z-15011-3:2001), wielkość cząstek metodą przesiewania przez sita (wg PN-Z-15011-
2:1998), zawartość szkła i ceramiki metodą flotacyjno- wizualną (wg PN-Z-15011-2:1998). 



      Właściwości rekultywacyjne masy kompostowej wytwarzanej z odpadów miejskich…           83 
 
 

 

Przeprowadzono również badania całkowitej zawartości metali ciężkich wg PN-ISO 11466:2002. 
Oznaczono następujące wskaźniki: zawartość niklu, kadmu, miedzi, ołowiu, cynku- metodą 
atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu wg PN-ISO 8288:2002; 
zawartość chromu metodą ASA wg PN-EN 1233:2000; zawartość rtęci z wykorzystaniem 
analizatora Hg AMA 254 wg PN-EN 12338:2001. 

  
Wyniki badań 

 
Użyte w doświadczeniu komposty charakteryzowały się parametrami typowymi dla  

I klasy  kompostów wytwarzanych z odpadów miejskich (tab. 2).  Były to nawozy bogate  
w materię organiczną oraz składniki pokarmowe, zawierały niskie stężenia metali ciężkich. 
Kompost trzymiesięczny w porównaniu z kompostem rocznym wzbogaconym o zieloną biomasę 
charakteryzował się wyższą zawartością substancji organicznej (40,09 % s.m.), węgla 
organicznego (18,10% s.m.), azotu (1,25 % s.m.), fosforu (0,70% s.m.)  i potasu (1,16% s.m.). 
Zawierał on równocześnie więcej szkła i ceramiki (0,97%) oraz większą ilość toksycznych 
substancji. Zawartość wody i wielkość cząstek w obu rodzajach kompostów była porównywalna 
(28 - 31,02%). Komposty charakteryzowały się odczynem zbliżonym do obojętnego (pH = 7,62 
oraz 7,54). 

 
Tabela 2.  

Skład chemiczny kompostów „Dano”.  
 

 
Parametr 

 

Kompost  
3-miesięczny 

Kompost roczny 
wzbogacony 

biomasą roślinną 
Zawartość substancji organicznej (% s.m) 40,09 31,6 
Zawartość węgla organicznego (% s.m.) 18,10 5,50 

Zawartość azotu (% s.m.) 1,25 0,46 
Zawartość fosforu P2O5 (% s.m.) 0,70 0,37 
Zawartość potasu K2O (% s.m) 1,16 0,89 

Odczyn pH w wodzie 7,62 7,54 
Zawartość wody (%) 28,00 31,02 

Wielkość cząstek  (mm) 0-15 0-15 
Zawartość szkła i ceramiki (%) 0,97 0,5 

                              Metale ciężkie (mg/kg s.m) 
Kadm 2,76 0,98 
Chrom 42,9 36,9 
Miedź 145,0 101,2 
Nikiel 37,1 32,7 
Ołów 165,6 143,6 
Cynk 427,3 78,8 
Rtęć 0,5 0,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w laboratorium WIOŚ  
w Suwałkach. 
 

Do doświadczeń wykorzystano glebę brunatną, ukształtowaną na podłożu żwirowo-
kamienistym, należącą do V klasy bonitacyjnej, a także popiół pochodzący z suwalskiej 
elektrociepłowni, uzyskany w wyniku spalania węgla. Badana gleba charakteryzowała się 
wysoką zawartością fosforu  (0,268% s.m.) oraz potasu (0,311% s.m.) (tab. 3). Równocześnie 
stwierdzono wysoką zawartość próchnicy (3,91%). Odczyn podłoża był lekko kwaśny i wynosił 
6,10 (pH w KCl). Zawartość fosforu  (0,1% s.m. P2O5)  w podłożu popiołowym  była ponad 
dwukrotnie niższa niż w badanym podłożu glebowym. Równocześnie stwierdzono, że ilość 
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potasu w popiele wynosiła 2,5% s.m., co znacznie przewyższało zawartość potasu w glebie. 
Popiół uzyskany ze spalania węgla charakteryzował się odczynem zasadowym (pH w KCl = 8,9) 
(tab. 3). 

 
Tabela 3.  

Skład chemiczny podłoża glebowego i popiołowego. 
Parametr Gleba Popiół 

Zawartość próchnicy (%) 3,91 - 
Zawartość fosforu P

2
O

5
 (% s.m.) 0,268 0,1 

Zawartość potasu K
2
O (% s.m.) 0,311 2,5 

Odczyn (pH w KCl) 6,10 8,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w Stacji Chemiczno-Rolniczej w 
Białymstoku oraz danych elektrociepłowni PEC Suwałki. 

 
Plony świeżej masy traw uzyskanych na obiektach kontrolnych były zdecydowanie 

niższe w porównaniu z obiektami użyźnianymi kompostem (tab.4).   
 

Tabela 4.  
Skład chemiczny oraz plony świeżej masy traw zebranych z obiektów doświadczalnych. 

 

Obiekt Plon świeżej 
masy (g) 

N  
(% s.m.) 

P  
(% s.m.) 

K  
(% s.m.) 

Podłoże piaskowe 
Wazon 1 (kontrola) 7,75 1,87 0,21 2,06 
Wazon 2 (kompost 
3-miesięczny dawka 
850g) 

10,61 2,22 0,26 2,17 

Wazon 3 (kompost 
3-miesięczny dawka 
1700g) 

14,73 2,24 0,29 2,21 

Wazon 4 (kompost 
roczny dawka 850g) 10,39 2,16 0,24 2,14 

Wazon 5 (kompost 
roczny dawka 
1700g) 

13,82 2,22 0,27 2,19 

Podłoże popiołowe 
Wazon 6 (kontrola) 6,86 1,53 0,19 3,19 
Wazon 7 (kompost 
3-miesięczny dawka 
850g) 

11,22 1,79 0,27 3,25 

Wazon 8 (kompost 
3-miesięczny dawka 
1700g) 

15,91 1,89 0,31 3,29 

Wazon 9 (kompost 
roczny dawka 850g) 10,96 1,69 0,25 3,22 

Wazon 10 (kompost 
roczny dawka 
1700g) 

13,92 1,81 0,29 3,27 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Największe plony (14,73 g z podłoża glebowego oraz 15,91 g z podłoża popiołowego) 
otrzymano po zastosowaniu najwyższej dawki kompostu 1700 g/wazon. Oznaczone ilości azotu, 
fosforu i potasu w trawach wykazywały wyraźną zależność od dawek kompostu.  
Wzrost zawartości składników pokarmowych w roślinach był proporcjonalny do ilości 
zastosowanego kompostu. Porównując wyniki uzyskane na obu badanych podłożach można 
stwierdzić, iż wyższą zawartością fosforu i potasu charakteryzowały się trawy zebrane z podłoża 
popiołowego, a trawy uzyskane na podłożu glebowym zawierały więcej azotu (tab.4). 

Rysunki 1,2,3,4,5 ilustrują wygląd roślin wysianych na podłożu glebowym, natomiast 
kolejne:  6,7,8,9,10 ukazują plony traw uzyskane na podłożu popiołowym. Porównując wygląd 
traw wysianych na podłożach nawożonych kompostem „Dano” (rys. 2,3,4,5) z podłożem 
nieużyźnianym – kontrolnym (rys. 1) stwierdzono, iż próba kontrolna charakteryzowała się 
najsłabszym zadarnieniem powierzchni.  Najlepszy wzrost roślin odnotowano na podłożach 
użyźnianych kompostem w dawce 1700 g/wazon, przy czym korzystniejszy wygląd odnotowano 
w kombinacji z kompostem trzymiesięcznym. Również niższe dawki kompostu (850 g/wazon) 
przyczyniały się do korzystniejszego wyglądu traw w doświadczeniu (względem próby 
kontrolnej).  

 

 
Rysunek 1. Gleba- podłoże kontrolne 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 2. Gleba użyźniona kompostem 3 - miesięcznym w dawce 850 g 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Rysunek 3. Gleba użyźniona kompostem 3 - miesięcznym w dawce 1700 g 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 4. Gleba użyźniona kompostem rocznym w dawce 850 g 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Rysunek 5. Gleba użyźniona kompostem rocznym w dawce 1700 g 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Podobne efekty rekultywacji uzyskano na podłożu popiołowym.  
Wazon oznaczony jako próba kontrolna (rys. 6) charakteryzował się słabym zadarnieniem 
powierzchni, a uzyskany plon wynosił tylko 6,86 g (tab. 4).  Ponad dwukrotnie wyższe plony 
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uzyskano przy zastosowaniu kompostów w dawce 1700 g/wazon. Równocześnie stwierdzono, że 
większy plon uzyskano stosując kompost trzymiesięczny. Dawki kompostu równe 850 g/wazon 
oddziaływały na wielkość plonów w mniejszym stopniu, jednak względem próby kontrolnej 
zadarnienie wazonów było atrakcyjniejsze. 

 

 
Rysunek 6. Podłoże popiołowe- kontrolne 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Rysunek 7. Podłoże popiołowe  użyźnione kompostem 3 - miesięcznym w dawce 850 g 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 8. Podłoże popiołowe użyźnione kompostem 3 - miesięcznym w dawce 1700 g 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Rysunek 9. Podłoże popiołowe użyźnione  kompostem rocznym w dawce 850 g 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rysunek 10. Podłoże popiołowe użyźnione  kompostem rocznym w dawce 1700 g 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Porównując wyniki uzyskane na obu badanych podłożach można stwierdzić,  

iż wyższą zawartością fosforu i potasu charakteryzowały się trawy zebrane z podłoża 
popiołowego, a trawy uzyskane na podłożu glebowym zawierały więcej azotu. SIUTA (1999)  
w swoich badaniach również odnotował, iż rośliny rosnące na podłożu popiołowym użyźnionym 
kompostem nie obfitowały w azot,  natomiast były dobrze zaopatrzone w fosfor i potas. 

Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń można stwierdzić, iż kompost uzyskany  
z odpadów miejskich w suwalskiej kompostowni jest cennym nawozem organicznym i może być 
wykorzystany do kształtowania glebotwórczych gruntów, do przekształcania gruntów  
w biologicznie czynne gleby oraz w celu poprawy żyzności terenów zdegradowanych. Kompost 
Dano korzystnie wpłynął na wzrost traw uprawianych na podłożu glebowym i może być 
stosowany również przy urządzaniu zieleni miejskiej. 

 
Wnioski 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań własnych nad oceną przydatności kompostów 

wyprodukowanych podczas procesu kompostowania nieselekcjowanych odpadów komunalnych 
w biotechnologii „Dano” można wysunąć następujące wnioski: 

1. Komposty produkowane w biotechnologii „Dano” w Suwałkach są bogatym źródłem 
materii organicznej oraz składników pokarmowych. 

2. Komposty wykorzystane w doświadczeniach korzystnie wpłynęły na wielkość plonów 
traw. Najlepsze efekty rekultywacji uzyskano na podłożu popiołowym. 

3. Zastosowane wyższe dawki kompostu Dano wyraźnie zwiększały plonowanie roślin 
zarówno na podłożu popiołowym i piaskowym.  

4. Zarówno kompost 3-miesięczny jak i kompost roczny-zawierający zieloną biomasę 
dodatnio wpłynęły na wzrost i rozwój traw. 
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5. Wzrost zawartości azotu, fosforu i potasu w roślinach był proporcjonalny do ilości 
zastosowanego kompostu. 

6. Kompost DANO wytworzony z odpadów miejskich jest cennym nawozem organicznym 
i nadaje się do celów rekultywacyjnych.  
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Specifity of recultivations of the compost mass produced from municipal wastes in the Dano – 

system composting plant 
 

Abstract 
 
A laboratory experiment to define the possibilities of natural use of compost mass 

produced from non selected permanent municipal  wastes in Suwałki Composting Plant using 
“Dano” system has been conducted. Two kinds of groundwork  such as soil and afterhearth ash  
have been used. They were  fertilized with different kinds and doses of organic mass. The 
mixture of gazon grass  was sown. Their rise ,which depend on quantity and quality of matter 
was observed. The range of the research covered   a mark of chemical composition and compost 
mass , defining  the influence of fertilization with “Dano” compost on rise and development of 
the grass, defining grass yield and determination of its chemical composition(nitrogen 
content,phosphorus content and potassium content) 
Keywords: compost “Dano”, value for fertilising 
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Ocena jakości wód powierzchniowych  
na obszarach przyrodniczo cennych 

 
Joanna Kazanowska  

 
 

Streszczenie 
 

Analiza jakości wód jeziora Wigry oraz rzeki Czarnej Hańczy dotyczyła oznaczeń dwóch 
wskaźników tlenowych: biochemicznego i chemicznego zapotrzebowania tlenu. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody jeziora Wigry charakteryzują się dobrą  
i zadowalającą jakością wód, o umiarkowanym stopniu zanieczyszczeń i oddziaływań 
antropogenicznych. Analiza wód rzeki Czarnej Hańczy wykazała duże różnice składu 
chemicznego uzależnione od miejsca poboru i czasu badanej wody.  
Słowa kluczowe: biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie 
tlenu (ChZT) 

 
Wprowadzenie 

 
Postęp cywilizacji prowadzi do degradacji różnych elementów środowiska 

przyrodniczego w tym wodnego, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia zasobów 
wodnych oraz ich zanieczyszczenia (Stępczak  1999). Polska spośród krajów Europy zaliczana 
jest do ubogich w zasoby wodne. Deficyt wód powierzchniowych wynosi ok. 38%. Wody 
powierzchniowe stanowią podstawowe źródło wykorzystywane w gospodarce narodowej, 
głównie przez przemysł i rolnictwo (Pyłko – Gutowska 2004). 

Jakość wód na terenie powiatu suwalskiego jest wynikiem presji związanych 
z poborem wody, odprowadzaniem ścieków komunalnych i przemysłowych do wód, spływami 
obszarowymi, niewłaściwą gospodarką odpadami oraz sposobem postępowania z wodami 
opadowymi i roztopowymi. Na czystość i jakość wód decydujący również wpływ, oprócz cech 
naturalnych, mają sposoby użytkowania zasobów wodnych, wzrastające czynniki 
antropogeniczne, a w szczególności punktowe źródła zanieczyszczeń (WIOŚ 2007). Postępująca 
urbanizacja, chemizacja rolnictwa i rozwój turystyki mają duży wpływ na jakość, czystość, 
chemizm wód gruntowych oraz powierzchniowych zarówno stojących jak i płynących.  

Kolejnym poważnym zagrożeniem dla wód jest rolnictwo. Odpływy z terenów 
rolniczych stanowią najgroźniejsze źródło zanieczyszczeń antropogenicznych, zawierają duże 
ilości związków chemicznych z nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. 

Podstawowymi parametrami chemicznymi, które najczęściej są oznaczane 
w analizach wód powierzchniowych oraz mają decydujący wpływ na ocenę jakości wody,  
to wskaźniki tlenowe: biologiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) oraz chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu (ChZT) (Paluch i in. 2001). Dlatego też podjęto się badań wód jeziora 
Wigry oraz rzeki Czarna Hańcza położonych na terenach o wyjątkowych walorach 
przyrodniczych, gdzie występują unikalne gatunki roślinności wodnej, szuwarowej, 
torfowiskowej, łąkowej i leśnej, a obszar ten jest miejscem bytowania rzadkich, podlegających 
ochronie zwierząt oraz ptaków. 

 
Cel badań 

 
Celem prezentowanej pracy była analiza podstawowych parametrów chemicznych wód 

jeziora Wigry i rzeki Czarnej Hańczy w celu określenia jakości i obecnego stanu troficznego wód 
powierzchniowych. 
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Materiały i metody 
 

Analiza jakości wód powierzchniowych dotyczyła oznaczeń dwóch wskaźników 
tlenowych: biochemicznego i chemicznego zapotrzebowania tlenu (metodą Winklera oraz 
metodą dwuchromianową). Pobierano wodę z warstwy powierzchniowej zbiornika stojącego,  
ze stanowisk pomiarowych: Plosa Północnego w miejscowości Stary Folwark, Plosa 
Południowego w miejscowości Słupie oraz z Zatoki Uklejowej w miejscowości Gawrych Ruda 
(rys.1).  

 

                               
                                                                                 

Rysunek 1. Lokalizacja punktów pomiarowo – badawczych na Jez. Wigry. 
1 - Stary Folwark, Ploso Północne, 2 - Słupie, Ploso Południowe, 3 - Gawrych Ruda, Zatoka 

Uklejowa 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: Rutkowski J. i Krzysztofiak L. (red.). 2009. Jezioro 

Wigry. Historia w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych. 
 
Do badań analiz chemicznych wody rzeki Czarna Hańcza wybrano trzy stanowiska 

pomiarowe. Dwa miejsca, z których pobierano próbki badawcze, znajdywały się na terenie 
miasta Suwałk, dokładnie przy ulicy Ogrodowej i Wigierskiej. Trzecie stanowisko pomiarowe 
ustalono w miejscowości Sobolewo usytuowanej poza granicami miasta, gdzie do rzeki Czarna 
Hańcza dopływają oczyszczone miejskie ścieki komunalne pochodzące z oczyszczalni suwalskiej 
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pracującej w systemie mechaniczno-biologiczno-chemicznym. Próbki wody z wyżej 
wymienionych miejsc pobierano w miesiącu kwietniu i maju 2010 roku. 
 

Wyniki badań 
 
Wody jeziora Wigry. Wartości wskaźnika BZT5 oznaczone w wodzie powierzchniowej pobranej 
ze stanowiska pomiarowego w Gawrych Rudzie wahały się od 3,10 do 3,69 mgO2/l (rys. 2). 
Określone stężenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu wskazują na panujące zadawalające 
warunki tlenowe w tej części Jeziora, a normy BZT5 zaliczają jakość wód do III klasy czystości 
(tab. 1). 

 

 
Rysunek 2. Wartości BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznaczone 

w wodach Jeziora Wigry. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wartości stężenia tlenu analizowanej wody z miejscowości Słupie wynosiły od 1,98  

do 2,00 mgO2/dm3 (rys. 2), co odpowiada II klasie czystości, czyli jakości wód o dobrej jakości, 
gdzie wartości BZT5 wskazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych (tab. 1). 

Wartości BZT5 oznaczone na stanowisku badawczym Stary Folwark, określające 
zawartości substancji organicznych w wodzie w tej części Jeziora Wigry, oscylowały 
w granicach 1,50 – 1,80 mg O2/dm3 i zawierały się w I klasie czystości o bardzo dobrej jakości 
(rys. 2; tab. 1). Analizując wyniki badań wody na wszystkich stanowiskach pomiarowych 
stwierdza się, że Ploso Północne w miejscowości Stary Folwark charakteryzuje się najlepszą 
jakością wód w tej części Jeziora Wigry. 
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Tabela 1.  
Wartości wskaźników BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) oraz ChZT 

(chemiczne zapotrzebowanie tlenu) w klasach jakości wód powierzchniowych określonych  
w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji  

dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu …(Dz. U. Nr 32 poz. 284). 

 
Klasa jakości wód powierzchniowych 

 
BZT

5
 

[mgO
2
/dm

3
] 

ChZT 
[mgO

2
/dm

3
] 

I klasa wody bardzo dobrej jakości ≤ 2 ≤ 10 
II klasa wody dobrej jakości ≤ 3 ≤ 20 
III klasa wody zadowalającej jakości ≤ 6 ≤ 30 
IV klasa wody niezadowalającej jakości ≤ 12 ≤ 60 
V klasa wody złej jakości > 12 > 60 

 
Ze względu na stężenia ChZT w granicach 27,6 – 29,8 mg O2/dm3, wody Zatoki 

Uklejowej w miejscowości Gawrych Ruda charakteryzują się zadowalającym stanem czystości – 
klasy III (rys. 3; tab. 1). 

 
Rysunek 3. Wartości ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznaczone w wodach Jeziora 

Wigry. 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tej samej jakości wody stwierdzono w części Południowej Jeziora Wigry 
w miejscowości Słupie, gdzie oznaczone parametry chemicznego zapotrzebowania tlenu wahały 
się  między  20,50 a  22,10 mg O2/dm3 (rys. 3; tab. 1). 

Najniższe stężenia ChZT, oscylujące w zakresie 14,00 – 17,00 mg O2/dm3, 
zaliczały wody Plosa Północnego w Starym Folwarku do II klasy jakości wód (rys. 3; tab. 1).  
W związku z powyższym wody tej części Jeziora Wigry wyróżniają się najlepszą czystością  
w porównaniu do stanu jakości wód w Gawrych Rudzie i w Słupiu. 

Na podstawie przeprowadzonych badań chemicznych wody Jeziora Wigry należy 
stwierdzić, że jej jakość odpowiada II i III klasie czystości, czyli wodzie o dobrej 
i zadowalającej jakości, gdzie wartości wskaźników wskazują umiarkowany wpływ oddziaływań 
antropogenicznych.  



            Ocena jakości wód powierzchniowych na obszarach przyrodniczo cennych …               97 
 
 

 

 
 

Wody rzeki Czarnej Hańczy. Badania chemiczne jakości wód rzeki Czarnej Hańczy 
przedstawiają rysunki 4 i 5. Wartości wskaźnika BZT5 w wodzie powierzchniowej pobranej na 
stanowisku badawczym przy ulicy Wigierskiej wahały się od 2,85 – 3,24 mg O2/dm3 i zaliczają 
wody do III klasy czystości o zadowalającej jakości (rys. 4; tab. 1).  

Najniższe stężenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu odnotowano w punkcie 
poboru w Suwałkach przy ulicy Ogrodowej, gdzie wartość BZT5 oznaczona wynosiła średnio 
2,52 mg O2/dm3 (rys. 4). Badana woda odpowiadała II klasie czystości, czyli wodzie o dobrej 
jakości. 

Wody powierzchniowe rzeki Czarna Hańcza na stanowisku pomiarowym Sobolewo 
charakteryzowały się największymi stężeniami zanieczyszczeń BZT5 w porównaniu do wartości 
tego parametru chemicznego oznaczonego w wodach rzeki pobranych ze stanowisk badawczych 
przy ulicach Ogrodowej i Wigierskiej (rys. 4). 

Określone stężenia biochemicznego zapotrzebowania tlenu wahały się w granicach 4,56 
– 5,67 mg O2/dm3 wskazując na panujące niekorzystne warunki tlenowe w tej części rzeki (rys. 
4). Wysokie normy BZT5 zaliczały jakość wód na odcinku rzeki Czarna Hańcza przepływającej 
przez Sobolewo do III klasy czystości (tab. 1). 

 
Rysunek 4. Wartości BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznaczone w wodach rzeki 

Czarna Hańcza. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Przeprowadzano również badania wód rzeki Czarnej Hańczy w zakresie stężeń 

chemicznego zapotrzebowania tlenu - ChZT metodą dwuchromianową. Oznaczone wskaźniki na 
poszczególnych stanowiskach badawczo – pomiarowych w okresie wiosennym 2010 roku 
przedstawia (rys. 5). Najniższe stężenia ChZT, oscylujące ze średnią 24,8 O2/dm3,  zaliczały 
wody rzeki na odcinkach pomiarowych położonych na terenie miasta Suwałk (ulica Ogrodowa  
i Wigierska) do III klasy jakości wód (tab. 1). 

W związku z powyższym wody przepływające przez miasto charakteryzują się lepszą 
czystością w porównaniu do stanu jakości wód w punkcie badawczym rzeki Czarna Hańcza  
w miejscowości Sobolewo. Wartości stężenia tlenu analizowanej wody wynosiły od 34,5 do 36,7 
mg O2/dm3 (rys. 5), co odpowiada IV klasie czystości, czyli jakości wód o niezadowalającej 
jakości, gdzie wartości ChZT wskazują na znaczący wpływ oddziaływań antropogenicznych (tab. 
1). Analiza wód rzeki Czarna Hańcza wykazała duże różnice składu chemicznego uzależnione od 
miejsca poboru i czasu badanej wody. Próbki wody pobrane były w trzech różnych punktach 
pomiarowo – kontrolnych wyznaczonych na odcinku rzeki Czarna Hańcza. 
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Ocenę wartości zbadanych parametrów chemicznych, biochemicznego 
i chemicznego zapotrzebowania tlenu, klasyfikowano na podstawie  Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji 
wyników i prezentacji stanu tych wód.  

Na podstawie badań własnych chemicznych wody rzeki Czarnej Hańczy stwierdzono, że 
jakość wód odpowiada III klasie czystości, czyli wodzie o zadowalającej jakości, gdzie wartości 
wskaźników wskazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych. 

 

 
Rysunek 5. Wartości ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznaczone w wodach rzeki 

Czarna Hańcza 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Wnioski 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań własnych w celu podstawowej oceny jakości wód  
i obecnego stanu troficznego jeziora Wigry oraz rzeki Czarna Hańcza można wysunąć 
następujące wnioski: 
1. Główne akweny jeziora Wigry: Ploso Północne i Południowe, charakteryzują się różnym 

stopniem czystości wód uzależnionym od sposobu użytkowania zlewni w poszczególnych 
częściach jeziora. 

2. Oznaczone wskaźniki BZT5 i ChZT w wodach Zatoki Uklejowej w miejscowości Gawrych 
Ruda wskazują na niekorzystne warunki tlenowe panujące w południowej części jeziora, 
zaliczają wody do III klasy czystości o zadowalającej jakości 
i umiarkowanym wpływie oddziaływań antropogenicznych.  

3. Wody powierzchniowe na stanowisku badawczo – pomiarowym  w miejscowości Słupie 
(Ploso Południowe) odpowiadają III klasie jakości wód. Charakteryzują się jednak 
niższymi stężeniami zanieczyszczeń BZT5 i ChZT  w porównaniu do wartości tych 
parametrów chemicznych oznaczonych w wodach w miejscowości Gawrych Ruda.  

4. Wartości biologicznego i chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczone w wodach Plosa 
Północnego w miejscowości Stary Folwark zawierały się w I klasie czystości o bardzo 
dobrej jakości. Świadczy to o zahamowaniu tempa zanieczyszczeń 
i poprawie jakości północnej części jeziora Wigry w porównaniu do stanu jakości wód 
Plosa Południowego i Zatoki Uklejowej.  
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5. Jakość wód jeziora Wigry odpowiadała II i III klasie czystości, czyli wodzie 
o dobrej i zadowalającej jakości. 

6. Południowa część jeziora Wigry ma charakter eutroficzny, północna część odpowiada 
mezotrofii. 

7. Wody rzeki Czarna Hańcza charakteryzowały się różnym stopniem czystości 
uwarunkowanym od sposobu użytkowania zlewni na poszczególnych odcinkach rzeki. 

8. Na niski stopień zanieczyszczenia na stanowisku badawczym przy ulicy Ogrodowej 
świadczy fakt, iż rzeka Czarna Hańcza powyżej miasta Suwałki stanowi obszar ochrony 
ścisłej, pozbawiony turystyki oraz zakładów komunalnych i przemysłowych będących 
źródłem odpadów ściekowych. 

9. Niewielki wzrost wartości parametrów chemicznych stwierdzony na odcinku rzeki 
przepływającej przy ulicy Wigierskiej w porównaniu do oznaczonych stężeń wskaźników 
na stanowisku pomiarowo – kontrolnych przy ulicy Ogrodowej, może być spowodowany 
zanieczyszczeniami pochodzącymi z miasta Suwałk, tj. szlaki komunikacyjne, samochody, 
spływy z podlewania ulic, chodników itp. 

10. Decydujący wpływ na wzrost żyzności wód na odcinku rzeki Czarna Hańcza 
w miejscowości Sobolewo mają wprowadzane w tej części cieku ścieki miejskie 
pochodzące z oczyszczalni w Suwałkach. Znaczny ładunek biogenów w wodzie 
spowodowany jest również spływem ze zlewni zanieczyszczeń rolniczych, związanych  
z bliską lokalizacją szamb nad brzegami rzeki oraz nieodpowiednim zagospodarowaniem 
odpadów zwierzęcych na terenach wiejskich. 

11. Wody rzeki Czarna Hańcza mają charakter eutroficzny, gdzie oznaczane wartości 
wskaźników chemicznych wskazują na umiarkowany wpływ oddziaływań 
antropogenicznych. 

12. Wody rzeki Czarna Hańcza charakteryzowały się różnym stopniem czystości 
uwarunkowanym od sposobu użytkowania zlewni na poszczególnych odcinkach rzeki. 
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Analysis of the quality of surface waters on areas of valuable naturally 
 

Abstract 
 
The analysis of water quality of  Lake Wigry and the River Hańcza  concerned marks  of 

two oxygenic indexes: biochemical and chemical oxygen needs. According to the research,  the 
water of Lake Wigry has good and satisfactory water quality. It also has moderate level of water 
pollution and anthropogenic interaction. The water analysis  of   the River Hańcza demonstrated 
great differences in chemical composition which depend on the place of getting a sample and the 
time of  researched water. 
Keywords: biochemical oxygen needs (BZT5), chemical oxygen needs (ChZT) 
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Charakterystyka florystyczna łąk słonoroślowych 
z udziałem Dactylorhiza majalis (rchb. P.f. hunt & summerh.) 

 
Teodor Kitczak, Henryk Czyż  

 
 

Streszczenie  
 

Badania terenowe prowadzono w latach 2006-2008 na trzech obiektach różnie 
użytkowanych rolniczo w miejscowości Jarzębowi (w dorzeczy rzeki Dziwny) oraz Włodarka  
(w dorzeczu rzeki Regi). Na wydzielonych obiektach w drugiej połowie czerwca wykonano 
zdjęcia florystyczne metodą Brawn-Blanqueta.  

Obiekt pierwszy (A) położony był na glebie murszowatej właściwej, stanowił pastwisko 
nieużytkowana rolniczo porośnięta zbiorowiskiem typu Festuca rubra, obiekt drugi (B) i trzeci 
(C) położony był na glebach mułowo-murszowych (typ: gleby murszowe) stanowiły 
ekstensywnie użytkowane pastwiska, ze zbiorowiskiem typu Festuca rubra z Carex disticha oraz  
Festuca rubra. Analizowane zbiorowiska roślinne położone w warunkach znacznego 
uwilgotnienia siedliska, z udziałem Dactylorhiza majalis były bogate w gatunki roślin, w śród 
których występowało sześć gatunków słonorośli: Glaux maritima Juncus gerardi, Plantago 
maritima, Trifolium fragiferum,  Triglochin palustre,T riglochin maritimum 

W materiale glebowym pobranym z wierzchniej warstwy gleby (0-20 cm), średnio dla 
badanego terenu oraz z powierzchni bezpośrednio przylegającej do Dactylorhiza majalis, 
określono ogólnie przyjętymi metodami: pH, zawartość substancji organicznej  
i przewodnictwo elektryczne gleby. Uzyskane wyniki wykazały, że gleba ze stanowisk 
bezpośrednio przylegających do Dactylorhiza majalis charakteryzowała się wyższymi badanymi 
parametrami. 
Słowa kluczowe: użytki zielone, skład florystyczny, Dactylorhiza majalis, skład chemiczny 
gleby 

Wprowadzenie 
 

Piotrowska (1974) twierdzi, że czynnikiem ograniczającym liczbę, rodzaj i stopień 
rozprzestrzeniania się słonorośli na naszym wybrzeżu jest znikomy udział odpowiednich siedlisk, 
stwarzają względnie dogodne warunki do rozwoju roślinności halofilnej. Ważnym czynnikiem 
ograniczającym, jest też niewielkie i ponadto malejące ku wschodowi zasolenie Bałtyku. Jest ono 
odpowiednio mniejsze na lądzie, dokąd przenikanie wody jest utrudnione, a znaczne opady 
obniżają je jeszcze bardziej. Ważne jest dla tych zbiorowisk aby utrzymać stopień wilgotności 
siedlisk w określonej amplitudzie, co wpływa na stabilizację składu florystycznego zbiorowisk 
(Czyż i in. 2002). Do gatunków roślin narażonych na wyginięcie i szybko reagujących  
na wszelkie zmiany zachodzące w ekosystemie łąk, należą oprócz halofitów również gatunki  
z rodziny Orchidaceae (Szlachetko, Skakuj 1996). Dla wielu gatunków z tej rodziny, jak np. 
Dactylorhiza majalis, użytki zielone stanowią naturalne środowisko życia i rozwoju, dlatego na 
kształtowanie się ich liczebności, mają wpływ działania człowieka, a szczególnie przydatne staje 
się w tym względzie ekstensywne użytkowanie (Jagła i in. 2001, Pindel 1997). Jak podają 
Kucharska-Żądło, Sadowka-Bujak (2000) oraz Szlachetko, Skakuj (1996), gatunek Dactylorhiza 
majalis występuje w naturalnych stanowiskach mokrych łąk i wilgotnych lasów. Niewiele jest 
informacji w literaturze na temat udziału tego gatunku w składzie florystycznym halofilnych 
zbiorowisk łąkowychi. 

Celem podjętych badań była charakterystyka florystyczna halofilnych zbiorowisk 
łąkowych z udziałem Dactylorhiza majalis. 
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Materiał i metody badań 
 

Badania terenowe prowadzono w latach 2006-2008 na trzech obiektach, na których  
w runi występowały rośliny Dactylorhiza majalis i halofity. Obiekt pierwszy (A) położony był na 
glebie murszowatej właściwej, w miejscowości Jarzębowo (w dorzeczu rzeki Diwny), na którym 
od kilku lat zaprzestano użytkowania pastwiskowego. Obiekt drugi (B) i trzeci (C) położony był 
na glebach mułowo-murszowych (typ: gleby murszowe) w miejscowości Włodarka (w dolinie 
rzeki Regi), które stanowiły ekstensywnie użytkowane pastwiska. Analizowane zbiorowiska 
roślinne położone były w warunkach znacznego uwilgotnienia siedliska (tab. 2).  
Na wydzielonych obiektach w drugiej połowie czerwca wykonano zdjęcia florystyczne (48) 
metodą Klappa. Liczebność Dactylorhiza majalis wykonywano na powierzchni 100 m2. Wartość 
użytkową runi poszczególnych zbiorowisk określono na podstawie liczb wartości użytkowej (Lwu) 
według Filipka (1973), a walory przyrodnicze według liczb waloryzacyjnych (Lwp) według Oświta 
(2000). W tym samym czasie na każdym z  obiektów zostały wykonane odkrywki glebowe,  
dla określenia typu gleby oraz stopnia uwilgotnienia siedliska. 

W materiale glebowym pobranym z wierzchniej warstwy gleby (0-20 cm) badanych 
obiektów (próby zbiorcze) oraz powierzchni bezpośrednio przylegającej do Dactylorhiza majalis, 
określono: pH (w H2O i KCl), zawartość substancji organicznej (metodą wyżarzania), 
przewodnictwo elektryczne (metodą konduktometryczną).  

 

Wyniki badań i dyskusja 

 

Ruń pierwszego obiektu badań (A) składała się z 36 gatunków roślin, które tworzyły 
zbiorowisko typu Festuca rubra (tab. 1). Zbiorowisko to rozwijało się na glebie murszowatej 
właściwej, silnie uwilgotnionej, o poziomie wody gruntowej wahającym się od +5 do 10 cm  
w latach badań (tab. 2). Największy udział 42,0% runi w zbiorowisku stanowiło pięć gatunków 
traw -. Bardzo liczna w runibyła grupa ziół i chwastów, których 25 gatunków stanowiło 39,7% 
runi. Do tej grupy zaliczono Dactylorhiza majalis (0,3%), których liczebność w poszczególnych 
latach badań wynosiła - 11-14 szt. na 100 m2. W runi występowały dwa gatunki halofilne: 
Triglochin maritimum i Triglochin  palustre. Łączny udział roślin halofilnych wynosił 7,0%.. 
Udział dwóch gatunków turzyc wynosił 14,2% a trzech gatunków roślin motylkowatych  
– 5,0% runi. 

 
Tabela 1. 

Skład florystyczny runi (%) 
Floristic composition of sward (%) 

 
Obiekt Gatunek  

Species A B C 
Agrostis stolonifera  8,6 9,9 
Alopecurus pratensis  1,2 0,2 
Alopecurus geniculatus   0,5 
Anthoxantum odoratum  1,0 0,4 
Brizma media  0,2  
Calamagrostis canescens  1,7  
Deschampsia caespitosa  9,2 1,5 
Elymus repens  0,2 0,7 
Festuca pratensis 4,8 4,0 5,2 
Festuca rubra  31,0 18,7 26,8 
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Glyceria maxima  1,4  
Holcus lanatus  6,2  
Phleum pratense 2,4 0,6  
Poa pratensis 1,2 0,6  
Poa trivialis 2,6 2,0 1,5 

Razem trawy- Total grass 42,0 55,6 46,7 
Carex disticha  10,6 16,2 
Carex fusca 12,1 3,0  
Carex elata 2,1   
Carex gracilis   2,2  
Carex ovalis  2,4  
Elocharis palustris  7,0  
Juncus conglomeratus   3,2 
Juncus effusus  0,1   
Juncus gerardi*   2,2 

Razem turzyce i sity 
Total rushes and sedges 14,3 25,3 21,6 

Lathyrus pratensis 1,2   
Lotus palustris 3,6 1,0  
Trifolium fragiferum*  1,0 0,1 
Trifolium pratense  1,6  
Trifolium repens  0,7 0,2 
Vicia cracca 0,2   

Razem motylkowe 
Total leguminous 5,0 4,3 0,3 

Achillea millefolium  0,5 0,5 
Anthriscus slivestris  0,1   
Centaurea jacea 1,6   
Cerastium holosteoides  0,3 0,3 
Chrysanthemum leucanthemum 0,1   
Cirsium palustre  1,5 1,4 
Comarum palustre 2,4  0,1 
Dactylorhiza majalis 0,3 2,2 3,2 
Equisetum palustre 4,0   
Filipendula ulmaria 0,3   
Galium maritime  2,3  1,0 
Galium verum 2,7 0,7 1,2 
Geum rivale 5,0 0,2 0,7 
Glaux marityma*   1,3 
Glechoma hederacea  0,9  
Hydrocotyle vulgaris 2,0 0,3  
Lychnis flos-cuculi 0,5  1,9 
Lythrum salicaria 0,1   
Mentha aquatica 2,7  0,8 
Plantago lanceolata  0,6  
Plantago maritime*  0,4 3,5 
Polygonum persicaria  0,2 4,3 
Potentilla anserina 1,8 1,1  
Potentilla erecta 0,2   
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Ranunculus acris 0,1   
Ranunculus flammula 1,0 1,0  
Ranunculus repens 1,1 0,3 2,3 
Rumex acetosa 0,4 1,3 1,1 
Rumex crispus 0,2   
Succisa pratensis 1,5   
Triglochin maritimum* 5,0 1,4 3,6 
Triglochin  palustre* 2,0 0,7 3,1 
Urtica dioica  1,3 0,7 
Valerianella locusta 1,3  0,4 

Razem zioła i chwasty 
Total herbs and weeds 38,7 14,9 31,4 

Średnia wartość Lwu dla obiektu 3,90 4,08 3,61 
Średnia wartość Lwp dla obiektu 3,53 3,22 3,36 

*) - halofity - halophyte 
 

Drugi obiekt badań - ekstensywne pastwisko (wypasane bydłem mlecznym), położone  
na glebie mułowo murszowej, również o wysokim poziomie wody gruntowej wahającym się od 0 
do 15 cm . Ruń zbudowana była z 41 gatunków roślin tworzących zbiorowisko typu Festuca 
rubra z Carem disticha. Dominującą w nim grupą roślin były również trawy, a ich udział wynosił 
55,6% i był wyższy niż na pastwisku nie użytkowanym. W runi tego obiektu stwierdzono więcej 
gatunków z grupy turzyc i sitów – 25,3% oraz podobną ilość roślin motylkowatych – 4,3%. 
Mniejszy był w runi tego obiektu badań udział gatunków z grupy ziół i chwastów, gdzie 18 
gatunków stanowiło 14,9% zbiorowiska. W runi udział Dactylorhiza majalis stanowił 2,2%, a ich 
liczebność w poszczególnych latach badań wynosiła - 29-47 szt.8 na 100 m2.  Halofity stanowiły 
3,5%, a były to: Plantago maritime, Trifolium fragiferum, Triglochin maritimum i Triglochin  
palustre. 

Szatę roślinną trzeciego obiektu badań, użytkowanego rolniczo jako ekstensywne 
pastwisko (wypasane bydłem mlecznym), na glebie mułowo murszowej, o nieco niższym 
poziomie wody gruntowej, wahającym się od 5 do 15 cm, tworzyła zbiorowisko typu Festuca 
rubra Składało się ono z 33 gatunków roślin. Dominującą w nim grupą roślin, podobnie jak  
w poprzednim zbiorowisku, były trawy, a ich udział wynosił 46,8% i był większy niż na 
pastwisku nie użytkowanym rolniczo. W runi tego obiektu stwierdzono podobny udział 
gatunków z grupy turzyc i sitów – 21,6% oraz znacznie mniejszy udział roślin motylkowatych – 
0,3%. Znacznie większy był w runi tego obiektu udział gatumków roślin z grupy ziół chwastów -  
22 gatunki (31,3% zbiorowiska). W runi udział Dactylorhiza majalis był największy z badanych 
obiektów i stanowił 3,2%, a ich liczebność w poszczególnych latach badań wynosiła 67-83 szt.. 
Gatunki halofilne stanowiły 13,8%, a były to: Glaux marityma, Juncus gerardi, Plantago 
maritime, Trifolium fragiferum, Triglochin maritimum i Triglochin  palustre. 

Z analizy porównawczej składu florystycznego runi na poszczególnych obiektach wynika, 
iż zdecydowanie więcej gatunków roślin  halofilnych oraz Dactylorhiza majalis, występowało  
na użytku zielonym ekstensywnie użytkowanych pastwiskowo w porównaniu do obiektu  
nie użytkowanego rolniczo. Zdaniem Czyża i in. (2002), Czyża i in. (2005), Jagła i in. (2001)  
i Kostucha (1999) użytki zielone z roślinami prawnie chronionymi i rzadkimi powinny być 
ekstensywnie użytkowane, to jest koszone raz w okresie wegetacji, po przekwitnięciu storczyków 
lub ekstensywnie wypasane (najlepiej wczesną wiosną i w drugiej połowie okresu wegetacji),  
co przyczynia się utrzymaniu ich bioróżnorodności oraz zachowaniu w nich roślin prawnie 
chronionych,  w tym również halofitów,  

Z przeprowadzonych analiz chemicznych wynika, że gleba z bezpośredniego sąsiedztwa 
roślin Dactylorhiza majalis charakteryzowała się wyższym pH i przewodnictwem elektrycznym, 
oraz więkższą zawartością substancji organicznej we wszystkich badanych obiektach (tab. 2). 
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Stwierdzono tu wyższe koncentracje badanych parametrów gleby niż w zbiorczych próbkach 
badanych gleb, na poszczególnych obiektach. Jak podaje Brundrett (2002) grzyby mikoryzowe 
towarzyszące rodzinie storczyków pełnią istotną rolę w pozyskiwaniu składników odżywczych  
z gleby i odpowiadają za ich transport do roślin. Rasmussen i Whigham (2002) uważają nawet, 
że mikoryza w przypadku storczyków odpowiada za dostarczanie energii i może istotnie  
wspomagać,  a  nawet  okresowo  zastępować fotosyntezę. W  przeprowadzonych badaniach 
stwierdzono 3-krotny wzrost przewodnictwa właściwego gleb w sąsiedztwie storczyków.  
Taka prawidłowość świadczy o znacznej aktywności grzybów mikoryzowych w pełnieniu funkcji 
zabezpieczania w składniki odżywcze dla Dactylorhiza majalis. Odżywczą funkcję grzybów 
mikoryzowych podkreślają w swoich badaniach Kiepas-Kokot i Iwaniuk (2004) wobec traw  
i roślin motylkowych, rosnących nawet w silnie skażonym środowisku.  

 
Tabela 2. 

Niektóre właściwości fizykochemiczne gleby (0-20 cm). 
Some phisico-chemical properties of soil (0-20 cm). 

 
Obiekt 

A B C Wyszczególnienie 
Specification 

1 2 1 2 1 2 
Poziom wody gruntowej (cm)  
Ground water level (cm) +5 - 10 0 - 15 5 - 15 

pH (w H2O – in H2O) 
5,35 5,51 5,48 5,67 5,78 5,81 

pH (w KCl – in KCl) 
4,90 4,96 4,92 5,24 5,03 5,35 

Zawartość substancji organicznej w glebie (%) 
Content of organic matter in. soil (%) 

36,9 49,9 28,5 38,9 29,7 42,7 

Przewodnictwo elektryczne gleby (μS cm-1) 
Electrical conductivity of soil (μS cm-1) 

58,6 198,9  84,6 249,4 91,7 239,8 

1 – wartości w gleba z obiektu - values in from object soi; 2 – wartości w glebie przy storczyku –  
values in soil at orchis 

 
Wnioski 

 

1. Dactylorhiza majalis  na wszystkich obiektach występowały w zbiorowiskach roślin  
z dominującym  udziałem Festuca rubra, o małej wartości użytkowej oraz średnich walorach 
przyrodniczych. 

2. W składzie florystycznym analizowanych obiektów wystąpiło sześć gatunków halofitów - 
Glaux marityma, Juncus gerardi, Plantago maritime, Trifolium fragiferum, Triglochin 
maritimum i Triglochin  palustre, przy czym gatunkiem o największej frekwencji i udziale w 
zbiorowiskach była Triglochin maritimum. 

3. Wyniki analiz fizyko-chemicznych gleb wskazują na fakt, że Dactylorhiza majalis 
modyfikuje właściwości siedliska powodując nieznaczny wzrost wartości pH, istotne 
zwiększenie materii organicznej i przewodnictwa właściwego gleb w sąsiedztwie roślin tego 
gatunku, w porównaniu do  parametrów dla średniej próbie poszczególnych obiektów badań. 
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Floristic characterization of halophytes with  Dactylorhiza majalis (Rchb. PF Hunt & 
Summerh.) 

 
Abstract 

 
Field research was conducted in 2006-2008 at three different sites in agricultural use in 

Jarzębowi (in river basins Strange) and Włodarka (Rega river basin). In isolated places in the 
second half of June, the pictures were taken by floristic method -  Brawn-Blanquet. Object first 
(A) was located on the proper rot soil and was utilized for agricultural pasture sowed by Festuca 
rubra type, the second object (B) and third (C) was located on mud-muck soil (type: muck soil) 
were extensively managed pastures, sowed by Festuca rubra with Carex disticha and Festuca 
rubra.  

Analyzed plant communities located in substantial soil moisture conditions, with the 
participation of Dactylorhiza majalis were rich in plant species, among which occurred in six 
species of halophytes: Juncus Gerardi, Glaux maritima, Plantago maritima, Trifolium fragiferum, 
Triglochin palustre, Triglochin maritimum.  

The soil material taken from the topsoil (0-20 cm), medium for the test site and the area 
immediately adjacent to the Dactylorhiza majalis, defined by generally accepted methods: pH, 
organic matter content and macronutrients. The results showed that soil from their positons 
immediately adjacent to the Dactylorhiza majalis was characterized by higher parameters 
studied.  
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Ekotony wokół małych zbiorników wodnych w rolniczym krajobrazie 
Pojezierza Dobrzyńskiego 

 
Jan Koprowski, Andrzej Łachacz 

 
 

Streszczenie 
 

Na Pojezierzu Dobrzyńskim prowadzono badania ekotonów wokół małych zbiorników 
wodnych. Wykonano analizy archiwalnych planów z XVIII, XIX i początku XX w., obliczenia  
i porównanie zmian ze stanem współczesnym, a także wykonano zdjęcia fitosocjologiczne  
w strefach ekotonowych śródpolnych zbiorników wodnych. Ustalono, że małe zbiorniki wodne 
poddane presji rolniczej przekształcane są przynajmniej od XVIII w. Od tego czasu ich 
powierzchnia zmniejszyła się o 33,18%, a długość granic o 39,8%. Pomimo przekształceń 
ekotony pełnią ważne funkcje środowiskowe i cechują się dużym bogactwem florystycznym. 
Słowa kluczowe: mokradła, mapy archiwalne, melioracje, szata roślinna 

 
Wprowadzenie 

 
Mokradła pełnią w geochemi krajobrazu nieproporcjonalnie większą rolę niż wynika to  

z ich powierzchni. Wynika to z długość granic z terenami wyżej położonymi, na których realizuje 
się wymiana materii [Giziński, Falkowska 2003; Łachacz 2004; Hillbricht-Ilkowska 2005].  
W krajobrazie pojeziernym decyduje o tym rozbudowana sieć ekotonów. Na Pojezierzu 
Mazurskim granica między różnego typu obszarami podmokłymi a terenami suchszymi osiąga 
nawet 10 km na obszarze 1 km2 [Łachacz 2004]. Wyższy wskaźnik rozwoju długości granic 
mokradeł, z uwagi na możliwość wychwytywania biogenów i innych zanieczyszczeń, wpływa na 
mniejszą podatność wód na degradację. Dłuższa linia ekotonów wpływa na zwiększenie 
wymiany między sąsiednimi środowiskami biomasy, energii i gatunków. Siedliska ekotonów 
funkcjonują jako układy barierowe zdolne gromadzić (kumulować) lub usuwać składniki 
odpowiedzialne za eutrofizację wód, szczególnie w zlewniach rolniczych. Szerokość strefy 
przejścia zależy od gradientu uwilgotnienia terenu, zwięzłości gruntu oraz nachylenia terenu  
i wynosi najczęściej od około jednego metra do kilkudziesięciu metrów. 

 
Materiały i metody badań 

 
Badania prowadzono na Pojezierzu Dobrzyńskim, w terenie położonym głównie  

w zlewni Ruźca, od Doliny Drwęcy po Równinę Urszulewską (rys. 1). Obecnie obszar badań 
reprezentuje typowy krajobraz kulturowy z dominującym rolniczym wykorzystaniem terenu. 
Istotną częścią sieci hydrograficznej obszaru są mokradła śródpolne z małymi i zarastającymi 
zbiornikami wodnymi. Są one powszechne w obniżeniach terenu wysoczyzn, pól drumlinowych 
oraz w rynnach i innych obniżeniach subglacjalnych. Charakterystyczny wydłużony kształt  
i równoległy układ mają mokradła położone między drumlinami.  
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Rys. 1. Położenie badanego obszaru w mezoregionie Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14) 

Źródło: Kondracki [2001], zmienione 
 

Analizę zmian powierzchni małych zbiorników wodnych i otaczających je mokradeł  
na badanym terenie przeprowadzono na podstawie map archiwalnych z XVIII i XIX w., a także  
z początku XX w. oraz współczesnych map topograficznych w skali 1:25000, opublikowanych 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w układzie współrzędnych 1965. W pracy 
uwzględniono fragmenty arkuszy, obejmujących obszar Pojezierza Dobrzyńskiego (315.14) – 
arkusze nr 355.24, 355.42, 356.13, 356.31. Do szczegółowych analiz wybrano pięć obszarów  
w pobliżu następujących miejscowości: Zajeziorze, Obory, Ruże, Zbójno, Marianowo.  

W mokradłach, małych zbiornikach śródpolnych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu 
(strefach ekotonowych) zanotowano gatunki roślin naczyniowych stosując nazwy gatunkowe 
według Mirka i in. [2002]. W wyróżnionych płatach roślinnych wykonano 7 zdjęć 
fitosocjologicznych metodą Braun-Blanqueta [Wysocki, Sikorski 2002]. Nazewnictwo 
fitosocjologiczne zgodne jest z opracowaniem Matuszkiewicza [2001].  
 

Wyniki badań 
 

Przekształcenia ekotonów 
 

Na badanym obszarze można wyróżnić, biorąc pod uwagę genezę, następujące ogólne 
typy małych zbiorników wodnych, wokół których występują ekotony: 
– naturalne, jako pozostałości zagłębień w różnych formach terenu (np. zbiorniki 
śróddrumlinowe, śródmorenowe i w rynnach polodowcowych); 

– przekształcone przez człowieka: potorfia, stawy rybne, stawy młyńskie, wykopane wodopoje, 
zbiorniki gospodarcze położone przy gospodarstwach rolnych i inne; 

– zbiorniki poligenetyczne: o złożonej i często trudnej do wyjaśnienia genezie, jak pogłębiane  
   i wielokrotnie przekształcane przez człowieka zagłębienia o pierwotnie naturalnym 
   założeniu. 

Do ważniejszych form przekształceń mokradeł, w tym małych zbiorników wodnych,  
na Pojezierzu Dobrzyńskim należą: melioracje odwadniające, zasypywanie, powiększanie, 
zabudowa, zalewanie – tworzenie zbiorników retencyjnych, eksploatacja surowców (torfu), 
zanieczyszczanie (chemiczne) nawozami i środkami ochrony roślin. Szczegółowe odtworzenie 
przebiegu tego procesu, z uwagi na niedostatek źródeł archiwalnych nie jest możliwe. Również 
współczesne zmiany w związku z brakiem ewidencji i monitoringu będą w przyszłości trudne  
do odtworzenia. 

Przekształcanie małych zbiorników wodnych i otaczających je mokradeł w wyniku 
odwadniania i działalności rolniczej trwa przynajmniej od XVIII w. [Kwiatkowska 1963; 
Gładysz 1982]. W wyniku tych działań powierzchnia mokradeł zmniejszyła się co najmniej  
o 33,19%. Jednocześnie długość granic mokradeł, czyli ekotonów zmniejszyła się o 39,8%.  
Z przeprowadzonych analiz wynika, że współczesny udział mokradeł w powierzchni 5 obszarów 
badawczych wynosi 11,88% i jest mniejszy od średnej dla całej Polski, która wynosi ok. 14% 
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[Dembek i in. 2000]. Średnia długość granic mokradeł obliczona dla obszarów badawczych 
Zajeziorze, Ruże, Zbójno i Marianowo wynosi 5942 m·km-2 (Tab. 1). 

 
Tabela 1. 

Współczesna długość granic i udział mokradeł w obszarach badawczych. 
Udział mokradeł w powierzchni obszaru [%] Długość granic mokradeł 

[m·km-2] Obszar badawczy 
z lustrem wody Łącznie z lustrem wody Łącznie 

Zajeziorne 4,70 11,28 5324 11597 
Obory 2,18 14,20 nie obliczono nie obliczono 
Ruże 1,89 12,26 3304 6832 
Zbójco 1,52 12,04 1960 4518 
Marianowi 0,30 0,63 574 796 
Średnia 1,90 11,88 2781 5942 

 
Szata roślinna badanych ekotonów 

 
W tabeli 2 zestawiono zdjęcia fitosocjologiczne przedstawiające zbiorowiska olesowe, 

okrajkowe i łąkowe występujące w ekotonach otaczających mokradła. W zdjęciach 1 i 2 
dominuje zachylnik błotny Thelypteris palustris, co może uzasadniać zaliczenie ich do klasy 
Alnetea glutinosae. Pierwsze zdjęcie przedstawia inicjalną postać olsu bez gatunków 
drzewiastych. Fitocenozę tę można także zaliczyć do zespołu Thelypteridi-Phragmitetum 
wchodzącego w skład związku Magnocaricion (szuwar wielkoturzycowy). Należy zauważyć,  
że w zdjęciu nr 1 nie występuje trzcina pospolita Phragmites australis, a zespół Thelypteridi-
Phragmitetum należy do dynamicznego kręgu olsów [Matuszkiewicz 2001]. W zdjęciu drugim 
występuje olsza czarna Alnus glutinosa, brzoza brodawkowata Betula pendula i wierzba szara 
Salix cinerea. Towarzyszą im gatunki z klasy Lemnetea minoris – rzęsa drobna Lemna minor  
i z klasy Potametea – żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae, a także ze związku 
Magnocaricion – turzyca błotna Carex acutiformis.  

Przy brzegach zbiorników wodnych często występują zbiorowiska okrajkowe. Zajmują 
one ekoton – strefę przejściową między mokradłem a łąkami i polami. Jest to bardzo różnorodna 
grupa zbiorowisk roślinnych opisywanych w Polsce m.in. przez Rutkowskiego [1993] i Bosiacką 
[2008]. W tabeli 2 zestawiono zbiorowiska, w których dominują niecierpek gruczołowaty 
Impatiens glandulifera i kielisznik zaroślowy Calystegia sepium oraz zbiorowisko z udziałem 
przestępu białego Bryonia alba. Towarzyszą im gatunki z klasy Artemisietea vulgaris, w tym 
szczególnie licznie pokrzywa zwyczajna Urtica dioica i przytulia czepna Galium aparine,  
co wskazuje na dużą żyzność siedliska. Podczas badań terenowych spotkano także zbiorowiska 
welonowe z udziałem chmielu zwyczajnego Humulus lupulus, a w jednym przypadku z kanianką 
pospolitą Cuscuta europaea. Występujące w nich pnącza wspinają się po drzewach olszy czarnej, 
krzewach oraz po większych bylinach. Omawiane zbiorowiska zajmują wąskie płaty (szerokość 
1-3 m) wzdłuż granic mokradeł. Często występują w nich gatunki przechodzące z sąsiednich 
zbiorowisk, gdyż zajmują one siedliska o różnej żyzności i znacznych wahaniach poziomu wody.  

W dwóch zbiorowiskach łąkowych otaczających badane mokradła dominuje skrzyp 
błotny Equisetum palustris, któremu licznie towarzyszą gatunki z klasy Molinio-
Arrhenatheretea. W zdjęciu nr 6 występuje trzcinnik prosty Calamagrostis stricta – gatunek 
uznany za relikt glacjalny, a charakterystyczny dla związku Caricion nigrae. Przy podmokłych 
brzegach badanych zbiorników wodnych często występuje zespół Scirpetum sylvatici (tabela 2, 
zdj. 7), w którym dominował sitowie leśne Scirpus sylvaticus, a pozostałe gatunki miały 
nieznaczny udział.  

Oprócz przedstawionych w tabeli 2 zbiorowisk roślinnych, w badanych ekotonach 
częściej spotykano zespół tataraku zwyczajnego Acoretum calami oraz zespół ponikła błotnego 
Eleocharitetum palustris. Zespół Acoretum calami jest często spotykany na badanym terenie. 
Występuje zwykle przy brzegach eutroficznych zbiorników wodnych, zwłaszcza 
wykorzystywanych dawniej lub obecnie jako wodopoje. Tatarak zwyczajny w Polsce rozmnaża 
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się wyłącznie wegetatywnie, w wyniku fragmentacji kłączy. Dlatego deptanie kłączy przez bydło 
prowadzi do rozprzestrzeniania się tego gatunku. Jest to zespół ubogi florystycznie, gdyż 
stwierdzono w nim od 6 do 11 gatunków roślin. Zespół ponikła błotnego Eleocharitetum 
palustris wykształca się przy brzegach zbiorników wodnych o zmiennym poziomie wody, gdzie 
zwykle zajmuje niewielkie powierzchnie.  

Z uwagi na pełnione funkcje środowiskowe, a także częstokroć duże walory 
krajobrazowe i przyrodnicze, niektóre z badanych zbiorników wodnych wraz ze strefą ekotonową 
powinny zostać objęte ochroną. Najbardziej odpowiedną formą ochrony dla tego typu małych 
obiektów fizjograficznych jest użytek ekologiczny [Łachacz 1997].  

 
Tabela 2. 

Zbiorowiska występujące w ekotonach badanych zbiorników wodnych. 
Nr kolejny zdjęcia  1 2 3 4 5 6 7 
Data 5.08.2005 5.08.2005 20.07.2006 8.08.2009 5.08.2005 5.08.2005 8.08.2009 
Pow. zdjęcia [m2] 10 100 15 9 25 40 40 
Pokrycie warstwy krzewów [%] 0 40 0 0 0 0 0 
Pokrycie warstwy zielnej [%] 85 90 100 100 100 100 100 
Poziom wody [m] 0,0 0,0 -0,50 -0,10 -0,05 -0,20 +0,05 
Liczba gatunków w zdjęciu 7 7 7 13 23 21 9 
ChCl.: Alnetea glutinosae        
            Thelypteris palustris 4 5 · · · · · 
            Solanum dulcamara 1 + · + · · · 
            Salix cinerea (b) · 1 · · · · · 
ChCl.: Artemisietea vulgaris        
            Urtica dioica · · 2 3 · · · 
            Galium aparine · · 1 1 · · · 
            Bryonia alba · · · 4 · · · 
            Impatiens glandulifera · · 4 · · · · 
            Calystegia sepium · · 2 · · · · 
            Epilobium parviflorum · · · + · 1 · 
            Cirsium arvense · · · 2 · · · 
            Equisetum arvense · · 1 · · · · 
            Elymus repens · · · 1 · · · 
ChCl.: Molinio-Arrhenatheretea        
            Lathyrus pratensis · · · + 2 1 + 
            Phleum pratense · · 1 · 1 · · 
            Poa pratensis · · · · 1 1 · 
            Festuca rubra · · · · 2 1 · 
            Cerastium holosteoides · · · · + · · 
            Rumex acetosa · · · · + · · 
            Ranunculus acris · · · · + · · 
ChO.: Molinietalia        
            Equisetum palustre · · · · 4 3 · 
            Deschampsia caespitosa · · · · 1 + · 
            Lychnis flos-cuculi · · · · + 1 · 
            Cirsium palustre · · · · · 2 · 
Ch. et *D All.: Calthion        
            Scirpus sylvestris · · 2 + · · 5 
            Myosotis palustris · · · · + + · 
            *Geum rivale · · · · · 2 · 
            Caltha palustris · · · · · + · 
Towarzyszące:        
             Alnus glutinosa (b) · 3 · · · · · 
             Betula pendula (b) · 2 · · · · · 

1              Epilobium palustre 
             Equisetum fluviatile 

+ 
· 

· 
· 

· 
· 

· 
· 

+ 
+ 

+ 
1 + 

             Lysimachia vulgaris · + · · · 1 + 
             Typha latifolia · + · + · + · 
             Carex rostrata · · · · + 1 · 
             Lemna minor 2 · · · · · + 
             Galium palustre · · · · + + + 
Sporadyczne: 1 – Hydrocharis morsus-ranae (2), Calla palustris (1), Carex acutiformis (1); 4 – Sonchus arvensis subsp. uliginosus 

(+), Galeopsis tetrahit (+), Polygonum persicaria (+); 5 – Carex nigra (2), Carex hirta (1), Carex spicata (1), Juncus articulatus 
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(+), Eleocharis palustris (+), Lysimachia nummularia (+), Achillea millefolium (+), Potentilla anserina (+); 6 – Calamagrostis 
stricta (2), Parnassia palustris (+), Polygonum persicaria (+), Scutellaria galericulata (+); 7 – Phalaris arundinacea (+), 
Scutellaria galericulata (+). 

 
Wnioski 

 
1. Otoczenie małych śródpolnych zbiorników wodnych pełni ważne funkcje środowiskowe, 

a także przyczynia się do urozmaicenia krajobrazu rolniczego. 
2. Ekotony wokół małych zbiorników wodnych na Pojezierzu Dobrzyńskim zostały 

znacznie przekształcone w wyniku gospodarczej działalności człowieka. 
3. Ekotony otaczające mokradła i małe zbiorniki wodne cechuje duże bogactwo 

florystyczne. Są one także siedliskami rzadkich gatunków roślin. 
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Ecotones around small water bodies in agricultural landscape of Dobrzyn Lakeland 
 

Abstract 
 

The research concerning the ecotones around small water bodies was carried out in 
Dobrzyn Lakeland. The analyses of archival plans coming from 18th, 19th and the beginning of 
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20th century, calculations and comparisons of changes in relation to present state as well as 
floristic and phytosociological relations in the ecotone zones of mid-field water bodies were 
investigated. It was stated that the small water bodies under agricultural pressure have been 
transformed since 18th century. Since then their area have depleted by 33.18% and the length of 
their borders by 39.8%. Irrespective of transformations, these ecotones play important 
environmental functions with floristic richness.  
Keywords: wetlands, old-time maps, land reclamation, plant cover  
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Podstawowy skład chemiczny mięsa dzików 
 

Władysław Korzeniowski, Tomasz Żmijewski 
 
 

Streszczenie  
 

Przeprowadzono badania na 17 sztukach tusz dzików analizując w nich zawartość białka, 
tłuszczu i wody w mięśniach najdłuższych grzbietu i mięśniach szynki. 

Wykazano, że zawartość białka w mięśniach najdłuższych grzbietu jest nieznacznie 
wyższa (21,80%) niż w mięśniach szynki (21,39%), natomiast zawartość tłuszczu jest wyższa  
w mięśniach szynki (2,76%) aniżeli w mięśniach najdłuższych grzbietu (1,95%). Wykonane 
badania wykazały, że zawartość białka w mięśniach dzików jest nieznacznie wyższa niż  
w odpowiednich mięśniach trzody chlewnej. 

Udział procentowy wody w mięśniach najdłuższych grzbietu dzików kształtował się  
na poziomie 74,2%, w mięśniach szynki jest nieznacznie niższy i wynosi 73,89% 

Należy podkreślić, że wykonane badania potwierdziły fakt, że mięso z dzików jest 
mięsem chudym i o wysokiej zawartości białka. 
Słowa kluczowe: skład chemiczny mięsa, mięso dzików 

 
Przegląd piśmiennictwa 

 
Podobne różnice ilościowe jak w składzie tkankowym, ale występujące w mniejszym 

zakresie, dotyczą składu chemicznego mięsa dzików. Skład ten jest znacznie lepiej poznany, 
gdyż zajmowało się nim wielu badaczy (Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, Mojto i in. 1993, 
Uherova i in. 1992, Stankiewicz i in. 1992, Korzeniowski i in. 1991a, Wrotek, Statkiewicz 1991, 
Ristić 1987, Rede i in. 1986, Petkow 1985, Townsend i in. 1978, Smolińska 1976, Smolińska 
1975b). Według różnych autorów podstawowy skład chemiczny mięsa dzika przedstawia się 
następująco: 

 
Tabela 1. 

Skład chemiczny mięsa dzików [%] 
 
 Townsend 

i in. 1978 
Rede i in. 

1986 
Mojto i in. 

1992 
Uherova i 
In. 1992 

Smolińska 
1975b 

Smolińska 
1976 

Woda 71,8 73,3 74,29 71,5 74,55 - 
Białko 24,5 21,9 23,20 21,20 21,26 20,10 
Tłuszcz 4,1 1,5 1,49 6,30 3,16 3,16 
Popiół - - 1,02 - 1,03 - 

 
Tabela 1 (c.d.) 

 Korzenio
wski i in. 

1975 

Korzenio
wski i in. 

1991a 

Ristić i 
in. 1987 

Petkow 
1985 

Wrotek, 
Statkiewi
cz 1991 

Statkiewi
cz i in. 
1992 

Dzierżyńs
ka-

Cybulko 
1997 

Woda 73,69 71,58-
74,62 

72,50-
74,00 

73,91-
74,19 

63,6-69,0 50,0-59,0 66,5-74,5 

Białko 23,19 18,73-
21,21 

21,06-
22,39 

20,75-
21,81 

17,1-18,9 - 21,3-23,2 

Tłuszcz 1,66 3,20-7,25 3,69-5,42 2,98-4,36 9,9-17,7 22,8-34,8 0,4-3,2 
Popiół 0,96 0,88-0,97 1,02-1,11 0,96-0,98 - - 1,1 
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Zawartość podstawowych składników chemicznych w mięsie z dzików, podobnie jak  

i innych zwierząt, zależy w głównej mierze od wieku i miejsca pobrania próby (Miliński 1996, 
Korzeniowski i in. 1991a). Najcenniejszym składnikiem mięsa jest białko. Jego ilość w tkance 
mięśniowej dzików wg.  różnych autorów, waha się w granicach 17,1-24,5%. Większość badaczy 
przyjmuje, że jest ona nieco niższa niż np. w mięsie zająca (23,5-24,8), uznawanym za gatunek 
dziczyzny o najwyższej zawartości białka (Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, Uherova i in. 
1992), mimo to jednak jest znaczna i jak podają Uherova i in. 1992, zbliżona do wielkości 
uzyskiwanych w mięsie wieprzowym. Niektórzy autorzy wykazują wyższą (Dzierżyńska-
Cybulko, Fruziński 1997, Korzeniowski i in. 1991a, Ristić i in. 1987, Townsend i in. 1978, 
Smolińska 1976, Smolińska 1975b), inni zaś nieco niższą (Rede i in. 1986) zawartość białka  
w stosunku do mięsa trzody chlewnej. Generalnie jednak przeważa opinia o wyższej ilości białka 
w dziczyźnie w tym również w mięsie dzika. 

W celu lepszego określenia wartości odżywczej badanego mięsa oprócz ilościowego 
oznaczania zawartości białka zajmowano się także oceną jego, jakości. Dlatego określano w nim 
poziom kolagenu, zawierającego niepełnowartościowy skład aminokwasowy, którego udział  
w mięsie dzików wynosił ok. 9% w stosunku do białka (Korzeniowski i in. 1991a, Smolińska 
1975b) i najniższy był w najcenniejszych elementach tuszy szynce i polędwicy. Są to ilości 
zbliżone do mięsa świń o niskiej klasie, jakości (Korzeniowski i in. 1991a). Ristić i in. 1987 
podają niższe o kilka procent ilości białek łącznotkankowych. natomiast Petkow 1985 stwierdza, 
że kolagen stanowił poniżej 3% wszystkich białek, zaś Rede i in. 1986 prezentują wartości 
jeszcze niższe, porównywalne z dobrą wieprzowiną. 

W badaniach nad składem chemicznym mięsa dzików wykazano bezspornie niską 
zawartość tłuszczu w tym surowcu. Jego ilość w polędwicy i szynce wynosi ok. 1,5-3,2% (Mojto 
i in. 1993, Korzeniowski i in. 1991a, Rede i in. 1986, Petkow 1985, Towsend i in. 1979, 
Smolińska 1976, Smolińska 1975b, Korzeniowski i in. 1975) a maksymalnie 4,2% (Ristić i in. 
1987), w pozostałych elementach jest nieco wyższa 9,9-17,1% w karkówce 22,8-34,8%  
w boczku (Statkiewicz i in. 1992, Wrotek, Statkiewicz 1991). Wiąże się z tym podkreślana często 
niska kaloryczność mięsa z dzików rzędu 110-120 kcal. (Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, 
Mojto i in. 1993, Korzeniowski i in.  1991a, Smolińska 1976). 

Warto podkreślić ponadto fakt, że tłuszcz znajdujący się w mięsie dzików rozmieszczony 
jest w postaci małych skupisk w omięsnej wewnętrznej oraz pojedyńczo rozsianych małych 
komórek pomiędzy włóknami mięśniowymi. 

Średnica komórek tłuszczowych jest niewielka (25-30 μm), a różnice między mięśniami 
nieznaczne. taka lokalizacja i wielkość komórek tłuszczowych maja korzystny wpływ  
na strawność (Górska 1975a). 

Stosunkowo dobrze znany jest skład kwasów tłuszczowych tłuszczu dzików. Tym 
zagadnieniem zajmowało się wielu badaczy (Batura i in. 1996, Korzeniowski i in. 1996, 
Berrisch-Hempen 1995, Palańska i in. 1994, Petkow, Monow 1985, Townsend i in. 1979, 
Townsend i in. 1978, Korzeniowski i in. 1975). Na podstawie wyników tych badań można 
stwierdzić, że skład kwasów tłuszczowych zależał od rodzaju badanego tłuszczu.  
Tłuszcz mięśniowy dzika w zależności od elementu zawierał 58,5-62,5% kwasów 
nienasyconych, w tym 9-15% wielonienasyconych. Natomiast tłuszcz pochodzący z tkanek 
tłuszczowych charakteryzował się niższą zawartością kwasów nienasyconych. W słoninie 
stwierdzono ich ok. 52% zaś w sadle nieco mniej ok. 49%. W obu rodzajach tkanek ok. 9% 
stanowiły kwasy wielonienasycone. W porównaniu z tłuszczem świń zaobserwowano pewne 
różnice w proporcjach kwasów tłuszczowych. A mianowicie tłuszcz mięśniowy dzika zawierał 
nieco mniej kwasów nienasyconych, natomiast udział tych kwasów w tłuszczu zapasowym był  
w obu gatunków zbliżony. Występujące również różnice w zawartości poszczególnych kwasów 
tłuszczowych miedzy tłuszczami trzody chlewnej i dzików wynikają przede wszystkim z różnego 
pożywienia pobieranego przez te zwierzęta. 

W tkance mięśniowej z zawartością tłuszczu skorelowana jest ilość wody. W mięsie 
dzików wynosi ona ok. 71,5-74,5% (Mojto i in. 1993, Uherova i in. 1992, Korzeniowski i in. 
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1991a, Ristić i in. 1987, Rede i in. 1986, Petkow 1985, Townsend i in. 1978, Smolińska 1975b, 
Korzeniowski i in. 1975), a w elementach o silnym przetłuszczeniu jest niższa: 64-69%  
w karkówce, 50-59% w boczku (Statkiewicz i in. 1992, Wrotek, Statkiewicz 1991). 

O wartości odżywczej mięsa oprócz podstawowych składników decydują związki 
występujące w niewielkich ilościach takie jak witaminy i związki mineralne. Nieliczne dane 
dostępne w literaturze, dotyczące zawartości witamin, nie pozwalają w tym zakresie 
jednoznacznie ocenić mięsa dzików (Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, Bandick, Ring 1996, 
Uherova i in. 1992). Wyniki podawane przez poszczególnych autorów odbiegają  niekiedy 
znacznie od siebie, np. stwierdzona minimalna zawartość tiaminy wynosi 0,16 mg/100 g mięsa 
(Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997), zaś maksymalna 0,355 mg/100 g mięsa (Uherowa i in. 
1992).  Znaczne różnice wykazano również w ilości ryboflawiny (0,07-0,168 mg%). Zawartość 
pozostałych witamin jest jeszcze słabiej poznana i istnieją jedynie pojedyńcze doniesienia 
dotyczące ich ilości. Na występowanie tak znacznych rozbieżności bez wątpienia ma wpływ 
różna dieta zwierząt. 

Bardziej znana jest zawartość związków mineralnych w mięsie dzików, których 
całkowita ilość jest zbliżona do 1% (Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, Mojto i in. 1993, 
Korzeniowski i in. 1991a, Ristić i in. 1987, Petkow 1985, Smolińska 1975b, Korzeniowski i in. 
1975). Dziczyzna, w tym mięso dzika, zawiera więcej niektórych pierwiastków mineralnych niż 
mięso zwierząt hodowlanych. Smolińska 1975a stwierdziła, że dotyczy to szczególnie sodu (114 
mg%) i potasu (287 mg%). Inni autorzy (Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, Mojto i in. 
1993) podają zbliżoną zawartość potasu (282-329 mg%), lecz znacznie niższą sodu (61-66 
mg%). Natomiast wszyscy wymienieni badacze podkreślali niską zawartość wapnia (8,55-17 
mg%) oraz wysoką żelaza (2,01-4,1 mg%) w mięsie dzików. 

Ogólna ocena składu chemicznego mięsa dzika wykazuje, że jest to wartościowy 
surowiec mięsny zawierający niewiele tłuszczu i znaczne ilości białka. Wyższa zawartość 
niektórych pierwiastków mineralnych oraz pewnych substancji smakowych, pochodzących  
z różnorodnych pasz, ma pewien wpływ na odmienne cechy sensoryczne tego surowca 
(Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, Smolińska 1975, Smolińska 1975c). 

 
Część doświadczalna 

 
Materiał badawczy 

 
Badania przeprowadzono na 14 sztukach tusz dzików. Z każdej tuszy dzika po rozbiorze 

pobierano próbkę mięsa z mięśnia najdłuższego grzbietu w ilości około 600 g. oraz taka sama 
próbkę z mięśni szynki. Następnie każdą próbkę dokładnie mielono na maszynce do mięsa  
o średnicy oczek siatki 3 mm. Po zmieleniu próbki dokładnie mieszano i pobierano po 3 próbki 
do oznaczania białka, tłuszczu, wody oraz substancji mineralnych (popiołu). 

 
Metody badawcze 

 
Oznaczanie zawartości wody (Budsławski, Drabent 1972) 
Z dobrze rozdrobnionej średniej próbki mięsa odważono 5 g. mieszano z piaskiem  
i suszono w 1050C do uzyskania stałej masy. 

 
Oznaczanie zawartości białka (Budsławski, Drabent 1972) 
Z dobrze rozdrobnionej średniej próbki mięsa odważono 0,5 g. i oznaczano azot ogólną metodą 
Kjeldahla. Do obliczenia ilości białka stosowano przelicznik 6,25. 

 
Oznaczanie zawartości tłuszczu (Budsławski, Drabent 1972) 
Zawartość tłuszczu oznaczono metodą Soxhleta, stosując jako rozpuszczalnik eter naftowy. 
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Oznaczanie zawartości popiołu (Budsławski, Drabent 1972) 
Z dobrze rozdrobnionej średniej próbki mięsa odważano 1 g. i spalano w piecu muflowym  
w temperaturze 8000C. 

 
Analiza statystyczna wyników 

 
Wszystkie analizy wykonano w 3 powtórzeniach. Otrzymane wyniki opracowano 

statystycznie, wyliczając odchylenie standardowe, współczynnik zmienności oraz standardowy 
błąd średni. Do badania wpływu rodzaju mięśnia i czasu dojrzewania zastosowano metodę 
analizy wariancji (test F) dla  doświadczeń jedno i dwuczynnikowych. Do porównania średnich 
obiektowych wykorzystano test q SNK (Studenta-Newmana-Keulsa). Obliczenia wykonano przy 
wykorzystaniu programów komputerowych Excel oraz Statistica. 

 
Omówienie i dyskusja wyników 

 
 Uwzględniając dane z wyżej przedstawionego przeglądu piśmiennictwa, zgodnie  
z zawartymi w nich informacjami badania podstawowego składu chemicznego mięsa z dzików 
przeprowadzono na mięśniach najdłuższych grzbietu oraz na mięśniach szynki (tab. 1,2 wyk. 1). 
 

Wykres 1.  Skład chemiczny mięsa dzików [%] 
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Analizując wyniki badań dotyczących zawartości białka w mięśniach najdłuższych 

grzbietu na uwagę zasługuje wysoka ich zawartość, która wynosi średnio dla całej partii 
czternastu sztuk dzików średnio 21,80% (tab. 3). Wahania procentowego udziału tego składnika 
w badanych czternastu próbkach kształtują się od 21,12% do 22,26% (tab. 1). 

Wartości powyższe wykazują, że zawartość białka w mięśniach najdłuższych grzbietu 
jest wysoka i tylko w niewielkim stopniu waha się jego ilość co potwierdza niski współczynnik 
jego zmienności (tab. 1). 

Badania zawartości białka w mięśniach szynki wykazały, że jest ona nieznacznie niższa  
i wynosi średnio 21,39% (tab. 3) dla czternastu badanych próbek. Należy jednak podkreślić,  
że wahania procentowego udziału tego składnika w mięśniach szynki jest nieznacznie większa  
i kształtuje się na poziomie od 20,36% do 22,04% potwierdza to również wyższy współczynnik 
zmienności (tab. 2). 

W podsumowaniu wyżej przedstawionych wyników można stwierdzić, że zawartość 
białka zarówno w mięśniach najdłuższych grzbietu jak i mięśniach szynki jest wysoka i tylko  
w niewielkim stopniu ulega wahaniom. Potwierdza to, że wyżej wymienione mięśnie z dzika 
charakteryzują się wysoką zawartością białka i są bardzo cennym surowcem. 

Porównując zawartości tego składnika z zawartością białka w odpowiednich mięśniach 
uzyskiwanych z rozbioru tusz trzody należy podkreślić, że jest ona wyższa w mięśniach z dzików 
i waha się w znacznie mniejszym stopniu (Cybulko-Dzierżyńska, Fruziński 1997). 
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Na podstawie otrzymanych wyników (tab. 1,2,3) można stwierdzić, że zawartość 
tłuszczu w badanych mięśniach dzików jest niska. 

Prezentowane wyniki dotyczące zawartości tłuszczu w mięśniach najdłuższych grzbietu 
wykazują, że jego zawartość wynosi średnio 1,95% (tab. 3) i waha się dla czternastu próbek  
w przedziale od 1,54% do 2,36%. W mięśniach szynki zawartość tłuszczu jest nieznacznie 
wyższa i kształtuje się średnio z czternastu próbek na poziomie 2,76%. Rozbierzność tego 
składnika w mięśniach szynki jest wyższa aniżeli w mięśniach najdłuższych grzbietu i kształtuje 
się od 1,97% do 3,28%, świadczy o tym także wyższy współczynnik zmienności, który wynosi 
19,98% (tab. 3). 

Powyżej przedstawione wyniki zawartości tłuszczu zarówno w mięśniach najdłuższych 
grzbietu jak i mięśniach szynki z dzików wykazują, że zawierają one niższą  ilość tłuszczu, 
aniżeli odpowiednie mięśnie uzyskiwane z rozbioru tusz trzody chlewnej (Cybulko-Dzierżyńska, 
Fruziński 1997). 

Oceniając procentowy udział wody w badanych mięśniach dzików można stwierdzić,  
że jest on wysoki wynosi średnio dla mięśni najdłuższych grzbietu 74,25% i jest tylko 
nieznacznie wyższy od jej zawartości w mięśniach szynki, w których kształtuje się na poziomie 
73,89%. 

Zawartość wody w czternastu badanych próbkach w przypadku mięśnia najdłuższego 
grzbietu z dzików waha się w niewielkich granicach procentowych od 73,85% do 74,86%,  
a w przypadku mięśni szynki kształtuje się na poziomie od 73,16% do 74,86% i jest podobna  
do zawartości tego składnika w odpowiednich mięśniach trzody chlewnej. 

Udział procentowy substancji mineralnych zarówno w mięśniach najdłuższych grzbietu 
jak i mięśniach szynki jest bardzo podobny i wynosi około 1%. Wahania w zawartości tego 
składnika są bardzo niewielkie i wynoszą od 0,94% do 1,11%. Zawartość związków mineralnych 
w mięsie dzików nie różni się zasadniczo od ich ilości w odpowiednich mięśniach trzody 
chlewnej. 

Podsumowując wyżej przedstawione wyniki dotyczące składu podstawowego mięśni 
najdłuższych i mięśni szynki otrzymanych z tusz dzików należy stwierdzić, że charakteryzują się 
one wysoką zawartością białka (21, 80%, 21, 39%), która jest wyższa niż jego zawartość  
w odpowiednich mięśniach uzyskanych z rozbioru tusz trzody chlewnej. Natomiast zawartość 
tłuszczu w wyżej wymienionych mięśniach z tusz dzików jest niższa aniżeli jego zawartość  
w odpowiednich mięśniach trzody chlewnej i wynosi (1,95%, 9,76%). 

Zawartość wody wynosi w mięśniach najdłuższych grzbietu 74,25%, a w mięśniach 
szynki dzików 73,89% i praktycznie nie różni się od jej zawartości w odpowiednich mięśniach 
trzody chlewnej. Podobnie jak w przypadku zawartości wody nie stwierdzono istotnych różnic  
w zawartości substancji mineralnych w mięśniach dzika, których zawartość wynosi w jednym  
i drugim surowcu około 1% 

 
Wnioski 

 
 Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że: 

1. Zawartość białka w mięśniach najdłuższych z dzików wynosi średnio 21,80%,  
a w mięśniach szynki jest nieznacznie niższa i kształtuje się na poziomie 21,39% i jest 
niewiele wyższa aniżeli w odpowiednich mięśniach uzyskiwanych z trzody chlewnej. 

2. Mięśnie najdłuższe grzbietu z dzika cechują się niską zawartością tłuszczu wynoszącą 
średnio 1, 95%, natomiast w mięśniach szynki jego zawartość jest nieznacznie wyższa  
i wynosi 2,76%. Zawartość tego składnika jest niższa od jego ilości w odpowiednich 
mięśniach trzody chlewnej. 

3. Udział procentowy wody w mięśniach najdłuższych z dzika kształtuje się na poziomie 
74,25% a w mięśniach szynki jest tylko nieznacznie niższy i wynosi 73,89% i nie różni 
się od jej zawartości w odpowiednich mięśniach trzody chlewnej. 

4. Zawartość popiołu (substancji mineralnych) w obu mięśniach kształtuje się na poziomie 
1% i podobny jest do ich udziału w mięśniach trzody chlewnej. 
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Tabela 1.  
Skład chemiczny mięśnia najdłuższego grzbietu dzików [%]. 

 
Składnik Numer sztuki 

Woda Białko Tłuszcz Popiół 
1. 74,38 21,72 1,85 0,98 
2. 74,86 21,95 1,63 1,02 
3. 74,06 21,91 2,05 1,06 
4. 74,02 21,75 1,98 0,96 
5. 73,98 22,26 1,54 1,04 
6. 74,31 22,14 1,68 0,94 
7. 73,85 21,98 2,12 0,96 
8. 74,86 21,21 1,65 1,06 
9. 74,37 21,48 2,21 1,05 
10. 73,84 21,85 2,36 1,01 
11. 73,92 21,98 2,03 1,03 
12. 74,56 21,12 2,35 1,01 
13. 74,12 21,93 2,00 0,92 
14. 74,38 21,98 1,78 1,04 

 
x 74,25 21,80 1,95 1,01 
s 0,34 0,33 0,27 0,05 
v 0,46 1,51 13,65 4,58 

 
Tabela 2.   

Skład chemiczny mięśni szynki dzików [%]. 
 

Składnik Numer sztuki 
Woda Białko Tłuszcz Popiół 

1. 74,14 20,36 3,25 1,03 
2. 74,21 21,52 2,15 0,98 
3. 74,36 20,96 2,86 0,96 
4. 74,52 21,21 1,97 1,12 
5. 73,21 21,95 3,05 1,06 
6. 73,42 21,85 2,65 0,99 
7. 72,86 21,63 3,65 1,01 
8. 73,85 22,04 2,12 1,03 
9. 74,04 21,87 2,54 0,96 
10. 74,23 20,36 3,28 1,02 
11. 73,81 20,87 3,58 1,04 
12. 74,77 21,79 2,14 0,92 
13. 73,87 21,32 2,58 1,07 
14. 73,16 21,68 2,80 1,04 
x 73,89 21,39 2,76 1,02 
s 0,55 0,56 0,55 0,05 
v 0,75 2,63 19,98 5,08 
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Tabela 3.   
Skład chemiczny mięsa dzika [%] 

 
   

Mięsień najdłuższy grzbietu Mięśnie szynki Składnik 
x ± SEM x ± SEM 

Woda 74,25 ± 0,09 73,89 ± 0,15 
Białko 21,80 ± 0,09 21,39 ± 0,15 
Tłuszcz 1,95 ± 0,07 2,76 ± 0,15 
Popiół 1,01 ± 0,01 1,02 ± 0,01 
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Basical chemical composition of wild boar meat 
 

Abstract 
 

17 units of butcher's meat have been researched. Protein, fat and  water content  in  the 
longest muscles of spine and ham were analyzed. 

It has been proved that protein content in the longest muscles of spine is slightly higher  
(21,80%) than in ham muscles (21,39%), while fat content is higher in ham muscles  (2,76%) 
than in the longest muscles of spine (1,95%).The research demonstrated that protein content   
in wild boar muscles is slightly higher than in pigs muscles. . 

The percentage of water in the longest muscles of spine is  on the level of  muscles 
74,2%, while in ham muscles  on the level of  73,89%. 

It should be emphasized that the research confirmed  the fact that wild boar meat is low 
fat food. What is more,  it is high protein food. 
Keywords: chemical composition of meat, wild boar meat 
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Uzysk zasadniczych elementów otrzymanych z rozbioru tusz dzików 
oraz zawartości w nich mięsa, tłuszczu i kości 
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Streszczenie 
 

Przeprowadzone badania nad charakterystyką tusz dzików wykazały, ze ich wydajność 
rzeźna jest zdecydowanie niższa (59,70 – 74,9%) niż trzody chlewnej (80%). Udział skóry  
w tuszach dzików jest wyższy niż w przypadku trzody chlewnej i wynosi około 20%. 

Udział elementów zasadniczych w tuszach dzików kształtuje się następująco: szynka 
29,86%, łopatka 17,47%, schab 15,40%, boczek z żeberkami 14,51%, karkówka 10,76%, głowa 
8,69%, podgardle 2,92%. Cechą charakterystyczną składu tkankowego elementów tusz dzików 
jest niski procentowy udział tkanki tłuszczowej oraz wysoki kości. Natomiast zawartość tkanki 
mięśniowej w tym układzie nie różni się zasadniczo od jej ilości w tuszach trzody chlewnej. 
Słowa kluczowe: wydajność rzeźna, tusza dzika 
 

 
Przegląd piśmiennictwa 

 
Analizując wyniki badań dotyczące oceny wartości użytkowej dzików prowadzonych 

przez różnych autorów (Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, Miliński 1996, Iwańska i in. 
1996, Korzeniowski i in. 1991b, Ristić i in. 1987, Rede i in. 1986) można wnioskować, że dużą 
rolę w kształtowaniu się podstawowych parametrów tej oceny odgrywa masa zwierzęcia. 
Wydajność tuszy dzików waha się w granicach 59,9-74, 3% i rośnie wraz ze wzrostem ich masy. 
Podczas rozbioru uzyskuje się dużo elementów ubocznych, nieprzydatnych do celów 
spożywczych albo mało wartościowych, jak skóra, stanowiąca w zależności od masy zwierząt od 
15, 71% do 29, 38%, głowa (4, 2-8, 1%) i nogi (ok. 2, 4%) . Najwyższy procentowy udział skóry 
stwierdzono u dzików młodych o masie do 20kg oraz osobników najcięższych, szczególnie 
odyńców, co wynika z obecności pancerza ochronnego, okrywającego grubą warstwę szyjną, 
łopatki i boki zwierzęcia. 

Udział poszczególnych elementów w tuszy dzika wg różnych autorów przedstawia się 
następująco: 
 

Tabela 1. 
Udział elementów zasadniczych w tuszy dzika [%]. 

 

Element 
Łabecka, 

Gardziele
wska 1975 

Rade i in. 
1986 

Ristić i in. 
1987 

Korzeniowski 
i in. 1991b

Miliński 
1996 

Karkówka - - 13,52 9,39-12,09 11,49 
Schab 14,3 12,6 14,63 14,97-15,62 16,81 
Łopatka 30,4 13,3 19,00 17,35-18,35 21,17 
Szynka 34,9 23,4 28,70 30,17-30,44 32,79 
Boczek - - 12,40 14,42-14,64* 14,69* 
Podgardle - - 3,65 2,08-2,68 3,05 
* - boczek z żeberkami 
 

Największym elementem, podobnie jak u trzody chlewnej, jest szynka stanowiąca  
ok. 30% tuszy, kolejnym łopatka, zaś najmniejszym podgardle. Zwracają uwagę niższe wartości 
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procentowe udziału poszczególnych elementów podawane przez Rede i in. 1986 oraz nieco 
wyższe prezentowane przez Milińskiego 1996. Te ostatnie wynikają w dużej mierze z wyliczania 
przez tego autora udziału elementów w stosunku do tuszy pozbawionej głowy. Ristić i in. 1987 
podają najwyższe ze wszystkich autorów udział karkówki w tuszy, co zważywszy na największą 
masę badanych przez nich tusz, wydaje się potwierdzić tezę Korzeniowskiego i in. 1991b,  
o wzroście procentowego udziału tego elementu wraz ze wzrostem masy zwierzęcia.  
Dane podawane przez Łabecką i Gardzielewską 1975 nieco odbiegają od pozostałych wyników,  
z powodu zastosowania przez autorki odmiennego podziału tusz na elementy. Przy rozbiorze 
wyodrębniły one tylko trzy wyręby: szynkę, schab i łopatkę. Podane wyżej wyniki wykazują,  
że tusze dzików charakteryzują się nieco odmiennymi proporcjami poszczególnych elementów  
w stosunku do tusz trzody chlewnej (Kapelański i in. 1997, Wajda i in. 1995, Borzuta i in. 1994, 
Rede i in. 1986, Pezacki 1984). Dziki mają słabiej rozwinięte szybki i łopatki, co upodabnia je do 
świń ras prymitywnych. Charakterystyczny jest wysoki udział karkówki, co jak podają 
Korzeniowski i in. 1991b jest wynikiem dużego wysiłku tych mięśni przy zdobywaniu 
pożywienia oraz niski udział podgardla, co zdaniem Dzierżyńskiej-Cybulko i Fruzińskiego 1997 
świadczy o małym otłuszczeniu tusz dzików. 

Najcenniejszym składnikiem tuszy jest mięso. Najwięcej tkanki mięśniowej jest  
w elementach o najwyższej masie, szynce i łopatce. Jej ilość w tych elementach waha się  
w granicach 73, 80-78, 40% (Korzeniowski i in. 1991b, Ristić i in. 1987) . O około 10% niższą 
zawartość mięsa wykazują schab i karkówka. Udział tego składnika w półtuszy jest wysoki, 
zależy od masy zwierząt i rośnie wraz z nią od 63, 70% do 68,22% (Korzeniowski i in. 1991b). 
Stwierdzono, iż procentowy udział mięsa w tuszy dzików jest zaledwie o 1,502% niższy niż u 
świń ras mięsnych (Rede i in. 1986). 

Kolejnym składnikiem uzyskiwanym podczas dysekcji jest tkanka tłuszczowa.  
W tuszach dzików jest jej niewiele. Korzeniowski i in. 1991b podają, że jej zawartość  
w karkówce wynosi 0,74-1,83%, w łopatce 0,93-1,85%, szynce 1,14-1,70% oraz w schabie 1,97-
4,82%. Otłuszczenie całej półtuszy w zależności od masy zwierząt mieści się w przedziale 3,38-
4,28%. Nieco wyższe ilości tkanki tłuszczowej odnotowali Ristić i in. 1987, łopatka - 4,00%,  
karkówka – 5,46%, szynka – 7,39%. Badając otłuszczenie tusz dzików Rede i in. 1986 
stwierdzili, że grubość słoniny określana jako suma z dwóch punktów pomiaru była zbliżona  
z grubością słoniny u trzody ras mięsnych. Wykazany przez tego autora ponad 23% udział tkanki 
tłuszczowej w najważniejszych elementach tusz dzików, choć przewyższał dane podawane przez 
wyżej cytowanych badaczy, był jednak niższy w porównaniu z badanymi przez niego rasami 
świń. 

Uzyskane z tusz dzików części zasadnicze charakteryzują się wysokim udziałem kości. 
Dane podawane przez poszczególnych autorów różnią się między sobą dość znacznie,  
co częściowo wynika z różnego otłuszczenia analizowanych elementów oraz masy zwierząt. 
Mimo to zawartość kości w tuszach dzików jest znacznie wyższa niż w analogicznych 
elementach tusz trzody chlewnej. 

 
Tabela 2. 

Zawartość kości w elementach tuszy [%]. 
 

Dzik Świnia 
Element Korzeniowski i in. 

1991b Ristić i in. 1987 Pezacki 1984 

Szynka 19,61-22,58 15,21 8,5 
Łopatka 20,85-25,18 15,07 11,6 
Karkówka 28,49-32,00 18,95 19,3 
Schab 28,89-31,29 - 21,9 
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Podsumowując przedstawione dane dotyczące wartości użytkowej tusz dzików i składu 
tkankowego, należy wskazać na możliwość występowania znacznych różnic w omawianych 
składnikach, wynikających z rocznego cyklu biologicznego przyrody, od którego zależy rozwój 
osobniczy oraz z różnej kondycji poszczególnych zwierząt, związanej z miejscem bytowania, 
występującym tam pożywieniem i jego dostępnością. Pewien wpływ na wyniki uzyskane podczas 
dysekcji ma również wielkość oraz lokalizacja rany postrzałowej i związana z tym konfiskata, 
tzn. mięso krwawe, nienadające się do konsumpcji. Może ona stanowić od kilku do ponad 20% 
elementu, obniżając ilość uzyskanego mięsa. 

Powyższy przegląd piśmiennictwa wykazuje, że jest jeszcze wiele rozbieżności odnośnie 
danych dotyczących wartości użytkowej tusz dzików, dlatego wydaje się celowym podjęcie 
badań nad pełniejszą charakterystyką tego cennego surowca. Tym bardziej badania należy  
te uznać za zasadne, że z około 4 tys. ton pozyskiwanego w Polsce tego gatunku mięsa znaczna 
jego część jest wykorzystywana w naszym przemyśle spożywczym. 
 

Część doświadczalna 
 

Materiał badawczy 
 

Przeprowadzone badania obejmowały ocenę wartości użytkowej tusz dzików. Dokonano 
w nim podziału tusz dzików na elementy zasadnicze oraz przeprowadzono ich dysekcję. 

Badania przeprowadzono w zakładzie przetwórczym przedsiębiorstwa „Las Olsztyn” 
Spółka z o.o. Ocenie poddano 18 tusz dzików dostarczonych do w/w przetwórni w skórze, 
upolowanych przez myśliwych w województwie warmińsko-mazurskim w okresie zimowym. 
Tusze dzików w skórze cechowały się masą 19,8-51,7 kg. Po zdjęciu skóry uzyskane tusze  
w całości podzielono na elementy zasadnicze, a uzyskane elementy poddano dysekcji. 

 
Metody badawcze 

 
Podział tusz dzików na elementy 
Tuszę w skórze skórowano, a następnie dokonywano podziału na elementy zgodnie z BN-
84/9241-10. W wyniku tego uzyskiwano następujące elementy: szynka, łopatka, schab, boczek  
z żeberkami, karkówka, podgardle, głowa, skóra z dolnymi odcinkami kończyn. Uzyskane 
elementy ważono oraz wyliczano ich udział procentowy w tuszach (udział skóry wyliczano  
w stosunku do tuszy nieoskórowanej). 

 
Dysekcja elementów zasadniczych uzyskanych z rozbioru tusz dzików. 
Szynki, łopatki, schaby, boczki z żeberkami, karkówki i głowy poddano dysekcji uzyskując 
mięso, kości, tłuszcz oraz konfiskatę. Po zważeniu wyliczono procentowy udział poszczególnych 
tkanek w elemencie oraz całej tuszy. Ze względu na niewielką masę badanych tusz podczas 
dysekcji nie wyodrębniono ścięgien. 

 
Omówienie i dyskusja wyników 

 
Uzyskane w doświadczeniu wyniki, dotyczące dzików, celowo starano się omawiać, 

odnosząc je do informacji literaturowych na temat świń, pomimo pewnych istniejących różnic 
między omawianymi gatunkami spowodowanych cechami genetycznymi, odmiennością 
warunków bytowania i żywienia (Walkiewicz 1996, Baranowska, Walkiewicz 1995, Smolińska 
1976, 1975a, 1975b). Takie porównanie często spotyka się w literaturze (Schwägele i in. 1995, 
Uherova i in. 1992, Korzeniowski i in. 1991a, Korzeniowski i in. 1991b, Ristić i in. 1987, Rede  
i in. 1986, Townsend i in. 1979, 1978), a wynika ono z faktu, iż przemiany mięsa świń  
są wyjątkowo dobrze zbadane i poznane. Dlatego taki układ omawiania wyników wydawał się 
bardziej słuszny niż szukanie porównań wyłącznie z innymi gatunkami zwierząt łownych, często 
znacznie różniących się od dzika, a związanych z nimi jedynie środowiskiem występowania. 
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Uzysk zasadniczych elementów z rozbioru tusz dzików 
 
W pierwszym etapie pracy oceniano wartość użytkową tusz dzików (tab. 3, 5). Ocenie 

poddano 18 tusz w skórze o średniej masie 32,47 kg. Wahania masy występujące w badanej 
partii wynosiły od 19,8 kg. do 51,7 kg. (tab. 5). Pierwszą wykonaną czynnością było zdjęcie 
skóry. Jej masa wynosiła średnio 6,79 kg. co stanowiło 20,91% nieoskórowanej tuszy i była 
porównywalna z wartościami podawanymi przez innych autorów (Dzierżyńska-Cybulko, 
Fruziński 1997, Miliński 1996, Korzeniowski i in. 1991b, Ristić i in. 1987). Znany jest fakt, iż 
masa skóry i jej procentowy udział w tuszy zależy od wieku i masy zwierzęcia. W grupie 
zwierząt o masie 21-40 kg. wg. Milińskiego 1996, skóra stanowiła 21,59% tuszy, zaś wg. 
Korzeniowskiego i in. 1991b w grupie dzików o średniej masie ok. 30 kg. jej udział w tuszy 
wynosił 19,10%. Zbliżone wyniki uzyskali również dla dzików o większej masie (74,6 kg.) Ristić 
i in. 1987 (21,72%). Powyższe wartości wykazują też, że udział skóry w tuszy dzika jest wyższy 
aniżeli świni domowej (6-7%), gdyż jest ona grubsza i gęściej pokryta szczeciną, co wynika  
z pełnionej przez nią funkcji ochronnej. 

Po zdjęciu skóry otrzymano tusze, których średnia masa wynosiła 25,65 kg. co stanowiło 
79,00% tuszy nieoskórowanej. Udział zasadniczy elementów w tuszy przedstawia wykres 1. 

 
Wykres 1. Udział elementów zasadniczych w tuszach dzików. 
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- szynka – 29,86% 
- łopatka – 17,47% 
- schab – 15,40% 
- boczek – 14,51% 
- karkówka – 10,76% 
- głowa – 8,69% 
- podgardle – 2,92% 
 

Elementami o najwyższej masie były szynki 7,66 kg., stanowiące blisko 30% tuszy. 
Kolejnymi wyrębami pod względem wielkości były łopatki, ważące średnio 4,48 kg.,  
co stanowiło 17,47% tuszy. Masa schabów wynosiła średnio 3,95 kg. (15,40% tuszy), boczków  
z żeberkami 3,72 kg. (14,51% tuszy), karkówek 2,76 kg. (10,76%), zaś głowy 2,23 kg. (8,69%). 
Elementem o najniższej masie było podgardle (0,75 kg.) stanowiące niecałe 3% tuszy. 
Współczynniki zmienności, odnoszące się do masy poszczególnych elementów z wyjątkiem 
głowy, mieściły się w przedziale wartości 27,26-30,62% (tab. 6,7) i były zbliżone do zmienności 
masy tusz wynoszącej 28,03% (tab. 5). Natomiast znacznie wyższym współczynnikiem 
zmienności na poziomie 37,18% (tab. 7), świadczącym o dużych różnicach w masie tego 
elementu był współczynnik zmienności masy głowy. Podobną najwyższą zmienność masy tego 
elementu odnotował również Miliński 1996. Porównując uzyskane wyniki z danymi 
prezentowanymi przez innych autorów, stwierdzono podobny udział zasadniczy elementów  
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w tuszy dzików (Dzierżyńska-Cybulko, Fruziński 1997, Miliński 1996, Korzeniowski i in. 
1991b, Ristić i in. 1987). Niższe o kilka procent wartości dla szynki, łopatki i schabu uzyskali 
jedynie Rede i in. 1986. Natomiast nieco wyższe wartości procentowe podawane przez 
Milińskiego 1996, wynikają w dużej mierze z wyliczenia udziału elementów w stosunku do tuszy 
dzików pozbawionej głowy. Ponadto stwierdzono o ponad 2,5% niższym udział karkówki  
w stosunku do danych Ristića i in. 1987, co wynika z większej masy dzików badanych przez tych 
autorów. 

Uzyskane wyniki potwierdziły nieco inne proporcje elementów w tuszy dzika  
w stosunku do analogicznych elementów tuszy wieprzowej, wynikające z odmiennych warunków 
życia i sposobu zdobywania pokarmu (Kapelański i in. 1997, Wajda i in. 1995, Borzuta  
i in. 1994, Pezacki 1984). Na przykład udział karkówki charakterystycznie wynosi o ok. 3,5% 
wyższy w tuszach dzików jest, jak podają Korzeniowski i in. 1991b, wynikiem sposobu 
wyszukiwania pokarmu przez te zwierzęta. Niższy o ok. 2% udział podgardla świadczy  z kolei  
o małym otłuszczeniu tusz dzików. Procentowy udział innych elementów w tuszy dzika nie 
zawsze jest porównywalny z udziałem  analogicznych wyrobów w tuszy wieprzowej, a wynika to 
z różnic, występujących przy podziale na elementy. Niektóre wyręby, występujące w tuszy 
wieprzowej takie jak np. biodrówka czy pachwina, nie są w ogóle wyodrębniane w tuszy dzika,  
a w związku z tym inaczej przebiegają linie cięć podczas podziału tuszy. Część wydzielona  
w tuszy wieprzowej jako biodrówka w tuszy dzika wchodzi w skład szynki, zaś występująca  
w tuszy wieprzowej jako pachwina zaliczana jest do boczku z żeberkami, wpływając  
na zwiększenie procentowego udziału tych elementów. Opisane różnice powodują, że szynki 
dzika choć stanowią ok. 30% tuszy są w rzeczywistości słabiej rozwinięte niż szynki wieprzowe 
stanowiące średnio jedynie ok. 22,5% tuszy świńskiej. 

Po ustaleniu procentowego udziału poszczególnych elementów w tuszach dzików 
poddano je rozbiorowi w celu ustalenia w nich udziału mięsa, tłuszczu i kości. Szczegółowa 
dysekcja elementów tuszy dzika została poprzedzona wydzieleniem konfiskaty tj. mięsa 
otaczającego ranę postrzałową i nie nadającego się do konsumpcji ze względu na uszkodzenia 
mechaniczne, zakrwawienie i wysoką zawartość ołowiu (Monkiewicz, Janczewski 1990). 
Omawiając uzyskane wyniki, dotyczące udziału poszczególnych tkanek w elementach i w całej 
tuszy, konfiskatę doliczono do tkanki mięśniowej. Pozwoliło to uzyskać rzeczywisty obraz 
zawartości w nich mięsa, niezależnie od umiejscowienia rany postrzałowej. Przy analizie składu 
tkankowego poszczególnych elementów podano informację o występowaniu lub nie konfiskat  
i o ich wielkości. Postanowiono również zrezygnować z dysekcji podgardla, które ze względu na 
silne przetłuszczenie zaliczane jest do tkanki tłuszczowej oraz boczku zaliczanego do tkanki 
mięsnej. 

Udział poszczególnych tkanek w dysekowanych elementach przedstawiony został  
w tabeli 8. 

Wysoki udział tkanki mięśniowej charakteryzował szynkę (tab. 9), w łopatce (tab. 10) jej  
ilość była o ok. 2% niższa, zaś w karkówce o ok. 8%. Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoka 
zawartość mięsa w boczku z żeberkami, mięso z tego elementu jest jednak ze swej natury 
przetłuszczone i nieporównywalne z mięsem najwartościowszym elementów tuszy: szynki, 
łopatki i schabu. Dokonując oceny zawartości mięsa w elementach należy pamiętać, iż podana 
jest ona łącznie z występującą w nich konfiskatą (tab. 14). Jej wydzielenie zmniejsza w praktyce 
uzyskane ilości mięsa nadającego się do konsumpcji. Dotyczy to karkówek, w których konfiskata 
wynosiła średnio dla wszystkich badanych tusz 4,71%, zaś w tuszach, w których występowała 
stanowiła od 2,38% do 23,81% elementu (tab. 11), łopatek gdzie stanowiła średnio 7,14%  
od 4,23% do 22,11% elementu (tab. 10), w którym występowała oraz boczku z żeberkami 
odpowiednio średnio 7,80% od 4,88% do 28,57% elementu (tab. 12). 

Kolejnym wydzielonym podczas dysekcji składnikiem była tkanka tłuszczowa. Jej ilość 
uzyskana ze wszystkich elementów była niewielka. Najobficiej występowała w schabie, gdzie 
stanowiła 4,05% jego masy. Analizując zawartość kości zauważa się charakterystyczny ich 
bardzo duży udział w głowie, co wpływa niewątpliwie również na ich zawartość w całej tuszy. 
Znaczny udział tych tkanek wykazano także w karkówce i schabie. Najniższą procentową 
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zawartość kości stwierdzono w elementach o  najwyższej ilości mięsa tj. szynce, łopatce  
i boczku. Oceniając skład tkankowy całej tuszy dzika, należy podkreślić wysoką zawartość  
w niej mięsa i kości oraz bardzo niską ilość tłuszczu (tab. 13). 

Porównując otrzymane wyniki z danymi z literatury stwierdzono dużą zgodność  
z badaniami Korzeniowskiego i in. 1991b oraz Ristića i in. 1987. Ten ostatni wykazał jednak 
niższy o kilka procent udział kości i wyższy tłuszczu w najcenniejszych elementach tuszy. 
Natomiast Rede i in. 1986 stwierdzili w tych wyrębach znaczne ilości słoniny (17%). Wynika  
to prawdopodobnie z faktu, iż badali ono dziki zdecydowanie cięższe. Porównując skład 
tkankowy podstawowych elementów tuszy dzika i tuszy wieprzowej odnotowano zbliżoną 
zawartość mięsa, natomiast zdecydowanie wyższą zawartość kości i niższą tłuszczu  
w elementach z tuszy dzika. W stosunku do danych podawanych dla tuszy wieprzowej przez 
Pezackiego 1984, z których wynika, że zawartość kości w głowie wynosi 40%, w schabie 22%, 
szynce 8,5% zaś całej tuszy 10,7%, w omawianych badaniach dla tuszy dzika otrzymano o ponad 
100% większą zawartość kości w głowie, szynce i łopatce oraz o ok. 50% większą ilość kości  
w karkówce i schabie. Dlatego zawartość kości w całej tuszy dzika jest znacznie wyższa niż  
w tuszy wieprzowej. Odmiennie wypada porównanie poziomu tkanek tłuszczowych, których 
ilości zarówno w elementach jak i całej tuszy dzika (4,52%) są kilkakrotnie niższe niż w tuszy 
świni (ok. 30%). Przyczyna różnic jest mniejsze przetłuszczenie poszczególnych elementów, 
niska masa podgardla, a także w badanych tuszach dzików brak możliwej do wyodrębnienia  
w formie elementu słoniny. 

 
Wnioski 

 
1. Średnia wydajność rzeźna dzików wynosi 59,7% do 74,3% i jest niższa od wydajności 

trzody chlewnej 80%. 
2. Największą masę w tuszach dzików maja najcenniejsze elementy: szynka, łopatka  

i schab, których łączny udział wynosi niemal 63% tuszy. Znaczącym ilościowo 
elementem w tuszy jest również karkówka. 

3. Charakterystyczna cechą składu tkankowego elementów tusz dzików jest niski 
procentowy udział tkanki tłuszczowej oraz wysoki kości. Natomiast zawartość tkanki 
mięśniowej nie różni się w tym układzie zasadniczo od jej ilości w tuszach świń. 

 
Tabela 3. 

Charakterystyka wagowa skóry dzików. 
  

Element x ± SEM [kg] % tuszy w skórze 
Tusza w skórze 32,47 ± 2,05 100,00 
Tusza 25,65 ± 1,70 79,09 
Skóra 6,79 ± 0,42 20,91 

 
 

Tabela 4. 
Udział elementów zasadniczych w tuszach dzików. 

 
Element x ± SEM [kg] % tuszy 

Szynka 7,66 ± 0,49 29,86 
Łopatka 4,48 ± 0,31 17,47 
Schab 3,95 ± 0,28 15,40 
Boczek z żeberkami 3,72 ± 0,24 14,51 
Karkówka 2,76 ± 0,19 10,76 
Głowa 2,23 ± 0,25 8,69 
Podgardle 0,75 ± 0,05 2,92 
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Tabela 5. 
Charakterystyka wagowa skóry dzików. 

 
Tusza w skórze Skóra Tusza Nr sztuki 

[kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

27,8 
22,2 
27,0 
29,5 
23,7 
19,8 
30,0 
29,6 
37,6 
51,7 
44,6 
39,4 
29,9 
31,0 
23,8 
32,9 
45,6 
38,3 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

6,1 
5,1 
5,8 
7,0 
5,2 
4,6 
6,6 
7,0 
8,6 
11,6 
9,9 
7,8 
7,1 
6,3 
4,3 
5,4 
7,5 
6,3 

21,94 
22,97 
21,48 
23,73 
21,94 
23,23 
22,00 
23,65 
22,87 
22,44 
22,20 
19,80 
23,75 
20,32 
18,07 
16,41 
16,45 
16,45 

21,7 
17,0 
21,2 
22,5 
18,5 
15,1 
23,3 
22,6 
29,0 
40,1 
34,6 
31,6 
22,8 
24,6 
19,5 
27,5 
38,1 
32,0 

78,06 
76,58 
78,52 
76,27 
78,06 
76,26 
77,67 
76,35 
77,13 
77,56 
77,58 
80,20 
76,25 
79,35 
81,93 
83,59 
83,55 
83,55 

x 32,47 100,00 6,79 20,91 25,65 79,00 
s 8,74  1,85  7,19  
v  26,93  27,23  28,03 

 
   Tabela 6. 

Udział elementów zasadniczych w tuszach dzików. 
 

Tusza Szynka Łopatka Schab Boczek z 
żeberkami Nr 

sztuki 
[kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 

1. 21,7 100,00 6,0 27,65 3,7 17,05 3,6 16,59 3,5 16,13 
2. 17,0 100,00 5,0 29,41 3,0 17,65 2,1 12,35 2,5 14,71 
3. 21,2 100,00 6,3 29,72 3,6 16,98 3,3 15,57 2,8 13,21 
4. 22,5 100,00 6,7 29,78 3,7 16,44 3,6 16,00 3,6 16,00 
5. 18,5 100,00 6,0 32,43 3,4 18,38 2,8 15,14 3,1 16,76 
6. 15,1 100,00 4,5 29,80 2,7 17,88 2,2 14,57 2,2 14,57 
7. 23,3 100,00 7,3 31,33 4,3 18,45 3,7 15,88 2,8 12,02 
8. 22,6 100,00 6,4 28,32 4,1 18,14 3,6 15,93 3,3 14,60 
9. 29,0 100,00 9,1 31,38 5,0 17,24 4,2 14,48 4,1 14,14 
10. 40,1 100,00 12,0 29,93 7,5 18,70 6,3 15,71 6,0 14,96 
11. 34,6 100,00 9,5 27,46 5,6 16,18 5,7 16,47 5,0 14,45 
12. 31,6 100,00 8,6 27,22 5,8 18,35 5,5 17,41 4,3 13,61 
13. 22,8 100,00 7,2 31,58 4,0 17,54 3,0 13,16 3,7 16,23 
14. 24,6 100,00 7,6 30,89 4,0 16,26 3,9 15,85 3,8 15,45 
15. 19,5 100,00 5,8 29,74 3,4 17,44 3,2 16,41 2,8 14,36 
16. 27,5 100,00 8,8 32,00 4,7 17,09 3,8 13,82 3,6 13,09 
17. 38,1 100,00 10,9 28,61 7,1 18,64 5,2 13,65 5,4 14,17 
18. 32,0 100,00 10,2 31,88 5,0 15,63 5,4 16,88 4,5 14,06 

 
x 25,65 100,00 7,66 29,86 4,48 17,47 3,95 15,40 3,72 14,51 
s 7,19  2,09  1,33  1,21  1,02  
v  28,03  27,26  29,61  30,62  27,44 
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   Tabela 7.  
Udział elementów zasadniczych w tuszach dzików. 

 
Karkówka Podgardle Głowa Nr sztuki 

[kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 
1. 2,6 11,98 0,7 3,23 1,6 7,37 
2. 2,1 12,35 0,6 3,53 1,6 9,41 
3. 2,3 10,85 0,5 2,36 1,6 7,55 
4. 2,3 10,22 0,8 3,56 1,7 7,56 
5. 2,0 10,81 0,7 3,78 1,5 8,11 
6. 1,7 11,26 0,5 3,31 1,3 8,61 
7. 2,6 11,16 0,7 3,00 1,7 7,30 
8. 2,3 10,18 0,7 3,10 1,9 8,41 
9. 2,9 10,00 0,8 2,76 2,5 8,62 
10. 4,2 10,47 1,2 2,99 2,8 6,98 
11. 4,1 11,85 1,0 2,89 3,6 10,40 
12. 3,4 10,76 0,8 2,53 3,2 10,13 
13. 1,9 8,33 0,8 3,51 2,0 8,77 
14. 2,6 10,57 0,9 3,66 1,8 7,32 
15. 2,1 10,77 0,5 2,56 1,5 7,69 
16. 3,3 12,00 0,5 1,82 2,7 9,82 
17. 4,1 10,76 1,2 3,15 4,1 10,76 
18. 3,2 10,00 0,6 1,88 3,1 9,69 

x 2,76 10,76 0,75 2,92 2,23 8,69 
s 0,79 0,22 0,83  
v 28,60 29,01 37,18 

 
 

Tabela 9. 
Skład tkankowy elementów i tusz dzików. 

 
Szynka Schab 

Masa Mięso Kości Tłuszcz Masa Mięso Kości Tłuszcz 
Nr 

sztuki 
[kg] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 

1. 6,0 4,2 70,00 1,5 25,00 0,3 5,00 3,6 2,1 58,33 1,0 27,78 0,4 11,11 
2. 5,0 3,7 74,00 1,2 24,00 0,0 0,00 2,1 1,3 61,90 0,7 33,33 0,0 0,00 
3. 6,3 4,3 68,25 1,5 23,81 0,5 7,94 3,3 2,0 60,61 1,0 30,30 0,3 9,09 
4. 6,7 5,0 74,63 1,4 20,90 0,2 2,99 3,6 2,1 58,33 1,1 30,56 0,4 11,11 
5. 6,0 4,6 76,67 1,4 23,33 0,0 0,00 2,8 1,8 64,29 1,0 35,71 0,0 0,00 
6. 4,5 3,2 71,11 1,0 22,22 0,1 2,22 2,2 1,4 63,64 0,7 31,82 0,0 0,00 
7. 7,3 5,5 75,34 1,5 20,55 0,3 4,11 3,7 2,5 67,57 0,9 24,32 0,2 5,41 
8. 6,4 5,0 78,13 1,3 20,31 0,0 0,00 3,6 2,6 72,22 1,0 27,78 0,0 0,00 
9. 9,1 7,2 79,12 1,8 19,78 0,0 0,00 4,2 3,0 71,43 1,2 28,57 0,0 0,00 
10. 12,0 9,4 78,33 2,4 20,00 0,2 1,67 6,3 4,2 66,67 2,0 31,75 0,1 1,59 
11. 9,5 7,4 77,89 2,0 21,05 0,1 1,05 5,7 4,0 70,18 1,5 26,32 0,1 1,75 
12. 8,6 6,9 80,23 1,7 19,77 0,0 0,00 5,5 3,2 58,18 1,6 29,09 0,7 12,73 
13. 7,2 5,6 77,78 1,5 20,83 0,1 1,39 3,0 1,8 60,00 0,8 26,67 0,4 13,33 
14. 7,6 5,9 77,63 1,6 21,05 0,0 0,00 3,9 2,6 66,67 1,1 28,21 0,2 5,13 
15. 5,8 4,5 77,59 1,3 22,41 0,0 0,00 3,2 2,1 65,63 1,1 34,38 0,0 0,00 
16. 8,8 6,7 76,14 2,1 23,86 0,2 2,27 3,8 2,6 68,42 1,2 31,58 0,0 0,00 
17. 10,9 8,7 79,82 2,2 20,18 0,1 0,92 5,2 3,4 65,38 1,7 32,69 0,1 1,92 
18. 10,2 8,1 79,41 2,0 19,61 0,0 0,00 5,4 3,7 68,52 1,7 31,48 0,0 0,00 

x 7,66 5,88 76,76 1,63 21,28 0,12 1,57 3,95 2,58 65,32 1,18 29,87 0,16 4,05 
s 2,09 1,78 0,38 0,14 1,21 0,85 0,37 0,20  
v 27,26  30,18 23,10 122,11 30,62 33,15 31,25  126,20 
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Tabela 10. 
Skład tkankowy elementów i tusz dzików. 

Łopatka
Masa Mięso + Kości Tłuszcz Konfiskata 

Nr 
sztuki 

[kg] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 
1. 3,7 2,8 75,68 0,9 24,32 0,0 0,00 0,7 18,92 
2. 3,0 2,2 73,33 0,7 23,33 0,1 3,33 0,0 0,00 
3. 3,6 2,6 72,22 0,9 25,00 0,0 0,00 0,0 0,00 
4. 3,7 2,7 72,97 0,9 24,32 0,1 2,70 0,2 5,41 
5. 3,4 2,6 76,47 0,8 23,53 0,0 0,00 0,0 0,00 
6. 2,7 1,9 70,37 0,7 25,93 0,1 3,70 0,6 22,22 
7. 4,3 2,8 65,12 1,0 23,26 0,5 11,63 0,0 0,00 
8. 4,1 3,1 75,61 1,0 24,39 0,0 0,00 0,3 7,32 
9. 5,0 3,9 78,00 1,1 22,00 0,0 0,00 0,5 10,00 
10. 7,5 5,5 73,33 1,7 22,67 0,3 4,00 0,0 0,00 
11. 5,6 4,4 78,57 1,2 21,43 0,0 0,00 1,0 17,86 
12. 5,8 4,6 79,31 1,2 20,69 0,0 0,00 0,0 0,00 
13. 4,0 2,9 72,50 0,9 22,50 0,2 5,00 0,6 15,00 
14. 4,0 3,0 75,00 0,9 22,50 0,1 2,50 0,4 10,00 
15. 3,4 2,4 70,59 0,8 23,53 0,2 5,88 0,8 23,53 
16. 4,7 3,6 76,60 1,1 23,40 0,0 0,00 0,3 6,38 
17. 7,1 5,3 74,65 1,5 21,13 0,3 4,23 0,3 4,23 
18. 5,0 3,8 76,00 1,2 24,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

x 4,48 3,34 74,55 1,03 22,99 0,11 2,46 0,32 7,14 
s 1,33 1,04 0,26 0,14 0,32  
v 29,61 31,26 25,59 135,83 101,75 

 
Tabela 11. 

Skład tkankowy elementów i tusz dzików. 
 

Karkówka
Masa Mięso + Kości Tłuszcz Konfiskata 

 Nr 
sztuki 

[kg] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 
1. 2,6 1,9 73,08 0,7 26,92 0,0 0,00 0,0 0,00 
2. 2,1 1,4 66,67 0,6 28,57 0,1 4,76 0,5 23,81 
3. 2,3 1,6 69,57 0,7 30,43 0,0 0,00 0,0 0,00 
4. 2,3 1,7 73,91 0,6 26,09 0,0 0,00 0,2 8,70 
5. 2,0 1,4 70,00 0,6 30,00 0,0 0,00 0,0 0,00 
6. 1,7 1,2 70,59 0,5 29,41 0,0 0,00 0,0 0,00 
7. 2,6 1,9 73,08 0,7 26,92 0,0 0,00 0,2 7,69 
8. 2,3 1,6 69,57 0,7 30,43 0,0 0,00 0,3 13,04 
9. 2,9 1,8 62,07 0,9 31,03 0,1 3,45 0,0 0,00 
10. 4,2 2,9 69,05 1,2 28,57 0,0 0,00 0,1 2,38 
11. 4,1 2,9 70,73 1,2 29,27 0,0 0,00 0,1 2,44 
12. 3,4 2,4 70,59 1,0 29,41 0,0 0,00 0,0 0,00 
13. 1,9 1,3 68,42 0,6 31,58 0,0 0,00 0,2 10,53 
14. 2,6 1,6 61,54 0,9 34,62 0,1 3,85 0,0 0,00 
15. 2,1 1,3 61,90 0,7 33,33 0,0 0,00 0,0 0,00 
16. 3,3 2,3 69,70 1,0 30,30 0,0 0,00 0,3 9,09 
17. 4,1 2,7 65,85 1,2 29,27 0,2 4,88 0,4 9,76 
18. 3,2 2,2 68,75 1,0 31,25 0,0 0,00 0,0 0,00 

x 2,76 1,89 68,48 0,82 29,71 0,03 1,09 0,13 4,71 
s 0,79 0,55 0,23 0,06 0,16  
v 28,60  29,11  28,16  206,82  125,35 
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Tabela 12. 
Skład tkankowy elementów i tusz dzików. 

Boczek z żeberkami Głowa 
Masa Mięso+konfiskata Kości Konfiskata Masa Mięso Kości 

 Nr 
sztuki 

[kg] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [kg] [%] [kg] [%] 
1. 3,5 2,6 74,29 0,9 25,71 0,0 0,00 1,6 0,1 6,25 1,5 93,75 
2. 2,5 1,9 76,00 0,6 24,00 0,0 0,00 1,6 0,2 12,50 1,4 87,50 
3. 2,8 2,2 78,57 0,6 21,43 0,8 28,57 1,6 0,1 6,25 1,5 93,75 
4. 3,6 2,7 75,00 0,9 25,00 0,0 0,00 1,7 0,2 11,76 1,5 88,24 
5. 3,1 2,5 80,65 0,6 19,35 0,6 19,35 1,5 0,1 6,67 1,4 93,33 
6. 2,2 1,7 77,27 0,5 22,73 0,0 0,00 1,3 0,1 7,69 1,2 92,31 
7. 2,8 2,2 78,57 0,6 21,43 0,3 10,71 1,7 0,2 11,76 1,5 88,24 
8. 3,3 2,5 75,76 0,7 21,21 0,0 0,00 1,9 0,2 10,53 1,7 89,47 
9. 4,1 3,1 75,61 1,0 24,39 0,2 4,88 2,5 0,2 8,00 2,3 92,00 
10. 6,0 4,8 80,00 1,2 20,00 0,4 6,67 2,8 0,3 10,71 2,5 89,29 
11. 5,0 4,1 82,00 0,9 18,00 0,0 0,00 3,6 0,4 11,11 3,2 88,89 
12. 4,3 3,5 81,40 0,8 18,60 1,0 23,26 3,2 0,3 9,38 2,9 90,63 
13. 3,7 2,8 75,68 0,8 21,62 0,4 10,81 2,0 0,2 10,00 1,8 90,00 
14. 3,8 3,1 81,58 0,7 18,42 0,8 21,05 1,8 0,2 11,11 1,6 88,89 
15. 2,8 2,1 75,00 0,6 21,43 0,0 0,00 1,5 0,2 13,33 1,3 86,67 
16. 3,6 2,9 80,56 0,7 19,44 0,0 0,00 2,7 0,3 11,11 2,4 88,89 
17. 5,4 4,3 79,63 1,1 20,37 0,0 0,00 4,1 0,5 12,20 3,6 87,80 
18. 4,5 3,5 77,78 1,0 22,22 0,7 15,56 3,1 0,3 9,68 2,8 90,32 

x 3,72 2,92 78,49 0,79 21,24 0,29 7,80 2,23 0,22 9,87 2,01 90,13 
s 1,02 0,85 0,20 0,35 0,83 0,11 0,73  
v 27,44 29,19 25,31 121,02 37,18 48,82  36,46 

 
Tabela 13. 

Skład tkankowy tusz dzików. 
Tusza

Masa Mięso + Kości Tłuszcz Konfiskata 
 Nr 
sztuki 

[kg] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] 
1. 21,7 13,7 63,13 6,5 29,95 1,4 6,45 0,7 3,23 
2. 17,0 10,7 62,94 5,2 30,59 0,8 4,71 0,5 2,94 
3. 21,2 12,8 60,38 6,2 29,25 1,3 6,13 0,8 3,77 
4. 22,5 14,4 64,00 6,4 28,44 1,5 6,67 0,4 1,78 
5. 18,5 13,0 70,27 5,8 31,35 0,7 3,78 0,6 3,24 
6. 15,1 9,5 62,91 4,6 30,46 0,7 4,64 0,6 3,97 
7. 23,3 15,1 64,81 6,2 26,61 1,7 7,30 0,5 2,15 
8. 22,6 15,0 66,37 6,4 28,32 0,7 3,10 0,6 2,65 
9. 29,0 19,2 66,21 8,3 28,62 0,9 3,10 0,7 2,41 
10. 40,1 27,1 67,58 11,0 27,43 1,8 4,49 0,5 1,25 
11. 34,6 23,2 67,05 10,0 28,90 1,2 3,47 1,1 3,18 
12. 31,6 20,9 66,14 9,2 29,11 1,5 4,75 1,0 3,16 
13. 22,8 14,6 64,04 6,4 28,07 1,5 6,58 1,2 5,26 
14. 24,6 16,4 66,67 6,8 27,64 1,3 5,28 1,2 4,88 
15. 19,5 12,6 64,62 5,8 29,74 0,7 3,59 0,8 4,10 
16. 27,5 18,4 66,91 8,5 30,91 0,7 2,55 0,6 2,18 
17. 38,1 24,9 65,35 11,3 29,66 1,9 4,99 0,7 1,84 
18. 32,0 21,6 67,50 9,7 30,31 0,6 1,88 0,7 2,19 

x 25,65 16,84 65,65 7,46 29,08 1,16 4,52 0,73 2,85 
s 7,19 5,01 2,03 0,44 0,24  
v 28,03 29,72 27,25 37,73 33,07 
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Tabela 14. 
Skład tkankowy elementów z tusz dzików. 

 
Mięso + konfiskata Kości Tłuszcz Konfiskata 

Element x ± 
SEM 
[kg] 

% 
elementu 

x ± 
SEM 
[kg] 

% 
elementu 

x ± 
SEM 
[kg] 

% 
elementu 

x ± 
SEM 
[kg] 

% 
elementu 

Szynka 5,88 ± 
0,42 

76,76 1,63 ± 
0,09 

21,28 0,12 ± 
0,02 

1,57 0,0 0,00 

Łopatka 3,34 ± 
0,24 

74,55 1,03 ± 
0,07 

22,99 0,11 ± 
0,02 

2,46 0,32 ± 
0,07 

7,14 

Schab 2,58 ± 
0,21 

65,32 1,18 ± 
0,09 

29,87 0,16 ± 
0,05 

4,05 0,0 0,00 

Boczek z 
żeberkami 

2,92 ± 
0,21 

78,49 0,79 ± 
0,05 

21,24 0,0 0,00 0,29 ± 
0,07 

7,80 

Karkówka 1,89 ± 
0,14 

68,48 0,82 ± 
0,05 

29,71 0,03 ± 
0,02 

1,09 0,13 ± 
0,05 

4,71 

Głowa 0,22 ±  
0,02 

9,87 2,01 ± 
0,16 

90,13 0,0 0,00 0,0 0,00 

Podgardle 0,0 0,00 0,0 0,00 0,8 ± 
0,05 

100,00 0,0 0,00 

Tusza 16,84 
± 1,18 

65,65 7,46 ± 
0,47 

29,08 1,16 ± 
0,09 

4,52 0,73 ± 
0,05 

2,85 
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Obtaining of essential elements  from dressing the carcass of wild boar  as well as  meat,  
fat and bones content 

 
Abstract 

 
The research of  wild boar carcass showed  that its efficiency for slaughter is definitely 

lower  (59,70 – 74,9%) than pigs one (80%). The share of skin in wild boar carcass is higher than 
in the case of pigs. It is only 20%. 

The share of essential elements in wild boar carcass  is successively   29,86% for ham,  
17,47% for shoulder blade, 15,40% for loin, 14,51% for bacon with ribs, 10,76% for pork chuck, 
8,69% for head, 2,92% for dewlap. The distinctive feature of tissue elements of wild boar carcass 
is a low percentage of fat tissue and a high percentage of  of a bone. As for muscle tissue content, 
it does not differ fundamentally from its guantity in pigs carcass.   
Keywords: efficiency for slaughter, wild boar carcass 
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Streszczenie 
 

Celem podjętych badań przeprowadzonych w latach 1999-2003 była ocena wpływu 
zróżnicowanego nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego na wybrane cechy struktury 
plonu jego jakość oraz niektóre parametry biometrii zbóż. W prezentowanej pracy porównano 
trzy rośliny zbożowe uprawiane w następującym zmianowaniu: burak cukrowy, jęczmień jary, 
kukurydza oraz pszenica jara. Doświadczenie zostało założone w 1986 r. w Bałcynach  
w układzie losowanych podbloków (split-plot) w czterech powtórzeniach na glebie płowej 
typowej wytworzonej  z gliny lekkiej klasy IIIa kompleksu żytniego bardzo dobrego.  
Przed rozpoczęciem badań kg  gleby zawierał: 100,0 mg K; 53,2 mg Mg; 41,3 mg P; 7,9 g węgla 
organicznego i 0,79 g azotu ogółem, odczyn gleby był lekko kwaśny pHKCl = 6,2. Wapno  
w postaci CaO dostarczono w ilości 2,5 t ha-1 po zbiorze pszenicy jarej. Obornik był stosowany  
w dawce 40 t ha-1 co dwa lata pod burak cukrowy i kukurydzę. Jęczmień jary i pszenica jara 
uprawiane były w drugim roku po oborniku i nawożone odpowiednio następującymi dawkami  
(w kg ha-1): jęczmień - N-60; P2O5-80; K2O-80 MgO-30; pszenica jara: N-80; P2O5-80; K2O-60;  
MgO-30, natomiast kukurydza odpowiednio: N-120; P2O5-60; K2O-120; MgO-40. Obornik 
stosowany co dwa lata poprawiał takie cechy biometryczne zbóż jarych (jęczmień i pszenica) jak: 
ilość ziaren w kłosie, obsada i długość kłosów oraz wysokość roślin obniżając jednocześnie masę 
tysiąca ziaren. Wzrost dawki azotu wywierał negatywny wpływ na MTZ. Kukurydza uprawiana 
na oborniku i nawozach mineralnych charakteryzowała się wyższą masą kolb, liści i łodyg.  

 

Wprowadzenie 
 

 W warunkach glebowo-klimatycznych Polski do uzyskania dużego plonu niezbędne jest 
stosowanie intensywnego nawożenia mineralnego. Wysokie dawki nawozów mogą wywołać 
szereg skutków niezamierzonych, czasem wręcz szkodliwych. Ze wzrostem ilości wysiewanych 
nawozów po przekroczeniu tzw. „optimum” maleje efekt plonotwórczy, oraz wykorzystanie 
składników pokarmowych przez rośliny uprawne. Uzyskany przyrost plonu w wyniku 
stosowania niezrównoważonego nawożenia prowadzi często do obniżenia jakości produktu. 
Gorszy jakościowo produkt może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie konsumentów.  
Celem podjętych badań przeprowadzonych w latach 1999-2003 była ocena wpływu 
zróżnicowanego nawożenia  organiczno-mineralnego i mineralnego na wybrane cechy struktury 
plonu jego jakość oraz niektóre parametry biometrii zbóż.  
 

Materiał i metody 
 

  W prezentowanej pracy porównano trzy rośliny zbożowe uprawiane w  następującym 
zmianowaniu: burak cukrowy, jęczmień jary, kukurydza oraz pszenica jara. Doświadczenie 
zostało założone w 1986 r. w Bałcynach  układzie losowanych podbloków (split-plot)  
w czterech powtórzeniach na glebie płowej typowej wytworzonej  z gliny lekkiej klasy IIIa 
kompleksu żytniego bardzo dobrego. Przed rozpoczęciem badań kg  gleby zawierał: 100,0 mg 
K; 53,2 mg Mg; 41,3 mg P; 7,9 g węgla organicznego i 0,79 g azotu ogółem, odczyn gleby był 
lekko kwaśny pHKCl 

= 6,2. Wapno w postaci CaO  dostarczono w ilości 2,5 t ha-1 po zbiorze 
pszenicy jarej. Obornik był stosowany w dawce 40 t ha-1 co dwa lata pod burak cukrowy  
i kukurydzę. Jęczmień jary i pszenica jara uprawiane były w drugim roku po oborniku  
i nawożone mineralnie wg schematu tab. 1.  
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Tabela 1. 
Schemat nawożenia mineralnego. 

 
Jęczmień jary   Kukurydza  Pszenica jara* 

N P K Mg Nr Obiekt 

Dawka  [kg ha-1] 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

N0P0K0 
N1P1K1 
N2P1K1 
N3P1K1 
N2P1K2 
N2P1K3 
N2P1K2Mg 
N2P1K2MCa 

0   0  0* 
30   60   40*  
60  120   80* 
90  180 120* 
60  120   80* 
60  120   80* 
60  120   80* 
60  120   80* 

0*      0  
34,9* 26,2 
34,9* 26,2 
34,9* 26,2 
34,9* 26,2 
34,9* 26,2 
34,9* 26,2 
34,9* 26,2 

0       0       0* 
33,2  49,8  24,9* 
33,2  49,8  24,9* 
33,2  49,8  24,9* 
66,4  99,7  49,8* 
99,7 149,7 74,7* 
66,4  99,7  49,8* 
66,4  99,7  49,8* 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

18,1* 24,1 
18,1* 24,1 

 
Pomiary cech biometrycznych i elementów struktury plonu  dokonano podczas i po zbiorze 

zbóż. W ocenie i porównaniu grup średnich wykorzystano kontrasty nieortogonalne, których 
układ zaprezentowano w tabeli 2. Otrzymane wyniki opracowano statystycznie wykorzystując 
pakiet Statistica  v. 8.0. 

 
Tabela 2 

Układ kontrastów dla nawożenia mineralnego. 
Obiekty nawozowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Kontrasty. 

N
0P

0K
0 

N
1P

1K
1 

N
2P

1K
1 

N
3P

1K
1 

N
2P

1K
2 

N
2P

1K
3 

N
2P

1K
2M

g 

2P
1K

2M
g

C
a 

#1 - (1)(2,3,4,5,6,7,8) -7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
#2 - (2)(3,4,5,6,7,8)  -6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
#3 - (3,5,6,7,8)(4)   +1 -5 +1 +1 +1 +1 
#4 - (2,3,4)(5,6,7,8)  -4 -4 -4 +3 +3 +3 +3 
#5 - (5,7,8)(6)     +1 -3 +1 +1 
#6 - (7,8)(5)     -2  +1 +1 
#7 - (8)(7)       -1 +1 

 
Wyniki i dyskusja 

 
Masa tysiąca ziaren jęczmienia jarego w badaniach własnych wahała się od 43,3 g  

do 48,0 g. Analiza wariancji wykazała istotny wpływ obornika zastosowanego pod przedplon  
na obniżenie celności ziarniaków (rys. 1, tab. 3). Nie otrzymano natomiast udowodnionego 
działania zróżnicowanego nawożenia azotem i potasem oraz magnezu i wapnowania  
na dorodność ziarna. Podobnie Noworolnik i Sułek (1999) donoszą, że nawożenie azotem  
nie wywarło wpływu na masę tysiąca ziaren. Wzrastające dawki azotu były przyczyną obniżenia 
MTZ w systemie nawozowym z obornikiem. Analiza statystyczna metodą kontrastów 
nieortogonalnych potwierdziła istotny wpływ obornika w kreowaniu wypełnienia ziarna oraz 
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udowodniła niekorzystny wpływ najwyższej dawki azotu (tab. 3). Ta sama metoda matematyczna 
wykazała istotną różnicę w oddziaływaniu nawożenia mineralnego wnoszonego z obornikiem lub 
bez tego nawozu (istotne współdziałanie O×#1). Jest to wyraźnym wskazaniem na to,  
że w warunkach zaniechania nawożenia mineralnego bardziej dorodne ziarno uzyskano  
w zmianowaniu z obornikiem. Ważnym elementem struktury plonu jest wypełnienie kłosów.  
W przeprowadzonym doświadczeniu liczba ziaren w kłosie wahała się w granicach od 16,6  
do 20,2 (rys. 1, tab. 3).  

 
Rys. 1. Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego na elementy struktury plonu  

i cechy biometryczne jęczmienia jarego 
 

Odwrotnie niż w przypadku masy 1000 ziaren obornik istotnie zwiększał ilość ziaren  
w generatywnych organach jęczmienia jarego. Nawożenie mineralne różnicowało ilość ziaren  
w kłosie, ale analiza statystyczna nie wykazała udowodnionego wpływu. W badaniach Suwary  
i Gawrońskiej-Kuleszy (1994) nie stwierdzono różnic w liczbie nasion w kłosie po nawożeniu 
mineralnym (NPK), obornikiem i obornikiem + NPK. 

Obsada kłosów na jednostce powierzchni była istotnie wyższa w zmianowaniu  
z obornikiem w porównaniu do wyłącznego nawożenia mineralnego (rys. 1, tab. 3).  
W doświadczeniu przeprowadzonym przez Suwarę i Gawrońską-Kuleszę (1994) najwyższą 
obsadę kłosów uzyskano przy wyłącznym nawożeniu mineralnym. Zdaniem Blecharczyka (1994) 
łączne nawożenie obornikiem z NPK podwyższało liczbę kłosów na 1 m2, a zastosowanie 
samego obornika obniżyło ją. W badaniach własnych nawożenie mineralne powodowało istotne 
różnicowanie liczby kłosów na 1 m2, a największe znaczenie w tym względzie miał azot. 
Jęczmień jary wykształcał dłuższe kłosy na obiektach regularnie nawożonych obornikiem (rys. 
1). Nawożenie mineralne bez względu na system gospodarowania i kompilację składników 
nawozowych wydłużyło organy generatywne omawianej rośliny. Długość słomy uprawianego 
zboża w szerokim zakresie modyfikowana była przez obydwa czynniki doświadczalne. 
Przeprowadzone obliczenia statystyczne (kontrasty nieortogonalne) potwierdziły znaczenie działania 
obornika na tę cechę (tab. 3). 
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Tabela 3 
Wartości funkcji testowej Femp. z analizy wariancji dla elementów struktury plonu i wybranych 

cech biometrycznych jęczmienia jarego 
 

Źródło zmienności MTZ 

Ilość 
ziaren 

w 
kłosie

Obsada 
kłosó

w 

Długość 
kłosa 

Długość 
słomy 

Nawożenie organiczne (O) 579,36**  13,12*   12,38*    14,19*   14,94* 
Nawożenie mineralne (M) 

 w tym kontrasty: 
#1 (1)(2,3,4,5,6,7,8) 
#2 (2)(3,4,5,6,7,8) 
#3 (3,5,6,7,8)(4) 
#4 (2,3,4)(5,6,7,8) 
#5 (5,7,8)(6) 
#6 (7,8)(5) 
#7 (8)(7) 

    1,20 
 
  <1 
  <1 
    6,65* 
  <1 
  <1 
  <1 
  <1 

 <1 
 
   2,64 
   1,50 
 <1 
   1,99 
 <1 
 <1 
 <1 

   5,99** 
 
 28,46** 

 10,63* 
 <1 
 <1 
 <1 
 <1 
   1,51 

    5,50** 
 
  23,67** 
    8,42** 
  <1 
    2,22 
    3,13 
    1,16 
  <1 

 10,82** 
 
 54,36** 
 19,46** 
 <1 
 <1 
   1,44 
 <1 
 <1 

Nawożenie organiczne × nawożenie 
mineralne (O × M) w tym: 

O × #1 
O × #2 
O × #3 
O × #4 
O × #5 
O × #6 
O × #7 

    1,47 
 
    8,11** 
    1,46 
  <1 
  <1 
  <1 
  <1 
  <1 

    1,91 
 
  <1 
  <1 
  <1 
    1,85 
  <1 
    6,38* 
    4,01 

  <1 
 
  <1 
  <1 
  <1 
  <1 
    3,80 
  <1 
    1,33 

    1,31 
 
  <1 
    2,80 
  <1 
    3,24 
  <1 
    1,45 
  <1 

    1,03 
 
 <1 
 <1 
   3,99 
 <1 
 <1 
 <1 
 <1 

  *   - istotne przy α = 0,05 
  ** - istotne przy α = 0,01 
 

Podstawowymi elementami kształtującymi wielkość plonu ziarna pszenicy jarej są: 
obsada kłosów na jednostce powierzchni, liczba ziaren w kłosie oraz masa tysiąca ziaren (MTZ) 
– rys. 2. W omawianym doświadczeniu masa tysiąca ziaren pszenicy jarej, wahała się od 36,9 g 
do 44,6 g. Istotnie niższe wartości omawianej cechy otrzymano w zmianowaniu z obornikiem 
(średnia 39,4 g). W serii z wyłącznym nawożeniem mineralnym MTZ ukształtowała się na 
poziomie 44,0 g. Największy spadek MTZ nastąpił po najwyższej dawce azotu. W badaniach 
Mazurek i in. (1992) zmniejszenie masy tysiąca ziaren notowano dopiero po zastosowaniu 150 
kg N·ha-1. Natomiast w doświadczeniach Mazurek i in. (1999),  Noworolnika i Sułek (1999),  
nie stwierdzono istotnego wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na MTZ. Przeprowadzone 
badania wykazały bardzo silny wpływ różnicowania dawek i kompilacji składników 
pokarmowych w kreowaniu masy tysiąca ziaren (tab. 4). Oprócz azotu istotnie modyfikowały ją 
zmieniające się dawki potasu oraz magnez i wapń. W warunkach stosowania obornika otrzymano 
korzystne oddziaływanie najwyższej dawki potasu (90 kg K2O·ha-1) w stosunku do 60 kg K2O·ha-

1 (rys. 2  i tab. 4 - #O×5). 
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Rys. 2. Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego na elementy struktury plonu  

i cechy biometryczne pszenicy jarej 
 

 W przeprowadzonym doświadczeniu wypełnienie kłosów mierzone ilością w nim 
ziarniaków wahało się od 22,8 do 27,2 szt.·kłos-1 przy wyłącznym nawożeniu mineralnym  
oraz w serii z obornikiem od 24,8 do 27,5 szt.·kłos-1. Nie otrzymano istotnego wpływu obornika 
na liczbę ziarniaków w kłosie. Obsada kłosów pszenicy jarej kształtowała się od 512,5 do 790,0 
szt.·m-2. Nawożenie organiczne dawało 16,6% wzrost ilości źdźbeł kłosonośnych, a mineralne 
średnio o 24,5% zwiększyło ich liczbę. Długość kłosów charakteryzowanego zboża wahała się  
od 6,5 do 8,2 cm. Na podstawie statystycznej analizy wariancji stwierdzono istotne różnice  
w działaniu obornika i nawożenia mineralnego na długość kłosa pszenicy jarej. Długość słomy 
testowanego zboża w szerokim zakresie była modyfikowana przez obydwa czynniki 
doświadczalne (rys. 2).  Analiza statystyczna metodą kontrastów nieortogonalnych  
potwierdziła istotny wpływ obornika i nawożenia mineralnego w kształtowaniu długości źdźbła 
pszenicy jarej (tab. 4). 

Na całkowity plon kukurydzy składają się takie organy tej rośliny jak: łodygi, liście  
i kolby. Wpływ nawożenia organiczno–mineralnego i mineralnego na masę tych części roślin 
przedstawiono na rys. 3 i tab. 5.  Uzyskane wyniki wskazują, że obornik istotnie poprawia 
strukturę plonu kukurydzy. Podobne znajdujemy w badaniach Rabikowskiej (1999). Masa kolb 
wahała się w granicach od 70,0 do 265,0 g z rośliny. Korzystne działanie obornika najsilniej 
ujawniło się na obiektach bez nawozów mineralnych. Zastosowany obornik spowodował 2,7-
krotny wzrost masy kolb.  
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Tabela 4 
Wartości funkcji testowej Femp. z analiz wariancji elementów struktury plonu i cech 

biometrycznych  pszenicy jarej 

Źródło zmienności MTZ 

Ilość 
ziaren 

w 
kłosie

Obsada 
kłosó

w 

Długość 
kłosa 

Długość 
słomy 

Nawożenie organiczne (O) 162,08** 2,87 16,56*  60,45**   42,86** 
Nawożenie mineralne (M) 

 w tym kontrasty: 
#1 (1)(2,3,4,5,6,7,8) 
#2 (2)(3,4,5,6,7,8) 
#3 (3,5,6,7,8)(4) 
#4 (2,3,4)(5,6,7,8) 
#5 (5,7,8)(6) 
#6 (7,8)(5) 
#7 (8)(7) 

  26,40** 
 

   <1 
 27,90** 

112,40** 
 6,16* 

  31,30** 
    9,41** 

  5,41* 

   <1 
 

   <1 
   <1 
   <1 
   <1 
   <1 
   <1 

1,13 

    4,64** 
 

 18,98** 
 6,34* 

   <1 
1,89 
1,91 
2,66 

   <1 

  6,07** 
 

 29,63** 
 6,05* 

   <1 
1,31 

   <1 
2,58 
1,57 

   7,44** 
 

 42,81** 
   7,27** 

     1,24 
   <1 
   <1 
   <1 
   <1 

Nawożenie organiczne × 
nawożenie mineralne (O × M) 
w tym: 

O × #1 
O × #2 
O × #3 
O × #4 
O × #5 
O × #6 
O × #7 

    4,38** 
 

   <1 
3,65 

   <1 
3,24 

  15,58** 
 1,67 
 1,16 

  2,86* 
 

   7,31** 
    1,33 

3,34 
1,82 
1,20 
3,56 

  <1 

   <1 
 
   <1 
   <1 

2,29 
   <1 

1,77 
   <1 
   <1 

   <1 
 

2,72 
   <1 
   <1 
   <1 
   <1 
   <1 
   <1 

   <1 
 

 2,22 
   <1 

1,87 
   <1 
   <1 
   <1 
   <1 

  *   - istotne przy α = 0,05 
  ** - istotne przy α = 0,01 

 

Rys. 3. Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego na elementy struktury 
plonu i cechy biometryczne kukurydzy 
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Podobne zależności otrzymano dla masy liści - obornik zastosowany łącznie  
z nawożeniem mineralnym zwiększył ich masę o ponad 59% (rys. 3, tab. 5). Współdziałanie 
obornika i nawozów mineralnych korzystnie kształtowało masę liści na jednej roślinie. Jednym  
z ważnych elementów struktury plonu kukurydzy jest masa łodyg stanowiąca rusztowanie dla 
cenniejszych jej części, liści i kolb. W przeprowadzonym doświadczeniu ich masa wahała się od 
94,6 g do 250,6 g (rys. 3, tab. 5). W wyniku nawożenia organicznego w połączeniu z mineralnym 
uzyskano prawie o 57% większą ich masę. Podobnie jak dla masy liści, połączenie nawożenia 
mineralnego z organicznym wywołało większy przyrost masy łodyg. Wysokość roślin kukurydzy 
jest cechą, determinowaną co najmniej kilkoma czynnikami m.in. odmianą, obsadą roślin oraz 
nawożeniem. W warunkach prowadzonego doświadczenia jej wysokość kształtowała się od 
154,1 do 218,7 cm( rys. 3, tab. 5). Pomiary roślin dokonane bezpośrednio po zbiorze wykazały 
istotny wpływ zarówno obornika jak i nawozów mineralnych na wysokość roślin kukurydzy.  

Obornik i nawozy mineralne oraz ich współdziałanie istotnie różnicowało zawartość 
białka w testowanych roślinach uprawnych (rys. 4). Najwyższą zawartością białka 
charakteryzowały się ziarno pszenicy jarej, następnie ziarno jęczmienia jarego, a w dalszej 
kolejności zielonka z kukurydzy. Zawartość białka w ziarnie jęczmienia jarego wahała się  
od 88,7 do 102,4 g·kg-1 s.m. i była uzależniona od testowanych systemów nawożenia. Obornik 
zwiększył akumulację białka w ziarnie średnio o 4,2%.  

Kukurydza wykazywała znaczne różnice w zawartości białka zależnie od nawożenia 
organiczno-mineralnego i mineralnego. W testowanej roślinie jego akumulacja wahała się  
od 50,7 do 98,8 g·kg-1 s.m. (rys. 4). W wyniku nawożenia organicznego rośliny zgromadziły 
średnio o 29,1% więcej omawianego składnika.  Mazur (1991) w swych badaniach również 
wykazał znaczny wzrost zawartości białka pod wpływem nawożenia obornikiem i NPK. 
Koncentracja białka wzrastała pod wpływem nawożenia azotowego, podobne zależności  
w swych badaniach otrzymali Buniak i in. (1996). Efekt ten bardzo silnie zaznaczył się  
w systemie gospodarowania bez obornika. 

 
Tabela 5. 

Wartości funkcji testowej Femp. z analiz wariancji elementów struktury plonu kukurydzy 
 i cechy biometrycznej. 

Źródło zmienności Masa kolb Masa liści Masa 
łodyg 

Wysokość 
roślin 

Nawożenie organiczne (O) 21,92*  36,00**   34,86** 12,64* 
Nawożenie mineralne (M) 

 w tym kontrasty: 
#1 (1)(2,3,4,5,6,7,8) 
#2 (2)(3,4,5,6,7,8) 
#3 (3,5,6,7,8)(4) 
#4 (2,3,4)(5,6,7,8) 
#5 (5,7,8)(6) 
#6 (7,8)(5) 
#7 (8)(7) 

    4,67** 
 

  22,48** 
2,07 
3,03 
2,31 

 <1 
 <1 

1,08 

   5,25** 
 

  26,86** 
3,16 

  12,57** 
1,67 

    <1 
    <1 
    <1 

    5,50** 

 
 22,47** 

    <1 
    <1 

1,95 
2,60 

    <1 
  11,28** 

  11,34** 
 

  68,16** 
  6,48* 

     <1 
 2,26 

     <1 
 1,49 

     <1 
Nawożenie organiczne × nawożenie 

mineralne (O × M) w tym: 
O × #1 
O × #2 
O × #3 
O × #4 
O × #5 
O × #6 
O × #7 

2,00 
 

2,36 
    <1 

1,80 
3,67 
1,24 
3,61 

    <1 

  2,63* 
 

    <1 
    <1 

3,56 
    <1 

2,82 
1,71 

    <1 

    3,00* 
 

  <1 
  <1 
    3,04 
  <1 
  <1 
    7,71** 
    6,13* 

    3,18** 
 

  15,40** 
1,85 

     <1 
     <1 

 1,96 
     <1 
     <1 

          *   -  istotne przy α = 0,05   
          ** -  istotne przy α = 0,01 
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 Pszenica jara zawierała w ziarnie od 124,8 do 170 g·kg-1 s.m. białka ogólnego. Obornik 
zwiększał średnio o 14,5% koncentrację białka w ziarnie omawianego zboża. Wzrastające 
poziomy nawożenia azotowego w obydwu testowanych systemach nawozowych wpływały na wzrost 
akumulacji tego składnika. Podobne zależności pod wpływem wzrastających dawek azotu uzyskali 
również Fatyga  i  in. (1994). Magnez zastosowany bez nawozu gospodarskiego zwiększył 
koncentrację białka (wzrost o 13,5%), a w połączeniu z nim obniżył o 6,1%. Wapnowanie wykonane na 
początku rotacji w serii z obornikiem nieznacznie zwiększało jego koncentrację (o 1,4%), a bez tego 
nawozu znacząco go obniżało (spadek o 15,2%). 

Rys. 4. Wpływ nawożenia organiczno-mineralnego i mineralnego na zawartość białka 
ogólnego roślin uprawnych [ g·kg-1 s.m.] 

 
Wnioski 

 
1. Obornik stosowany co dwa lata poprawiał takie cechy biometryczne zbóż jarych (jęczmień  

i pszenica) jak: ilość ziaren w kłosie, obsada i długość kłosów oraz wysokość roślin 
obniżając jednocześnie masę tysiąca ziaren.  

2. Wzrost dawki azotu wywierał negatywny wpływ na MTZ.  
3. Kukurydza uprawiana na oborniku i nawozach mineralnych charakteryzowała się wyższą 

masą kolb, liści i łodyg. 
4. Obornik w połączniu z nawozami mineralnymi zwiększał  koncentrację białka  

w testowanych  roślinach. 
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Influence of diversified organic-mineral and mineral fertilization on the chosen elements 

of yield structure, quality and biometric features of grains 
 

Abstract 
 

The aim of the studies carried out in 1999-2003 was to assess the influence of diversified 
organic-mineral and mineral fertilization on the chosen elements of yield structure, quality and 
some biometric features of grains. The three corny plants grown in following rotation: sugar beet, 
spring barley, maize and spring wheat were compared. The experiment was established in1986 in 
Bałcyny using the random sub block system (split-plot) in four repetitions on Orthic Luvisol 
developed from light loam. Before the studies were started, 1 kg of soil was composed of 100.0 
mg K, 53.2 mg Mg, 41.3 mg P, 7.9 g organic carbon and 0.79 g total nitrogen. The pH of soil was 
slightly acid pHKCl = 6.2. CaO was supplied in the quantity of 2.5 t ha-1 after the harvest of spring 
wheat. The farmyard in the quantity of 40 t ha-1 was applied to the crop of sugar beet and maize 
every second year. Spring barley and spring wheat were grown in two years after farmyard 
application and they were fertilized by following doses (kg ha-1), respectively: barley N-60; P2O5-
80; K2O-80 MgO-30; spring wheat: N-80; P2O5-80; K2O-60; MgO-30, and maize: N-120; P2O5-
60; K2O-120; MgO-40. FYM used every second year improved the biometric features of spring 
grains (barley and wheat) such as: the number of corns in ear, density and length of ears and 
height of plants due to mass decrease of thousands of corns. The increase of nitrogen dose 
lowered mass of thousands of corns. The maize grown on the farmyard and mineral fertilizers 
was characterized by the higher corn-cob, leaves and stems mass. 
Key words: spring barley, maize, spring wheat, FYM,  biometric features, fertilizers 
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Streszczenie 
 

Celem pracy było przedstawienie warunków agroekologicznych województwa podla-
skiego. Warunki klimatyczne występujące w województwie podlaskim decydują o wykorzystaniu 
przestrzeni produkcyjnej a także o doborze gatunków roślin uprawnych jak i również o poziomie 
uzyskiwanych plonów. Cechami charakteryzującymi klimat województwa podlaskiego 
odróżniającego go od innych województw w kraju są najniższe średnie roczne temperatury 
powietrza, krótszy i później rozpoczynający się okres wegetacyjny, a także krótsze okresy lata  
i jesieni. 

Gleby województwa podlaskiego należą do gleb o niskiej produkcyjności, (znaczna 
część gruntów należy do niższych klas bonitacyjnych), co wiąże się z ograniczeniami w uprawie 
gatunków o wysokich wymaganiach glebowych oraz poziomie ich plonowania. W województwie 
podlaskim brak jest gleb gruntów ornych należących do I klasy, natomiast gleb klasy II jest 
zaledwie 7 ha. Gleby klasy IIIa i IIIb zajmują 8% gruntów ornych. Największy jest udział gleb 
klasy IVa i IVb a także V które stanowią łącznie 74,5% gleb gruntów ornych, a gleby klas 
najsłabszych (VI i VIz) stanowią 17,5%.  

W województwie podlaskim występuje 9 kompleksów glebowych gruntów ornych. 
Najmniejszy udział stanowią kompleksy pszenny bardzo dobry (4 ha), pszenny wadliwy 
stanowiący udział 3,8 %, zbożowy pastewny słaby 4,2% oraz zbożowo pastewny mocny 6,9%. 
Największy udział w strukturze gruntów ornych stanowią gleby kompleksu żytniego słabego 
(22,6%) oraz żytniego bardzo dobrego (19,3%). Gleby klasy I użytków zielonych również nie 
występują, natomiast gleb klasy II występuje zaledwie 46 ha, klasy III jest ich tylko 4,5%. 
Znaczny udział stanowią gleby klas IV (42%) oraz V (35%). Gleb bardzo słabych użytków 
zielonych VI i VIPz jest w województwie około 17,6%. Kompleks pierwszy TUZ stanowi 
powierzchnie 48 ha natomiast drugi 180 864 ha. a trzeci 207349 ha.  
Słowa kluczowe: warunki agroekologiczne, struktura użytkowania gleb, warunki klimatyczne 

 
Wprowadzenie 

 
Rolnictwo jest jednym z najważniejszych działów gospodarki Polski, ponieważ 

uczestniczy w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto oraz w produkcji globalnej. O dużym 
znaczeniu rolnictwa świadczy również jego (50%) udział w użytkowaniu terytorium kraju. Jest 
nie tylko ważną gałęzią w produkcji żywności do bezpośredniego spożycia przez ludzi, ale także 
producentem surowców dla wielu gałęzi przemysłu. Poza spełnianiem funkcji produkcyjnej 
rolnictwo wytwarzając produkty żywnościowe oraz surowce przemysłowe poprzez chów 
zwierząt, a także uprawę roślin ma znaczący wpływ na kształtowanie krajobrazów wiejskich oraz 
stanu środowiska, a więc rolnictwo z jednej strony wykorzystuje zasoby naturalne środowiska z 
drugiej zaś je kształtuje. Tak, więc miarą wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest 
produkcja rolna, na którą oddziaływają zarówno warunki przyrodnicze jak i ekonomiczne i którą 
możemy podzielić na dwa podstawowe działy produkcji rolniczej produkcje zwierzęcą oraz 
produkcje roślinną (Rogacki 2007). 

W przeszłości zmiany w produkcji roślinnej dotyczyły głównie przekazywania gruntów 
na cele nierolnicze oraz na skutek urynkowienia procesów gospodarki i rolnictwa. W czasach 
obecnych a także w niedalekiej przyszłości zmiany w rolnictwie będą dotyczyły głównie 
dostosowywania się do wielofunkcyjnego modelu rozwoju, w którym obok produkcji żywności 
dla ludności oraz pasz dla zwierząt będą rozwijać się inne społecznie użyteczne funkcje. Również 
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istotny wpływ na zmiany w produkcji roślinnej będą miały założenia polityki dotyczącej 
odnawialnych źródeł energii oraz rosnące z czasem coraz to większe zainteresowanie uprawą 
roślin na cele energetyczne, która spowoduje, że znaczna powierzchnia gruntów ornych,  
na których do tej pory uprawiane były rośliny zbożowe, okopowe, itp. zostanie przeznaczona pod 
uprawę rzepaku, który przetwarzany będzie na biodiesel oraz uprawę roślin przetwarzanych  
na bioetanol oraz paliwa stałe (Kuś i in. 2006). 

Wartość produkcji roślinnej w Polsce w 2007 roku stanowiła (55,3%) wartości globalnej 
produkcji rolniczej. Kryterium, które jest obecnie stosowane do oceny poziomu rozwoju 
rolnictwa oraz które jest miarą kultury rolnej określa się jako wydajność produkcji roślinnej, 
którą wyraża się w plonach wybranych gatunków roślin jak i również w plonach 
przeliczeniowych w jednostkach zbożowych. Z kolei miarą wykorzystania rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej jest relacja rzeczywiście uzyskanej produkcji z hektara do realnie możliwej  
do osiągnięcia  (Krasowicz 2002).  

Warunki klimatyczno - glebowe a także ekonomiczno - gospodarcze są czynnikami, 
które decydują w szczególny sposób o poziomie a także strukturze produkcji roślinnej. Są one 
jedną z podstawowych cech tej gałęzi produkcji której efektem jest  regionalne zróżnicowanie 
pod względem powierzchni zasiewów, poziomie plonowania  oraz produkcji głównych 
ziemiopłodów (Harasim 2009, Jaśkiewicz 2006, Księżak 2006, Księżak i Kopiński 2006, Kuś 
2002, Nowacki 2009).  

Celem pracy było przedstawienie warunków agroekologicznych województwa 
podlaskiego. 

 
Materiał i metody 

 
Materiałami źródłowymi były dane statystyczne znajdujące się w opracowaniach Urzędu 

Statystycznego w Białymstoku pod tytułem „Produkcja roślinna w województwie podlaskim” 
oraz „Rolnictwo w województwie podlaskim” w latach 2000 – 2008, a także informacje zawarte 
w literaturze dotyczące województwa podlaskiego. Wykorzystano także dane  zawarte  
w  opracowaniu Biesiackiego i in (2004) „Ocena warunków przyrodniczych do produkcji rolnej 
woj. Podlaskie”. W pracy podjęto analizę warunków klimatyczno-glebowych takich jak gleba, 
temperatura powietrza, opady atmosferyczne, a także długość okresu wegetacyjnego, które mają 
wpływ na produkcje roślinną.  
 

Charakterystyka województwa podlaskiego 
 

Województwo podlaskie powstało w wyniku reform administracyjnych 
przeprowadzonych w Polsce w 1999 roku (rys 1). Utworzone zostało z trzech byłych 
województw: białostockiego, łomżyńskiego oraz suwalskiego. Podlaskie od północnego wschodu 
graniczy z Litwą a od strony wschodniej z Białorusią natomiast do zachodu sąsiadującym 
województwem jest warmińsko – mazurskie i mazowieckie a także na niewielkim odcinku 
graniczy z lubelskim. Obszar Podlaskiego to 20180 km2, co w strukturze powierzchni 
administracyjnej kraju stanowi 6,5% (Stefaniak i Jamiołkowska 2002).  
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Rys. 1. Województwo podlaskie 

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_podlaskie 
 

W wyniku nowego podziału administracyjnego podlaskie zostało podzielone na 17 
powiatów samorządowych, 14 powiatów ziemskich oraz 3 grodzkie. W podlaskim jest 3272 wsi, 
3307 sołectw, 118 gmin a w tym (80 wiejskich, 25 gminy wiejsko – miejskie oraz 13 gmin 
miejskich) ponadto wyodrębnione jest 38 miast. Obszar województwa zamieszkuje około 1191 
925 osób, z czego 57,7 % żyje w miastach (http://pl.wikipedia.org/wiki ).  

Województwo podlaskie położone jest 150 metrów nad poziomem morza, w krainie 
Niziny Podlaskiej oraz Pojezierza Suwalskiego. Cechą charakterystyczną województwa  
są specyficzne walory przyrodnicze oraz krajobrazowe. Południowa część województwa  
z dolinami Narwi i Bugu porośnięta jest lasami, z kolei atutem części północnej są malownicze 
tereny pełne wzniesień oraz jezior. Unikatowe okazy flory, fauny oraz występowanie 
największego w Europie kompleksu bagien i puszcz nadają specyficzny charakter tego miejsca  
i świadczą o tym, że środowisko przyrodnicze w tym regionie zachowało naturalności tych 
miejsc. Ochroną prawną w województwie objętych jest około (32%) powierzchni województwa 
w tym: Parki Narodowe (Białowieski, Biebrzański, Narwiański oraz Wigierski), Parki 
krajobrazowe (Suwalski, Puszczy Knyszyńskiej oraz Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny 
Narwi), 83 rezerwaty przyrody, a także 13 obszarów chronionego krajobrazu i prawie 2000 
pomników przyrody  (Stefaniak i Jamiołkowski 2002). 

 
Warunki glebowe i struktura ich użytkowania 

 
Na powierzchnię ogólną województwa podlaskiego, (20 187,01 ha), składają się użytki 

rolne, których powierzchnia zajmuje obszar około 1127,5 tys ha, co stanowi (55,7 %) ogólnej 
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powierzchni gruntów województwa. W skład powierzchni ogólnej województwa podlaskiego 
wchodzą grunty orne o powierzchni 720746 ha, sady zajmujące powierzchnię 4927 ha, łąki - 
275878 ha, pastwiska - 113478 ha, pozostałe - 12485 ha, lasy i grunty leśne - 620191 ha, 
pozostałe grunty i nieużytki -270 832 ha (rol. w woj. podlaskim w 2008 r).  

W województwie podlaskim największy udział w strukturze użytków rolnych zajmują 
grunty orne, które stanowią 35,4 % ogólnej powierzchni użytków rolnych. Największy udział 
gruntów ornych występuje w powiatach siemiatyckim oraz w wysokomazowieckim,  
a najmniejszy w powiatach monieckim, augustowskim oraz grajewskim, ponieważ w tych trzech 
powiatach w strukturze użytków rolnych największy jest udział użytków zielonych. Udział 
sadów w strukturze użytków rolnych w podlaskim wynosi 0,2 % i największy jest w powiatach 
augustowskim, białostockim i sokólskim. Lasy oraz grunty leśne w strukturze użytkowania 
gruntów zajmują 30,8% powierzchni. Największy ich udział występuje w powiatach 
augustowskim, sejnieńskim, hajnowskim, a najniższy w powiecie wysokomazowieckim oraz 
suwalskim  (Horodelski,  Sadowiska – Sarmacka) (rys.2). 

 

grunty orne ; 
35,40%

sady; 0,20%

łąki ; 13,60%pastwiska; 
5,60%pozostałe; 

0,90%

lasy i grunty 
leśne; 30,80%

Pozostałe 
grunty i 

nieużytki; 
13,50%

 
 

Rys. 2. Struktura użytkowania gruntów w województwie podlaskim. 
Źródło: Rolnictwo w województwie podlaskim w 2008 r. 

 
Pod wpływem działania wielu czynników glebotwórczych takich jak rzeźba terenu, 

działalność człowieka, warunki wodne, a także szata roślinna powstały gleby województwa 
podlaskiego różniące się między sobą rodzajem skały macierzystej, z której powstały. W wyniku 
oddziaływania tych czynników w procesach glebotwórczych powstały określone typy gleb 
występujących w województwie. Według danych zaczerpniętych z wielu opracowań  
na podstawie, których opracowano nową systematykę gleb w podlaskim przeważają  
gleby autogeniczne (47,7%) powierzchni użytków rolnych, które wykształciły się jako gleby 
brunatnoziemne i gleby bielicowe. Znaczny udział stanowią też semihydrogeniczne zajmujące 
28,9% powierzchni użytków rolnych, pośród, których przeważają gleby zabagnione oraz czarne 
ziemie. Kolejnymi glebami występującymi licznie w regionie są gleby hydrogeniczne (20% 
powierzchni) głównie są to gleby murszowate, murszowe, torfowe oraz mułowe, a najmniejszy 
udział w powierzchni użytków rolnych. mają gleby napływowe. Na obszarze Podlasia przeważa 
część występujących gleb jest wytworzonych z piasków. W poziomie powierzchniowym (orno-
próchnicznym) aż 27,7% gleb użytków rolnych ma w swym składzie granulometrycznym piasek 
luźny lub słabo-gliniasty, natomiast gleb użytków rolnych, w których składzie występuje piasek 
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gliniasty lekki oraz gliniasty mocny jest 35,1%. Gleby wytworzone z glin stanowią tylko 12,2%, 
a na gleby organiczne i organiczno mineralne przypada tylko 16,7% użytków rolnych (Biesiacki  
i in 2004). 

 O urodzajności gleb oraz poziomie uzyskiwanych z niej plonów a także o jej 
przydatności rolniczej decydują warunki wodne. Do czynników, które kształtują właśnie  
te warunki należą tekstura gleby, rzeźba terenu, opady oraz morfologia profilu. W województwie 
podlaskim do gleb o właściwym uwilgotnieniu zalicza się 23,1% gleb gruntów ornych oraz 
42,8% łąk i pastwisk, okresowy lub też stały niedobór wilgoci w podlaskim wykazuje połowa 
powierzchni gruntów ornych oraz ¼ użytków zielonych, O wysokości plonów na takich terenach 
decydują wielkość oraz rozkład opadów atmosferycznych z kolei gleby, które są stale lub 
okresowo podmokłe stanowią 13,5% gruntów ornych oraz 31,4% użytków zielonych. Gleby, 
które są okresowo odgórnie nadmiernie wilgotne zajmują 12,7% obszaru gruntów rolnych. 
Warunki wodne, które występują w województwie podlaskim są niekorzystne dla urodzajności 
gleb. W niewielkim stopniu występują również procesy erozji wodnej powierzchniowej gleb. 
Procesy te mają małe znaczenie ze względu na ukształtowanie powierzchni województwa oraz 
skład granulometryczny. W większym stopniu występują jedynie na obszarze Wzgórz Sokólskich 
(pojezierna część regionu) oraz w strefach pagórkowatych moren czołowych, a także w partiach 
dolin rzecznych Narwi, Bugu i innych dużych rzek. Według instrukcji z zakresu kartografii gleb 
wyróżnia się pięć stopni erozji wodnej: słabą, umiarkowaną, intensywną, silną oraz bardzo silną. 
Na podstawie przeprowadzonych badań z zakresu wielkoskalowej kartografii gleb stwierdzono, 
że na obszarze województwa erozji intensywnej podlega 2,5%, silnej 0,4 % i bardzo silnej 0,1% 
użytków rolnych natomiast słabej i umiarkowanej podlega około 40% użytków rolnych.  
Do powiatów, których gleby są najbardziej zagrożone erozją wodną należą powiaty augustowski, 
sejneński oraz suwalski w tych, powiatach erozji w różnym stopniu podlega aż 50% użytków 
rolnych. Kolejnym obszarem, który jest również zagrożony tym typem erozji są Wzgórza 
Sokolskie. Z badań przeprowadzonych na terenie powiatu sokólskiego wynika, że erozją  
w stopniu intensywnym zagrożonych jest od 8 do 10% użytków rolnych, erozją silną 2% i bardzo 
silną 0,02% powierzchni użytków rolnych. Tereny południowej części Wysoczyzny Kolneńskiej 
oraz północnych obrzeży Czerwonego Boru gdzie występują gleby wytworzone z utworów 
pyłowych i pylastych są również podatne na procesy erozyjne (Biesiacki in. 2004).  

Zawartość próchnicy w glebach  występujących w województwie podlaskim jest niska - 
średnio 1,31%. Największą zawartością od 1,80% do 2,25% charakteryzują się czarne ziemie 
wytworzone z gliny. Nieco mniej próchnicy zawierają gleby brunatnoziemne wykształcone z glin 
oraz utworów pyłowych, gdzie zawartość próchnicy wynosi od 1,35% do 1,55%. Najmniejszą 
zawartością próchnicy charakteryzują się gleby rdzawe wykształcone z piasku luźnego i piasku 
słabo gliniastego płytko podścielonego piaskiem luźnym, zawartość próchnicy w tych glebach 
wynosi średnio 0,95%. Badania przeprowadzone przez Stacje Chemiczno-Rolniczą  
w Białymstoku wykazały, że znaczna część gleb województwa jest zakwaszona, a także zawiera 
niewielką ilość  przyswajalnych składników pokarmowych. Na obszarze województwa 35% 
użytków rolnych wykazuje odczyn bardzo kwaśny natomiast kwaśny 33% i lekko kwaśny 20%,  
a zasadowy i obojętny zaledwie 12%  (Biesiacki i in. 2004).  

Gleby w województwie podlaskim nie należą do gleb o wysokiej produkcyjności,  
ze względu na to, że większość gruntów ornych należy do najniższych klas bonitacyjnych,  
co ogranicza uprawę gatunków roślin o wysokich wymaganiach glebowych. Ponadto 
województwo to wyróżnia się  najgorszymi  w Polsce warunkami glebowo - klimatyczne 
szczególnie w rejonie północno wschodnim, o czym świadczy wskaźnik waloryzacji rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, który wynosi 54,3 punkty przy średniej krajowej 66,6 i plasuje  
on podlaskie na odległym miejscu w skali kraju (Kuś i Madaej  2004). 

Na wskaźnik waloryzacji oprócz warunków klimatycznych duży wpływ ma również 
rolnicza wartość gleby, która określana jest na podstawie sześcioklasowej bonitacji gleb.  
W województwie podlaskim brak jest występowania użytków rolnych klasy I, natomiast 
występują grunty orne klasy II zajmujące powierzchnię 7 ha. Najlepsze gleby w województwie 
klasy IIIa i IIIb zajmują łącznie 8 % powierzchni natomiast przeważają gleby klas IVa i IVb oraz 
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V, które stanowią razem 74,5% ogółu gleb ornych. Gleby klas najsłabszych  VI i VIz zajmują 
17,5% powierzchni gruntów ornych (Biesiadki  i in 2004) (tab.1).  

 
Tabela 1.  

Powierzchnia oraz udział poszczególnych klas bonitacyjnych w gruntach ornych. 
 

Grunty orne 
Klasa Powierzchnia (ha) Udział (%) 

I - - 
II 7 0,0 
IIIa 6 960 0,9 
IIIb 57 460 7,1 
IVa 173 894 21,7 
IVb 209 970 26,2 

V 213 216 26,6 
VI 129 006 16,1 
VIz 11 347 1,4 
Razem  801 860 100 

 Źródło: Biesiacki A. i in 2004  IUNG Puławy, 2004 
 

Najwięcej gleb należących do klas bonitacyjnych IIIa i IIIb występuje w gminach: 
Brańsk (42,8%), Szepietowo (36,4 %), Zambrów (31,4%), Kulkowo (30%), Drohiczyn (26,1%) 
oraz Czyżew Osada (24 %) a w powiecie sejneńskim jest ich jedynie 0,5% oraz suwalskim 0,9%. 
Gleby orne należące do najsłabszych gleb klas bonitacyjnych VI i VIz występują w gminach 
Turośl (85%), Zbójna (84%), Płaska (81%), Giby (41,9%), Mielnik (36,5%) Nurzec-Stacja 
(31,7%) oraz Milejczyce (31,3%) (Biesiacki i in. 2004).  

W przypadku trwałych użytków zielonych ich wskaźnik bonitacji jest również niski 
podobnie jak ornych. Gleby klasy I tak jak w gruntach ornych nie występują do gleb klasy II jest 
zaliczamy jedynie 46 ha a gleb klasy III występuje zaledwie 18019 ha. W dużej mierze występują 
natomiast łąki a także pastwiska klas IV (42,%) i V (35,4%) ogółu trwałych użytków zielonych. 
Gleb bardzo słabych użytków zielonych klas VI i VIPz występuje w województwie około 17,6%  
(tab.2). Biesiacki i in. 2004)    

Tabela 2.  
Powierzchnia oraz udział poszczególnych klas bonitacyjnych trwałych użytków zielonych.  

Użytki zielone 
Klasa Powierzchnia (ha) Udział (%) 

I - - 
II 46 0,0 
III 18 019 4,5 
IV 169 765 42,5 
V 141 421 35,4 
VI 65 413 16,4 
VI PsZ 4 702 1,2 
Razem h 399 366 100 
Źródło: Biesiacki A. i in. IUNG Puławy 2004: 16 
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Wartość użytkową gleb określa przynależność do określonego kompleksu przydatności 
rolniczej. Z każdym z kompleksów jest powiązany odpowiedni dobór gatunków roślin 
uprawnych. O zaliczeniu gleby do określonego kompleksu decyduje wiele jej właściwości  
a przede wszystkim: skład granulometryczny i miąższość poszczególnych poziomów, kategoria 
uwilgotnienia, odczyn i zawartość składników pokarmowych (Biesiacki i in. 2004). 

W Województwie podlaskim występuje 9 kompleksów gruntów ornych (kompleks 
pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, żytni dobry, żytni bardzo słaby, żytni słaby, żytni bardzo 
dobry, zbożowo pastewny mocny, pszenny wadliwy, zbożowo pastewny słaby). Najmniejszy 
udział w gruntach w województwie podlaskim zajmuje kompleks pszenny bardzo dobry, 
obejmuje on zaledwie 4 ha gruntów ornych, gleby kompleksu pszennego dobrego zajmują 
powierzchnie 85 344 ha gruntów ornych, co stanowi 10,7 % w strukturze gruntów ornych. 
Kompleks żytni dobry zajmuje powierzchnię 131 890 ha stanowiąc udział w strukturze gruntów 
ornych wynoszący 16,6% z kolei kompleks żytni bardzo słaby zajmuje 126 870 ha powierzchni 
gruntów ornych udział w strukturze gruntów ornych wynosi 15,9%. Największy udział  
w strukturze gruntów ornych zajmują kompleksy żytni słaby 22,6 % oraz żytni bardzo dobry 
19,3%. Pozostałe kompleksy przydatności rolniczej takie jak zbożowy pastewny mocny, pszenny 
wadliwy oraz zbożowo pastewny słaby mają niewielki udział w strukturze gruntów ornych 
(tab.3).  
 

Tabela 3.  
Udział gleb poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej w strukturze gruntów ornych.  

Ogólna powierzchnia Grunty orne 
Powierzchnia (ha) Udział (%) 

Pszenny bardzo dobry 
Pszenny dobry 
Pszenny wadliwy 
Żytni bardzo dobry 
Żytni dobry 
Żytni słaby 
Żytni bardzo słaby 
Zbożowy pastewny mocny 
Zbożowy pastewny słaby 

4 
85 344 
29 909 
153 606 
131 890 
180 502 
126 870 
55 188 
33 524 

- 
10,7 
3,8 
19,3 
16,6 
22,6 
15,9 
6,9 
4,2 

Razem grunty orne 790160 41,2 
Źródło: Biesiacki A., i In.  IUNG Puławy, 2004 
 

Najwięcej gruntów ornych należących do kompleksu pszennego dobrego występuje  
w powiatach: wysokomazowieckim (35,8 %), zambrowskim (27,3 %), oraz augustowskim (25,8 
%). Natomiast najwięcej gruntów ornych należących do kompleksu pszennego wadliwego 
występuje powiatach sejneńskim (38,2 %), suwalskim (17,9 %) i augustowskim (8,7 %). 
Największy udział gleb kompleksu żytniego bardzo dobrego występuje w powiatach 
siemiatyckim (30 %), bielskim (24,3 %), sokólskim (22,3 %). Gleby kompleksu żytniego 
dobrego występują w powiatach monieckim (30,7 %), sokólskim (28 %), kolneńskim (23,5 %). 
Słabe gleby kompleksu żytniego słabego występują w powiatach kolneńskim (33,5 %) sokólskim 
(30,2 %), łomżyńskim (28,1%), natomiast gleby kompleksu żytniego bardzo słabego występują 
w powiecie grajewskim (28,3 %), kolneńskim (21,8 %), suwalskim (20,7%)  (Biesiacki  
i in. 2004). 

Użytki zielone zostały podzielone na trzy kompleksy według kryterium jakościowego, 
łącząc klasy bonitacyjne. Podział ten prezentuje tabela 4.  
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Tabela 4.  
Udział gleb poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej w strukturze użytków zielonych. 

1 z klasy I i II 2 z klasy III i IV 3 z klasy V i VI Razem 

Ha % ha % ha % ha % 

48 0,0 180 864 46,6 207349 53,4 388 261 100 

Źródło: Biesiacki i  in., IUNG Puławy, 2004: 23 
 

Oprócz gruntów ornych i użytków zielonych występują również grunty rolniczo 
nieprzydatne (RN), do których zalicza się najsłabsze stale suche gleby piaskowe  
i żwirowe klasy VIRz i VIRsZ. Grunty rolniczo nieprzydatne zaliczane są do ogólnej 
powierzchni użytków rolnych, lecz dla rolnictwa nie stanową żadnej wartości, zajmują one 
powierzchnię 16 132 ha i stanowią 1,4 % ogólnej powierzchni użytków rolnych województwa  
(Biesiacki i in. 2004).  

 
Warunki klimatyczne 

 
Obok gleb najważniejszym czynnikiem decydującym o wykorzystaniu przestrzeni 

rolniczej są warunki klimatyczne, bowiem to one decydują głównie o doborze gatunków roślin 
uprawnych oraz o uzyskiwanych plonach. Województwo podlaskie pod względem klimatu 
wykazuje dużo cech odróżniających go od klimatu innych regionów Polski. Cechami 
charakterystycznymi  są najniższa średnia roczna temperatura powietrza, opóźnienie rozpoczęcia 
okresu wegetacyjnego, krótszy okres lata i jesieni oraz wyraźnie skrócone okresy wegetacyjne  
i bez przymrozkowe. Wydłużenie obszaru województwa podlaskiego w kierunku południowym 
wskazuje znaczne różnice klimatyczne między częścią północną a południową. Różnice  
te przyczyniły się do wydzielenia dwóch dzielnic rolniczo – klimatycznych Polski mazurskiej  
i podlaskiej na obszarze, których leży województwo podlaskie zajmując wschodnie ich części  
(Stefaniak i Jamiołkowska (2002).  

Jednym z ważniejszych czynników klimatycznych jest temperatura powierza. Średnia 
roczna temperatura powietrza z ostatnich trzech lat w województwie podlaskim kształtuje się na 
poziomie do około 7,6ºC w Suwałkach a najzimniejszym miesiącem w  województwie jest 
styczeń, w którym średnia temperatura powietrza wynosi ok. - 3ºC . Natomiast średnie 
temperatury najcieplejszego miesiąca, jakim jest lipiec za ostatnie trzy lata wynoszą 18,4ºC  
(GUS 2009). 

W podlaskim dni letnich przypada w ciągu roku od 25 do 31 o temperaturze 
maksymalnej do 25ºC, a dni upalnych o temperaturze do 30ºC od 2 do 6 dni. Zima w regionie 
trwa od 100 do 120 dni, czyli od 3,5 do 4 miesięcy, a liczba dni z przymrozkami waha się od 130 
do 146. Dni mroźnych, gdy temperatura wynosi poniżej 0 jest 50 (Białystok) a 64 w Białowieży 
natomiast dni bardzo mroźnych występuje średnio od 3 do 9. 
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Rys. 3. Średnia temperatura roku. 

Źródło: Górski T., Górska K.,  Zaliwski A., Wróblewska E., IUNG Puławy 1998. 
 

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który jest znacznie istotniejszy niż przebieg 
średnich temperatur jest długość okresu wegetacyjnego, który w województwie podlaskim trwa 
od około 185 dni na północy województwa gdzie początek okresu wegetacyjnego przypada pod 
koniec drugiej dekady kwietnia i trwa do 23 października. Natomiast w części południowej okres 
wegetacyjny trwa 203 dni i rozpoczyna się na przełomie pierwszej i drugiej, dekady kwietnia  
i trwa do ostatnich dni października (Biesiadki i in. 2004).  

Krótszy okres wegetacyjny jak i również występujące w tej części regionu niskie 
temperatury, ograniczają możliwość wegetacji niektórych gatunków roślin uprawnych  
oraz ogranicza stosowanie na większą skalę poplonów ścierniskowych i przyczynia się 
dodatkowo do zwiększenia koncentracji robót polowych. W tak krótkim okresie wegetacyjnym 
rośliny uprawne posiadają ograniczony dostęp do ciepła co z kolei ogranicza uprawę pszenicy, 
buraków cukrowych, oraz ziemniaka. Zbyt mała ilość ciepła oraz krótki okres wegetacyjny 
ogranicza również rozwój gospodarki sadowniczej głównie w części północnej województwa.  
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Rys. 4. Długość okresu wegetacyjnego. 

Żródło: Demidowicz G., Deputat T., Górski T., Zaliwski A., Wróblewska E., IUNG Puławy 
1998. 

 
Opady atmosferyczne są poza temperaturą powietrza oraz okresem wegetacyjnym 

kolejnym ważnym czynnikiem klimatycznym mającym wpływ na dobór i plonowanie roślin. 
Suma opadów rocznych w województwie podlaskim w roku 2008 wynosiła 593 mm. W regionie 
Suwałk suma ta w latach 2006 – 2008 mieściła się w przedziale od 517 mm do 750 mm  (GUS 
2009, Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008 r.). Najmniejsza suma rocznych 
opadów, od 500 mm do 550 mm występuje w Kotlinie Biebrzańskiej (rejon Osowca – Biebrzy – 
Radziłowa), a także nad niewielkim obszarem pomiędzy Szepietowem a Łapami oraz Doliną 
Bugu. We wschodniej części województwa od Wiżajn poprzez Dąbrowę Białostocką, Gródek do 
Białowieży, a także kompleksy leśne puszcz Augustowskiej, Knyszyńskiej oraz Białowieskiej 
występują średnie roczne opady w około 600 mm do 650mm. Zbliżona suma opadów występuje 
również w środkowej części Wysoczyzny Drohiczyńskiej od Ciechanowa do Nurzec – Stacji  
i Czeremch. Najwyższe sumy opadów w województwie podlaskim występują na niewielkich 
obszarach w obrębie Wijażn, Sokola w Puszczy Knyszyńskiej oraz w okolicach Nurca – Stacji  
i na wschodnich obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Suma opadów rocznych w tych miejscach 
wynosi ponad 650 mm w skali roku  (Biesiacki i in. 2004).  
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Rys. 5. Suma roczna opadów 

Źródło: Górski T., Demidowicz G., Deputat T., Górska K., Marcinkowska I.,  
 Spoz-Pać W., Zaliwski A., Wróblewska E., IUNG Puławy 1998. 

 
W województwie podlaskim w ciągu roku występuje około od 165 do 190 dni z opadami, 

a miesiącem o najmniejszej liczbie opadów jest maj, a niekiedy kwiecień. Niskie opady  
w kwietniu i maju, a czasami również i w czerwcu powodują niedobory wilgoci, zwłaszcza  
na terenach gdzie występują gleby lekkie. Rośliny uprawne otrzymują wówczas od 70% do 80% 
wymaganej wilgoci. W okresie wegetacyjnym rozkład i ilość opadów w podlaskim ma dość 
korzystne warunki, ponieważ na ten okres przypada 70% ogólnej liczby opadów, czyli ponad 400 
mm. Suma tych opadów zbliżona jest do optymalnych potrzeb wilgotnościowych głównych 
zimiopłodów w podlaskim. Maksymalna suma opadów w regionie przypada na miesiące letnie 
(lipiec, sierpień) sprzyja to bardziej uprawie roślin okopowych niż zbożowych (Roszkowska-
Mądra 2002). 

W Instytucie Nawożenia Upraw i Gleboznawstwa w Puławach opracowano waloryzację 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W systemie tym uwzględnia się między innymi jakość  
i przydatność gleb, wilgotność gleb, agroklimat oraz rzeźbę terenu. Wycenę warunków glebowo-
przyrodniczych opracowaną metodami analizy statystycznej zagregowano do poziomu gmin, 
obliczając ogólny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP) jako miarę 
potencjału produkcyjnego siedliska. Duże znaczenie w waloryzacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej mają warunki glebowe, (w 70% wpływają na plony i jakość), natomiast wpływ 
pozostałych czynników jest niewielki i razem wynosi około 30%  (Bański 2006, 2007).  

Wskaźnik jakości gleb dla poszczególnych gmin i powiatów województwa podlaskiego 
obliczono na podstawie najnowszych rejestrów powierzchniowych klas bonitacyjnych, a także  
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na podstawie aktualnych rejestrów kompleksów przydatności rolniczej gleb. Wskaźnik bonitacji 
gleb dla podlaskiego wynosi 41 punktów i jest niższy niż średnio dla Polski (49,5) punktu. 
Niekorzystne warunki klimatyczne powodują, że Podlaskie posiada bardzo niski średni wskaźnik 
bonitacji agroklimatu, który wynosi 7,5 punktu w 15 skalowej punktacji i jest on niższy  
od średniej krajowej, która wynosi 9,9 punktu. Wskaźnik bonitacji rzeźby terenu  
dla województwa wynosi 3,7 i jest zbliżony do wartości przeciętnej kraju (3,9). Podlaskie 
charakteryzuje się średnio korzystnymi warunkami wodnymi. Średni wskaźnik bonitacji tego 
czynnika dla województwa wynosi 2,8 (Biesiacki i in. 2004).  

Województwo podlaskie należy do województw gdzie występują skupiska terenów mało 
przydatnych dla rolnictwa, przyjmuje się, że największe ograniczenia rozwoju produkcji roślinnej 
występuje na obszarach poniżej 52 punktów. W podlaskim poniżej tej liczby punktów jest aż 41 
gmin a 10 nieznacznie je przekracza. Do gmin, które posiadają najlepsze warunki do produkcji 
roślinnej należą Czyżew Osada (76,1), Szepietowo (74,4), Zambrów (73,0), Kulkowo (71,6) 
natomiast gminy o najgorszy warunkach to Płaska (36,2), Turośl (38,5) oraz Zbójna (38,5) 
(Kużmicki 2009).  

 
Wnioski 

 
Warunki klimatyczne występujące w województwie podlaskim decydują  

o wykorzystaniu przestrzeni produkcyjnej a także o doborze gatunków roślin uprawnych jak  
i również o poziomie uzyskiwanych plonów. Cechami charakteryzującymi klimat województwa 
podlaskiego odróżniającego go od innych województw w kraju są najniższe średnie roczne 
temperatury powietrza, krótszy i później rozpoczynający się okres wegetacyjny, a także krótsze 
okresy lata i jesieni. 

Gleby województwa podlaskiego należą do gleby o niskiej produkcyjności, (znaczna 
część gruntów należy do niższych klas bonitacyjnych), co wiąże się z ograniczeniami w uprawie 
roślin gatunków o wysokich wymaganiach glebowych oraz poziomie ich plonowania.  
W województwie podlaskim brak jest gleb gruntów ornych należących do I klasy, natomiast gleb 
klasy II jest zaledwie 7 ha. Gleby klasy IIIa i IIIb zajmują 8% gruntów ornych. Największy jest 
udział gleb klasy IVa i IVb a także V które stanowią łącznie 74,5% gleb gruntów ornych, a gleby 
klas najsłabszych (VI i VIz) stanowią 17,5%.  

W województwie podlaskim występuje 9 kompleksów glebowych gruntów ornych. 
Najmniejszy udział stanowią kompleksy pszenny bardzo dobry (4 ha), pszenny wadliwy 
stanowiący udział 3,8 %, zbożowy pastewny słaby 4,2% oraz zbożowo pastewny mocny 6,9%. 
Największy udział w strukturze gruntów ornych stanowią gleby kompleksu żytniego słabego 
(22,6%) oraz żytniego bardzo dobrego (19,3%). 

Gleby klasy I użytków zielonych również nie występują, natomiast gleb klasy II 
występuje zaledwie 46 ha, klasy III jest ich tylko 4,5%. Znaczny udział stanowią gleby klas IV 
(42%) oraz V (35%). Gleb bardzo słabych użytków zielonych VI i VIPz jest w województwie 
około 17,6%. Kompleks pierwszy TUZ stanowi powierzchnie 48 ha natomiast drugi 180 864 ha. 
a trzeci 207349 ha.  
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Abstract 
 

The aim of the paper was to present  agri-environment conditions of Podlaskie  
voivodship. The climatic conditions prevailing in the Podlaskie Voivodeship determine the use of 
production area,  the selection of plant species, and the level of harvest. The distin-guishing 
features of the climate of Podlaskie voivodship are: the lowest average annual air temperature, 
the shorter and starting later growing period, and shorter periods of summer and autumn. The 
soils of Podlaskie voivodship are soils with low productivity, (a significant share of the land 
belongs to the lower valuation classes), which imposes the restrictions on the cul-tivation of 
species with high soil requirements and the level of their crop. In the Podlaskie Voivodeship,  
there is a lack of arable land belonging to the class I, while the soils of class II constitute only 7 
ha of the area. Soil classes IIIa and IIIb constitute 8% of the arable land. The soils of class IVa 
and IVb and V account for the largest share of arable land. Altogether, they constitute 74,5% of 
arable land, while the soils of the weakest classes (VI and VIz) amount to 17.5%. In the 
Podlaskie Voivodeship, 9 complexes of soil arable land. Wheat complex very good, defective 
wheat (3,8%), cereal – fodder weak (4,2%), and cereal-fodder strong (6,9%) account for the 
smallest share (4 ha). The largest share in the structure of arable land are the soils of weak rye 
complex (22.6%), and very good rye complex (19.3%).  Soils of class  I of grassland do not 
occur, while soils of class II occupy only 46 ha, and soils of class III only 4.5% of the land.  
A significant proportion are soils of class IV (42%) and V (35%). The soils of very weak 
grassland VI and VIPz amount to approximately 17.6%. The first complex of grassland occupies 
the area area  of 48 ha , the second -  180 864 ha,  and the third 207349 ha. 
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Ochrona czynna ekosystemów nieleśnych  
w Biebrzańskim Parku Narodowym 
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Streszczenie 
 

Znaczna część ekosystemów nieleśnych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego 
podlega przemianom w kierunku zbiorowisk leśnych, zaroślowych i trzcinowisk. Obserwowany 
proces jest głównie wynikiem zaprzestania tradycyjnego użytkowania rolniczego (koszenia  
i wypasu) łąk bagiennych oraz niekorzystnych zmian stosunków wodnych. Zarastanie 
ekosystemów nieleśnych przyczynia się do ich ubożenia o cenne gatunki roślin i zwierząt oraz 
skutkuje utratą cennych przyrodniczo siedlisk. Ochrona ekosystemów nieleśnych jest jednym  
z najważniejszych zadań Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przez szereg lat istnienia BPN 
zadanie to realizowano jedynie na małą skalę. Dopiero dzięki wprowadzeniu systemu dzierżaw 
gruntów będących własnością Skarbu Państwa oraz poprzez realizację działań ochronnych  
w ramach projektów, finansowanych z funduszy zewnętrznych, zarówno unijnych jak  
i krajowych, stało się możliwe przywrócenie użytkowania kośnego na znacznym obszarze Parku. 
Obecnie koszenie podmokłych łąk jest wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, w tym 
specjalnie do tego celu dostosowanego.  
Słowa kluczowe: czynna ochrona torfowisk, sukcesja, program rolnośrodowiskowy, 
ekstensywne użytkowanie rolnicze, Biebrzański Park Narodowy 

 
Wprowadzenie 

 
Biebrzański Park Narodowy zajmujący powierzchnię 59 223 ha chroni rozległy obszar 

cennych przyrodniczo torfowisk dolinowych. Ze względu na unikalne walory przyrodnicze 
doliny Biebrzy w 1989 r. utworzono tu park krajobrazowy, a następnie w 1993 r. park narodowy. 
W 1995 r. BPN wpisano na listę obszarów wodno-błotnych chronionych Konwencją Ramsar. 
Dolina rzeki Biebrzy jest również objęta ochroną w ramach sieci Natura 2000, jako specjalny 
obszar ochrony siedlisk „Dolina Biebrzy” (PLH200008) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków 
„Ostoja Biebrzańska” (PLB200006). Przez BirdLife International uznana została za ostoję 
ptaków o znaczeniu międzynarodowym [Wilk i in. 2010].  

Ze wszystkich środowisk w BPN jednymi z bardziej cennych, a z uwagi na walory 
ornitologiczne najcenniejszymi, są nieleśne ekosystemy mokradłowe. W granicach Parku 
zbiorowiska nieleśne zajmują łącznie około 74% powierzchni. Są wśród nich siedliska 
wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, jak: torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
Caricion lasiocarpae, Caricetum appropinquatae, Caricetum rostratae (7140), zmiennowilgotne 
łąki trzęślicowe Molinietum caeruleae (6410), torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk Caricion davallianae, Caricion lasiocarpae, Caricion nigrae (7230) 
oraz inne. Występujące na obszarze Parku cenne mechowiska Caricion lasiocarpae  
są siedliskiem chronionych gatunków roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej – skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus), lipiennika Loesela (Liparis loeselii) 
oraz mchu haczykowca błyszczącego (Hamatocaulis vernicosus). Nieleśne ekosystemy 
torfowiskowe są również miejscem występowania wielu chronionych gatunków roślin m.in. 
gnidosza królewskiego (Pedicularis sceptrum-carolinum), kruszczyka błotnego (Epipactis 
palustris), brzozy niskiej (Betula humilis), goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe), 
wełnianki delikatnej (Eriophorum gracile) oraz turzyc - bagiennej (Carex limosa) i strunowej 
(Carex chordorrhiza) [Bartoszuk 2005].  
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Fot. 1. Zbiorowisko Caricetum appropinqutae jest optymalnym siedliskiem lęgowym wodniczki 
Acrocephalus paludicola (zdjęcie wykonano na Bagnie Ławki w basenie dolnym doliny 

Biebrzy). 
 
Ze względu na duże powierzchnie zajmowane przez mokradłowe ekosystemy nieleśne 

dolina Biebrzy jest unikatową ostoją ptaków wodno-błotnych. Jednym z gatunków zagrożonych 
globalnie, gniazdującym na biebrzańskich bagnach jest wodniczka (Acrocephalus paludicola). 
Biebrzańska populacja tego gatunku stanowi około 80% polskiej populacji i prawie 20% 
populacji światowej [Lachmann i in. 2010]. Kotlina Biebrzańska jest również jedyną ostoją orlika 
grubodziobego (Aquila clanga) w Polsce, gatunku wykorzystującego nieleśne obszary bagienne 
jako żerowiska. Inne cenne gatunki ptaków związane z nieleśnymi ekosystemami 
mokradłowymi, dla których dolina Biebrzy pełni kluczową rolę w Polsce to: dubelt (Gallinago 
media), cietrzew (Tetrao tetrix), uszatka błotna (Asio flammeus), batalion (Philomachus pugnax), 
błotniak łąkowy (Circus pygargus) oraz kropiatka (Porzana porzana).  

 
Ochrona czynna w BPN 

 
W znacznej mierze nieleśne ekosystemy torfowiskowe zawdzięczają swe walory 

prowadzonej na nich od wieków gospodarce rolnej. Tradycyjne użytkowanie bagiennych łąk 
polegało głównie na koszeniu ręcznym, a miejscowo również wypasie. Skoszone latem siano 
układano w stogi, a następnie zwożono zimą po lodzie. Wykorzystywane było jako ściółka  
i pasza dla bydła. Przemiany jakie dokonały się na wsi po II wojnie światowej, w tym zmiany 
technologii, ras bydła, mechanizacja oraz podniesienie jakości życia spowodowały,  
że gospodarowanie na tych terenach stało się nieopłacalne. Obecnie rolnicy użytkują kośnie tylko 
łąki dostępne dla powszechnie używanych maszyn rolniczych. Zaniechanie koszenia dużych 
obszarów torfowisk oraz inne czynniki, jak niekorzystne zmiany stosunków wodnych, 
uruchomiły proces sukcesji wtórnej w kierunku zbiorowisk leśnych i zaroślowych oraz zarastanie 
trzciną. Według oceny wykonanej w ramach projektu Planu Ochrony BPN z 2000 r. zarastaniu 
przez krzewy lub las podlegało wówczas ponad 12 tys. ha ekosystemów nieleśnych, a blisko  
2 tys. ha było już porośniętych zakrzewieniami zwartymi [Matuszkiewicz i in. 2000]. Stopniowy 
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wzrost udziału trzciny (Phragmites australis), krzewów wierzb (Salix sp.) oraz podrostów drzew, 
głównie brzóz (Betula sp.) i olszy czarnej (Alnus glutinosa) na nieleśnych obszarach 
torfowiskowych skutkuje upraszczaniem składu gatunkowego zbiorowisk, w tym wypieraniem 
cennych gatunków roślin. Ze zmianą siedliska z zarastających obszarów bagiennych wycofują się 
cenne gatunki ptaków jak wodniczka, czy dubelt a w zamian pojawiają się gatunki pospolitsze 
jak rokitniczka czy potrzos. Już w czasie pierwszych badań ornitologicznych prowadzonych  
w dolinie Biebrzy w latach 60. XX wieku zauważono potrzebę utrzymywania ekstensywnej 
gospodarki rolnej dla ochrony cennych gatunków ptaków [Dyrcz i in. 1972]. Zgodnie  
z projektem Planu Ochrony BPN w celu utrzymania ekosystemów nieleśnych w Parku uznano  
za niezbędne wykonanie zabiegów ochronnych bądź kontynuację i przywrócenie ekstensywnego 
użytkowania rolniczego na powierzchni około 30 tys. ha [Matuszkiewicz i in. 2000].  

 

 
 

Fot. 2. Turzycowisko zarastające brzozą. 

 
Zarastanie cennych ekosystemów nieleśnych występujących na obszarze Biebrzańskiego 

Parku Narodowego jest jednym z najważniejszych zagrożeń wskazanych w zadaniach 
ochronnych Parku na lata 2011-12 [Zarządzenie nr 3 Ministra Środowiska z dn. 17 stycznia 2011 
r.]. Jako sposób eliminacji i ograniczania tego zagrożenia i jego skutków przewidziano szereg 
różnorodnych działań, zarówno bezpośrednich: systematyczne wykaszanie, usuwanie zakrzaczeń 
i drzew, ekstensywny wypas; jak i pośrednich: zwiększenie uwodnienia siedlisk, utrzymywanie 
dróg i mostów w celu umożliwienia dojazdu do miejsc wykonywania zabiegów ochronnych, 
promowanie programów rolnośrodowiskowych, wykup gruntów, edukację. Zgodnie z ustawą  
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późń. zm.)  
w parkach narodowych wyróżnia się trzy kategorie ochrony przyrody: ścisłą, częściową  
i krajobrazową (Ryc. 1). Wg zadań ochronnych BPN obszar ochrony ścisłej, na którym nie 
wykonuje się żadnych zabiegów, to 7 279 ha. Ochroną czynną (25 041 ha) objęte są kompleksy 
gruntów własności Skarbu Państwa – tutaj skupia się większość działań ochronnych 
realizowanych przez BPN. Ochronie krajobrazowej podlega 26 903 ha i są to głównie grunty 
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własności prywatnej. Możliwość wykonania działań ochronnym na tym terenie, zależy od dobrej 
woli ich właścicieli. 

 
 

 

 
Ryc. 1. Kategorie ochrony w Biebrzańskim Parku Narodowym wg zadań ochronnych BPN  

na lata 2011-2012. 
 

Realizacja działań ochronnych mających powstrzymać zarastanie ekosystemów 
nieleśnych jest wielkim wyzwaniem dla Parku. Napotyka jednak ona wiele trudności. Jedną  
z najpoważniejszych jest struktura własnościowa gruntów. Do Skarbu Państwa należy bowiem 
niecałe 56% powierzchni Parku. Dodatkowo własność prywatna jest bardzo rozdrobniona, 
średnia wielkość działki nie należącej do Skarbu Państwa wynosi tylko ok. 1,06 ha. Ponadto 
wielu spośród kilkunastu tysięcy właścicieli gruntów przebywa poza granicami kraju lub ma 
nieuregulowane sprawy spadkowe. Uzyskanie zgody wszystkich prawnych właścicieli gruntów 
na wykonanie zabiegów na dużym, zwartym obszarze jest więc bardzo trudne. Z kolei działania 
ochronne, takie jak koszenie i odkrzaczanie są bardziej efektywne, jeśli planowane i realizowane 
są na większych, zwartych obszarach. W związku z tym zabiegi ochronne prowadzone obecnie  
w BPN ograniczone są zazwyczaj do dużych kompleksów własności Skarbu Państwa. 

Kolejną przeszkodą są problemy techniczne. Działania muszą być prowadzone  
na podmokłych, trudno dostępnych terenach. Powszechnie stosowany sprzęt rolniczy nie zdaje 
egzaminu w większości przypadków, a rozwiązania techniczne stosowane na innych obszarach 
bagiennych zwykle nie sprawdzają się w dolinie Biebrzy lub są zbyt drogie. Problemem jest nie 
tylko samo skoszenie i zebranie biomasy, lecz także jej wywiezienie.  

Tradycyjny wypas bydła jest znacznie mniej efektywny ekonomicznie w stosunku  
do nowoczesnych metod hodowli i przez to powierzchnia wypasana przez rolników w dolinie 
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Biebrzy ciągle się zmniejsza. Jest to niekorzystne zjawisko z przyrodniczego punktu widzenia. 
Odpowiednio prowadzony wypas tworzy bowiem siedlisko bardzo atrakcyjne dla ptaków, 
zwłaszcza siewkowych. Przykładem korzystnego wpływu ekstensywnego wypasu jest obszar 
koło wsi Brzostowo, na którym ptaki gniazdują w wyjątkowo dużych zagęszczeniach. BPN 
prowadzi wypas w niewielkiej, eksperymentalnej skali w Ośrodku Hodowli Zachowawczej 
Konika Polskiego BPN. Jego realizacja na znacznie większym obszarze jest obecnie poza 
możliwościami organizacyjno-finansowymi Parku.  

Powstrzymywanie procesu sukcesji powinno być prowadzone w sposób ciągły, 
tymczasem BPN nie otrzymuje z budżetu państwa wystarczających środków na czynną ochronę 
przyrody. Dlatego stara się pozyskiwać na ten cel środki z funduszy pomocowych - krajowych 
oraz europejskich. Projekty ochronne finansowane z funduszy zewnętrznych są jednak 
ograniczone czasowo i przestrzennie i nie mogą stanowić trwałego rozwiązania problemu 
ochrony przyrody w dolinie Biebrzy. Dotyczy to zwłaszcza projektów z pierwszych lat 
funkcjonowania BPN - we wszystkich projektach zrealizowanych w ekosystemach nieleśnych  
w latach 1995-2006 wykonano zabiegi ochrony czynnej na powierzchni 3 177 ha [Bartoszuk & 
Marczakiewicz 2007], czyli średnio jedynie niecałe 265 ha rocznie. Sytuacja ta nieco zmieniła się 
na lepsze po wprowadzeniu projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. 

Do 2009 r. ochronę czynną obszarów torfowiskowych na największą na obszarze Parku 
skalę prowadzono w ramach projektu „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” 
realizowanego przez BPN przy współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków  
w latach 2005-2011 i finansowanego częściowo z europejskiego funduszu LIFE-Nature.  
W ramach projektu w latach 2000 - 2010 usunięto krzewy i podrosty drzew na powierzchni około 
280 ha oraz skoszono około 2 000 ha aktualnych i potencjalnych siedlisk wodniczki.  
Problemy związane z czynną ochroną przyrody w dolinie Biebrzy próbowano rozwiązać 
kompleksowo, tj. oprócz bezpośrednich zabiegów ochronnych prowadzono również inne 
działania, jak wykup gruntów, zajęcia edukacyjne, monitoring efektów zabiegów ochronnych, 
badania w celu określenia siedliska optymalnego wodniczki. Do końca września 2011 r. 
wykupiono ponad 600 ha siedlisk wodniczki. Na potrzeby wykonania zabiegów w ramach tego 
projektu pod koniec 2007 r. Pan Mariusz Grunwald opracował prototyp maszyny do wykaszania 
podmokłych obszarów zbudowany na bazie ratraka (inf. ustna P. Marczakiewicz). Kombajn - 
ratrak okazał się być zdolny do koszenia nawet bardzo podmokłych obszarów. Rozwiązanie  
to nie jest jeszcze doskonałe i dlatego z każdym rokiem jest ulepszane. Jest jednak obecnie 
najlepszym dostępnym do prowadzenia zabiegów na obszarach bagiennych w dolinie Biebrzy. 

W latach 2004 - 2006 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzono 
pierwszy program rolnośrodowiskowy. Umożliwiał on rolnikom uzyskanie wsparcia w postaci 
płatności rolnośrodowiskowej jako rekompensaty za straty spowodowane ekstensyfikacją 
gospodarki. Niestety wymogi poszczególnych pakietów w tym programie nie były zbyt dobrze 
dostosowane do potrzeb ochrony ekosystemów nieleśnych w BPN, dlatego nie mogły one być 
szerzej stosowane przez Park. Dopiero wprowadzenie do programu rolnośrodowiskowego na lata 
2007-2013 tzw. pakietów przyrodniczych – Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach Natura 2000 zmieniło tę sytuację. Wymogi tych pakietów były 
zgodne z zasadami ochrony ekosystemów nieleśnych (przede wszystkim dzięki opóźnieniu 
terminu koszenia i zaleceniu pozostawiania nieskoszonych fragmentów powierzchni). Płatności 
wydawały się być wystarczająco wysokie by koszenie stało się opłacalnym ekonomicznie. 

Widząc pojawiające się nowe możliwości sfinansowania czynnej ochrony podmokłych 
ekosystemów nieleśnych dyrekcja BPN w 2008 r. wydzierżawiła grunty Skarbu Państwa  
o łącznej powierzchni 4 500 ha. Do roku 2011 r. obszar oddany w użytkowanie na zasadach 
dzierżawy i porozumień rolnikom, przedsiębiorstwom oraz organizacjom pozarządowym 
powiększono do 13 736 ha. Należy jednak pamiętać, że granice działek geodezyjnych nie są 
poprowadzone zgodnie z granicami siedlisk przyrodniczych, dlatego też nie cały obszar 
wydzierżawiony powinien zostać objęty aktywnymi działaniami ochronnymi. W związku z tym 
w umowie podpisanej z Parkiem dzierżawcy zobowiązani zostali do wykonania inwentaryzacji 
ornitologicznych i botanicznych oraz do przedstawienia do akceptacji dyrekcji BPN 5-letnich 
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operacyjnych planów działań na wydzierżawionych obszarach. Zaproponowane przez 
dzierżawców działania są analizowane przez pracowników Parku pod kątem wymagań gatunków 
priorytetowych ptaków, w tym wodniczki i orlika grubodziobego oraz cennych siedlisk 
nieleśnych, a także zgodności z aktualnymi zadaniami ochronnymi. W 2010 r. zabiegi  
na udostępnionych gruntach objęły obszar o powierzchni 4 524 ha, przy czym koszenie 
wykonano na powierzchni 3 730 ha. Dzięki temu powierzchnia zabiegów ochrony czynnej 
wykonywanych w BPN znacznie wzrosła w porównaniu do lat poprzednich (Wykres 1). 
Koszenie wykonywane jest sprzętem mechanicznym, głównie za pomocą ratraków z dołączoną 
głowicą koszącą. Trudne warunki terenowe wymagają od dzierżawców ciągłego rozwoju 
technologii koszenia, w tym również planowania sposobu i terminu zbioru biomasy. 

 

 
Fot. 3. Ratrak z głowicą koszącą oraz przyczepą samozbierającą. 
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Wykres 1. Powierzchnia koszeń wykonanych na gruntach Skarbu Państwa w Biebrzańskim 

Parku Narodowym w latach 1995-2010. 
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Wdrażany system umożliwia wykonywanie koszenia nieleśnych obszarów 
mokradłowych leżących na gruntach Skarbu Państwa. Nie rozwiązuje to jednak wszystkich 
problemów związanych z czynną ochroną ekosystemów nieleśnych w dolinie Biebrzy.  
W związku z tym oprócz zabiegów polegających na wielkoskalowym wykaszaniu obszarów 
nieleśnych BPN realizuje szereg projektów ochronnych, często skoncentrowanych na ochronie 
pojedynczych gatunków, bądź siedlisk.  

W latach 2009-2010 dzięki wsparciu finansowemu NFOŚiGW w wysokości 273 200 zł 
zrealizowano projekt „Przywrócenie i zachowanie łąk mechowiskowych w Basenie Górnym 
Biebrzańskiego PN w rejonie wsi Szuszalewo”. Projekt był ukierunkowany na ochronę cennych 
siedlisk nieleśnych w górnym basenie doliny Biebrzy – zasadowych torfowisk przepływowych  
o charakterze mechowisk i młak, mozaiki torfowisk przejściowych i zarośli brzozy niskiej 
Betulo-Salicetum repentis, mszaru Sphagnetalia magellanici oraz cennych gatunków roślin  
i ptaków związanych z tymi siedliskami. Dzięki współpracy z mieszkańcami wsi Szuszalewo 
oraz gminy Dąbrowa Białostocka usunięto podrosty drzew i zgłoszono do programów 
rolnośrodowiskowych obszar o powierzchni około 100 ha będący własnością prywatną.  

Biebrzański Park Narodowy w partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Ptaki 
Polskie oraz Komitetem Ochrony Orłów realizuje także projekt „Zabezpieczenie populacji orlika 
grubodziobego Aquila clanga w Polsce: Opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz 
podstawowe działania ochronne”, współfinansowany przez instrument finansowy Unii 
Europejskiej LIFE+, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i WFOŚ. 
Jednym z głównych efektów projektu będzie opracowanie Krajowego Planu Ochrony orlika 
grubodziobego oraz przygotowanie długoterminowej strategii finansowania ochrony tego 
gatunku. W ramach projektu przewidziano szereg działań z zakresu czynnej ochrony siedlisk 
orlika grubodziobego m.in. odtwarzanie żerowisk tego gatunku poprzez usuwanie zakrzaczeń 
oraz koszenie ręczne, poprawę stosunków wodnych w siedliskach orlika grubodziobego, ochronę 
rewirów gniazdowych. Działania ochronne polegające na odkrzaczaniu obszarów podlegających 
sukcesji obejmą łącznie 400 ha gruntów (180 ha w sezonie 2010/2011, 220 ha w sezonie 
2011/2012).  

Na obszarze Parku realizowany jest również projekt „Renaturyzacja sieci hydrograficznej 
w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I” współfinansowany przez instrument finansowy 
LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz NFOŚiGW. Projekt jest pierwszym etapem ambitnego 
zamierzenia renaturyzacji sieci hydrograficznej, która została zmieniona jeszcze w XIX w. 
Zaplanowano w nim wiele działań, m.in.: wykup gruntów, wybudowanie na Kanale 
Woźnawiejskim 6 progów piętrzących i jednego jazu rozdzielczego wraz z przepławką, 
wycinanie zakrzaczeń, wykonanie na obszarze objętym projektem (ok. 9000 ha) inwentaryzacji 
przyrodniczych wraz z Numerycznymi Modelami Terenu oraz opracowanie planu ochrony tego 
obszaru. Oczekuje się, że jednym z efektów projektu będzie zwiększenie uwilgotnienia siedlisk, 
które powinno spowodować spowolnienie tempa sukcesji wtórnej. 

Kolejnym projektem jest „Polskie Ostoje Ptaków” na lata 2011-2014 współfinansowany 
przez fundusz LIFE+ , którego beneficjentem jest Instytut Badania Ssaków PAN. Głównym 
założeniem projektu jest wdrożenie i usprawnienie czynnej ochrony ptaków wodnych i błotnych 
na terenach szczególnie cennych przyrodniczo w granicach pięciu parków narodowych: 
Biebrzańskim, Drawieńskim, Narwiańskim, „Ujście Warty” oraz Słowińskim. Jednym  
z planowanych działań na obszarze BPN w ramach tego projektu jest wykup zarastających łąk  
i ich rekultywacja. 

Rozszerzenie działań na grunty będące własnością prywatną jest planowane w projekcie 
LIFE+ „Rolnictwo dla Natury 2000 w Dolinie Biebrzy”, który zaplanowano na lata 2012-2015 
(projekt nie został jeszcze zatwierdzony przez fundusz LIFE+). Celem projektu jest odtworzenie  
i utrzymanie otwartych bagiennych siedlisk poprzez przywrócenie trwałej, ekonomicznie 
opłacalnej gospodarki rolnej w dolinie Biebrzy. Działania przewidziane w projekcie to m.in. 
wykup gruntów, odkrzaczenie i wstępne koszenie zarośniętych łąk, stworzenie systemu 
fachowego wsparcia dla rolników, wsparcie postępu technicznego i technologicznego koszenia 



M. Maliszewska 

 

164

bagiennych łąk, lobbowanie na rzecz stworzenia zestawu nowych narzędzi finansowych oraz 
płatności kompensacyjnych dla ekstremalnie trudnych bagiennych terenów rolniczych. 

Oprócz bezpośrednich działań ochronnych Biebrzański Park Narodowy stara się 
popularyzować ideę czynnej ochrony przyrody, głównie poprzez publikacje prasowe i książkowe 
oraz zajęcia i imprezy edukacyjne. Od 2000 r. organizuje Mistrzostwa Polski w Koszeniu 
Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”.  

Ochrona czynna ekosystemów nieleśnych jest niezbędna dla zachowania 
bioróżnorodności doliny Biebrzy oraz utrzymania jej znaczenia dla wielu gatunków. Na tym celu 
skupiają się działania Biebrzańskiego Parku Narodowego. Obowiązkiem Parku wynikającym  
z realizowanych na szeroką skalę działań ochronnych jest prowadzenie monitoringu ich efektów 
przyrodniczych, zarówno na czynniki biotyczne jak i abiotyczne. Na podstawie danych 
uzyskanych z monitoringu możliwe będzie wprowadzanie ewentualnych zmian w sposobie 
koszenia oraz jego częstotliwości. Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów jest jednak 
procesem ciągłym i będzie wymagać kontynuacji w latach kolejnych.  
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Active Protection of the Non-Forest Ecosystems of the Biebrza National Park 
 

Abstract 
 

The majority of the non-forest ecosystems of the Biebrza National Park are becoming 
forest and shrub communities as well as reed fields. This process appears to result from the 
abandonment of the traditional rural usage (mowing or grazing) of the marsh meadows and 
unfavourable changes in water proportions. Moreover, due to the overgrowing of the non-forest 
ecosystems precious plant and animal species are disappearing along with the habitats which are 
precious from the environmental point of view. The protection of the non-forest ecosystems is 
one of the most important activities of the Biebrza National Park. For many years of its existence, 
the Biebrza National Park was conducting this activity on a small scale.  However, thanks to the 
introduction of the state-owned land tenure system and thanks to the protection activities 
conducted within the framework of externally funded projects, both EU and domestic ones, the 
mowing usage has been restored in a considerable part of the Park. At present the marsh 
meadows are mown with mechanical equipment, which is adequately adjusted to purpose.  
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Nasiennictwo traw w województwie podlaskim w latach 2003-2010 
 

Łukasz Płotczyk, Stanisław Benedycki, Jacek Słowakiewicz 
 

 
Streszczenie 

 
W pracy przedstawiono wyniki analizy rozwoju nasiennictwa traw w latach 2003-2010  

w województwie podlaskim. Na terenie województwa reprodukowano nasiona życicy trwałej, 
kostrzewy łąkowej, tymotki łąkowej i kupkówki pospolitej, mietlicy białawej, kostrzewy 
trzcinowej i kostrzewy czerwonej. W ciągu tych lat areał upraw wzrósł z 173,20 do 535,30 ha. 
Życica trwała i kostrzewa łąkowa są gatunkami reprodukowanymi na największym areale  
i reprezentowane są przez najlepsze i najwartościowsze odmiany. Specyficzne „zielone” 
województwo podlaskie z największym udziałem łąk i pastwisk zasługuje na większy areał 
plantacji nasiennych produkujących materiał siewny dla renowacji użytków zielonych i na cele 
pozaprodukcyjne. 
Słowa kluczowe: plantacje nasienne traw, życica trwała, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, 
kupkówka pospolita 

 
Wprowadzenie 

 
Województwo podlaskie zajmuje czołowe miejsce w Polsce pod względem areału łąk  

i pastwisk – 450 tys ha trwałych i przemiennych użytków zielonych co stanowi 33,2% użytków 
rolnych. Podlaskie może pochwalić się największą obsadą bydła w Polsce - 61,4 szt./100 ha. 
użytków rolnych przy średniej krajowej, 33,9 szt./100 ha. Pod względem skupu mleka woj. 
podlaskie dostarcza 20 % surowca w kraju wraz z woj. mazowieckim daje 40 % produkcji mleka 
w Polsce [Goliński 2008]. Poważny udział łąk i pastwisk oraz ich olbrzymia rola w produkcji jak 
też ochrona środowiska wymagają ze strony użytkownika wielkiej dbałości o ich stan co wiąże 
się z koniecznością okresowych podsiewów czy też renowacji poprzez tzw. pełną uprawę. 
Zwiększający się udział przemiennych użytków zielonych jak też zapotrzebowanie na nasiona 
traw na cele pozarolnicze wymusza większe zainteresowanie się produkcją nasion traw  
w Regionie „skazanym” na dominację traw. Celem pracy jest prześledzenie rozwoju 
nasiennictwa traw w województwie podlaskim w latach 2003-2010 oraz określenie kierunku  
i pozycji w stosunku do produkcji nasiennej w Polsce.  

 
Metodyka badań 

 
Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Sąsiaduje  

z województwami mazurskim, mazowieckim i na krótkim odcinku z lubelskim. Województwo 
podlaskie zajmuje obszar 20180 km2 tj. 6,5 % powierzchni całego kraju i jest czwartym pod 
względem wielkości województwem w Polsce. Podzielone jest na 14 powiatów ziemskich i 3 
grodzkie oraz 118 gmin i 3304 sołectwa. Województwo podlaskie jest regionem o charakterze 
rolniczo-przemysłowym. Użytki rolne stanowią 59,7 % powierzchni województwa. Przeciętna 
wielkość gospodarstwa to 13,5 ha. 

Opracowanie dotyczące nasiennictwa traw w województwie podlaskim oparto  
na materiałach będących w zasobach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
Wojewódzkiego Inspektoratu w Białymstoku. Szczególne podziękowania chcemy przekazać 
Panu mgr Wojciechowi Depta, który od wielu lat wspomagał nas w kompletowaniu materiałów 
jak też służył radą i doświadczeniem w analizie danych. 
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Wyniki badań 
 

Użytki zielone pozostają uprawami przyszłości, a zapotrzebowania na pozyskiwaną  
z nich pełnowartościową i najbardziej naturalną paszę, zwłaszcza dla zwierząt przeżuwających 
nie słabnie. Wiodące komponenty runi użytków zielonych różnych typów, a więc trawy i rośliny 
motylkowate drobnonasienne są grupą roślin, która w swą taksonomiczną tożsamość ma wpisany 
aspekt paszowy, ekologiczny, a także krajobrazowy [Goliński 2008, Goliński i in. 2003, 
Kozłowski, Goliński 2001, Martyniak 2009, Prończuk i in. 2003, Domański 1996].  
W województwie podlaskim w latach 2003-2010 ilość gatunków utrzymuje się praktycznie  
na stałym poziomie. Do gatunków reprodukowanych od wielu lat należały kostrzewa łąkowa, 
kupkówka pospolita, mietlica biaława, tymotka łąkowa i życica trwała. W roku 2007  
do reprodukcji wprowadzono kostrzewę czerwoną, co było próbą niezbyt udaną, a w 2009 
kostrzewę trzcinową. Wprowadzenie nowych gatunków jak też rozszerzenie palety odmian 
świadczy o postępującym rozwoju nasiennictwa traw w regionie oraz nowych kierunkach 
wykorzystywania traw. Analiza dynamiki rozwoju plantacji nasiennych traw wskazuje na pewne 
pozytywne tendencje (Tab. 1). Poczynając od 2003 roku, w którym odnotowano istnienie 
plantacji na 173,20 ha, co stanowiło 2,9 % areału traw uprawianych w Polsce zaobserwowano  
od roku 2006 dynamiczny wzrost zainteresowania tą dziedziną produkcji. W tym czasie 
powierzchnia upraw uległa podwojeniu do 387,3 ha osiągając znaczącą wartość w roku 2010 – 
535,30 ha. Zważając jednak na olbrzymie zainteresowanie rolników nasionami traw, które 
odpowiadałaby ich potrzebom nie można uznać, że uzyskano znaczący postęp w tym zakresie. 
Gatunkiem, który zdecydowanie dominuje w woj. podlaskim jest życica trwała. Areał uprawy  
w analizowanym przedziale czasowym zwiększył się prawie sześciokrotnie osiągając w 2010 
roku powierzchnię 289,50 ha. (Tab. 2). Życica trwała stanowi ponad 50% zasiewów traw 
nasiennych na Podlasiu, co niewątpliwie jest odzwierciedleniem jej olbrzymiej rangi 
gospodarczej [Baryła, Kulik 2002, Benedycki i in. 2002]. Odnotowano także bardzo korzystne 
zmiany w doborze reprodukowanych odmian. W roku 2008 wycofano się z reprodukcji odmiany 
Naki. Obecnie obserwujemy dynamiczny wzrost uprawy życicy trwałej odmian Solen, Stadion  
i Bajka, których udział przekroczył 90% w areale plantacji (Tab. 2).  

Kostrzewa łąkowa jest drugą pod względem wielkości powierzchni plantacji traw na 
Podlasiu. Jej areał uległ podwojeniu i osiągnął w 2010 roku 104,30 ha, co stanowi 35,5% upraw 
kostrzewy łąkowej w Polsce. Najliczniej występującymi odmianami są Artema i Pasja. 
Stosunkowo obficie reprodukowana jest tymotka łąkowa jej areał uległ podwojeniu osiągając 
znaczącą wielkość 83,25 ha (Tab. 2). Znaczną redukcję upraw zaobserwowano wśród odmian 
starszych Emma, Kaba, Skala. Zwiększyła się natomiast powierzchnia uprawy odmian Karta  
i Egida, które dominują zdecydowanie w reprodukcji tego gatunku. 

Kupkówka pospolita także zwiększyła areał upraw nasiennych. W roku 2010 było 52,00 
ha plantacji kupkówki, co stanowiło 8,27% wszystkich plantacji tego gatunku w kraju. 
Odmianami najchętniej uprawianymi były Bepro, Berta oraz Minora (Tab. 3). 

W woj. podlaskim obficie reprodukowano mietlicę białawą, której udział w latach 2003 – 
2007 osiągnął 47% produkcji krajowej. Odmianą, która utrzymywała się w reprodukcji przez 
prawie cały okres była odm. Kita (Tab. 3). Kostrzewa trzcinowa od 2 lat zaistniała wśród 
gatunków reprodukcyjnych jednak areał jej jest niewielki 11,66 ha a odmianą reprodukowaną jest 
Rahela. Nie powiodła się próba uprawy kostrzewy czerwonej, a niewielka 3 ha plantacja w roku 
2007 nie znalazła chętnych do podjęcia reprodukcji. Wielkość plantacji nasiennych na Podlasiu 
była zbliżona do wielkości średniej uprawy w kraju (Tab. 4). 

 
Wnioski 

 
1. Województwo podlaskie stanowi bardzo ważny Region dla produkcji bydła z największym 

udziałem użytków zielonych, dla których utrzymania w odpowiedniej kulturze potrzebna jest 
odpowiednia ilość nasion traw. 
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2. W latach 2003 – 2010 nastąpił istotny wzrost areału upraw nasiennych traw osiągając 535,30 
ha, czyli 300% wartości z początku analizowanego okresu. 

3. Gatunkami, które zdecydowanie dominowały były życica trwała i kostrzewa łąkowa, gatunki  
o wielkim znaczeniu gospodarczym. Na uwagę zasługuje dobór bardzo wartościowych 
odmian życicy trwałej Selen, Stadion, Bajka oraz kostrzewy łąkowej Artema i Pasja. Pewne 
nadzieje budzi reprodukcja tymotki łąkowej i kupkówki pospolitej oraz kostrzewy trzcinowej. 

4. Niezwykła rola jaką trawy odgrywają, głównie dla potrzeb gospodarki łąkowej, a także na cele 
pozapaszowe, przy odpowiednich zachętach finansowych daje gwarancję rozwoju tej 
dziedziny zarówno w Polsce jak i na Podlasiu. 
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Seed production of grasses in Podlaskie voivodeship in 2003-2010 
 

Abstract 
 

In work presented results of analysis of grasses seed production development in 2003-
2010 in Podlaskie voivodeship. On voivodeship area reproducted seeds of perennial ryegrass, 
meadow fescue, Timothy-grass and orchard grass, redtop grass, tall fescue and red fescue. During 
these years acreage of plantation increased from 173,20 to 535,30 ha. Perennial ryegrass and 
meadow fescue are reproducted on the largest acreage and represented by the best and the most 
valuable cultivars. Specific “green” Podlaskie voivodeship with the highest participation of 
meadows and pastures deserves for higher acreage of seed plantations, producting seed material 
for grassland renovation and for production purposes. 
Key words: grass seed plantations, perennial ryegrass, meadow fescue, timothy-grass, orchard 
grass 
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Tab. 1. 

Areał plantacji nasiennych traw w Polsce i woj. podlaskim lata 2003 – 2010 (ha). 

Powierzchnia plantacji w ha                            
               Lata 
 
Wyszcze- 

gólnienie 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Województwo 

podlaskie 

 
173,20 

 
269,60 

 
266,40 

 
387,30 

 
494,30 

 
476,05 

 
482,46 

 
535,35 

Polska 5935,89 7873,45 10367,45 14457,34 13508,6
8 

12266,97 11598,86 11424,87 

% udział w 
Polsce 

2,91 3,42 2,56 2,67 3,65 3,88 4,15 4,68 

 

Tab. 2.  

Areał plantacji poszczególnych gatunków traw w Polsce i woj. podlaskim w latach 2003-2010 ha). 

                Lata               
Gatunki 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Życica trwała 
woj. podlaskie 

Polska 
%

 
48,20 
1785,55 
2,70 

 
111,20 
3452,80 
3,22 

 
130,80 
4694,15 
2,78 

 
217,00 
6057,71 
3,58 

 
108,40 
5697,05 
1,90 

 
274,74 
4505,56 
6,09 

 
266,53 
4629,7 
5,75 

 
289,56 
4562,49 
6,34 

Kostrzewa łąkowa 
woj. podlaskie 

Polska 
 %

 
42,80 
232,44 
16,40 

 
52,00 
276,44 
18,80 

 
23,00 
251,91 
10,27 

 
52,90 
514,89 
10,27 

 
97,98 
824,01 
11,88 

 
89,31 
685,70 
13,03 

 
94,23 
427,33 
22,04 

 
104,30 
293,00 
35,50 

Kostrzewa trzcinowa 
woj. podlaskie 

Polska 
 %

 
- 
107,25 
- 

 
- 
122,06 
- 

 
- 
187,68 
- 

 
- 
336,49 
- 

 
- 
403,86 
- 

 
- 
475,07 
- 

 
11,66 
595,91 
1,94 

 
11,66 
475,70 
2,45 

Kupkówka ospolita 
woj. podlaskie 

Polska 
 %

 
23,00 
205,15 
11,20 

 
38,60 
218,95 
17,63 

 
24,80 
263,65 
9,40 

 
25,60 
318,07 
8,05 

 
26,00 
448,15 
5,80 

 
44,50 
633,51 
7,02 

 
46,50 
553,33 
8,40 

 
42,50 
513,52 
8,27 

Mietlica pospolita 
woj. podlaskie 

Polska 
%

 
12,00 
28,10 
42,7 

 
4,00 
39,80 
10,05 

 
15,00 
40,16 
37,30 

 
17,22 
47,88 
36,00 

 
13,22 
28,02 
47,10 

 
3,00 
33,21 
9,03 

 
1,68 
30,92 
5,40 

 
4,08 
39,74 
10,27 

Tymotka łąkowa 
woj. podlaskie 

Polska 
%

 
47,20 
281,16 
16,80 

 
63,80 
351,61 
18,14 

 
72,80 
452,57 
16,08 

 
74,50 
644,76 
11,55 

 
71,50 
701,52 
10,20 

 
64,50 
629,16 
10,24 

 
61,86 
643,23 
9,60 

 
83,25 
456,88 
18,20 

Kostrzewa czerwona 
woj. podlaskie 

Polska 
% 

 
- 
1800,07 
- 

 
- 
1782,10 
- 

 
- 
2275,05 
- 

 
- 
3566,94

 
3,00 
2882,77 
0,11 

 
- 
- 
2682,91 

 
- 
2369,17 
- 

 
- 
2638,02 
- 
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Tab. 3   
Areał odmian poszczególnych gatunków traw reprodukowanych w woj. podlaskim w latach 2003 

– 2010 (ha). 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010                   Lata 

 
Gatunki odmiany 

 
ha 

Życica trwała 
Bajka 
Maja 
Naki 
Niga 
Solen 

Stadion 
Bokser 

 
0,00 
3,50 
6,50 

- 
7,00 
31,70 

- 

 
- 

8,50 
5,00 

- 
18,30 
79,40 

- 

 
- 

8,50 
2,00 

- 
22,00 
37,00 

- 

 
- 

20,00 
- 

2,00 
104,00 
92,50 

- 

 
5,00 
22,00 
3,00 
2,00 

142,20 
108,40 

- 

 
13,00 
14,00 

- 
5,00 

137,54 
105,20 

- 

 
18,00 
6,00 

- 
5,00 

135,00 
103,93 

- 

 
56,50 
3,00 

- 
- 

125,0 
102,38 

5,50 
Kostrzewa łąkowa 

Artema 
Cykada 

Justa 
Pasja 
Mewa 
Skawa 
Skra 

Wanda 

 
 

17,50 
- 
- 
- 

20,30 
- 

5,00 

 
- 

18,50 
1,00 
3,00 

- 
12,00 
12,50 
5,00 

 
- 
- 

1,00 
16,00 

- 
1,00 

- 
5,00 

 
- 
- 
- 

11,00 
20,00 

- 
- 

21,90 

 
- 
- 
- 

7,00 
39,70 

- 
- 

51,28 

 
- 
- 
- 

44,50 
- 
- 
- 

47,81 

 
31,17 

- 
- 

34,33 
- 
- 
- 

28,13 

 
49,10 

- 
- 

48,53 
- 
- 
- 

7,44 
Kostrzewa trzcinowa 

Rahela 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11,66 

 
11,66 

Kostrzewa czerwaona 
Kos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,00 

 
- 

 
- 

 
- 

Kupkówka pospolita 
Amera 
Bepro 
Berta 
Dika 
Nera 

Minora 

 
3,00 

- 
18,00 
2,00 

- 
- 

 
- 
- 

31,60 
2,00 
5,00 

- 

 
- 

12,00 
5,80 
2,00 
5,00 

- 

 
1,80 
13,00 
5,80 

- 
5,00 

- 

 
- 

24,00 
2,00 

- 
- 
- 

 
5,00 
16,00 
23,50 

- 
- 
- 

 
5,00 
24,00 
23,50 

- 
- 
- 

 
- 

28,00 
12,00 

- 
- 

12,00 
Mietlica biaława 

Gosta 
Kits 

Mieta 

 
- 

13,00 
- 

 
- 

4,00 
- 

 
7,50 

- 
8,00 

 
9,70 
1,00 
8,00 

 
2,22 
3,00 
8,00 

 
- 

4,68 
- 

 
- 

16,80 
- 

 
- 

4,08 
- 

Tymotka łąkowa 
Emma 
Kaba 
Karta 
Skala 
Skunt 
Skald 
Egida 

 
12,00 
6,50 
11,00 
18,50 

- 
- 
- 

 
8,00 
27,80 
17,50 
12,00 

- 
- 
- 

 
- 

39,80 
21,50 
12,00 

- 
- 
- 

 
- 

54,00 
9,50 
11,00 

- 
- 
- 

 
- 

37,00 
23,50 
9,00 
2,00 

- 
- 

 
- 

26,00 
36,00 

- 
- 

2,50 
- 

 
- 

8,11 
51,25 

- 
- 

2,50 
- 

 
- 
- 

58,75 
2,50 

- 
- 

22,00 
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Rynek nasienny zbóż w Polsce i województwie podlaskim  
w latach 2008-2010 

 
Piotr Ponichtera, Natalia Gołaszewska 

 
 

Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono analizę zmian zachodzących na rynku nasiennym zbóż w Polsce 
i województwie podlaskim w latach 2008-2010. W badanym okresie na terenie województwa 
podlaskiego i Polski zmniejszyła się liczba i powierzchnia plantacji nasiennych zbóż wszystkich 
podstawowych gatunków. Zwiększa się znaczenie postępu biologicznego o czym świadczy 
zwiększająca się liczba odmian zbóż wpisywanych do Krajowego Rejestru Odmian. W rejestrze 
odmian zbóż dominują odmiany hodowli krajowej, ale ich udział w reprodukcji z roku na rok się 
zmniejsza. W dalszym ciągu bardzo niski jest udział nasion kwalifikowanych w zasiewach zbóż. 
Ceny materiału siewnego większości zbóż w Polsce i na terenie województwa podlaskiego 
spadły. W badanym okresie zdrożały jedynie kwalifikowane nasiona pszenicy. 
Słowa kluczowe: rynek nasienny, zboża, kwalifikowany materiał siewny 
 

Wprowadzenie  
 

Podstawowym celem każdej dobrej polityki nasiennej powinno być budowanie sprawnie 
funkcjonujących rynków nasiennych. Rynek nasienny odgrywa decydującą rolę  
w funkcjonowaniu przemysłu nasiennego, ponieważ jest miejscem, gdzie spotykają się interesy 
hodowców, producentów nasion, farmerów oraz ludzi i instytucji związanych z naukową, 
ekonomiczną i prawną obsługą przemysłu nasiennego. Jest oczywiste, że najsłabszy element 
przemysłu nasiennego determinuje stan rynku, stąd ogromnie ważne jest zdefiniowanie jego 
słabych elementów. Rynki nasienne w wielu krajach rozwijających się i postsocjalistycznych  
są niedorozwinięte, słabe i łatwe do manipulacji. Oficjalny obrót nasionami kwalifikowanymi 
jest niewielki. W związku z tym budowanie rozwiniętych rynków nasiennych jest procesem 
trudnym i długotrwałym. Istnieje generalna zgoda pomiędzy politykami i ekonomistami, że rynki 
napędzane prywatnymi, egoistycznymi interesami jego uczestników, zapewniają lepszą obsługę 
hodowców, producentów nasion i farmerów  oraz są bardziej dynamiczne i konkurencyjne niż 
rynki, w których sektor publiczny dominuje w hodowli roślin, produkcji nasiennej czy 
dystrybucji [Podolski 2004]. Popularność produkcji zbóż wynika ze stosunkowo prostej 
technologii ich uprawy, łatwego do przechowywania i zbywania, a przede wszystkim  
z możliwości wykorzystania ziarna na pasze bezpośrednio w gospodarstwie. O plonach  
i produkcji ziarna zbóż w większym stopniu decydują wielkości i struktura obszarowa 
gospodarstw, udział gospodarstw indywidualnych we władaniu ziemią oraz ich wyposażenie niż 
czynniki przyrodnicze i agrotechniczne [Kuś 1999]. W związku z tym towarowa produkcja zbóż 
wyraźnie koncentruje się w północnej i zachodniej części kraju, charakteryzujących się większą 
przeciętną powierzchnią gospodarstw [Krasowicz 2008]. Sytuacja podażowo-popytowa na rynku 
zbóż ma istotne znaczenie dla całej gospodarki żywnościowej. Sektor zbożowy w dużym stopniu 
decyduje również o ekonomicznych warunkach produkcji na innych rynkach, w tym szczególnie 
na rynku żywca wieprzowego i drobiu [ARR 2008]. Powierzchnia zasiewów zbóż w Polsce  
w ostatnich kilkunastu latach nie ulega większym zmianom i wynosi 8,4-8,8 mln ha. Następują 
natomiast zmiany w strukturze upraw. Zwiększa się udział zbóż bardziej plennych (kukurydzy, 
pszenicy) kosztem mniej plennych (żyta, owsa) [Stańko 2007]. Warunki klimatyczne 
umożliwiają prowadzenie w Polsce produkcji wszystkich zbóż podstawowych – pszenicy, żyta, 
jęczmienia i owsa. Coraz większego znaczenia nabiera również uprawa pszenżyta, które staje się 
ważnym produktem wykorzystywanym głównie w sektorze paszowym [Gołębiewski, Klepacki 
2008]. Produkcja i wykorzystanie zbóż podlegają wielokierunkowym zmianom. Zmiany  
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te dotyczą produkcji ogółem oraz poszczególnych gatunków. Produkcja ziarna zbóż 
charakteryzuje się zróżnicowaną dynamiką zmian, które są czynnikiem wpływającym na ilość  
i jakość produkowanego ziarna. Ważną rolę odgrywa również sytuacja na światowych rynkach 
zbóż [Jarzębowski 2008].  

  Celem pracy jest analiza zmian zachodzących na rynku nasiennym zbóż województwa 
podlaskiego w porównaniu do krajowego i czynników powodujących te zmiany.  
 

Metodyka badań 
 

Materiał źródłowy do analizy stanowiły dane statystyczne GUS z lat 2008-2010  
oraz raporty IERiGŻ. Dane dotyczące rozmiarów reprodukcji nasiennej według gatunków  
i odmian pochodziły z zestawień Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
(PIORIN) oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN)  
w Białymstoku. Dane o liczbie zarejestrowanych odmian i ich hodowcach pochodziły z Listy 
Odmian Roślin Rolniczych publikowanych przez COBORU. Analizą w pełnym zakresie objęto 
następujące gatunki zbóż: pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, 
żyto, pszenżyto jare i pszenżyto ozime. 
 

Wyniki badań 
 

 Podlaskie należy do województw o słabo rozwiniętej produkcji nasiennej.  
Z przedstawionych danych liczbowych wynika, iż systematycznie zmniejsza się liczba plantacji 
nasiennych zbóż zgłaszanych do oceny w województwie, z 106 w 2008 r. do 87 w 2010 r.  
W ciągu ostatnich trzech lat liczba tych plantacji zmniejszyła się o około 18%. W ślad  
za regresem liczby plantacji, jeszcze bardziej skurczyła się łączna powierzchnia plantacji 
nasiennych zbóż z 1166 ha w 2008 r. do 710,74 ha w 2010 r. W ostatnim roku ich wielkość 
zmniejszyła się o 39% w stosunku do roku 2008 (Tab. 1). Podobne tendencje zmniejszania się 
powierzchni plantacji nasiennych występują na obszarze całego kraju.  
 Plantacje nasienne zbóż w województwie podlaskim charakteryzują się średnią 
powierzchnią 8,2 ha – 11 ha, natomiast w Polsce średnia powierzchnia plantacji nasiennej 
wynosiła w granicach  12,6 ha – 13,1 ha. Obserwuje się stałą tendencję obniżania średniej 
powierzchni tych plantacji zarówno w kraju, jak i w województwie podlaskim. Niekorzystnym 
zjawiskiem jest także niski potencjał i jakość produkcji nasiennej. Na tle kraju odsetek liczby 
plantacji zakwalifikowanych wahał się w latach 2008–2010 w granicach od 1,61% do 1,82%. 
Dwukrotnie więcej plantacji dyskwalifikuje się w województwie podlaskim niż w kraju. W latach 
2008 - 2010 było to od 2,8% do 9,8%. W tym samym okresie średnio w Polsce 
dyskwalifikowano od 3,9 do 4,4% plantacji (Tab. 2). 
 

Tab.1.  
Liczba plantacji nasiennych zbóż zgłoszonych od oceny polowej w Polsce i woj. podlaskim 

w latach 2008- 2010 
województwo podlaskie Polska 

Rok Liczba 
plantacji 

Powierzchni
a w ha 

Średnia 
powierzchnia 
plantacji (ha) 

Liczba 
plantacj

i 

Powierzchni
a w ha 

Średnia 
powierzchnia 
plantacji (ha) 

2008 106 1166 11 5579 70058,36 12,6 

2009 93 1007,93 10,8 5398 70964,66 13,1 

2010 87 710,74 8,2 4547 57895,36 12,7 
Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa /PIORiN/, Wojewódzki Inspektorat 

 Ochrony Roślin i Nasiennictwa /WIORiN/, obliczenia własne 
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Tab.2.  

Liczba zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych plantacji nasiennych zbóż w Polsce i woj. 
podlaskim w latach 2008- 2010 

województwo podlaskie Polska 

Rok Liczba 
planta-

cji 

% 
plantacji 

na tle 
kraju 

Powierz-
chnia w 
tys. ha 

% 
plantacji 

na tle 
kraju 

Zdyskwali-
fikowano (% 
powierzchni)

Liczba 
plan-
tacji 

Powierz-
chnia w 
tys. ha 

Zdyskwalifi-
kowano (% 

powierzchni) 

2008 102 1,82 1133,3 1,7 2,8 5354 67360,06 3,9 

2009 87 1,61 946,49 1,4 6,1 5185 67816,02 4,4 

2010 82 1,80 640,99 1,2 9,8 4359 55492,12 4,2 
Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa /PIORiN/, Wojewódzki Inspektorat 

 Ochrony Roślin i Nasiennictwa /WIORiN/, obliczenia własne 
 

Łączna powierzchnia zakwalifikowanych plantacji nasiennych zbóż w badanym okresie 
zarówno w województwie podlaskim jaki i na terenie Polski uległa zmniejszeniu. W 2010 r. 
powierzchnia kwalifikowanych plantacji w województwie podlaskim wynosiła 641 ha i była  
o 492,3 ha mniejsza niż w 2008 r. Największą powierzchnię plantacji nasiennych  
w województwie podlaskim w 2010 r. miało pszenżyto ozime i pszenica ozima, odpowiednio 
164,5 ha i 156,4 ha. Najmniejszą natomiast powierzchnię w tym czasie odnotowano  
dla jęczmienia ozimego, tylko 5 ha. W 2010 r. nie było na terenie województwa podlaskiego 
plantacji nasiennych takich gatunków zbóż jak: pszenica twarda i żyto jare (Rys. 1). 

 

Rys.1. Powierzchnie zakwalifikowanych plantacji nasiennych wg gatunków zbóż  
w województwie podlaskim w latach 2008- 2010 (w ha) 

Źródło: Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa /WIORiN/, opracowanie 
własne 

 
Wzrost powierzchni plantacji nasiennych w województwie podlaskim odnotowano 

jedynie dla pszenicy ozimej. Wyniósł on 9,6% w stosunku do 2008 r. Powierzchnie plantacji 
nasiennych pozostałych gatunków zbóż uległy zmniejszeniu. W 2010 r. najbardziej zmniejszyła 
się powierzchnia plantacji pszenżyta jarego o 68,5%.  

Powierzchnia kwalifikowanych plantacji zbóż w Polsce w 2010 r. wyniosła  
55,5 tys. ha. W porównaniu do 2008 r. była mniejsza o 11,9 tys. ha. Największą powierzchnię  
w 2010 r. posiadała pszenica ozima (20,1 tys. ha). Najmniejszą natomiast pszenica twarda (0,1 
tys. ha), żyto jare (0,4 tys. ha) i owies nagi (0,3 tys. ha) (Rys.2) 
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Rys.2. Powierzchnie zakwalifikowanych plantacji nasiennych wg gatunków zbóż w Polsce  
w latach 2008- 2010 (w ha) 

Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa /PIORiN/, opracowanie własne 
 

W badanym okresie w województwie podlaskim nastąpił spadek produkcji materiału 
siewnego zbóż. W 2009 r. spadek wyniósł 19,5%, natomiast w 2010 r. już 39,4% w stosunku do 
roku 2008. Największą podaż odnotowano w 2008 r. dla pszenżyta (1355,1 t), która w 2010 r. 
spadła do 655,85 t. W 2010 r. największą produkcję miała pszenica ozima (729,4 t), najmniejszą 
zaś jęczmień ozimy tylko 23 tony (Rys.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys.3. Podaż nasion zakwalifikowanych w laboratoriach akredytowanych i Stacji Oceny Nasion 
w województwie podlaskim w latach 2008-2010 (w tonach) 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa /WIORiN/, opracowanie własne 
 

Krajowa produkcja kwalifikowanych nasion zbóż, podobnie jak miało to miejsce  
na terenie województwa podlaskiego uległa spadkowi. Wyniósł on 2,5% w stosunku do 2008 
roku, chociaż produkcja w 2010 r. wzrosła o 12,3% w porównaniu do roku 2009. Najbardziej 
wzrosła produkcja nasion owsa (17,6%) i pszenicy ozimej (13,9%) w stosunku do 2008 r. 
Niewielkie spadki podaży odnotowano dla jęczmienia i pszenżyta. Najbardziej zmniejszyła się 
produkcja nasion żyta. Spadek w 2010 r. wyniósł 29,4% w stosunku do 2008 r. (Rys. 4). 
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Rys.4. Podaż nasion zakwalifikowanych w laboratoriach akredytowanych i Stacjach Oceny 
Nasion w Polsce w latach 2008-2010 (w tonach) 

Źródło: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa /PIORiN/, opracowanie własne 
 

Liczba odmian zbóż w Krajowym Rejestrze Odmian uległa wzrostowi (Rys. 5). W latach 
2009-2010 była odpowiednio o 11,7% i 24,7% większa, w porównaniu do roku 2008. Najwięcej 
odmian w badanym okresie posiadała pszenica ozima (51 w 2008 r., 74 w 2010 r.). W 2010 r. 55 
odmian posiadał jęczmień jary, zaś ponad 30 odmian liczyły takie gatunki zbóż jak: owies 
zwyczajny, pszenżyto ozime i żyto ozime. Pszenica zwyczajna liczyła 29 odmian, zaś jęczmień 
ozimy 22. Najmniej odmian liczyło żyto jare (1), pszenica twarda (1) i owies nagi (4).  

 

 
 
Rys.5. Liczba odmian roślin rolniczych w Rejestrze Odmian 
Źródło: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, opracowanie własne 
 

Udział zagranicznych odmian zbóż w Rejestrze w badanych latach uległ niewielkiemu 
wzrostowi. Był wyższy w 2009 r. o 3,2%, a w 2010 r. o 4,8 % w stosunku do 2008 r. Największy 
udział zagranicznych odmian w całkowitej liczbie odmian miał jęczmień ozimy. W 2010 r. udział 
ten wyniósł aż 72,7%. Niewielki udział odmian zagranicznych miały w 2010 r. takie gatunki 
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zbóż jak pszenżyto ozime (6,2%) i owies (13,3). W badanym okresie nie zanotowano w Rejestrze 
Odmian ani jednej zagranicznej odmiany żyta jarego i pszenżyta jarego (Rys. 6).  

 

 
 

Rys.6. Udział odmian hodowli krajowych i zagranicznych w Rejestrze Odmian w Polsce - 
kolejno w latach 2008, 2009, 2010 

Źródło: Centralny Ośrodek  Badania Odmian Roślin Uprawnych, opracowanie własne 
 

Sprzedaż nasion zbóż w badanym okresie w Polsce zmniejszyła się średnio o 1,6% 
(Tab.3). Największe spadki odnotowano dla pszenicy ozimej (8,1%) i jęczmienia jarego (7,2%). 
Zmniejszyła się również sprzedaż nasion pszenicy jarej (6,1%) i żyta (3,6%). Wzrosła natomiast 
w stosunku do 2008 r. sprzedaż nasion jęczmienia ozimego (26,1%), pszenżyta (13,1%) i owsa 
(5,6%). W sezonie 2009/2010 sprzedano najwięcej nasion pszenicy ozimej, pszenżyta  
i jęczmienia jarego, zaś najmniej jęczmienia ozimego. Przeciętna ilość kwalifikowanego 
materiału siewnego zbóż przypadającego na 1 ha produkcji w 2010 r. była największa  
dla pszenicy jarej (40,9 kg/ha), jęczmienia ozimego (25,6 kg/ha) i pszenicy ozimej (24,3 kg/ha). 
Najmniej kwalifikatów zużywano na 1ha produkcji żyta (7,8 kg/ha). 

W Polsce obserwuje się niewielki wzrost udziału nasion kwalifikowanych w zasiewach 
zbóż, chociaż w dalszym ciągu jest on bardzo niski. W 2010 r. udział ten wyniósł 9,9% (Rys. 7). 
Był o 1,1% wyższy niż w 2009 r. Najwięcej nasion kwalifikowanych w badanym okresie 
stosowano w uprawie pszenicy jarej (18,5%) i jęczmienia ozimego (14,2%). Najmniej 
kwalifikowanych nasion stosowano w uprawie żyta, jedynie 4,3%. 
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Tab. 3. 
Sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż (średniorocznie) 

 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Gatunek 
tys. ton kg/ha tys. ton kg/ha tys. ton kg/ha 

% 

pszenica ozima 53 27,4 49 25,4 48,7 24,3 91,9 

pszenica jara 14,7 42,5 14,5 42 13,8 40,9 93,9 

jęczmień ozimy 4,6 26,1 4,9 27,8 5,8 25,6 126,1 

jęczmień jary 22,3 21,7 20,3 19,7 20,7 22,3 92,8 

żyto 11,2 8 11 7,9 10,8 7,8 96,4 

owies 8,9 16,2 9,2 16,7 9,4 17,8 105,6 

pszenżyto 25,1 18,5 27,6 20,7 28,4 21 113,1 

Razem 139,8 16,2 136,6 15,9 137,6 20,3 98,4 
Źródło: IERiGŻ-PIB, obliczenia własne 
 

  
 
 

 
 

Rys.7. Udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach zbóż w Polsce (%) 
Źródło: IERiGŻ-PIB, opracowanie własne 

 
Województwem o najwyższym wykorzystaniu kwalifikowanego materiału siewnego 

zbóż jest województwo śląskie. Udział kwalifikowanego materiału siewnego wynosi tam 
powyżej 20%. Kolejnymi województwami są: opolskie i kujawsko-pomorskie z 15 - 20% 
udziałem. Województwo podlaskie podobnie jak pomorskie i małopolskie charakteryzuje się 
5-10% udziałem kwalifikowanych nasion w zasiewach, zaś w województwach: 
zachodniopomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim udział 
kwalifikatów w zasiewach wynosi poniżej 5%. 
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 W latach 2008-2010 ceny większości kwalifikowanych nasion zbóż w województwie 
podlaskim uległy spadkowi. Jedynie cena pszenicy zanotowała 4,5% wzrost w stosunku  
do 2008 r. Największy 30,8% spadek odnotowała cena owsa. Cena nasion żyta spadła  
o 9,6%, a pszenżyta o 13%. Natomiast nasiona jęczmienia były o 22,7 % tańsze niż 2008 
roku. W 2010 r. w województwie podlaskim najwięcej kosztowały nasiona pszenicy 781,94 
zł /t. Najtaniej można było natomiast kupić nasiona owsa 505,87zł/t.  

 
Tab.4.  

Przeciętne ceny skupu zbóż siewnych w zł za tonę w województwie podlaskim  
w latach 2008 – 2010 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2008/2010 (%) 
zboża podstawowe siewne 761,27 556,69 684,19 89,9 

pszenica 748,48 573,32 781,94 104,5 

żyto 601,97 2404,66 544,05 90,4 

jęczmień 853,36 462,40 659,46 77,3 

owies 731,52 583,41 505,87 69,2 

pszenżyto 727,88 414,22 633,35 87 
Źródło: GUS, obliczenia własne 
 

W 2010 r. w Polsce ceny większości kwalifikowanego materiału siewnego zbóż były 
niższe niż w 2008 r. Zdrożała jedynie o 8,4 % pszenica ozima (Tab. 5). Największy 36,2% 
spadek ceny odnotowano dla nasion owsa. Najmniej spadła cena nasion żyta tylko 0,2%.  
W 2010 r. najdrożej kosztowały nasiona pszenicy ozimej 167 zł/dt. Najtańsze były natomiast 
nasiona owsa 116 zł/dt. 

 
Tab. 5.  

Ceny kwalifikowanych nasion zbóż i porównanie cen nasion do ceny pszenicy ogólnoużytkowej. 
2008 2009 2010 2008/2010 

Gatunek 
zł/dt zł/dt zł/dt % 

pszenica ogólnoużytkowa 87,55  51,39  47,97  54,8 

pszenica ozima 154,1 121,8 167 108,4 

pszenica jara 184,5 136,9 133 72,1 

jęczmień jary 177,8 134,2 127 71,4 

żyto 144,3 107,9 144 99,8 

owies 181,8 137,6 116 63,8 
Źródło: IERiGŻ-PIB, obliczenia własne 

 
Podsumowanie 

 
Według Wickiego [2009] zużycie kwalifikowanego materiału siewnego zmieniało się 

znacznie od 1971 r. Do końca lat 80 udział ziarna kwalifikowanego w materiale siewnym zbóż 
przekraczał 25%, a w latach 1975-1980 osiągał nawet 40%. Takie wielkości są obecnie 
obserwowane w większości krajów UE. Po 1990 roku zużycie kwalifikowanego ziarna zbóż 
znacznie się zmniejszyło. W pierwszych latach transformacji spadło ponad trzykrotnie i nie 
przekraczało 10% ogólnego zużycia materiału siewnego. Po przejściowym wzroście do poziomu 
15-16%, od 2004 r. nastąpił ponowny spadek zużycia do około 9%. Podstawową przyczyną 
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zmniejszenia zainteresowania rolników zakupem kwalifikowanego materiału siewnego po 2004 
r. mogło być ograniczenie zakresu skupu interwencyjnego i spadek cen zbóż na rynku krajowym 
po integracji z UE. W efekcie zmniejszyła się opłacalność produkcji zbóż i możliwości zbytu.  
W 2009 r. kwalifikaty stanowiły zaledwie 8,8% materiału siewnego zbóż. Było to aż 6 razy mniej 
niż średnio w krajach UE. Przyczynami niskiego zainteresowania stosowaniem kwalifikowanego 
materiału siewnego w Polsce są: mała skala i niska towarowość produkcji, brak świadomości 
części rolników o roli postępu biologicznego w podnoszeniu plonowania, niedopasowanie 
odmian do lokalnych warunków produkcji oraz różnych poziomów intensywności, niski 
przeciętny poziom agrotechniki i wysoki udział zbóż w zasiewach. Duże znaczenie ma też 
wysoki koszt zakupu materiału kwalifikowanego. Ważnymi ograniczeniami dla wzrostu zużycia 
kwalifikatów i wykorzystywania potencjału odmian w produkcji rolniczej są i będą  
w najbliższym okresie także takie czynniki, jak: mały obszar gospodarstw, produkcja na własne 
potrzeby (konsumpcyjne i paszowe) i niska opłacalność produkcji rolniczej. Brak 
ukierunkowania produkcji na sprzedaż nie wymusza dostosowania jakości produktu do wymagań 
odbiorcy. 

  Przygotowana projekcja zużycia materiału kwalifikowanego pokazuje,  
że w perspektywie 2015 r. nie nastąpią zasadnicze zmiany. Udział materiału kwalifikowanego 
będzie wynosił dla zbóż ok. 10%. Przewidywane jest także utrzymywanie się znacznych różnic  
w zużyciu kwalifikatów między wschodnią a zachodnią częścią Polski Zużycie nasion 
kwalifikowanych jest na wielokrotnie niższym poziomie niż zalecana wymiana ziarna zbóż - co 4 
lata. Ponieważ podstawowe ograniczenia w stosowaniu postępu biologicznego w produkcji 
roślinnej związane są ze strukturą agrarną w polskim rolnictwie, poziomem towarowości oraz 
kwalifikacjami i wiedzą producentów, proces zwiększania zużycia kwalifikatów będzie 
przebiegał powoli i potrwa zapewne 15-20 lat. Efektywne wykorzystanie postępu biologicznego 
będzie możliwe i opłacalne tylko w dużych gospodarstwach nastawionych na produkcję 
towarową, w pozostałej części nie będzie on wykorzystany ze względu na niski poziom 
agrotechniki i małą efektywność ekonomiczną wymiany [Wicki 2010]. 

  Zdaniem Oleksiaka [2008] zwiększa się znaczenie i możliwości postępu biologicznego. 
Wprawdzie nieco wolniej, niż jeszcze kilka lat temu, ale rośnie liczba odmian zarejestrowanych 
w Krajowym Rejestrze, coraz większa jest dostępność odmian ze Wspólnotowego Katalogu, 
nierejestrowanych w Polsce. Hodowla dostarcza odmiany, z których rolnicy korzystają  
w niewielkim stopniu bądź z dużym opóźnieniem. Czynnikiem decydującym o zakupie często 
nie jest kwestionowana przez nabywców wartość siewna nasion, a ziarno nowej odmiany, które 
można taniej kupić od sąsiada, albo surowiec bezpośrednio od producenta materiału siewnego. 
Trudne do oceny zagadnienie stanowi szacowanie wielkości szarej strefy na rynku nasiennym, 
jako że nie prowadzono wiarygodnych badań tego problemu. Znaczące źródło zaopatrzenia  
w niekwalifikowany materiał siewny mogą też stanowić gospodarstwa nasienne, gdzie poziom 
agrotechniki jest zdecydowanie wyższy niż przeciętny, tymczasem wielkość produkcji nasion  
z hektara jest o 1/3 niższa niż średnie plony uzyskiwane w kraju. Zwiększenie udziału 
kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji towarowej i usprawnienie systemu pobierania 
opłat z tytułu licencji i używania odmian stanowią kluczowy element umożliwiający budowę 
sprawnego systemu hodowli i nasiennictwa opartego na mechanizmach rynkowych. Zbyt wiele 
jest białych plam na mapie zaopatrzenia w nasiona. Praktycznie cała Polska na wschód od linii 
Wisły nie stosuje kwalifikowanego materiału siewnego. Trudno oczekiwać, że małe 
gospodarstwa socjalne staną się znaczącymi konsumentami nasion jednak udział gospodarstw 
produkcyjnych zainteresowanych intensyfikacją produkcji jest znacznie wyższy, niż wynikałoby 
to z mapy zaopatrzenia w kwalifikowane nasiona. Nasiona i zawarty w nich postęp hodowlany  
są relatywnie tanim środkiem produkcji. Ich znaczenie rośnie i będzie rosło wraz  
z wyczerpywaniem się możliwości wzrostu plonów poprzez intensyfikację nawożenia, ochrony 
czy uprawy gleby. 
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Wnioski 
 

1. W latach 2008 – 2010 na terenie województwa podlaskiego i Polski zmniejszyła się 
liczba i powierzchnia plantacji nasiennych zbóż wszystkich podstawowych gatunków.  

2. W badanym okresie dyskwalifikowano w polu średnio: w kraju – 4,4%,  
a w województwie podlaskim aż 9,8% plantacji nasiennych zbóż 

3. Zmniejszyła się podaż kwalifikowanego materiału zbóż. W Polsce do sprzedaży 
zakwalifikowano o 2,5% mniej nasion zbóż, natomiast w województwie podlaskim  
o 39,4% w stosunku do 2008 roku. 

4. Zwiększa się znaczenie i możliwości postępu biologicznego. Świadczy o tym 
zwiększająca się liczba odmian zbóż wpisywanych do Krajowego Rejestru Odmian.  
W badanym okresie wzrosła ona o 24,7%. 

5. W rejestrze odmian zbóż dominują odmiany hodowli krajowej (65,1%), ale ich udział  
w reprodukcji z roku na rok się zmniejsza. Hodowle zagraniczne dominowały  
w produkcji nasion jęczmienia ozimego (73%) i jarego (51%). Wysoki był udział nasion 
zagranicznych odmian pszenicy ozimej (46%) i żyta ozimego (37%). 

6. W dalszym ciągu bardzo niski jest udział nasion kwalifikowanych w zasiewach zbóż. 
Średni udział kwalifikowanego materiału siewnego w 2010 r. wyniósł w Polsce 9,9%, 
natomiast w województwie podlaskim powyżej 5%.  

7. Ceny materiału siewnego większości zbóż w Polsce i na terenie województwa 
podlaskiego spadły. W badanym okresie zdrożały jedynie kwalifikowane nasiona 
pszenicy. 

8. Sprzedaż nasion zbóż w badanym okresie zmniejszyła się średnio o 1,6%. Wzrosła 
sprzedaż kwalifikowanych nasion jęczmienia ozimego (26,1%), pszenżyta (13,1%)  
i owsa (5,6%). 
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Cereal seed market in Poland and the Podlasie Province in 2008-2010 
 

Abstract 
 

The paper presents an analysis of developments in the market for cereals seed in Poland 
and the Podlasie Province in 2008-2010. During this period in the province of Podlasie and 
Poland the number and size of cereal seed orchards and all major species has decreased. There 
has been increase in the importance of biological progress as evidenced by the growing number 
of varieties of cereals entering the National Register of Variety. The register of varieties of cereal 
varieties dominate the national culture, but their share in reproduction is declining from year to 
year. Still very low is the share of certified seeds in crops of cereals. Prices of most cereal seed in 
Poland and in the region of Podlasie declined. During the period only certified seeds of wheat 
went up in price.  
Keywords: market seed, grain, certified seed 
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Jakub Waga - znakomity florysta łomżyński. 
 Życie i dokonania naukowe 

 
Emilia Sawicka, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka 

 

 
Streszczenie 

 
W pracy przedstawiono sylwetkę Jakuba Wagi (1800-1872) oraz jego dokonania 

naukowe w zakresie botaniki. Opisano jego zasługi w kształceniu młodzieży oraz zaakcentowano 
współczesną pamięć o Jego zasługach. Jakub Waga był prekursorem wypraw naukowo – 
badawczych, prekursorem badań florystycznych dorzecza Narwi oraz prekursorem działalności 
ekologicznej. Opisał ponad 1061 gatunków roślin i wydał największe dzieło swojego życia, 
jakim jest „Flora polska”. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestał badania przyrody. Zajął się 
tłumaczeniem zagranicznych opracowań. Przetłumaczył z francuskiego „Wielość światów 
zamieszkiwanych” Kamilla Flammariona oraz przetłumaczył i poszerzył dzieło Ludwika 
Figuiera „Historyja roślin”. Postać wybitnego łomżyńskiego obywatela, Jakuba Wagi, jest 
obecnie dość zapomniana przez społeczeństwo. Wzór pedagoga zasługuje na większe 
zainteresowanie i rozpropagowanie. 
Słowa kluczowe: Jakub Waga, profesor, autor Flory polskiej, ŁTN im. Wagów, Park im. J.Wagi 

 
Wstęp 

 
Jakub Waga (1800 – 1872) wspaniały człowiek oraz wielki przyrodnik, profesor 

Gimnazjum Łomżyńskiego, na trwałe zapisał się w dziejach nauk przyrodniczych. Swoje 
zamiłowanie do przyrody łączył z kształceniem młodzieży organizując dla niej liczne wyprawy 
naukowe. Nauczał jak postępować z otaczającą przyrodą i jak ją umiejętnie chronić. Można go 
zaliczyć do grona prekursorów działalności ekologicznej. Pochodzący z okolic Łomży 
przyrodnik zasłynął z wielkiego dzieła, jakim była „Flora polska”. Poza tym po przejściu  
na emeryturę przetłumaczył kilka książek [5, 8, 13]. 

 W niniejszej pracy przedstawiono sylwetkę Jakuba Wagi oraz jego dokonania naukowe 
w zakresie botaniki. Opisano jego zasługi w zakresie kształcenia młodzieży oraz zaakcentowano 
współczesną pamięć o Jego zasługach [7, 11, 12, 14]. 

Praca została napisana w oparciu o literaturę przedmiotu oraz uzupełniona informacjami 
z listów Jakuba Wagi, które udostępniono w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów 
[21-53]. Część danych została zaczerpnięta z odpowiednich stron internetowych, co znajduje 
swój wyraz w bibliografii. 

 
Pochodzenie rodu Wagów 

 
Nazwisko Waga sprawiało dużo kłopotów z określeniem właściwego pochodzenia. 

Kojarzyła się ono ze słowem zapożyczonym z języka niemieckiego, czyli z wagą. W XIX wieku, 
podczas przeprowadzania legitymacji szlachectwa na polecenie władz Królestwa Polskiego, 
Wagowie nie odnaleźli swej rodziny w herbarzu K. Niesieckiego [7]. Niesiecki to człowiek, 
który w tamtym czasie uznawany był za najpewniejsze, podstawowe źródło. Znaleziono 
wówczas tylko herb Waga, który najbardziej trafnie pasował do nazwiska. Niesiecki również 
popełnił błąd w stosunku do Wagów, gdyż „umieścił Wagów pod Ważyńskimi herbu Jastrzębiec, 
choć wywodził ich od Jarnutowskich herbu Prus”[7].. Wagowie w XIX w. przedstawiali herb 
Waga jako swój. Herb ten był „typowo ruski”, gdyż przedstawiał krzyż na półksiężycu i na 
dwóch trójkątach, przypominających wagę (Rys. 1). W XIII w. podczas podboju Prus przez 
Krzyżaków wielu Prusów i Jaćwingów zbiegło na sąsiednie Mazowsze. Zbiegowie ci osiedlani 
byli na Mazowszu jako drobne rycerstwo. Przez długi czas potomkowie emigrantów pruskich 
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używali jeszcze swych rodzinnych imion jak: Czantor, Sierzput, Giedejt. Niektóre z nich 
zachowały się w nazwach wsi np. Kobylin – Giedejty, czy też w nazwiskach i przydomkach [7]. 
Jednym z nich było imię lub nazwisko Waga. Jak wynika Waga to imię prusko – jaćwieskie, 
pochodzące z języków wymarłych Prusów i Jaćwingów, krewnych Litwinów i Łotyszów.  
Waga w języku litewskim oznacza koryto rzeki, bruzdę [7]. W czasie kolonizacji ziemi 
łomżyńskiej na przełomie XIV i XV wieku pod Łomżą osiedlali się Prusowie lub Jaćwingowie. 
Dzięki temu zaczęły powstawać wsie pod takimi nazwami jak: Jarnuty, Zycharzewo – Dzierzgi, 
Dłużniewo. W tym czasie również zaczęto wymieniać między sobą części tych wsi lub też je 
sprzedawać. I właśnie w tym czasie zaobserwowano pojawienie się pierwszego Wagi. Brał on 
udział w wielu transakcjach. Transakcje te dotyczyły zarówno handlu wsiami, jak i handlu 
drzewem. 

 
Rys.1 Herb Wagów 

Wagowie w XVI i XVII w. to drobna szlachta, która sama, własnymi rękami uprawiała 
swą ziemię. 

Wagowie kupili wsie Brzoski, Brzozowo i Żebry. Bernard Waga w 1784r. wykupił wsie 
Grabowo, Sulimy i część wsi Grabowskie. I właśnie we wsi Grabowo, Agata z Gutowskich żona 
Bernarda Wagi, urodziła czterech synów: Antoniego, Jakuba, Feliksa i Michała [7]. Dwaj z nich, 
Antoni i Jakub zajęli się karierą nauczycielską, Feliks odziedziczył wieś Grabowo, natomiast losy 
czwartego, Michała są nieznane. Feliks Waga w XIX wieku ufundował murowany kościół 
parafialny pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Został on zbudowany w latach 1842 – 1845  
w miejscu starej, drewnianej świątyni, która była rozebrana w 1782 roku. Projekt wykonał, 
prawdopodobnie, budowniczy obwodu augustowskiego – Hipolit Kossuth. W latach 1852 – 1862 
Wagowie zbudowali nowy, drewniany dwór. W wierszu pisanym przez Władysława Wagę  
(syna Jakuba i Korneli) możemy przeczytać: 

„I staw jeden, a nad nim dworzec modrzewiowy 
Siadł pomiędzy dwa stawy, jak starzec wiekowy, 
W zwierciadle wód się patrzy, ganek w bluszcze stroi 
I o przeszłości marząc zadumany stoi...”[8]. 
W późniejszych latach wokół dworu powstał park krajobrazowy, ogród użytkowy  

oraz sztuczne stawy zasilane z rzeczki Dobrzycy, dalej znajdowały się sady owocowe i ogrody 
warzywne. W parku dominowały miejscowe klony, brzozy, jawory, liczne kasztanowce i świerki. 
Wszystko to było autorstwa Antoniego Wagi. Również to właśnie on sprowadzał na ten teren 
gatunki obce, aby obserwować zachowywanie się ich w nowych warunkach środowiskowych.  
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Na terenie ogrodów znajdował się system kanałów i rowów, przez które doprowadzano wodę.  
W kolejnych latach wybudowano oborę i stajnię, następnie na przełomie lat 1858 – 1859 stodołę, 
kuźnię i stelmachownię. Kolejną budowlą był spichlerz oraz „zespół budynków gorzelni: 
parterowy budynek magazynu spirytusowego, piętrowy budynek gorzelni z przylegającym  
do niego budynkiem mieszkalnym zarządcy i magazyn na surowce”[8]. Wszystkie inwestycje 
były prowadzone w sposób funkcjonalny i dość nowoczesny. Budowano z cegły i kamienia, 
wznoszono dwuspadowe dachy, które kryto dachówką. Majątek rodziny Wagów liczył 1575 
mórg ziemi. Z tego 954 mórg to ziemia orna i ogrodnicza. W skład tego majątku wchodziło  
13 budynków murowanych i 15 drewnianych [8]. 

W 1875 roku po czterech latach zarządzania majątkiem przez Kazimierza, został  
on sprzedany Marii i Zygmuntowi Sokołowskim. 

 
Życiorys Jakuba Wagi 

 
Jakub Ignacy Waga urodził się 25 lipca 1800r. we wsi Grabowo (Rys.2). Był synem 

właściciela Grabowa, Bernarda i Agaty z Gutowskich. 

 
Rys. 2  Portret Jakuba Wagi 

 
Początkowo uczył się u pijarów w Szczuczynie, później w Łomży, a następnie w Szkole 

Wojewódzkiej w Warszawie, gdzie w 1821 roku uzyskał maturę. W Szkole Wojewódzkiej 
działało kółko miłośników nauk przyrodniczych, do którego należał Jakub Waga [7].  
Członkowie tego kółka między innymi zbierali i określali rośliny w okolicach Warszawy.  
Z biegiem czasu kółko miłośników przyrody rozwijało się, a ich zasięg sięgał w dalsze okolice. 
Przy oznaczaniu roślin korzystano z Dykcjonarza.... K. Kluka. Nad tym kółkiem czuwał ksiądz 
pijar Edmund Andraszek. To właśnie on udzielał rad uczniom interesującym się przyrodą.  
Po zdaniu matury 1821r. Jakub Waga podjął studia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Uczestniczył w wykładach z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Studiował 
botanikę, a także zoologię pod kierunkiem F. P. Jarockiego. Wynikiem studiów była praca 
magisterska pod tytułem „O narządach oddychalnych ryb” [7]. Praca magisterska Jakuba 
zaginęła i nie została opublikowana. Dzięki zainteresowaniom i wykształceniu Jakub przez wiele 
lat współpracował ze swoim bratem Antonim. Na uniwersytecie Jakub brał udział w zajęciach 
praktycznych prowadzonych przez prof. Michała Szuberta – świetnego botanika. To właśnie  
on udzielał pomocy, pogłębiał zainteresowania, a także zachęcał do badania flory krajowej.  
Prof. Michał Szubert troskliwie opiekował się Jakubem Wagą i wywarł wpływ na jego studia,  
a co za tym idzie również na późniejszą twórczość Wagi. 22 lutego 1825 roku Jakub Waga 
ukończył Uniwersytet Warszawski. Po ukończeniu studiów był w ciągłym kontakcie z prof. 
Michałem Szubertem. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel nauk przyrodniczych.  
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Pracował między innymi w Warszawie, później w Radomiu, następnie w Szczuczynie. W tym 
ostatnim mieście Jakub kontynuował zbieranie cennych okazów roślin oraz owadów [7]. Jednak 
nie otrzymywał regularnie pensji i popadł w kłopoty finansowe. Od 1828r. na stałe osiadł  
w Łomży. W 1829 roku Jakub uczestniczył w wycieczce florystycznej kierowanej przez prof. 
Michała Szuberta. Wyprawa ta obejmowała część guberni augustowskiej i Puszczę Augustowską, 
okolice Sandomierskiego, Lubelskiego i Ciechanowca. Prof. Szubert tak mówił na temat tej 
wyprawy: „miałem przyjemność połączenia się z panami Jastrzębowskim i Wagą, magistrami 
filozofii, którzy w swej pieszej botanicznej podróży godną pochwały cierpliwość w ponoszeniu 
wszelkich trudów okazują i z wielką korzyścią zajmują się troskliwym wyszukiwaniem roślin 
krajowych” [9].  Jakub Waga dzięki tej wycieczce wzbogacił swoje zbiory i wiadomości na temat 
składu flory. W 1829 roku Jakub zamieścił artykuł w „Pamiętniku Warszawskim Umiejętności 
Czystych i Stosowanych” pod tytułem: Uwagi tyczące się znalezienia rośliny Linnaea borealis 
[9]. Chcąc przybliżyć uczniom świat roślin i ułatwić naukę Jakub Waga w 1830 roku zgłosił  
do Towarzystwa Ksiąg Elementarnych rękopis pracy „Rodzajowe cechy roślin Królestwa 
Polskiego z wyliczeniem gatunków w latach 1823 – 1828 w Polsce znalezionych” [30]. Ale praca 
ta nie została w takiej formie przyjęta, a Jakub wziął się za jej poszerzanie. W kolejnych latach 
Jakub Waga dużo podróżował, na przykład w 1831 roku zwiedzał okolice Biebrzy, Augustowa, 
Rajgrodu czy Grajewa. Każdą nową zdobycz skrupulatnie opisywał. Następnie w ciągu 6 lat 
Waga wraz ze swoimi uczniami odbył 60 wycieczek w okolice Łomży. W latach 1847 – 1848 
zostało wydane największe dzieło Jakuba Wagi, mianowicie Flora Polska. W 1851 roku Jakub 
Waga został w Łomży inspektorem gimnazjum i był nim aż do przejścia na emeryturę w 1862 
roku. Po przejściu w stan spoczynku Jakub Waga nie przestawał w poszukiwaniu następnych 
okazów. Przygotowywał się do drugiego wydania Flory Polskiej, tłumaczył na język polski inne 
dzieła. 

23 lutego 1872 roku zmarł Jakub Waga. Znakomity badacz świata roślinnego  
oraz wybitny pedagog i nauczyciel został pochowany na cmentarzu łomżyńskim [8]. 

 
 

 
Rys. 3 Płyta nagrobna Jakuba Wagi  

 
Była to ogromna strata dla wszystkich - kolegów, profesorów jak i dla jego 

wychowanków. 
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Dzieła Jakuba Wagi 
 
 FLORA POLSKA przez JAKUBA WAGĘ  Mag. Fil., Prof. bot. w Gimnazjum 

Łomżyńskiem 
Flora Polska to największe dzieło Jakuba Wagi. Napisaniu Flory poświęcił całe życie. 

Informacji na temat roślin szukał i zbierał podczas licznych wycieczek i wypraw prowadzonych 
przez samego siebie, jak również współpracujących z nim przyrodników, czyli brata Antoniego  
i kolegę Wojciecha Jastrzębowskiego. Flora Polska wydana w latach 1847 – 1848 dotyczyła 
tylko ówczesnego Królestwa Kongresowego pod zaborem rosyjskim. Obszar poddany badaniom 
obejmował następujące województwa Królestwa Kongresowego: lubelskie, krakowskie, 
sandomierskie, podlaskie, kaliskie, mazowieckie, płockie i augustowskie. Tytuł dzieła jest  
o wiele dłuższy i brzmi w całości tak: „Flora Polska jawnokwiatowych rodzajów, czyli 
botaniczne opisy tak dzikich jako i hodowanych pod otwartem niebem jawnokwiatowych 
Królestwa Polskiego roślin uporządkowane według zasad sztucznego układu a poprzedzone 
ogólnem wyobrażeniem o znaczniejszych przyrodzonych pokrewieństwach roślinnego 
królestwa”. 

Jakub Waga w dwóch tomach opisał 1061 gatunków roślin kwiatowych. Układał  
je według systemu Linneusza. Stosował go z myślą o uczniach, gdyż był on łatwy w stosowaniu  
i dość praktyczny. Podział świata roślin oparł na liczbie oraz układzie pręcików i słupków.  
Każdy rodzaj ma polski opis. Natomiast gatunki posiadają nazwę łacińską i polską, diagnozę  
po łacinie oraz odnośniki do literatury, w której gatunek wcześniej wymieniano.  
Dalej zamieszczony jest wykaz miejsc i dokładne warunki występowania. 

Historia powstania i wydania Flory wymagała nakładów sił i środków, a także ogromu 
pracy. W 1830 roku Jakub Waga zgłosił pracę pod tytułem „Rodzajowe cechy roślin Królestwa 
Polskiego z wyliczeniem gatunków w latach 1823 – 1828 w Polsce znalezionych”  
do Towarzystwa Ksiąg Elementarnych, z prośbą o przeznaczenie jej do użytku szkolnego. Jednak 
owe Towarzystwo zażądało uzupełnienia pracy. Przez następne lata przyrodnik uzupełniał  
i zbierał nowe okazy. W tym czasie Towarzystwo Ksiąg Elementarnych przestało istnieć, a Jakub 
tracił nadzieję na wydanie swego dzieła. Jednakże próby wydania dzieła nie ustawały, a pieczęć 
nad tym sprawował brat Jakuba Antoni. To właśnie Antoni Waga znalazł mecenasów, którzy 
własnym nakładem wydali Florę. W liście z 1842 roku został przedstawiony kosztorys na sumę 
5701 rubli. Jakub Waga chcąc podziękować mecenasom Leonowi hr. Łubieńskiemu  
i Aleksandrowi Kurzy zadedykował im swoje dzieło [20]. W maju 1846 roku została podpisana 
umowa wydawnicza oraz ustalono honorarium autorskie na sumę 1500 złotych polskich.  
W następnych listach widać, że Jakub prowadzi korespondencyjnie korektę Flory, oczywiście 
dzięki ogromnej pomocy Antoniego. Po latach wyczerpującej, ciężkiej pracy Flora Polska została 
wydana w 1847 roku – tom I i tom II – w roku 1848. Po wielu latach żmudnej pracy i końcowym 
efekcie, jakim jest dzieło życia Jakuba Wagi - Flora Polska – sam autor zapisał się na trwałe  
w historii botaniki.  

 
 WIELKOŚĆ ŚWIATÓW ZAMIESZKIWANYCH. STUDYJUM w którem wykładają  

się warunki zamieszkalności ziem niebieskich, roztrząsane ze stanowiska astronomii, 
fizjologii i filozofii naturalnej KAMILA FLAMMARIONA dawnego pomocnika astronoma przy 
Obserwatoryjum Cesarskiem w Paryżu, profesora astronomii, redaktora Kosmos, wielu 
towarzystw uczonych członka i.t.d. 

z drugiego wydania francuskiego przełożył po polsku J. Waga – Warszawa 1868 
 
HISTORYJA ROŚLIN  LUDWIKA FIGUIERA,  dzieło ozdobione 415 wizerunkami  

z natury wykonanemi, z francuskiego przełożył, objaśnił i licznemi dodatkami powiększył 
Autor Flory polskiej -  Warszawa 1871 

Oryginalna książka Ludwika Figuiera to jednotomowe opracowanie botaniki ogólnej. 
Zawierała ona najważniejsze działy nauki o roślinach, na przykład: anatomię, fizjologię, 
morfologię czy geografię. Książka Jakuba Wagi to trzytomowe opracowanie. Ze względu  
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na trudności finansowe książka została zadedykowana Aleksandrowi Branickiemu, mecenasowi 
nauk przyrodniczych w Polsce. Wspomnieć tu należy dość charakterystyczną dedykację: 

„Jaśnie Wielmożnemu Aleksandrowi hrabi Branickiemu znawcy i miłośnikowi roślin, 
który nie szczędząc trudu osobistego, rozliczne gatunki w dalekich podróżach zebrane,  
do Sieniawy, dóbr swoich na Ukrainie zgromadził, wiele z nich do miejscowego klimatu 
przyzwyczaił i zalecił te strony rzadkim botanicznym zakładem, a oceniając zasługi 
Andrzejowskiego, był mu najdzielniejszą w pracach pomocą, w życiu dozgonną opieką, poświęca 
z wdzięcznością i uniżeniem Autor (niniejsze dzieło, tą samą pomocą na świat wydano” [8].  

„Historyja roślin” jest dość dobrze ocenianym dziełem. Jak wynika z treści tom pierwszy 
i trzeci to przekład z licznymi uzupełnianiami i komentarzami, natomiast tom drugi to dzieło 
oryginalne Jakuba Wagi.  W „Historyji roślin” znajdują się podtytuły, tj. w tomie pierwszym 
wyróżniamy 

„Organografię, Fizjologię i Klasyfikację roślin”, tom drugi obejmuje opis gatunków flory 
światowej uporządkowany według systemu de A. Jussieu oraz tom trzeci zawierający między 
innymi: „Rośliny skrytopłciowe”, „Geografię botaniczną”, „Wiadomość o drzewach 
olbrzymich”. Jakub Waga w tomie trzecim uzupełnił kilka działów, jak na przykład: w dziale 
roślin skrytopłciowych dodał opracowanie skrzypów i widłaków, jak również „Dodatek” -  
w którym to zawarte są uzupełnienia, komentarze i indeksy. Jeśli chodzi o indeksy są to: „Spis 
polski” i „Spis wyrazów łacińskich”, dalej „Wykaz Abecadłowy niektórych rodzin i plemion 
tudzież Rodzajów i Gatunków roślin wzmiankowanych w tem dziale”. Geografia roślin  
i klasyfikacja należą wyłącznie do Ludwika Figuiera. 

W dziale Geografia roślin znajdują się liczne, piękne ilustracje przedstawiające 
krajobrazy 

cechujące dane krainy. Dział Klasyfikacja również jest ilustrowany. Swoje miejsce 
znalazły tam portrety uczonych, szczególnie francuskich [8]. Samodzielną pracą Jakuba Wagi 
jest tom drugi. Autor opracował tam 170 rodzin rodzimych, jak i egzotycznych. Polski 
przyrodnik w inny sposób prezentował materiał. Najpierw przedstawia zestaw cech typowych dla 
taksonu, a dalej przytacza różne przykłady. Również bardzo ważną cechą w tym tomie jest 
włączenie przez Wagę flory polskiej we florę światową, jako jej integralną część. Opracowanie 
„Historyji roślin” przez Jakuba Wagę przyniosło cenną pozycję, wzbogacającą stan polskiej 
literatury przyrodniczej.  

 
Współczesna pamięć o Jakubie Wadze 

 
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży 
Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku powołano do życia w Łomży trzy oddziały 

towarzystw naukowych o zasięgu na całą Polskę [3, 14, 15]. Były to: Towarzystwo Kultury 
Języka pod patronatem prof. Witolda Doroszewskiego, Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza pod patronatem prof. Juliana Krzyżanowskiego oraz Polskie Towarzystwo 
Historyczne pod patronatem prof. Stanisława Herbsta. W wyniku tej działalności w 1974 roku 
uformowało się Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, w którego skład do Komitetu 
Założycielskiego weszły takie osoby jak: Piotr Bańkowski, Kazimierz Wojciechowski, Julian 
Krzyżanowski, Franciszek Piaścik, Witold Doroszewski, Anna Kutrzeba – Pojnarowa, 
Mieczysław Szymczak, Kazimierz Grodzki, Juliusz Łukasiewicz, Zbigniew Bąblewski, Jerzy 
Wiśniewski, Józef Kaja, Florian Maniecki, Zdzisław Libera i inni. Wojewoda białostocki  
4 września 1974r. zatwierdził utworzenie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. 
W 1975 roku rozpoczęło ono swoją działalność. Początkowo liczyło 73 członków, ale z każdym 
rokiem chętnych przybywało. Obecnie liczy ponad 220 członków w kraju, jak i poza granicami. 
Celem najważniejszym Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów jest przede 
wszystkim gromadzenie różnych materiałów naukowych, będących źródłem wiedzy o regionie, 
odmienności językowo – kulturowej; krzewienie, rozwijanie kultury, nauki i oświaty; a także 
prowadzenie badań naukowych dotyczących przede wszystkim ziemi łomżyńskiej. Łomżyńskie 
Towarzystwo Naukowe im. Wagów prowadzi konferencje, sesje naukowe, seminaria 
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doktoranckie i sesje popularnonaukowe oraz wystawy. Bierze również udział przy publikacji prac 
naukowych. Przy Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów działa biblioteka.  
Jej księgozbiór liczy ponad 18 000 woluminów. Trzydzieści procent zbiorów towarzystwa,  
to głównie starodruki oraz wydawnictwa z XIX wieku i początku XX wieku. W tej bibliotece 
można znaleźć bardzo dużo książek i czasopism na temat regionu i ziemi łomżyńskiej. Obecnie 
zaczęto gromadzić publikacje na temat ochrony środowiska, marketingu, nauki języków obcych 
czy też przyrody i literatury obcojęzycznej. Związane jest to przede wszystkim z rosnącym 
zainteresowaniem tą problematyką. Biblioteka wraz z czytelnią zajmują cztery pomieszczenia  
o powierzchni 120 m2 w XIX - wiecznej kamienicy. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe  
im. Wagów wraz z biblioteką mieści się przy ul. Długiej 13 w Łomży [15]. 

Park im. Jakuba Wagi w Łomży 
Park im. Jakuba Wagi w Łomży ma powierzchnię 3,8 ha. Otoczony jest ulicami Wojska 

Polskiego, Ogrodową, Nowogrodzką i Glogera. Został założony w 1842 roku jako miejski ogród 
spacerowy.  

 

 
Rys. 4.  Pomnik Jakuba Wagi w łomżyńskim parku 

 
Na terenie parku znajdowały się altanki wykonane z drewna, liczne alejki, które  

w następnych latach były poszerzane. Dosadzano następne drzewa i krzewy oraz dostawiono 
kolejne ławki. Dziesięć lat później od założenia wykonano ogrodzenie. Park w tamtych latach 
pełnił funkcję rekreacyjną oraz był miejscem wypoczynku i spotkań towarzyskich. A także były 
tam organizowane liczne imprezy dobroczynne. Obecnie w centrum parku znajduje się pomnik 
Jakuba Wagi. Tak niezwykle zasłużonego dla Łomży przyrodnika. Projekt pomnika wykonał 
Ferdynand Jarocha. Pomnik ten odsłonięto w 1967 roku [3, 10]. Aktualnie park nazywany jest 
imieniem Jakuba Wagi. Roślinność parku jest zróżnicowana. Możemy tu wyróżnić różne formy, 
np, żywopłot, masyw drzewostanu młodego, a także wolnostojące, okazałe drzewa liściaste.  
W stosunku do zajmowanej powierzchni szatę roślinną należy uznać za bogatą i reprezentowaną 
przez liczne gatunki. Park ten traktowany jest jako pomnik przyrody, w którym znalazły swoje 
miejsce chronione, cenne drzewostany jak na przykład: buk, wiąz polny, jesion wyniosły czy też 
lipy drobnolistne. 

Szkoła Podstawowa im. Antoniego i Jakuba Wagów w Grabowie 
Dnia 14 października 1998 roku miało miejsce ważne wydarzenie w Szkole 

Podstawowej w Grabowie, nadanie szkole im. Antoniego i Jakuba Wagów 
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[www.zsgrabowo.szkolnastrona.pl]. Bracia Wagowie pochodzący z Grabowa silnie zasłużyli się 
dla szkolnictwa. Sami dobrze wykształceni, ukończywszy studia, rozpoczęli nauczanie 
młodzieży. Wyniesione z domu zamiłowanie przyrodnicze i humanistyczne bracia pogłębiali 
biorąc udział w licznych wyprawach i wycieczkach przyrodniczo – naukowych w towarzystwie 
mecenasów nauk przyrodniczych.  

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów 
Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli Joanna Wierzbicka – reżyser oraz śp. 

scenarzysta Maciej Faflak. To właśnie oni biorąc udział w różnych europejskich festiwalach, 
postanowili zorganizować spotkanie twórców takich filmów przyrodniczych. I tak się właśnie 
stało, miejscem spotkań zostało województwo podlaskie. Dodatkowym atutem i tym, co podoba 
się filmowcom jest fakt, że przyrodę można zobaczyć nie tylko na ekranie, ale również  
w naturze. 

Już na pierwszym Festiwalu im. Braci Wagów zaprezentowano 80 filmów z 19 państw,  
a udział brało ponad 2000 osób. Prezentowano filmy na przykład z takich krajów jak:  
Nowa Zelandia, Australia czy Japonia. W następnych latach było już coraz lepiej. Równolegle  
z wyświetlanymi filmami trwały wystawy i targi oraz wystawy fotografii przyrodniczej. 
Organizowane były wycieczki krajoznawcze i ornitologiczne, a młodzież ze szkoły przygotowała 
happeningi. 

Ulica Braci Wagów w Warszawie 
Dwaj przyrodnicy z okolic Łomży zostali docenieni w Warszawie. Antoni i Jakub 

Wagowie zostali patronami ulicy w Warszawie. Została wytyczona w latach 80. XX wieku. 
Usytuowana jest na terenie dzielnicy Ursynów, w Osiedlu Wyżyny. Ma długość około 700 
metrów. Ulica rozpoczyna się od skrzyżowania z F. Płaskowickiej, po czym biegnie na południe. 
Odchodzą od niej dwie osiedlowe ulice: Na Uboczu i Meander, a kończy się skrzyżowaniem  
z ul. Belgradzką. 

Wianki u Wagów 
23 czerwca 2006 roku po raz pierwszy odbyła się impreza obrzędowa w Grabowie pod 

tytułem „Wianki u Wagów”. Impreza ta odbywa się w parku krajobrazowy, założonym przez 
niegdyś ówczesnych właścicieli Grabowa. Inicjatorem tego pomysłu był dyrektor GOK-u  
w Grabowie - Dariusz Piekarski [ www.grabowo.pl]. Widowisko to było wzbogacone w tańce, 
śpiewy wokół blasku palącego się ogniska. Przez to Dariusz Piekarski chciał wskrzesić 
zapomnianą tradycję i starodawne obyczaje. Do tańca przygrywały miejscowe zespoły 
„Grabowianie” oraz „Palinocka”, a także wiele innych. Zorganizowane były również konkursy, 
pokazy tancerzy ognia oraz występy zespołów folkowych. W następnych latach widowisko 
„Wianki u Wagów” zgromadziło większą liczbę publiczności, a także większe grono 
występujących. Jak widać można w łatwy sposób promować i przypominać o historii Grabowa  
i zasłużonym rodzie Wagów. 

 
Podsumowanie 

 
Jakub Waga całe swoje życie poświęcił przyrodzie, zwłaszcza tej najbliższej, wokół 

Łomży. Właśnie na obrzeżach Łomży Jakub Waga wraz z uczniami spotkał się 60 razy  
na wycieczkach naukowo - krajoznawczych. W ten sposób Jakub Waga stał się prekursorem 
wypraw naukowo – badawczych. 

Waga opisał ponad 1061 gatunków roślin i wydał największe dzieło swojego życia, 
jakim jest „Flora Polska”. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestał badania przyrody. Zajął się 
tłumaczeniem zagranicznych opracowań. Przetłumaczył z francuskiego „Wielość światów 
zamieszkiwanych” Kamilla Flammariona oraz przetłumaczył i poszerzył dzieło Ludwika 
Figuiera „Historyja roślin”. W ten sposób przybliżył polskim botanikom i całemu społeczeństwu 
literaturę zagraniczną, mało dostępną w naszym kraju. Można go uznać za prekursora badań 
florystycznych dorzecza Narwi, jak również prekursora działalności ekologicznej. 
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Postać wybitnego łomżyńskiego obywatela, Jakuba Wagi, jest obecnie nieco zapomniana 
przez społeczeństwo. Wzór wspaniałego pedagoga zasługuje na większe zainteresowanie  
i rozpropagowanie. 
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Listy (w układzie chronologicznym): 
16. 11.04.1826r. - list Jakuba Wagi do Antoniego z Radomia, dotyczy zebranych poczwarek 

Cynips bacilliger. 
17. 27.04.1839r. i 20.07.1839r. - listy Jakuba do Antoniego pisane z Łomży o przesłaniu 

przepisanego na czysto Dzieła – Flory Polskiej. 
18. 14.05.1842r. - list Jakuba do Antoniego z Łomży, pisze o znalezieniu „w jednym z tutejszych 

domów w Łomży (kucharka znalazła w żołądku gęsi domowej dwa szczególne utwory  
z kształtu wielkości i utworu do zwyczajnych serdelków podobne ...”. Ponadto o wezwaniu 
kierowanym przez kuratora o zbieraniu przez Jakuba rzadkich gatunków roślin w okolicach 
Łomży rosnących dla potrzeb ogrodu botanicznego. 

19. 04.04.1846r. i 07.05.1846r. - list Antoniego do Jakuba; umowa wydawnicza dotycząca 
dzieła. 

20. 27.06.1847r. - list z Łomży dotyczący dzieła i dedykacji Hr. Łubiańskiemu. 
21. 28.06.1848r. - list z Łomży; dotyczy numizmatu – tatara od doktora Eddstein. 
22. 15.07.1848r. - list z Łomży; dotyczy numizmatu oraz korekty Dzieła i innych spraw między 

innymi tablicy marmurowej na nagrobku dla matki. 
23. 23.02.1849r. - list z Łomży; dotyczy prośby o wstawiennictwo na otrzymanie posady 

inspektora w łomżyńskim gimnazjum. 
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24. 10.04.1849r. - list z Łomży; zawierający żale (nie do Antoniego), że nie otrzymał posady 
inspektora. 

25. 15.12.1849r. - list z Łomży; dotyczy przesłania Antoniemu zakonserwowanej w spirytusie 
okazu glisty ale także i Dzieła. 

26. 13.03.1850r. - list z Łomży; dotyczy artykułu Zejszura w Bibliotece Warszawskiej książki 
automologicznej Rösela ale także wydanej Flory Polskiej. 

27. 22.07.1850r. - list z Rzekunia; dotyczy likwidacji Gimnazjum łomżyńskiego i zamiany  
na Szkołę powiatową. Jakubowi kuratorium proponuje objęcie posady inspektora przy Szkole 
w Marianpolu. 

28. 31.07.1850r. - list z Łomży; Jakub prosi brata o wstawiennictwo w otrzymaniu posady 
inspektora w Łomży 

29. 01.12.1850r. - list z Łomży; dotyczy starań o posadę inspektora szkoły powiatowej 
warszawskiej. 

30. 1851r. - list z Łomży; po objęciu posady inspektora Szkoły powiatowej w Łomży. 
31. 26.12.1851r. - list z Łomży; dotyczy sprawy pana Janika, któremu Jakub Waga dał 

mieszkanie w gmachu szkoły. 
32. 30.04.1854r. - list z Łomży; Jakub pisze o otrzymanych i posadzonych krzewach i drzewkach 

o Linnaea borealis oraz o nieotrzymanym honorarium za Dzieło. 
33. 16.01.1855r. - list z Łomży; dotyczy głównie znalezionego w okolicach Ostrołęki bursztynu 

z inkluzją owada – bardzo dokładnie opisanego. 
34. 10.06.1856r. - list z Łomży; dotyczy owadów skoczogonach, które w uprawach polowych 

(zasiewy zbóż) wielkiego spustoszenia narobiły. 
35. 29.06.1860r. - list z Łomży; Jakub prosi brata o przywiezienie ze Szczawnicy gałązki 

kosodrzewiny, o znalezieniu pod Wizną na bagnach we wsi Grądy – Swartia perennis. 
36. 05.09.1862r. - list z Łomży; dotyczy sprawy Mejskiego, który wcześniej będąc nauczycielem 

w Łomży bardzo niekorzystnie przedstawił osobę Jakuba Wagi Komisji Oświecenia 
Rządowego w niekorzystnym świetle, skutkiem czego Jakub Waga spodziewa się otrzymania 
dymisji ze stanowiska inspektora szkoły. 

37. 23.11.1862r. - list z Łomży; Jakub Waga został przeniesiony na emeryturę (żal i gorycz 
przebijają z listu), a ponadto o przyrzeczonym jemu egzemplarzach Flory Polski i o synu 
Władysławie. 

38. 10.03.1863r. - list z Łomży; dotyczy syna Władysława, który wyjechał z Florencji  
na powstanie do Galicji, o tym że otrzymał emeryturę i zajmuje się tylko botaniką. 

39. 14.09.1863r. - list z Kumelska; głównie o zbrodniach Rosjan dokonywanych  
na powstańcach. 

40. 02.03.1864r. - list z Łomży; dotyczy syna Władysława, który został zwolniony z więzienia. 
41. 24.10.1864r. - list z Łomży; między innymi o tym, że listy od Antoniego przesyłane z Egiptu 

za namową przyjaciół i rodziny starał się opublikować w Kurierze Polskim, o zbiorach 
Antoniego, które przyszły z Egiptu w kiepskim stanie. 

42. 01.04.1865r. - list z Łomży; Jakub pisze o żonie, która dla poratowania zdrowia wyjechała  
za granicę, o Władku, o zapowiadanej cenzurze listów, o ukazaniu się w tygodniku 
ilustrowanym nr 286 wizerunku Antoniego w stroju wschodnim (malarz Kostrzewski). 

43. 27.06.1865r. - list z Łomży; pisze o synu Władysławie, jego zdrowiu oraz o kontaktach  
z botanikiem Andrzejewskim. 

44. 28.02.1866r. - list z Łomży; pisze o śmierci Władka, a także o przekładzie książki Ludwika 
Figuiera – Historyja roślin 1871r. 

45. 14.04.1869r. - list z Łomży; dotyczy Flory Ukrainy – Andrzejewskiego. 
46. 1872r. - telegram zawiadamiający Antoniego o śmierci Jakuba Wagi. 
47. 02.03.1872r. - list nauczyciela gimnazjum łomżyńskiego p. Henryka Załęskiego w sprawie 

napisania życiorysu Jakuba Wagi. 
48. 02.03.1872r. i  17.06.1872r. - listy Kornelii, żony Jakuba. 
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Jakub Waga- excellent floral designer of Lomza. The life and scientific achievements 

 
Abstract 

 
The paper presents the figure of Jakub Waga (1800-1872) and his scientific achievements 

in the field of botany. There has been described his contribution to the education of young people 
and highlights the contemporary memory of his merits. Jakub Waga was the precursor of 
scientific expeditions - research, floristic surveys precursor and a precursor of the Narew river 
environmental activities. He described over 1061 species of plants and gave the greatest work of 
his life, which is “Polish Flora”. After his retirement he did not stop the study of nature. He 
translated foreign publications, French “The multitude of inhabited worlds” by Camilla 
Flammarion, and expanded the work of Louis Figuier “Histories of plants”. However, Jakub 
Waga, Lomza’s prominent figure, is now quite forgotten by society. This eminent figure, a model 
for teachers, deserves more attention and dissemination.  
Keywords: Jakub Waga, professor, the author of Flora of Polish, Waga Park  
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Problem podpaleń roślinności 
w Biebrzańskim Parku Narodowym 

 

Emilia Sawicka, Stanisław Benedycki, Zofia Benedycka 
 

 

Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono i analizowano problem podpaleń i pożarów na terenie 
Biebrzańskiego Parku Narodowego w latach 2000 – 2007. Pracę napisano w oparciu o literaturę 
przedmiotu, ustawę o ochronie przyrody oraz materiały informacyjne udostępnione  
w Biebrzańskim Parku Narodowym. W pracy wykazano, że problem podpaleń roślinności był  
i będzie obecny, dopóki w społeczeństwie nie zmienią się złe nawyki i przyzwyczajenia.  
W omawianych latach 2001-2007 zanotowano 73 pożary powierzchni nieleśnych, a tylko 10 
pożarów lasów. Z ogólnej powierzchni spalonej, tj. z 11111,08 ha aż 11080,66 ha, to pożary 
powierzchni nieleśnych. Władze Biebrzańskiego Parku Narodowego wiedzą, że walka  
z podpaleniami i pożarami jest bardzo trudna, ale niezbędna, toteż największy nacisk kładą  
na profilaktykę oraz organizację ochrony przeciwpożarowej w parku. 
Słowa kluczowe: pożary, podpalenia, wypalanie traw, Biebrzański Park Narodowy  

 
Wstęp 

 
W myśl ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku Parkiem Narodowym 

nazywamy "obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, 
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym 
ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu 
zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej  
i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz 
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub 
siedlisk grzybów" [21]. Biebrzański Park Narodowy jest największym obszarem chronionym  
w Polsce [1, 5, 6, 14, 19]. W pracy przedstawiono problem podpaleń i pożarów na jego terenie. 
Badaniami objęto lata 2000 – 2007. Przyjęcie takich ram czasowych podyktowane było tym,  
że Biebrzański Park Narodowy od niedawna prowadzi tego rodzaju statystyki. Problem pożarów 
i podpaleń w Biebrzańskim Parku Narodowym jest ogromny. Liczne i wielohektarowe pożary 
wypalają podłoże torfowe i cenną roślinność oraz naruszają równowagę ekologiczną [2, 4, 16]. 

Pracę napisano w oparciu o literaturę przedmiotu, ustawę o ochronie przyrody oraz 
materiały informacyjne udostępnione w Biebrzańskim Parku Narodowym, za co Autorzy 
serdecznie dziękują Dyrektorowi mgr Wojciechowi Dudziukowi. 

 
Położenie i obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 
Dolinę Biebrzy, objętą od 1993 roku Parkiem Narodowym, odwiedza rok rocznie kilka 

tysięcy ornitologów i wszelkiej maści przyrodników z Europy Zachodniej. Biebrzańskie Bagna 
stanowią ogromną powierzchnię nietkniętą przez cywilizację w nizinnej stronie Europy. 
Przewiduje się, że jest to największy bezludny obszar w Polsce. W całej Europie tylko rzeka 
Biebrza, na całej swej długości, uchroniła naturalny charakter. Zasadniczą właściwością jej 
doliny jest charakterystyczna strefowość roślin, czyli ułożenie podłużne połączone z odkładanie 
się osadów niesionych przez wodę, a także równoległe i poprzeczne do koryta rzeki.  

      „Utworzenie na terenie bagien biebrzańskich parku narodowego jest sprawą doniosłą 
nie tylko dla Białostocczyzny, dla kraju, ale także ma znaczenie międzynarodowe. Bagna te 
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bowiem stanowią najcenniejszy obiekt torfowiskowy na świecie, o walorach dziedzictwa 
naturalnego (...), mający unikalne wartości przyrodnicze, botaniczne, fitosocjologiczne  
i biologiczne. Jest to bowiem typowe torfowisko niskie, jedyne jeszcze dobrze zachowane,  
w które obfitowała niegdyś Europa - jakże potrzebne nauce, jako obiekt kontrolny, do badania 
niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym”[10]. Słowa te wygłosił w 1974 roku  
na konferencji naukowej w Augustowie wielki orędownik utworzenia w dolinie Biebrzy parku 
narodowego prof. Adam Pałczyński.    

Biebrzański Park Narodowy został utworzony w 1993 roku na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 roku (Dz. U. Nr 86 poz. 399). Teren BPN obejmuje 
obszar 59 223 ha, obecnie w całości w województwie podlaskim, w pięciu powiatach: 

- Augustów – gminy Bargłów Kościelny, Lipsk, Sztabin, 
- Grajewo – gminy Grajewo, Radziłów, Rajgród, 
- Łomża – gminy Wizna, Jedwabne, 
- Mońki – gminy Goniądz, Trzcianne, Jaświły, 
- Sokółka – gminy Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola. 
Jest największym w Europie naturalnym kompleksem torfowo-bagiennym  

o niespotykanych krajobrazach - „wielkie przestrzenie wód, malowniczo urozmaicone 
gradowymi wyniesieniami ..., tworzące w ogólnej całości królestwo dla błotnego i wodnego 
ptactwa"[10].  

Obszar jest otoczony wysoczyznami morenowymi: od zachodu Wysoczyzną Kolneńską, 
południa - Wysoczyzną Wysokomazowiecką i wschodu Wysoczyzną Białostocką. Około 10 tys. 
lat temu (po ostatnim zlodowaceniu) wody roztopowe ustały i rozpoczęły proces torfowotwórczy, 
który był możliwy dzięki nawodnieniu przez Biebrzę z jej dopływami. Dolina Biebrzy oraz 
doliny rzek tworzą tzw. Biebrzańskie Bagna. Obecnie Biebrzański Park Narodowy (BPN) 
zarządza gruntami Skarbu Państwa o powierzchni 32.361 ha. Pozostała powierzchnia Parku tj. 
26.274 ha (44,3 %) stanowi własność prywatną. W powierzchni BPN w sensie rolniczej 
klasyfikacji gruntów dominują: 

- nieużytki             – 23 432 ha  tj. 39,6 % powierzchni BPN, 
- użytki rolne         – 18 182 ha  tj. 30,7 % powierzchni BPN, 
- lasy                      – 15 546 ha  tj. 26,2 %, 
- wody                    -  891 ha      tj.1,5 %,  
- tereny pozostałe    – 1 172 ha  tj. 2,0 %. 
Na obszarach wchodzących w skład Biebrzańskiego Parku Narodowego położone są: 

wsie (Budne, Budy, Sośnia i Gugny) część wsi Dębowo, Jasionowo, Olszowa Droga, budynek 
mieszkalny przy śluzie Dębowo), 6 osad parkowych, tereny należące do miejscowości Osowiec-
Twierdza, w której znajduje się siedziba Dyrekcji BPN. Tereny BPN rozmieszczone są  
w 9 różnej wielkości kompleksach tzw. Obwodach Ochronnych, w trzech basenach: Basenie 
Górnym i Środkowym oraz Basenie Dolnym. Obszar BPN usytuowany jest w widłach rzek 
Biebrzy i Narwi na terenie tzw. pradoliny Pra-Niemna, które w okresie lodowcowym były 
zastoiskiem wód. Teren BPN jest płaski, miejscami lekko falisty a wahania nad poziom morza 
wynoszą 110-150 m. Wzdłuż Basenu Dolnego i Basenów Górnego i Środkowego przepływa 
rzeka Biebrza, natomiast południową granicę parku stanowi rzeka Narew. Zasadniczy jednak 
wpływ na kształtowanie się stosunków wilgotnościowych wywiera rzeka Biebrza. Na terenie 
BPN występują typy gleb: gleby bielicowe- ok. 50%, gleby bagienne- ok. 41 %, gleby brunatne 
wyługowane - ok. 9%. Przeważają gleby słabo i średnio zbielicowane. W partiach niższych 
terenów BPN przeważają gleby bagienne. 

 
Flora i fauna Biebrzańskiego Parku Narodowego 

 
     „Bezkresne puste przestrzenie, trzcinowiska, karłowate laski brzozowe i olchowe, 

rozlane wiosną po horyzont wody i sterczące z nich zatopione stogi siana, gwar ptactwa – to 
świat Biebrzańskich Bagien”- tymi słowy Kłosowski przedstawia krajobraz Biebrzańskiego 
Parku. 
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   W dolinie Biebrzy występują rozliczne typy zbiorowisk wodnych, szuwarowych  
i torfowiskowych. Ich najcenniejszą wartość przyrodniczą stanowi zachowana strefowość 
ekologiczna, zarówno poprzeczna jak i podłużna. Strefowość poprzeczna, czyli układająca się 
prostopadle do rzeki, a podłużna czyli zmieniająca się wraz z biegiem rzeki. Dzięki stałym 
badaniom prowadzonym przez naukowców z różnych ośrodków uniwersyteckich (z kraju  
i zagranicy) ustalono występowanie „45 naturalnych zespołów roślinnych, w tym niemal 
wszystkie typy zbiorowisk wodnych, bagiennych i torfowiskowych" [18]. W wyniku zachowania 
nienaruszonego środowiska wodno-lądowego na tym terenie, szata roślinna oprócz ogromnej 
różnorodności obfituje w niespotykaną gdzie indziej mnogość rzadkich ściśle chronionych 
gatunków roślin. W poszczególnych basenach roślinność ma charakter indywidualny, który 
przejawia się poprzez odmienność zbiorowisk roślinnych [11, 12, 13]. Przy brzegu rzeki rosną 
szuwary. Następnie na obszarach o płytszych zalewach występują turzycowiska trawiaste, 
turzycowiska mszyste, mechowiska, a następnie na obrzeżach doliny bagienne olsy. Tereny  
o niskim poziomie wody gruntowej porastają łąki. Na obszarach zatapianych wylewami 
dominuje szuwar manny mielec. W płytszych wodach roztopowych występuje turzyca zaostrzona 
i turzyca sztywna. Pas zalewany sporadycznie porasta turzycowisko mszyste z kępami turzycy 
tunikowej i gorysza błotnego. Łąki trzęślicowe i ziołoroślowe muszą być koszone przynajmniej 
raz w roku. Wśród zbiorowisk leśnych największe połacie zajmuje bagienny ols z olszą czarną,  
z brzozą brodawkowatą i omszoną, żółcącymi się kępami kosaćca syberyjskiego i knieci błotnej. 
Wyniesienia mineralne pokrywają grądy – lasy liściaste, z lipami i dębami. Na terenach stale 
zabagnionych rozwijają się torfowiska. W dolinie Biebrzy są to przeważnie torfowiska niskie, 
zasilane wodą dobrze natlenioną. Na tych terenach znajdują się: wełnianka wąskolistna, bobrek 
trójlistkowy, gniadosz błotny, skrzyp bagienny, jaskier wielki. Gdy wody zasilające są słabo 
natlenione powstają torfowiska wysokie z mchami torfowcami i krzewinkami żurawiny błotnej, 
bagna zwyczajnego. Jest tu również owadożerna rosiczka okrągłolistna i wełnianka pochwowata. 

W zbiorowiskach roślinnych występujących na obszarze Biebrzańskiego Parku 
Narodowego spotyka się wiele roślin rzadkich, ginących lub zagrożonych wyginięciem w Polsce. 
Należy wspomnieć o skalnicy torfowiskowej, potoczniku wąskolistnym, wełniance delikatnej, 
gnieźniku leśnym, sasance otwartej. W Parku znajdują się rośliny, gatunki reliktowe, czyli bliskie 
wyginięcia, a niegdyś szeroko rozpowszechnione. Są to między innymi brzoza niska, wierzba 
lapońska, bluszcz pospolity, gniadosz królewski, a nawet popularne bagno zwyczajne.  
Inne gatunki występujące w tym parku i znajdujące się na liście gatunków chronionych to: 
goździk pyszny i piaskowy, rosiczka długolistna, kosaciec bezlistny, turówka wonna i leśna, 
storczyk błotny, plamisty i krwisty, pełnik europejski, sasanka zwyczajna, grzybienie białe, lilia 
złotogłów, barwinek pospolity. Można spotykać też rośliny, które nie znajdują się na liście 
gatunków objętych ścisłą ochroną w Polsce, choć są gatunkami ginącymi jak: fiołek torfowy,  
czy turzyca kulista [1, 2, 5, 20]. 

 Fauna obszaru BPN podobnie, jak flora jest niezwykle bogata i pewnie przez to jeszcze 
w pełni niezbadana. Niejako już herbowym zwierzęciem parku jest łoś, który tu w tym jedynym 
miejscu w Polsce przetrzymał trudny czas wojny, a poprzez ochronę rozmnożył się i powiększył 
zasięg na całą Polskę. Oprócz łosia na obszarze Biebrzańskiego Parku można spotkać: zająca, 
lisa, borsuka, dzika, jelenia, gronostaja, sarnę, wydrę, szaraka, bobra, tchórza zwyczajnego, łasicę 
i kunę leśną oraz ponad 17 gatunków drobnych ssaków [9,15]. Dolina Biebrzy jest jednak przede 
wszystkim królestwem ptaków, który żyje tu według najnowszych badań 257 gatunków, w tym 
178 lęgowych i 5 prawdopodobnie lęgowych [11, 12, 13].  

Ornitofauna Parku jest wyjątkowa, nie tylko pod względem bogactwa osobników,  
ale także unikalna i nie spotykana w innych miejscach Europy Środkowej [3, 8, 10, 17]. Jest to 
niewątpliwie wynik naturalnego charakteru obszaru Biebrzy. Występuje tu wiele gatunków 
rzadkich: bąk (ok.80 par), bączek (20-100 par), bocian czarny (ok.25 par lęgowych), gęś gęgawa 
(40-50 par), cyraneczka (30-50 par), rożeniec (ok.10 par), płaskonos (100-300 par), cietrzew 
(180-250 tokujących samców), żuraw (170-200 par), wodnik (1000-1500 par), kropiatka (800-
1600 par), zielonka (30-50 par), kulik wielki (50-80 par), dzięcioł zielonosiwy (50-70 par), 
dzięcioł białogrzbiety (90-110 par), wodniczka (2500-3500 par), podróżniczek (500- 700 par), 
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dziwonia (3000-4000 par) [23]. Niewątpliwie największą atrakcją ornitologiczną Parku jest 
możliwość obserwacji i badania gatunków ptaków, które wyginęły już w Europie Środkowej 
takich jak: dubelt i mewa mała. Poza wymienionymi gatunkami gnieżdżą się tutaj również 
drapieżniki: błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, orlik krzykliwy, orzeł bielik, orzełek włochaty, 
orlik grubodzioby, gadoźer, kobuz, rybołów, puchacz, sowa błotna. Tereny doliny Biebrzy są też 
miejscem żerowania i odpoczynku ptaków podczas wiosennych i jesiennych przelotów. 
Naturalne warunki i czysta woda jest można rzec rajem dla 36 gatunków ryb i minogów. 
Najbardziej rozpowszechnionymi są: szczupak, płoć, jaz, wzdręga, okoń, karaś, boleń,  krąp, lin, 
kiełb, leszcz, sum, ukleja, koza, sandacz, różanka, karp, śliz, piskorz, miętus, ciemik, minog 
ukraiński, kleń, świnka, węgorz, ciemiczek, jazgarz. Spośród różnych gatunków 
nadbiebrzańskich zwierząt turysta zapamięta na pewno niezliczone chmary komarów, 
szczególnie dokuczliwych w lecie oraz kleszcze i pijawki. Do ginących gatunków należy 
skorupiak rak szlachetny. Również bardzo przyciąga uwagę barwny świat motyli. Nad bagnami  
i łąkami krąży blisko 700 gatunków, z czego ponad 90 to motyle dzienne. Sporo motyli 
zagrożonych jest wyginięciem. Niewiele pod względem liczebności ustępują motylom pająki. 
Kilkadziesiąt spośród prawie 500 gatunków ma pojedyncze stanowiska w kraju, a 10 gatunków 
jest znanych wyłącznie z doliny Biebrzy [5]. 

 
Charakterystyka zagrożenia pożarowego Biebrzańskiego Parku Narodowego 
 
Biebrzański Park Narodowy dąży do osiągnięcia jak najlepszej ochrony najważniejszych, 

swoistych, najcenniejszych i najrozleglejszych w kraju siedlisk bagienno-torfowych, które 
przestają istnieć w Europie. Oprócz zabezpieczenia rzadkich, naturalnych, ginących skupisk 
roślin oraz typów zwierząt, ważne pod względem ochrony są specyficzne walory krajobrazowe, 
które cechuje strefowość podłużna i poprzeczna roślinności doliny oraz biotypy ważne przy 
ochronie aviofauny [4, 20]. Pewna część dominujących, lądowych ekosystemów nieleśnych 
doliny powstała poprzez wzajemne dopełnianie się zgodnych z prawami natury procesów 
dolinowych i ekstensywnego działania, gospodarowania człowieka. Ta ekstensywna gospodarka 
rolna od wielu lat znika z terenów torfowych i zabagnionych. Na tych powierzchniach 
zaprzestano koszenia. Głównym warunkiem wywołującym zanikanie nieleśnych zbiorowisk jest 
zaniechanie użytkowania i zmiany stosunków wodnych. Dlatego w Planie Ochrony przyjęto,  
że dominującą formą ochrony ekosystemów nieleśnych będzie ochrona czynna polegająca  
na wykaszaniu, odkrzaczaniu i wypasaniu, przy jednoczesnych działaniach związanych  
z renaturyzacją stosunków wodnych [materiały BPN]. Rokrocznie w parku, w różnych okresach, 
mają miejsce liczne podpalenia, których skutkiem są długotrwałe, wielkopowierzchniowe pożary 
trzcinowisk i turzycowisk. Stanowią one, szczególnie w okresie wiosennym, duże zagrożenie dla 
przyrody Parku i angażują znaczne siły i środki, celem nie dopuszczenia do rozprzestrzenienia się 
pożarów na obszary leśne. W dyskusji często wskazuje się na „kontrolowane pożary” jako 
metodę utrzymania ekosystemów otwartych. Nie przewiduje się jednak wypalania, gdyż 
zabraniają tego przepisy ustawy o ochronie przyrody, jak również inne przepisy 
przeciwpożarowe [4, 6, 21, 25]. 

Znaczny procent powierzchni O.O. Werykle i Brzeziny (Bagno Ławki ) oraz O.O. 
Grzędy (Czerwone Bagno), Kapice, Ciszewo należy do siedlisk niedostępnych lub 
trudnodostępnych. Obszary te stwarzają poważny problem właściwego zabezpieczenia z punktu 
widzenia ochrony przeciwpożarowej. W warunkach pożaru skutecznym sposobem gaszenia ich 
mogą jedynie być samoloty lub helikoptery gaśnicze. Dotychczasowe doświadczenia wskazują 
na nieskuteczność tradycyjnych metod gaśniczych. Ograniczanie zasięgu pożaru przez 
wykopanie rowów wypełnionych wodą jest w takich warunkach niewykonalne, a płytsze bruzdy 
wyorywane pługami są nieskuteczne. 

Analiza czynników wpływających na wielkość zagrożenia pożarowego:  
- kryteria drzewostanowo - siedliskowe w tym: wielkość kompleksów, typy siedliskowe 

lasu, skład gatunkowy, pokrywa gleby, stan dróg, położenie osad, cieki i ujęcia wodne, 
- ilość pożarów oraz ich powierzchnia, 
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- warunki klimatyczne, pozwala sklasyfikować kategorię zagrożenia pożarowego BPN. 
Biorąc pod uwagę skład gatunkowy lasów parku oraz występowanie takich typów siedliskowych 
jak: Bs, Bśw, rozległe tereny niedostępnych miejsc nieużytków oraz duża penetracja terenu przez 
turystów powodują, że zagrożenie pożarowe jest duże. Biorąc pod uwagę również opracowania 
na ten temat poprzedniej administracji tych terenów można obszar BPN zakwalifikować  
do drugiej kategorii zagrożenia pożarowego. Zasadniczy temat stanowi określenie klasy 
zagrożenia pożarowego drzewostanów BPN (Tab.1).  
 

Tab. 1.  
Klasy zagrożenia pożarowego 

Klasa zagrożenia pożarowego lasów Typy siedliskowe 
A 
B 
C 

Bs, Bśw, BMśw; 
BM, Bw,LM; 

Lśw, Ol, Bb, Lł. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w siedzibie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego. 
 

Zagrożenie pożarowe lasów liściastych powodowane jest głównie występowaniem  
w pokrywie gleby łatwopalnych traw, chwastów oraz dużych ilości opadłych liści. Największe 
jest ono w okresie pozimowym i wczesno-wiosennym, gdy wilgotność materiału palnego jest 
bardzo mała. Klasy zagrożenia pożarowego w drzewostanach oraz powierzchnię przedstawiają  
tabele 2a i 2b. 
 

Tab. 2.  
Klasy zagrożenia pożarowego i powierzchnia  

a) Basen Górny i Środkowy 
Klasa zagrożenia pożarowego pow. w ha   lasów % 

A 645,7 7,66 
B 4767,24 56,56 
C 3015,43 35,78 

Razem 8428,37 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w siedzibie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego. 
   

b) Basen Dolny: 
Klasa  zagrożenia   pożarowego pow. w ha   lasów % 

A 1876,61 37,97 
B 291,83 5,90 
C 2774,27 56,13 

Razem 4942,71 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w siedzibie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego. 
 

Tego rodzaju kwalifikacja drzewostanów jest obowiązująca dla odpowiednich służb BPN 
przy opracowaniu rocznych przedsięwzięć gospodarczych w celu podniesienia stanu 
zabezpieczenia przeciwpożarowego Parku. Pełna realizacja zadań w tym zakresie stanowić 
będzie pozytywną wykładnię ochrony przeciwpożarowej BPN. 
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Analiza występowania pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym 
 
    Torfowiska są dominującym rodzajem siedlisk w Pradolinie Biebrzy. Występując  

na obszarze o powierzchni nieco ponad 82 tysięcy hektarów tworzą największy kompleks 
torfowisk w Polsce. Około 2/3 tej powierzchni znajduje się w obszarze Biebrzańskiego Parku 
Narodowego [1]. Największe, trwałe i prawie takie same od lat w Środkowej i Zachodniej 
Europie pozostają ciągle kompleksy torfowisk doliny Biebrzy. Łożysko rzeki Biebrzy z różnymi 
rozgałęzieniami, meandrami i starorzeczami w różnych stadiach zarastania ma charakter 
naturalny. W wyniku tych właściwości rzeki Biebrzy są zajmujące znaczną przestrzeń, 
powtarzające się zalewy. Wody podziemne i ogromne zalewy powodują, iż rośliny torfowiskowe 
rozciągają się na dużych przestrzeniach, a tereny tych torfowisk poddane są działaniu aktywnych 
procesów torfotwórczych. Z tych przyczyn, czyli ogromnego nasycenia wodą oraz ograniczonego 
dostępu były od wieków eksploatowane w sposób ekstensywny. 

     Pomimo licznych przepisów prawnych zakazujących palenia lasów i łąk bardzo 
często z tego powodu dochodzi do licznych pożarów. Ustawa o ochronie przyrody mówi nam,  
że ”w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się: palenia ognisk i wyrobów 
tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc 
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ 
uznający obszar za rezerwat przyrody. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, 
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Kto: wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - 
podlega karze aresztu albo grzywny” [21]. „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 
złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody 
sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe – tak 
mówi kodeks wykroczeń [22] ”Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: pożaru, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5 ” [23]. 

W Biebrzańskim Parku Narodowym corocznie mamy do czynienia z wielkoobszarowymi 
pożarami, obejmującymi nawet do 1500 ha. Pożary torfowisk wymagają dużo wysiłku, aby je 
ugasić i obejmują duże obszary. Najczęściej występują na przesuszonych glebach Basenu 
Środkowego. Ponadto okres wiosenno – letni sprzyja ich powstawaniu. W tym czasie pożary 
powodują śmierć wielu organizmów, następuje drastyczny spadek sukcesu lęgowego licznych 
gatunków ptaków [5]. 

Pożary torfowisk są zjawiskiem wynikającym z samoregulacyjnych zdolności 
ekosystemów. W ten sposób ulega eliminacji warstwa przeobrażonego odwodnieniem torfu, obca 
dla środowiska naturalnego. Skala powodowanych przez pożary zniszczeń zależy między innymi 
od typu pokrywy roślinnej. Najmniejsza jest w przypadku torfowisk nieleśnych, na których 
spaleniu najczęściej ulega tylko roślinność, a pożar stosunkowo szybko przenosi się na inne 
tereny. Na terenach ze zbiorowiskami zaroślowymi wypaleniu ulegają wierzchnie warstwy torfu, 
natomiast  w przypadku torfowisk leśnych – także torfy zalegające głębiej. 

W granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego w latach 1999 – 2007 miało miejsce 
119 pożarów. Były to zarówno pożary powierzchni leśnej, jak i nieleśnej. Obszar, objęty 
pożarem zajął 16080,68 ha [materiały BPN]. 

W Biebrzańskim Parku Narodowym do pożarów dochodzi niemalże przez cały rok. Ale 
w okresie wiosenno – letnim ich ilość jest wzmożona. Niewystarczające ilości opadów, wysokie 
temperatury, przesuszone gleby sprzyjają powstawaniu pożarów. 

Poniżej zamieszczone rysunki przedstawią zaistniałe pożary w BPN w latach 2001- 2007 
z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy. 
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Rys. 1. Liczba pożarów w 2001 roku w BPN 
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Rys. 2. Liczba pożarów w 2002 roku w BPN 
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Rys. 3. Liczba pożarów w 2003 roku w BPN 
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Rys. 4. Liczba pożarów w 2004 roku w BPN 
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Rys. 5. Liczba pożarów w 2005 roku w BPN 
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Rys. 6. Liczba pożarów w 2006 roku w BPN 
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Rys. 7. Liczba pożarów w 2007 roku w BPN 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w siedzibie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego. 
 
 

Jak wynika z powyższych wykresów w latach 2001, 2002 i 2003 pożarów zaistniałych  
w BPN było najwięcej (Rys. 1-7). Większość pożarów powstała w czasie wiosny i miesięcy 
letnich. Pożary w miesiącach: marzec, kwiecień i maj stanowiły ponad 60% wszystkich pożarów. 
W latach 2005 i 2007 zdarzyły się pożary w okresie zimowym. Po jednym w listopadzie  
i grudniu (Rys. 5, 7, 8).  
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Procentowy udział pożarów w BPN
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Rys. 8 Procentowy udział występujących pożarów w poszczególnych miesiącach 

 
  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w siedzibie Biebrzańskiego 

Parku Narodowego. 
 

W Parku występują różnego rodzaju pożary, między innymi są to pożary 
podpowierzchniowe, pożary pokrywy gleby, pożar całkowity drzewostanu czy też pojedynczego 
drzewa. Najgroźniejsze są pożary podpowierzchniowe, które trwają bardzo długo i ciężko jest je 
zlokalizować. W ciągu 7 lat w Biebrzańskim Parku Narodowym doszło do 83 pożarów.  
W wyniku tych pożarów w latach 2001 – 2007 spłonęło 11111,08 ha powierzchni [materiały 
BPN]. Park określa różne przyczyny powstawania pożarów, są to takie grupy jak: 
• nieostrożność dorosłych lub dzieci, gdzie zalicza się turystykę, działalność gospodarczą czy 

palenia ognisk, 
• maszyny i urządzenia czyli awarie linii energetycznej, transport drogowy i kolejowy, 
• wyładowania atmosferyczne, 
• podpalenia i inne. 
 

Tab. 3.  
Pożary w Biebrzańskim Parku Narodowym w latach 2001 – 2007. 

Wyszczególnienie Pożary leśne Pożary nieleśne 
Rok Ilość 

pożaró
w 

Powierzchnia 
pożaru  (ha)

Ilość  Powierzchnia 
pożaru  (ha) 

Ilość Powierzchnia 
pożaru  (ha) 

2001 18 2867 0 0 18 2867 
2002 19 3665,63 4 1,63 15 3664 
2003 18 2978,14 1 26,41 17 2951,73 
2004 3 31,9 1 0,9 2 31 

2005 4 879,17 1 0,17 3 879 

2006 14 529,74 3 1,31 11 528,43 
2007 7 159,5 0 0 7 159,5 

Razem 83 11111,08 10 30,42 73 11080,66 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w siedzibie Biebrzańskiego 
Parku Narodowego. 
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W Biebrzańskim Parku Narodowym częściej dochodzi do pożarów powierzchni 
nieleśnych. W omawianych latach zanotowano 73 pożary powierzchni nieleśnych, a tylko 10 
pożarów lasów. Z ogólnej spalonej powierzchni, tj. z 11111,08 ha aż 11080,66 ha to pożary 
powierzchni nieleśnych. Szczegółowe informacje przedstawiono w tabeli 3. 

 
 

Wypalanie traw 
 
Wypalanie traw oznacza powodowanie powstania ognia, rozniecanie go na terenach 

trawiastych, obszarach uprawnych oraz nieużytkach w celu pozbycia się resztek uschniętej, 
obumarłej roślinności. Pomimo iż, wypalanie traw jest jedną z najstarszych rolniczych metod 
pozbycia się chwastów, to traci ono na znaczeniu. Obecnie ze względu na trudny do zniesienia, 
męczący dym oraz zagrożenie pożarowe, wypalanie łąk, traw jest zabronione. Rezultatem 
wypalania są tzw. niekontrolowane pożary, które trudno ugasić i które wyrządzają ogromne 
straty. Pomimo licznych akcji, konferencji, głośnego mówienia o podpaleniach z roku na rok 
straż odnotowuje większą ilość pożarów. Pomimo dużych kar pieniężnych oraz groźby odebrania 
dopłat unijnych rolnikom znajdują się osoby świadomie wypalające trawy, łąki, niszczące 
przyrodę. 

 
Podsumowanie 

 
Rok rocznie w wyniku podpaleń i zaistniałych pożarów ginie cenna roślinność, a piękny 

krajobraz traci niepowtarzalny wygląd. 
W Biebrzańskim Parku Narodowym najczęściej dochodzi do pożarów ekosystemów 

nieleśnych, które to są bardzo trudne do ugaszenia. W pracy wykazano, że problem podpaleń 
roślinności był i będzie obecny, dopóki w społeczeństwie nie zmienią się przyzwyczajenia.  

Dzięki dobrze przemyślanej polityce informacyjnej oraz zorganizowanej ochronie 
przeciwpożarowej, władze Biebrzańskiego Parku Narodowego są bardzo dobrze i szybko 
informowane o zaistniałych pożarach i ogólnej sytuacji na terenie parku. Daje to osobom 
odpowiedzialnym możliwość skutecznego śledzenia poczynań turystów, leśników.  

Władze Biebrzańskiego Parku Narodowego wiedzą, że walka z podpaleniami i pożarami 
jest bardzo trudna, ale niezbędna, toteż największy nacisk kładą na profilaktykę oraz organizację 
ochrony przeciwpożarowej w parku.  
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The problem of arson vegetation in the Biebrza National Park 

 
Abstract 

 
The paper presents and analyzed the problem of arson and fires in the Biebrza National 

Park in the years 2000 - 2007. The work was written based on the literature, the Law of Nature 
Protection and informational materials available in the Biebrza National Park. The study shows 
that vegetation is the arson problem and will be present unless the society changes bad habits.  
In the years 2001-2007, 73 fires were recorded on non-forest area, and only 10 on forest areas.  
Of the total area burned, 11080.66 ha out of 11111.08 ha are non-forest fires. Biebrza National 
Park authorities know that the fight against arson and fires is very difficult but necessary, so there 
has been heavy emphasis on prevention and fire protection in the park.  
Keywords: fires, arson, burning grass, Biebrza National Park  
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Zlokalizowanie nawożenie ziemniaka amonową formą azotu 

 

Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke, Piotr Żarczyński 
 
 

Streszczenie 
 

Polska jest krajem o korzystnym układzie warunków przyrodniczych do uprawy 
ziemniaka. W obecnych warunkach ekonomicznych należy myśleć o zmniejszeniu kosztów 
uprawy, w tym nakładów na nawożenie. Jedną z dróg może być nawożenie azotem w formie 
zlokalizowanej jako NH4-depot. Nawożenie metodą NH4-depot, wykonane według ścisłych 
reguł, otwiera możliwości lepszego wykorzystania azotu przez rośliny, gwarantuje duże plony  
o zmniejszonej zawartości azotanów, a także jest korzystne zarówno od strony ekonomicznej jak 
i ekologicznej. Celem niniejszej pracy było prześledzenie reakcji ziemniaka jadalnego  
na punktowe nawożenie azotem amonowym. Badania prowadzono na glebie pseudobielicowej 
średniej, pylastej wytworzonej z gliny lekkiej. Doświadczenie założono metodą losowych 
bloków w czterech powtórzeniach. Badanym czynnikiem była forma azotu (5 obiektów: kontrola, 
NH4NO3, (NH4)2SO4, (NH4)2SO4+CO(NH2)2, (NH4)2SO4 + CO(NH2)2+DCD). Dawkę azotu 
obliczono według metody N-min „System Braun” 90 kg N·ha-1. W doświadczeniu testowano 
wczesną, konsumpcyjną odmianę ziemniaka Orlik. W badaniach wykazano, że nawożenie 
ziemniaka amonową formą azotu jako NH4-depot dawało nieco lepsze efekty plonotwórcze niż 
konwencjonalnie stosowana saletra amonowa. Azot amonowy aplikowany metodą NH4-depot 
zwiększał ilość i masę bulw największej frakcji w porównaniu do saletry amonowej.  
Na podstawie wyników badań własnych metodę NH4-depot można polecić do nawożenia 
ziemniaków jadalnych, szczególnie ze względu na lepsze efekty ekonomiczne związane  
ze stosowaniem tańszych nawozów. 
Słowa kluczowe: NH4-depot, ziemniak, plon, skrobia 

Wprowadzenie 
 

Polska jest krajem o korzystnym układzie warunków przyrodniczych do uprawy 
ziemniaka [Sobola 2002, Tarant 2002]. Dlatego też bardzo ważnym zagadnieniem jest 
przestrzeganie prawidłowej agrotechniki [Juszczyk i Klepacki 1997], w tym nawożenia [Šrek  
i in. 2010]. Wciąż aktualne jest poszukiwanie dróg prowadzących do wzrostu potencjału 
plonotwórczego tej rośliny. W obecnych warunkach ekonomicznych zachodzi konieczność 
wielkiej dbałości o zmniejszenie kosztów uprawy, w tym nakładów na nawożenie. Jedną z dróg 
może być nawożenie azotem w formie zlokalizowanej, jako NH4-depot. Nawożenie metodą NH4-
depot wykonane według ścisłych reguł otwiera możliwości lepszego wykorzystania azotu przez 
rośliny, gwarantuje duże plony o zmniejszonej zawartości azotanów, a także jest korzystne 
zarówno od strony ekonomicznej jak i ekologicznej [Nyord 2008, Sienkiewicz 1995, Sommer 
1989, Sommer i in. 1987, Sommer 2005, Walter 2001]. Badania prowadzone w Naszej Katedrze 
potwierdziły możliwość zastosowania metody NH4-depot w nawożeniu zbóż i warzyw [Panak  
i in 1992, Panak i in 1996, Panak i in 1996]. W nawożeniu ziemniaka można także  
z powodzeniem zastosować tą technikę [Weimar 2003]. Celem niniejszej pracy było 
prześledzenie reakcji ziemniaka jadalnego na punktowe nawożenie azotem amonowym. 
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Materiał i metody 
 

Trzyletnie badania prowadzono w latach pseudobielicowej średniej, pylastej 
wytworzonej z gliny lekkiej. Doświadczenie założono metodą losowych bloków w czterech 
powtórzeniach zgodnie ze schematem zamieszczonym w tab. 1.  

Badanym czynnikiem była forma azotu. Dawkę azotu obliczono według metody N-min 
„System Braun” i wynosiła ona 90 kg N·ha-1. W doświadczeniu testowano wczesną, 
konsumpcyjną odmianę ziemniaka Orlik. Ziemniaki wysadzono w rozstawie 62,5×30 cm. 
Powierzchnia poletek wynosiła: 15,0 m2.  

Przed wysadzeniem ziemniaków każdorazowo pobierano próby glebowe do analiz 
chemicznych, a chemiczną charakterystykę gleb podano w tab. 2.  

Tabela 1. 
Schemat doświadczenia 

 

Forma azotu Technika nawożenia 

1. Kontrola  Bez azotu 

2. NH4NO3 Konwencjonalna  

3. (NH4)2SO4 NH4-depot * 

4. (NH4)2SO4+CO(NH2)2 NH4-depot * 

5. (NH4)2SO4+CO(NH2)2+DCD** NH4-depot * 

* – NH4-depot stosowano w roztworach, które wprowadzono do gleby miejscowo pod każdy 
sadzeniak na głębokość 10 cm, roztwór siarczanu amonu i mocznika sporządzono w 
stosunku wagowym 50:35. 

** – inhibitor nitryfikacji (N-cyjanoguanidyna). 

 

Plony bulw określano bezpośrednio po zbiorze. Do oznaczenia zawartości skrobi  
i struktury plonu pobierano próbki bulw z każdego poletka (10 roślin). Otrzymane wyniki 
opracowano statystycznie. 

 

Tabela 2. 
Niektóre właściwości chemiczne gleb 

Składniki przyswajalne mg·kg-1  
Rok pH  

1 mol KCl·dm-3 P K Mg 
Hh 

mmol·kg-1 

1996 6,3 109,2 70,1 37,5 13,5 

1997 5,8 28,1 82,9 50,4 17,2 

1998 6,1 84,1 83,0 66,6 12,7 
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Wyniki 
 
W okresie prowadzenia badań (lata 1996-1998) wystąpiło dość silne zróżnicowanie 

opadów i temperatur (tab. 3). Miesiące zimowe roku 1996 charakteryzowały się zdecydowanie 
niższymi temperaturami w porównaniu do średnich z wielolecia. Chociaż średnia temperatura  
w kwietniu była o 0,9°C wyższa niż średnia wieloletnia to jednak wysadzenie sadzeniaków 
nastąpiło dopiero 16 maja. Łagodniejsza zima w 1997 roku pozwoliła na wcześniejsze „wyjście 
w pole” i sadzenie ziemniaków nastąpiło 5 maja. Natomiast w 1998 roku dość niska temperatura 
w marcu spowodowała opóźnienie sadzenia do 11 maja.  

Tabela 3. 
Dane meteorologiczne za lata 1996-1998 (Bałcyny) 

 
Temperatura w ºC Opady w mm 

Lata Lata 
Miesiąc 

 
1996 1997 1998 

1961- 
-1990 1996 1997 1998 

1961- 
-1990 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

- 6,6 
- 7,3 
- 2,4 

7,5 
13,1 
15,8 
15,3 
18,0 

- 4,7 
0,8 
2,0 
3,9 

11,4 
15,7 
16,9 
18,3 

0,5 
2,4 
0,4 
9,0 

13,3 
16,2 
16,3 
16,0 

- 3,5 
- 2,6 

1,2 
6,6 

12,4 
15,7 
16,9 
16,5 

15,2
30,5

4,2
10,8
93,5
64,5
72,4
59,1

4,7
31,5
31,2
22,6
99,0
71,7

187,6
25,1

38,7
32,2
38,1
44,5
58,3

141,9
57,5
58,3

26,3 
19,6 
27,4 
35,2 
56,7 
68,3 
81,3 
78,1 

IV-VIII 14,0 13,3 14,2 13,6 300,3 406,0 360,5 319,6 
 

Warunki termiczne w okresie wzrostu i rozwoju ziemniaków w poszczególnych latach 
badań były zbliżone do średnich z wielolecia. Bardziej zróżnicowany przebieg odnotowano dla 
rozkładu opadów w analizowanych sezonach wegetacyjnych. Tym niemniej jednak wystąpiło 
dość silne zróżnicowanie w ilości opadów w miesiącach od kwietnia do sierpnia. I tak w 1996 
roku było to 300,3 mm, w 1997 r 406,0 mm i w 1998 r 360,5 mm; podczas gdy średnia  
z wielolecia wynosiła 319,6 mm. 

Chociaż przebieg pogody w trzech kolejnych latach prowadzenia badań był dość 
zróżnicowany (szczególnie pod względem ilości opadów) to jednak otrzymane plony bulw nie 
różniły się znacząco w zależności od roku uprawy (tab. 4). Plony bulw na obiektach bez azotu 
kształtowały się na zbliżonym poziomie od 21,2 do 22,6 t·ha-1 i były istotnie mniejsze  
od uzyskiwanych po nawożeniu tym składnikiem. W pierwszym roku doświadczenia  
nie odnotowano istotnych różnic w ilości plonu ziemniaków w zależności od sposobu 
zastosowania i formy nawozu azotowego. Spośród obiektów nawożonych największy plon 
otrzymano po nawożeniu siarczanem amonu, a najmniejszy po wniesieniu mieszaniny: 
(NH4)2SO4 + CO(NH2)2 + inhibitor nitryfikacji. Także w drugim roku badań nie uzyskano 
istotnego zróżnicowania w ilości zbieranego plonu w odpowiedzi na zróżnicowane nawożenie 
azotem. Nieco inne zależności otrzymano w 1998 roku. Najlepsze efekty plonotwórcze dało 
nawożenie w postaci roztworu siarczanu amonu z mocznikiem podane łącznie z inhibitorem 
nitryfikacji. Istotnie niżej plonowały ziemniaki po nawożeniu konwencjonalnym saletrą 
amonową.  

Biorąc pod uwagę średnie plony z trzech lat (tab. 4) możemy zauważyć bardzo 
wyrównany ich poziom po zastosowaniu nawożenia NH4-depot, bez względu na formę 
zastosowanego azotu (od 35,0 do 35,7 t·ha-1). Konwencjonalne nawożenie saletrą amonową  
w omawianych badaniach dawało nieco mniejsze efekty plonotwórcze. Wyraziło się to 
zmniejszonym średnio o ponad 1,8 t·ha-1 plonem bulw w stosunku do obiektów, na których 
wnoszono amonową formę azotu w postaci roztworu pod każdy sadzeniak. 
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Tabela 4. 
Plon ziemniaków w t·ha-1 

 
Lata  

Nawożenie azotem  
1996 1997 1998 

Średnia  

Kontrola – Control 
NH4NO3 
(NH4)2SO4 
(NH4)2SO4+CO(NH2)2 
(NH4)2SO4+ CO(NH2)2+DCD 

22,1 
33,7 
34,1 
33,9 
31,6 

22,6 
37,7 
35,3 
36,9 
35,4 

21,2 
29,4 
35,5 
36,4 
39,8 

22,0 
33,6 
35,0 
35,7 
35,6 

NIR 0,05 3,0 4,3 5,2 3,0 
 

Dokonane pomiary bimetryczne struktury plonu bulw (tab. 5) na próbach 10 krzewów  
z każdego poletka nie wykazały istotnego zróżnicowania w ilości ziemniaków o mniejszych 
rozmiarach (średnice: > 3, 3-4 i 4-5 cm). Nawożenie azotem wyraźnie zwiększało liczbę 
ziemniaków o rozmiarach 5-6 i < 6 cm. Jednak forma azotu nie wykazywała znaczącego 
oddziaływania na ilość bulw o średnicach mieszczących się w przedziale 5-6 cm. Nieco 
odmiennie wyglądała sytuacja w odniesieniu do ziemniaków największych o średnicach 
przekraczających 6 cm; nawożenie azotem amonowym w formie NH4-depot istotnie zwiększało 
liczbę dużych bulw w porównaniu do konwencjonalnie zastosowanej saletry amonowej.  

Także w masie uzyskanych z 10 krzewów bulw największe różnice wystąpiły  
w odniesieniu do największych frakcji (tab. 6). Ziemniaki nawożone zlokalizowaną formą azotu 
amonowego charakteryzowały się bardzo wyrównaną masą bulw o średnicy przekraczającej 6 cm 
bez względu na zastosowany wariant nawozowy. Istotnie mniejszą masę bulw dużych zbierano  
z obiektów nawożonych saletrą amonową a najmniej bulw dużych wytwarzały rośliny 
pozbawione azotu. 

W obrębie bulw o średnicy 5-6 cm zaznaczyły się nieco odmienne zależności. 
Największą ich masę zebrano z obiektu z inhibitorem nitryfikacji. Tylko nieznacznie mniej 
wydały rośliny nawożone siarczanem amonu. Istotnie mniejszą masę omawianych bulw 
otrzymano z obiektów nawożonych saletrą amonową oraz po punktowym zastosowaniu 
mieszaniny siarczanu amonu z mocznikiem. Masa bulw o średnicach 3-4 i 4-5 cm nie zależała 
istotnie od nawożenia azotem. Jednak w odniesieniu do najmniejszej frakcji bulw otrzymano 
istotne zróżnicowanie, a ich najmniejszą masę uzyskano po zastosowaniu 
(NH4)2SO4+CO(NH2)2+DCD. 
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Tabela 5. 

Liczba bulw poszczególnych frakcji od 10 roślin w zależności od nawożenia azotem  
(średnie z trzech lat) 

Frakcje bulw 
Nawożenie azotem  

< 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 > 6 
Bez azotu 

NH4NO3 

(NH4)2SO4 

(NH4)2SO4+CO(NH2)2 

(NH4)2SO4+CO(NH2)2+DCD 

11,1 

11,3 

13,7 

14,5 

9,3 

13,1 

18,9 

17,2 

15,8 

15,9 

23,3 

24,1 

22,6 

23,0 

24,7 

19,7 

23,6 

23,8 

22,4 

24,8 

7,6 

16,3 

19,6 

20,0 

20,3 

NIR 0,05  n.i. n.i. n.i. 2,84 1,63 
 

Tabela 6. 

Masa bulw poszczególnych frakcji od 10 roślin w zależności od nawożenia azotem  
(średnie z trzech lat) 

Frakcje bulw 
Nawożenie azotem  

< 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 > 6 
Bez azotu 

NH4NO3 

(NH4)2SO4 

(NH4)2SO4+CO(NH2)2 

(NH4)2SO4+CO(NH2)2+DCD 

0,11 

0,10 

0,15 

0,14 

0,08 

0,35 

0,44 

0,39 

0,39 

0,38 

1,10 

1,32 

1,22 

1,24 

1,31 

1,90 

2,19 

2,35 

2,18 

2,47 

1,08 

2,82 

3,49 

3,38 

3,52 

NIR 0,05   0,05 n.i. n.i. 0,21 0,33 
 

 Oprócz ilości plonu, w uprawie ziemniaków, nie mniej ważnym zagadnieniem 
jest zawartość skrobi. Koncentracja tego składnika w bulwach ziemniaka odmiany Orlik w 
prezentowanych badaniach zawierała się w granicach 12,7-15,7% (tab. 7). 

Tabela 7. 
Koncentracja skrobi w bulwach w % 

Lata 
Nawożenie azotem  

1996 1997 1998 
Średnia  

Bez azotu 
NH4NO3 
(NH4)2SO4 
(NH4)2SO4+CO(NH2)2 
(NH4)2SO4+CO(NH2)2+DCD 

15,0 
14,6 
14,4 
14,3 
14,7 

14,2 
13,4 
12,7 
13,4 
12,8 

15,3 
15,7 
15,4 
15,3 
15,3 

14,8 
14,6 
14,2 
14,3 
14,3 

NIR 0,05   n.i.  0,04 n.i.  0,40 
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Nawożenie azotem z reguły prowadziło do obniżenia zawartości skrobi w bulwach. 
Jednak w 1996 i 1998 roku nie udowodniono statystycznych różnic na poziomie istotności 
p = 0,05. Istotne zróżnicowanie wystąpiło tylko w 1997 roku. Najmniej korzystnie  
w wymienionym roku na charakteryzowaną cechę ziemniaka wpływało nawożenie siarczanem 
amonu oraz mieszaniną siarczanu amonu i mocznika z domieszką inhibitora nitryfikacji.  
W mniejszym stopniu zawartość skrobi w bulwach zmniejszała wymieniona mieszanina 
zastosowana bez DCD. Taki sam efekt powodowało konwencjonalne nawożenie saletrą 
amonową. Biorąc pod uwagę średnie nagromadzenie skrobi w bulwach można zauważyć, że azot 
podany punktowo, jako NH4-depot w większym stopniu niż saletra amonowa zmniejszał 
zawartość tego składnika. Różnice te jednak okazały się nieistotne. Można wysunąć tezę, że bez 
względu na formę azotu koncentracja skrobi w bulwach zmniejszana była w podobnym zakresie. 

Wnioski 
 
1. Nawożenie ziemniaka amonową formą azotu, jako NH4-depot, dawało nieco lepsze efekty 

plonotwórcze niż konwencjonalnie stosowana saletra amonowa. 
2. Azot amonowy aplikowany metodą NH4-depot zwiększał ilość i masę bulw największej 

frakcji (powyżej 6 cm) w porównaniu do saletry amonowej. 
3. Saletra amonowa i NH4-depot w podobnym zakresie zmniejszają koncentrację skrobi  

w bulwach ziemniaka odmiany Orlik. 
4. Inhibitor nitryfikacji (N-cyjanoguanidyna) nie wpływał znacząco na ilość plonu  

i koncentrację skrobi w bulwach. 
5. Metodę NH4-depot można polecić do nawożenia ziemniaków jadalnych, szczególnie  

ze względu na lepsze efekty ekonomiczne związane ze stosowaniem tańszych nawozów. 
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Potato fertilization with localized ammonium form of nitrogen 

 
Abstract 

 
In the years 1996-1998 field experiments were carried out to study the effect of localized 

nitrogen fertilization on potato (as NH4-depot). It was noticed that ammonium form of nitrogen 
applied as localized fertilization could be used in eatable potato growing. A little better effect on 
yield after NH4-depot fertilization than after conventional applying of ammonium nitrate 
recommended this method. This method let for getting more quantity of big tubers of diameter 
larger than 5 cm. In the effect of starch concentration nitrogen applied by tested method only in a 
slight degree decreased its concentration more than ammonium nitrate. 

Key words: N-NH4-depot, potato, yield, starch, fraction of tubers 
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Zbiorowiska szuwarowe wskaźnikiem właściwości siedliska 
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Streszczenie 
 

Celem badań była fitoindykacyjna ocena siedlisk występowania wybranych zbiorowisk 
szuwarowych w środkowej części doliny Wieprza. Skład gatunkowy tych zbiorowisk stanowił 
podstawę do określenia wskaźnika świetlnego w łanie, składu granulometrycznego gleby, 
kwasowości, zawartości w niej materii organicznej i trofizmu siedlisk. Badania florystyczne 
przeprowadzono na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, w sezonach 
wegetacyjnych lat 2005-2007. 

Zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea były reprezentowane przez zespoły 
Caricetum elatae, Caricetum gracilis, Caricetum vesicaria i Typhetum latifoliae. Skład 
florystyczny badanych zbiorowisk szuwarowych jest wskaźnikiem zbliżonych warunków 
świetlnych w łanie oraz składu granulometrycznego, odczynu gleby i zdolności gromadzenia 
materii organicznej. Wskaźnik trofizmu, charakteryzujący żyzność siedlisk występowania 
badanej roślinności kształtował się w przedziale 3,1-3,8. Roślinność zespołów Typhetum 
latifoliae, Caricetum gracilis oraz Caricetum vesicaria zasiedlała miejsca o dobrej zasobności 
gleby w składniki pokarmowe, natomiast siedliska umiarkowanie ubogie pod względem trofizmu 
zajmował zespół Caricetum elatae. 
Słowa kluczowe: zbiorowiska szuwarowe, fitoindykacja, warunki siedliskowe, dolina Wieprza  

 
Wprowadzenie 

 
Zaniechanie użytkowania części łąk i pastwisk oraz brak konserwacji urządzeń 

melioracyjnych są przyczyną zmian warunków siedliskowych. Często prowadzi  
to do nadmiernego uwilgotnienia terenu, którego następstwem są zmiany w składzie 
florystycznym występujących tam zbiorowisk roślinnych. Miejsca wcześniej użytkowanych łąk 
zajmują zbiorowiska roślinne o małym znaczeniu gospodarczym. Najczęściej są to szuwary 
mannowe lub wielkoturzycowe. Roślinność tych zbiorowisk pełni ważne funkcje przyrodnicze,  
a ich skład gatunkowy stwarza możliwość diagnozowania właściwości środowiska 
przyrodniczego. 

Celem badań była fitoindykacyjna ocena siedlisk występowania wybranych zbiorowisk 
szuwarowych. Skład gatunkowy tych zbiorowisk stanowił podstawę do określenia wskaźnika 
świetlnego w łanie, składu granulometrycznego gleby, kwasowości, zawartości w niej materii 
organicznej i trofizmu siedlisk. 

 
Materiał i metody 

 
Badania szaty roślinnej przeprowadzono w latach 2005-2007, na użytkach zielonych 

zlokalizowanych w środkowej części doliny Wieprza, na terenie Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego. Na badanym obszarze wyznaczono transekty, wzdłuż których wykonano 
zdjęcia fitosocjologiczne w obrębie jednorodnych płatów roślinnych, przed zbiorem pierwszego 
pokosu. Powierzchnia badanych płatów wahała się w granicach 10–150 m2. Oceny składu 
gatunkowego runi dokonano metodą Braun-Blanqueta, określając ilościowość według 
pięciostopniowej skali. Łącznie wykonano 47 zdjęć fitosocjologicznych. 

Analiza uzyskanych wyników badań i obserwacji umożliwiła zakwalifikowanie 
badanych zbiorowisk roślinnych do odpowiednich jednostek fitosocjologicznych. 
W opracowaniu wyników wykorzystano pakiet specjalistycznych programów komputerowych 
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Profit II, który zapewnił grupowanie zdjęć według współczynnika podobieństwa  
z uwzględnieniem zarówno obecności gatunków, jak i stopnia ich ilościowości. Dla gatunków, 
których występowanie odnotowano w co najmniej 10 zdjęciach, podano stopnie stałości,  
a dla pozostałych gatunków podano zakresy stopni ilościowości. Nazewnictwo gatunków podano 
za Mirkiem i in. [2002], natomiast systematykę i nazewnictwo zbiorowisk za Matuszkiewiczem 
[2008]. 

Skład florystyczny wybranych zbiorowisk trawiastych oraz wskaźniki opracowane przez 
Zarzyckiego i in. [2002] stanowiły podstawę do fitoindykacyjnej oceny warunków siedlisk 
(wskaźnik świetlny, skład granulometryczny, kwasowość, trofizm i zawartość materii 
organicznej) badanych użytków zielonych. 

 
Wyniki i dyskusja 

 
Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk szuwarowych z klasy Phragmitetea  

w środkowej części doliny Wieprza przedstawiała się następująco: 
Klasa: Phragmitetea   R.Tx. et Prsg 1942 
Rząd: Phragmitetalia   Koch 1926 
Związek: Phragmition   Koch 1926 
1. Zespół Typhetum latifoliae   SOÓ 1927 
Związek: Magnocaricion   Koch 1926 
2. Zespół Caricetum elatae   Koch 1926 
3. Zespół Caricetum gracilis   (Graebn. et Hueck 1931) R.Tx. 1937 
4. Zespół Caricetum vesicaria   BR-BL. et Denis 1926 
 

Fitocenozy szuwarowe z klasy Phragmitetea są reprezentowane przez zespoły jeszcze 
wciąż pospolite w Polsce, przyrodniczo cenne, o naturalnym i półnaturalnym charakterze 
[Grzelak i in., 2008]. Jest to głównie roślinność łąk i terenów nieużytkowanych rolniczo  
na obszarach zalewowych, często trwale nadmiernie podtopiona, typowa dla dolin rzek,  
co potwierdzają w swoich badaniach Borysiak [1994] oraz Brzeg i Wojterska [1996].  
Zespoły wyróżnione w dolinie środkowego Wieprza występowały łanowo w pobliżu koryta 
rzeki, w wypłyconych dołach potorfowych oraz w śródłąkowych oczkach wodnych. Średnia 
liczba gatunków w zdjęciu wahała się w granicach 11,5-19. Gatunki charakterystyczne  
dla zespołów były zarazem dominującymi w zbiorowisku, co potwierdzają ich wysokie 
współczynniki pokrycia, od 5417 w zespole Caricetum vesicaria do 7500 w Typhetum  
latifoliae (tab. 1). 

Zespół turzycy sztywnej (Caricetum elatae) występujący na terenie Nadwieprzańskiego 
Parku Krajobrazowego ma wyraźną strukturę kępowo-dolinową, za sprawą gatunku budującego - 
Carex elata, który tworzy wysokie, zwarte kępy, poprzerastane gęstwiną korzeni. Zwarcie runi  
o kępiastej strukturze nie przykracza 70%.  

Na łąkach środkowego odcinka doliny Wieprza odnotowano występowanie tego zespołu 
w wypłyconych dołach potorfowych i innych małych zbiornikach wodnych. Obniżenia te były 
wypełnione wodą o zróżnicowanym poziomie podczas sezonu wegetacyjnego. Zespół jest bardzo 
często spotykany w dolinach rzecznych, głównie w zarośniętych starorzeczach, na obrzeżach 
torfianek oraz lądowiejących jezior Lubelszczyzny [Baryła i Sawicki, 1993; Urban, 1996] oraz 
kraju [Czyż i Jakubowski, 1999].  

Zespół turzycy sztywnej odznaczał się dużą zmiennością zarówno pod względem stopnia 
podtopienia, jak i troficzności.  Wysokie stany wody w dolinie sprawiały, że skład florystyczny 
tego zbiorowiska stawał się uboższy, natomiast obniżenie jej poziomu powodowało,  
że przestrzenie między kępami zasiedlały byliny dwuliścienne (Galium palustre, Lythrum 
salicaria, Lysimachia vulgaris, Caltha palustris, Stellaria graminea, Iris pseudacorus, Rorippa 
amphibia), inne gatunki turzyc (Carex gracilis) oraz roślinność trawiasta (Phalaris arundinacea, 
Poa palustris) (tab. 1). Zespół turzycy sztywnej odznaczał się dużą zmiennością siedlisk 
występowania zarówno pod względem stopnia podtopienia, jak i troficzności. Zróżnicowanie 
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składu gatunkowego zbiorowisk było następstwem zmian właściwości siedlisk, w wyniku wahań 
poziomu stagnującej wody. Płaty Caricetum elatae zasiedlające miejsca przesychające (wody 
poniżej powierzchni gleby) odznaczały się dużym udziałem gatunków charakterystycznych dla 
rzędu Molinietalia i Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae oraz gatunków z klasy Molinio-
Arrhenatheretea. Liczne występowanie obcych dla zespołu Caricetum elatae gatunków roślin 
może też świadczyć o przesychaniu oraz stopniowej mineralizacji wierzchniej warstwy gleby 
organicznej, za sprawą  ingerencji człowieka [Stamirowska-Krzaczek, 2008]. Roślinność ta ma 
jednak duże znaczenie ekologiczne.  

Zespół Caricetum gracilis w dolinie środkowego Wieprza wykształcił się w postaci 
licznych płatów, zajmujących stosunkowo dużą powierzchnię wilgotnych siedlisk, głównie 
starych zakoli oraz lokalnych obniżeń terenu, gdzie wiosną stagnuje woda. Nieliczne płaty tego 
zespołu różnej szerokości, spotyka się wzdłuż koryta rzeki. Badane fitocenozy Caricetum 
gracilis mają charakter antropogeniczny i są utrzymywane jako jednokośne łąki. Zespół turzycy 
zaostrzonej na badanym odcinku doliny Wieprza charakteryzował się dość dużym zróżnicowaniu 
gatunkowym. Ruń badanego zespołu odznacza się licznym udziałem gatunków reprezentujących 
związek Magnocaricion (tab.1). W płatach zespołu Caricetum gracilis stwierdzono ponadto 
znaczny udział gatunków charakterystycznych dla rzędów Molinietalia i Trifolio fragiferae-
Agrostietalia stoloniferae oraz dla klasy Molinio-Arrhenatheretea. Udział gatunków z innych 
jednostek fitosocjologicznych może świadczyć o wcześniejszym, bardziej intensywnym 
użytkowaniu płatów tego zbiorowiska oraz zmianach w uwilgotnieniu siedliska. Podobne 
kierunki zmian w składzie gatunkowym roślinności potwierdzają wyniki badań Gryni [1996], 
dotyczące zbiorowisk łąkowych Wielkopolski. 

W ostatnich latach coraz częściej obserwuje się zaniechanie użytkowania Caricetum 
gracilis na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Zaprzestanie użytkowania 
badanych fitocenoz oraz zaniechanie konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych  
w dolinie Wieprza prowadzi do wtórnego zabagnienia siedliska i zanikania traw, które stanowią 
znaczną domieszkę tych zbiorowisk. Takie płaty są opanowywane przez byliny dwuliścienne 
oraz zakrzaczenia wierzbowe (Salix sp.). Konsekwencją tych zmian jest sukcesja zespołu turzycy 
zaostrzonej w kierunku wykształcenia się zbiorowisk zaroślowych. Podobne zależności, 
dotyczące przekształcania się zbiorowisk Caricetum gracilis zaobserwował Wolański [2006], 
badając zbiorowiska roślinne Pogórza Dynowskiego. 
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Tabela 1. 
Charakterystyka zbiorowisk szuwarowych z klasy Phragmitetea 

Zespół  Caricetum 
elatae 

Caricetum 
gracilis 

Caricetum vesicaria Typhetum 
latifoliale 

Liczba zdjęć 11 31 3 2 
Średnia liczba 
gatunków w zespole 

16,4 18,0 19,0 11,5 

Liczba gatunków 
ogółem 

57 99 41 19 

 
S D S D 

Zakres 
stopni 

ilościowości 
D 

Zakres 
stopni 

ilościowości 
D 

ChAss.: Caricetum elate 
Carex elata V 5568 I 171 + - 2 1183 + 25 
ChAss.: Caricetum gracilis 
Carex gracilis II 209 V 5847 1 167 + 25 
ChAss.: Caricetum vesicaria 
Carex vesicaria - - II 324 3 – 4 5417 - - 
ChAss.: Typhetum latifoliae 
Typha latifolia - - I 5 - - 4 - 5 7500 
ChAll.: Magnocaricion 
Alopecurus geniculatus I 5 - - - - - - 
Calamagrostis stricta I 5 III 426 - - - - 
Caltha palustris III 27 II 92 + - 2 617 + 25 
Cardamine pratensis I 5 I 8 - - - - 
Carex nigra - - I 32 1 – 2 750 - - 
Carex vulpina - - II 140 - - - - 
Deschampsia caespitosa III 373 IV 650 2 1750 - - 
Equisetum palustre II 59 IV 76 + - 1 200 + 25 
Filipendula ulmaria I 159 II 248 + 50 r - 
Galium palustre V 82 IV 103 + 33 - - 
Iris pseudacorus I - II 40 + 17 - - 
Juncus articulatus - - I 35 - - - - 
Lysimachia nummularia II 95 III 55 1 167 + 25 
Myosotis palustris I 5 II 16 + 17 - - 
Poa palustris IV 773 I 2 - - - - 
Poa pratensis II 18 I 23 + 33 - - 
Poa trivialis V 164 I 92 + 17 - - 
Ranunculus flammula I 5 I 2 - - - - 
Rumex acetosa II 14 I 6 + 17 - - 
Rumex crispus - - II 8 - - - - 
ChAll.: Phragmition 
Agrostis stolonifera I 205 II 97 - - + 25 
Lysimachia thyrsiflora - - - - - - + 50 
Lysimachia vulgaris III 68 I 3 + 17 - - 
Lythrum salicaria II 214 III 58 + 50 - - 
Phalaris arundinacea IV 659 IV 358 1 33 - - 
ChCl., O.: Phragmitetea, Phragmitetalia 
Equisetum fluviatile - - I 2 - - 1 - 2 1125 
Glyceria maxima II 209 I 239 + 17 + - 1 275 
Phragmites australis - - I 18 - - r 0 
Gatunki towarzyszące 33 63 21 7 
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Zespół Caricetum vesicaria wykształcił się w środowisku eutroficznym  starorzeczy 
Wieprza, w wodach ruchliwych, jak i stagnujących. Roślinność zespołu toleruje krótkotrwałe 
okresy suszy, skutkujące obsychaniem górnych warstw gleby. Dominująca w zbiorowisku 
turzyca pęcherzykowata nadaje szuwarom kształt stosunkowo niskiej łąki, o zwarciu runi nie 
przekraczającym 90%. Ruń badanego zespołu odznacza się dużym udziałem gatunków 
reprezentujących związek Magnocaricion, głównie Deschampsia caespitosa, Carex nigra  
i Caltha palustris (tab.1), a w suchszych okresach także klasę Molinnio-Arrhenatheretea,  
co zaobserwowali również Oklejewicz i in., [2005] w dolinie Sanu.   

Szuwar szerokopałkowy (Typhetum latifoliae) ma na terenie Nadwieprzańskiego Parku 
Krajobrazowego wyraźną strukturę zwartego łanu, za sprawą gatunku budującego – Typha 
latifolia (tab. 1). Jest to zbiorowisko rzadkie, występujące w dużych skupiskach, zasiedlające 
wypełnione wodą starorzecza w dolinie środkowego Wieprza,. Wysokie stany wody w dolinie 
sprawiają, że w składzie florystycznym zespołu Typhetum latifoliae dominuje pałka szerokolistna 
oraz gatunki charakterystyczne dla klasy Phragmitetea, głównie Equisetum fluviatile  i Glyceria 
maxima [Grzelak i in., 2008].  

Zróżnicowanie florystyczne zbiorowisk szuwarowych, a w konsekwencji ich wartość 
przyrodnicza oraz rolnicza są uwarunkowane przede wszystkim uwilgotnieniem siedliska i jego 
trofizmem [Kryszak i in., 2010]. Wielkość powierzchni zajmowanych przez zbiorowiska 
szuwarowe z klasy Phragmitetea zależy głównie od szerokości doliny Wieprza,  
jej zróżnicowania geomorfologicznego oraz uwilgotnienia. Te czynniki najsilniej wpływają  
na wykształcanie się zbiorowisk roślinnych [Kryszak i Grynia, 2005]. Ekologiczne grupy 
gatunków i zbiorowisk roślinnych bardzo wiarygodnie obrazują zróżnicowanie warunków 
siedliskowych [Roo-Zielińska, 2004], dlatego też zbiorowiska roślinne są bardzo dobrym 
wskaźnikiem zmian, zachodzących w środowisku. Jednakże, zmiany w składzie gatunkowym 
zbiorowisk roślinnych postępują z pewnym opóźnieniem za zmianami środowiskowymi, 
będącymi skutkiem zaniedbań lub zróżnicowanej intensywności użytkowania [Warda  
i Stamirowska-Krzaczek, 2010]. 

Warunki świetlne w łanie szuwarów charakteryzował wskaźnik L, świadczący  
o umiarkowanym poziomie tego czynnika (rys. 1). 
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Rys. 1. Średnie wartości wskaźnika świetlnego (L) dla zbiorowisk z klasy Phragmitetea 
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Rys. 2. Średnie wartości wskaźnika granulometrycznego gleby (D) w miejscu występowania 

zbiorowisk z klasy Phragmitetea 
 

Roślinność współtworząca zbiorowiska szuwarowe w dolinie Wieprza była indykatorem 
gleb o składzie granulometrycznym - na pograniczu gliny piaszczystej, gliny ciężkiej i iłu (rys. 
2). Odczyn gleb pod badanymi zbiorowiskami roślinnymi był zbliżony do obojętnego, o czym 
świadczy wartość wskaźnika R, mieszcząca się w przedziale 3,8-4,5 (rys. 3). 
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Rys. 3. Średnie wartości wskaźnika kwasowości gleby (R) w miejscu występowania zbiorowisk  

z klasy Phragmitetea 
 

Większość badanych zbiorowisk szuwarowych w dolinie Wieprza jest wskaźnikiem 
wysokiej zasobności gleb w składniki pokarmowe. Wskaźnik trofizmu (rys. 4), charakteryzujący 
żyzność siedlisk występowania badanej roślinności kształtował się w przedziale 3,1-3,8. 
Roślinność zespołów Typhetum latifoliae, Caricetum gracilis oraz Caricetum vesicaria zasiedlała 
miejsca o dobrej zasobności gleby w składniki pokarmowe, natomiast zespół Caricetum elatae 
zajmował siedliska umiarkowanie ubogie.  
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Rys. 4. Średnie wartości wskaźnika trofizmu (Tr) siedlisk występowania zbiorowisk z klasy 

Phragmitetea 
 

Zdaniem Baryły i Urban [1999], zespół Caricetum gracilis występuje w strefie niemal 
stałego podtapiania oraz dużej żyzności siedlisk. Duża troficzność gleb wpływała  
na zróżnicowanie florystyczne tych zbiorowisk, co obserwowała również Kryszak [2001]  
na użytkach zielonych Wielkopolski. 

Warunki siedliskowe, w których występowały zbiorowiska z klasy Phragmitetea  
w dolinie środkowego Wieprza sprzyjały gromadzeniu substancji organicznej w glebie, o czym 
świadczy wartość wskaźnika H, zawarta w przedziale 2,2-2,8 (rys. 5). 
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Rys. 5. Średnie wartości wskaźnika zawartości materii organicznej (H) w glebach pod 

zbiorowiskami z klasy Phragmitetea 
 

Wnioski 
 

1. Zbiorowiska szuwarowe z klasy Phragmitetea, występujące w środkowej części doliny 
Wieprza na obszarze Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego charakteryzują się 
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różną liczebnością gatunków oraz zasiedlają miejsca o zróżnicowanym trofizmie 
siedliska. 

2. Najbardziej zróżnicowanym florystycznie zespołem roślinnym był Caricetum gracilis, 
który wykształcił się w postaci licznych płatów, na stosunkowo dużej powierzchni 
wilgotnych siedlisk. Najbardziej ubogim florystycznie był zespół Typhetum latifoliae, 
który jednocześnie zajmował najmniejszą powierzchnię. 

3. Skład florystyczny badanych zbiorowisk szuwarowych jest wskaźnikiem zbliżonych 
warunków świetlnych w łanie oraz składu granulometrycznego, odczynu gleby  
i zdolności gromadzenia materii organicznej.  

4. Wskaźnik trofizmu świadczy o niewielkim zróżnicowaniu właściwości siedliska  
w miejscu występowania omawianych zbiorowisk szuwarowych. Roślinność zespołów 
Typhetum latifoliae, Caricetum gracilis oraz Caricetum vesicaria zasiedlała miejsca  
o dobrej zasobności gleby w składniki pokarmowe, natomiast zespół Caricetum elatae 
zajmował siedliska umiarkowanie ubogie.  
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Rush communities as an indicator of habitat properties 
 

Abstract 
 

The objective of the research was to evaluate the habitats of chosen rush communities in 
the middle part of the Wieprz river valley, by phytoindication. Species composition of these 
associations constituted the basis for determination of light, soil granulometric, soil pH, organic 
matter content and trophy values. The floristic studies were performed in the Nadwieprzański 
Landscape Park, in vegetative seasons of the years 2005-2007. 

  Rush communities from Phragmitetea class were represented by Caricetum elatae, 
Caricetum gracilis, Caricetum vesicaria and Typhetum latifoliae associations. Floristic 
composition of the studied rush communities indicates similar canopy light conditions, soil 
granulometric, soil pH and organic matter content values. Indicator of trophy value, characteristic 
for habitat fertility of investigated herbage ranged 3,1-3,8. The Typhetum latifoliae, Caricetum 
gracilis and Caricetum vesicaria associations occupated the eutrophic habitats, while Caricetum 
elatae – moderately poor soils. 
Key words: rush communities, phytoindication, habitat conditions, valley of Wieprz river 
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Streszczenie 
 

Celem badań prowadzonych w latach 2009-2010 było określenie preferencji 
pokarmowych koników polskich, ocena składu botanicznego i wartości pokarmowej najchętniej 
pobieranych roślin oraz sprawdzenie czy zawartość składników organicznych i mineralnych 
spełnia potrzeby pokarmowe zwierząt wypasanych na torfowiskach w Basenie Środkowym 
Biebrzańskiego Parku Narodowego. Badania prowadzono w utworzonej na terenie obwodu 
chronionego Grzędy w 2004 roku zagrodzie o powierzchni 210 ha, z których blisko 40 ha 
stanowią ekosystemy nieleśne. Roślinność badanego obszaru należy zaliczyć do łąk 
trzęślicowych – klasa Molinio-Arrhenathetetea związek Molinion oraz do turzycowisk z klasy 
Scheuchzerio caricetea-nigrae. Łąki te odznaczają się niewielką wartością użytkową (LWU 3,27) 
ale od kilku lat wykorzystywane są przez liczące około 25 sztuk stado koników polskich.  
Na terenach wypasanych dominowały rośliny jednoliścienne a zwłaszcza turzyce Carex panicea  
i Carex flava, znaczny udział w runi stanowiła także Molinia caerulea. Rośliny te były chętnie 
wyjadane przez konie, chociaż selektywność wypasu zmieniała się w zależności od fazy 
rozwojowej roślin, roku i warunków wilgotnościowych. Analizy składu chemicznego roślin 
wykazały, że wartość pokarmowa badanych turzyc nie odbiega od wartości pokarmowej 
występujących na tych terenach traw, a czasami jest nawet wyższa. Badane turzyce 
charakteryzowały się dobrą zawartością białka ogólnego, strawnością suchej masy i substancji 
organicznej. Zawartość włókna ogólnego i jego frakcji (NDF, ADF, ADL) była też niższa  
u turzycy prosowatej i żółtej w porównaniu z trzęślicą modrą i mietlicą psią. Badania nie 
wykazały negatywnego wpływu roślinności na zdrowie i kondycję wypasanych koników 
polskich i wydaje się, że dalszy wypas tych zwierząt na terenie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego można uznać za korzystny, pod warunkiem spełniania jednak wymogów 
dotyczących ochrony zbiorowisk roślinnych Parku i bezpieczeństwa zwierząt. 
Słowa kluczowe: koniki polskie, jakość paszy, wypas, współczynniki selektywności 

 
Wstęp 

 
Biebrzański Park Narodowy (BbPN), o powierzchni blisko 60 000 ha i obejmujący 

dolinę rzeki Biebrzy, jest jedynym w Europie Zachodniej i Środkowej obszarem chroniącym 
naturalnie zachowane torfowiska niskie. Park ten ma ogromne znaczenie jako ostoja ptactwa 
wodno-błotnego, stąd objęty jest również ochroną w ramach sieci NATURA 2000 oraz 
Konwencji Ramsarskiej [1971]. Blisko 74% powierzchni Parku stanowią półnaturalne 
ekosystemy nieleśne, w tym głównie trwałe użytki zielone i tereny bagienne. W wyniku 
zaniechania koszenia i wypasania tych terenów dużym zagrożeniem dla fitocenoz nieleśnych 
położonych na terenie Parku staje się postępująca sukcesja naturalna, która w dłuższym okresie 
czasu może doprowadzić do znacznej degradacji zbiorowisk roślinnych, co zresztą jest 
poważnym problemem także na innych obszarach chronionych [Kryszak i wsp. 2005, Kucharska 
i Znaniecka 2005, Matysiaki Dembek 2006, Stypinski i Piotrkowska 1997]. W ramach ochrony 
czynnej przed sukcesją prowadzi się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego zabiegi 
polegające na koszeniu roślinności, karczowaniu drzew i krzewów oraz stosuje się ekstensywny 
wypas bydła i koni [Zarządzenie Nr 22, 2009]. Wypas na wilgotnych łąkach według wielu 
autorów [Guziak i Lubaczowska 2001, Pławska-Olejniczak i Żywiczka 2009, Musielak  
i Rogalski 2006] może odgrywać pozytywną rolę w kształtowaniu składu botanicznego, gdyż 
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sprzyja zróżnicowaniu struktury runi przez jej zgryzanie i udeptywanie, a pozostawione przez 
zwierzęta odchody przyczyniają się do większego zróżnicowania runi, a przez to mogą zwiększać 
bioróżnorodność podmokłych łąk [Bartoszuk i wsp. 2001]. Z drugiej strony jednak wypas w tak 
specyficznych i trudnych warunkach siedliskowych może być trudny do przeprowadzenia, 
istnieje też obawa czy zbiorowiska roślinne z przewagą turzyc są bezpieczne dla pasących się 
zwierząt i czy roślinność ta odpowiada ich potrzebom pokarmowym. W literaturze rolniczej 
można znaleźć wiele przykładów traktowania roślinności łąk turzycowych jako materiału 
bezwartościowego w produkcji pasz [Denisiuk 1968]. Obawy odnośnie wykorzystania 
turzycowisk położonych w środkowym Basenie Biebrzy w Biebrzańskim Parku Narodowym  
do wypasu przez Koniki Polskie towarzyszyły też projektowi utworzenia w 2004 roku Ośrodka 
Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego w obwodzie Grzędy, ale przeważył pogląd, że konie 
tej rasy ze względu na lżejszą masę i bardzo małe wymagania pokarmowe wydają się być lepiej 
przystosowane do trudnych warunków wypasu prowadzonego na glebach torfowych niż inne 
rasy koni [Bokdam i van Braeckel 2002, Bartoszuk i wsp. 2001]. Poza tym jest to rasa objęta 
programem rolnośrodowiskowym, a zwierzęta te mogą stać się cennym elementem krajobrazu 
[Warda i Rogalski 2004, Wlizło i Szwed 2007] i dużą atrakcją turystyczną. Niestety ciągle 
niewiele wiemy o potrzebach pokarmowych Koników Polskich [Chodkiewicz i Stypiński 2011 – 
w druku] oraz o wartości paszowej roślinności terenów podmokłych, a zwłaszcza zbiorowisk  
z klasy Molinio-Arehenatheretea (zespól Molinitum caerulea) i turzycowisk z klasy 
Scheuchzerio- cariceta nigrae, które dominują wokół rezerwatu Czerwone Bagno [Dembek  
i wsp. 2005, Okruszko 1991]. Celem badań było określenie preferencji pokarmowych koników 
polskich, ocena składu botanicznego i wartości pokarmowej najchętniej pobieranych roślin oraz 
sprawdzenie czy zawartość składników organicznych i mineralnych spełnia potrzeby pokarmowe 
wypasanych na torfowiskach biebrzańskich zwierząt.  

 
Materiał i metody 

 
Kompleksowe badania nad wypasem koników polskich na terenie Biebrzańskiego Parku 

Narodowego rozpoczęto w 2009 roku, ale są one kontynuacją badań wcześniejszych [Bartoszuk  
i wsp. 2001, Bokdam i van Braeckel 2002]. Badania prowadzono w utworzonej na terenie 
obwodu chronionego Grzędy w 2004 roku zagrodzie o powierzchni 210 ha, z których blisko 40 
ha stanowią ekosystemy nieleśne. W ramach wypasu całorocznego utrzymywanych jest około 20 
dorosłych koni. Zwierzęta dokarmiane są jedynie zimą sianem pochodzącym z łąk z terenu 
zagrody – koszonych na przełomie lipca i sierpnia. Na terenie zagrody wydzielono w oparciu  
o szacunkową ocenę składu botanicznego 4 zbiorowiska roślinne, następnie wytyczono 
powierzchnie próbne (trzy powtórzenia na każdym zbiorowisku) dla określenia różnic  
w roślinności wypasanej i niewypasanej przez konie. Zbiorowiska roślinne na terenie zagrody  
i przylegające do niej zostały opisane w oparciu o zdjęcia fitosocjologiczne wykonane metodą 
Braun-Blanquta (35 zdjęć), a dodatkowo z miejsc wypasanych i omijanych przez konie 
pobierano w latach 2009 i 2010 próbki roślin do analiz botaniczno-wagowych, a następnie w tych 
samych próbach określano zawartość składników mineralnych, białka ogólnego, cukrów i frakcji 
włókna (PDF, ADF, ADL), strawność masy organicznej i suchej masy. Analizy chemiczne 
wykonano w laboratorium Instytutu Technologiczno- Przyrodniczego w Falentach. 
Współczynniki selektywności dla badanych gatunków wyliczono według wzoru Bokdama 
[2003], zgodnie z zasadami obliczania selektywności i procedurą wyboru losowego 
pojedynczych zwierząt do badań nad ich preferencjami pokarmowymi [Chodkiewicz i Stypiński 
2011]. W niniejszej pracy pominięto określenie wartości przyrodniczej badanych zbiorowisk, 
która wyrażana była wskaźnikami Ellenberga i wskaźnikiem różnorodności gatunkowej 
Shannona Wienera [Sienkiewicz-Paderewska i wsp. 2011 w druku], natomiast podano wskaźniki 
wartości użytkowej wg Filipka [1973] ze względu na fakt, że korespondują one z wartością 
pokarmową. Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono w programie Statgrafic 
Plus 4.1 wykonując dwuczynnikowa analizę wariancji testem T-Tukey’a 
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Wyniki i dyskusja 
 

Roślinność badanego obszaru należy zaliczyć do łąk trzęślicowych – klasa Molinio-
Arrhenatheretea związek Molinion. W ich obrębie dominują płaty zespołu Molinietum caerulae  
z dużym i stałym udziałem turzycy prosowatej Carex panicea. Duży udział Carex panicea  
w płatach Molinietum caerulae zaobserwowali w Środkowym Basenie Biebrzy również Oświt 
[1991], Kamiński [2002] oraz Stelmaszczyk i in. [2005]. Według Okruszki [1991] łąki 
trzęślicowe są, obok turzycowisk, najbardziej reprezentatywnym typem zbiorowisk porastających 
podsychające torfowiska wokół Czerwonego Bagna. W Środkowym Basenie Biebrzy pojawiły 
się one na skutek zbudowania przed ponad 100 laty kilku dużych kanałów: Augustowskiego, 
Rudzkiego, Łęg, Woźnawiejskiego i Kapickiego [Dembek i in. 2005]. Oprócz łąk trzęślicowych 
bardzo często wypasane były przez koniki zbiorowiska turzycowe z klasy Scheuchzerio 
caricetea-nigrae. Łąki te odznaczają się niewielką wartością użytkową, LWU wg Filipka wynosi 
3,27 [Chodkiewicz 2010] ale interesujące jest, że najczęściej wyjadanym gatunkiem, zwłaszcza 
w kwietniu i czerwcu jest turzyca prosowata Carex panicea [Chodkiewicz 2010, Chodkiewicz  
i Stypiński 2010]. Uproszczony skład botaniczny zbiorowisk chętnie wyjadanych przez koniki 
polskie w latach 2009 i 2010 przedstawiony został w tabeli 1. Wyraźnie widać, że na terenach 
wypasanych dominowały turzyce, przy czym ich udział zależał także od warunków 
wilgotnościowych i klimatycznych i był znacznie wyższy w roku 2010, który charakteryzował 
się znacznie większymi opadami i długo utrzymującym się podtopieniem runi. Roślin 
dwuliściennych na wypasanych mokrych zbiorowiskach w rejonie Czerwonego Bagna było 
bardzo mało, na terenie zagrody wypasanej przez koniki polskie było ich również niewiele,  
a te które się sporadycznie pojawiały (siedmiopalecznik błotny, karbieniec pospolity jaskier 
płomiennik, knieć błotna, mięta wodna) były na ogół całkowicie omijane przez pasące się 
zwierzęta. 

 
Tabela 1.  

Skład botaniczny zbiorowisk wypasanych przez konie (wyniki średnie z trzech terminów w % 
pokrycia) 

Zbiorowisko Gatunki 2009 2010 
Łąka mietlicowa Jednoliścienne 

w tym trawy 
Turzyce 

Dwuliścienne 

87,92 
36,26 a 
51,66 a 
12,08 

94,30 
28,52 b 
65,21 b 

5,07 
Turzycowiska Jednoliścienne 

w tym trawy 
Turzyce 

Dwuliścienne 

98,49 
31,37 b 
67,11 b 

1,51 

99.66 
10,99 a 
85,84 a 

0,34 
Różne litery oznaczają istotną różnicę dla lat  

 
Nie potwierdziły się także wcześniejsze doniesienia [Bartoszuk i wsp. 2001], że koniki 

przygryzają gatunki roślin drzewiastych. Być może ma to miejsce jesienią i zimą, ale w okresie 
wegetacyjnym przeprowadzone badania wykazały, że pojawiające się siewki drzew zwłaszcza  
w zbiorowisku z klasy Scheuchzerio caricetea-nigrae są zdecydowanie omijane przez konie.  
Nie należy więc oczekiwać, że ich wypas pozwoli nam na znaczne ograniczenie sukcesji  
na ekosystemach trawiasto-turzycowych. Badania selektywności wypasu i preferencji 
pokarmowych wykazały, że najchętniej pobierane są przez konie cztery gatunki, tzn. trzęślica 
modra Molinia caerulea turzyca prosowata Carex panicea, turzyca żółta Carex flava oraz 
mietlica psia Agrostis canina. Wartości współczynnika selektywności (tab.2) wskazują na duży 
wpływ warunków pogodowych i fazy wegetacji roślin na preferencje pokarmowe koników. 
Gatunki turzyc były preferowane we wczesnej fazie wzrostu np. w kwietniu i w odroście 
jesiennym (po wykonaniu pokosu pielęgnacyjnego na części badanych łąk). Należy podkreślić, 
że na walory pokarmowe turzycy prosowatej wskazywał już Denisiuk [1968], a Stańko [1962] 
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udowodniła, że gatunek ten rozwija się bardzo wcześnie na wiosnę i może stanowić konkurencje 
dla większości gatunków traw. Wyliczone według metody Bokdama współczynniki 
selektywności potwierdzają możliwości efektywnego wypasu przez konie turzycowisk z dużym 
udziałem turzycy prosowatej, zwłaszcza w okresie wiosennym, w czerwcu konie lepiej pobierają 
trawy, a zwłaszcza trzęślicę modrą. Na fakt wyjadania trzęślicy modrej występującej na bagnach 
i mokrych łąkach w hrabstwie New Hampshire w UK przez wychowywane na swobodzie kuce 
zwracają też uwagę inni badacze [Taylor i wsp. 2002 za Pulmanem], podkreślając jednocześnie 
sezonowe zmiany w smakowitości tego gatunku [Taylor i wsp. 2002, van Wieren 1996]. 

 
Tabela 2.  

Współczynniki selektywności S dla wybranych gatunków roślin  
Zbiorowisko z klasy Scheuchzerio caricetea-nigrae 

Gatunki IV VI VII Średnie  
Carex panicea 1,34 b 0,66 a 1,25 b 1,08 
Carex flava 0,31 a 0,77a 0.91 a 0,66 
Molinia coerulea 1,10 b 3,24 a 1,07 b 1,80 
Agrostis canina 0,20 a 1,28 a 0,81 a 0,76 
 

Tabela 3.  
Współczynniki selektywności S dla wybranych gatunków roślin  

Zbiorowisko z klasy Molinio-Arrhenatheretea 
Gatunki IV VI VII Średnie  
Carex panicea 2,05 2,98 2,08 2,36 
Carex flava 0,00 1,74 2,88 1,54 
Molinia coerulea 2,20 a 0,58 b 1,82 c 1,53 
Agrostis canina 0,00 a 0,65 b 0,51 b 0,39 

 
Wartość pokarmowa zielonki pastwiskowej zależy w głównej mierze od składu 

botanicznego runi oraz fazy rozwojowej roślin w czasie użytkowania pastwiska. Opóźnienie 
wypasu, wzrost wysokości porostu pastwiskowego wiąże się ze starzeniem się roślin, a to 
powoduje, że w roślinach wzrasta zawartość włókna surowego, frakcji włókna NDF i ADF, 
spada natomiast poziom białka ogólnego oraz bezazotowych wyciągowych. O wartości 
pokarmowej zielonki decyduje również jej skład mineralny, który zależy przede wszystkim  
od czynników glebowych, składu botanicznego, stadium wegetacyjnego roślin oraz nawożenia  
i warunków atmosferycznych. Zawartość składników mineralnych w roślinach ma istotny wpływ 
na rozwój zwierząt i ich zdrowie. Istnieje obawa, że przy małej zawartości składników mineralnych 
w glebie, mała jest również ich zawartość w roślinach, które zjadane przez zwierzęta często nie 
zapewniają im pełnego pokrycia zapotrzebowania na te składniki. Panuje dość powszechna 
opinia, że np. Molinia caerulea ma znacznie mniejsze wymagania odnośnie takich pierwiastków 
jak P, K, Ca Fe i Na [Taylor i wsp. 2001] w porównaniu do innych gatunków traw,  
przy jednocześnie dość wysokich wymaganiach co do dostępności w glebie azotu, manganu  
i cynku. W praktyce może to oznaczać, że pobieranie przez pasące się na pastwisku zwierzęta 
trzęślicy może prowadzić do niedoborów w paszy np. wapnia i fosforu. Również Carex panicea 
może charakteryzować się niższą zawartością potasu i magnezu w porównaniu z trawami 
[Denisiuk 1968], ten sam autor jednak podkreśla, że na podstawie wielu badań skład chemiczny 
wielu gatunków turzyc (w tym między innymi turzycy prosowatej i żółtej) jest podobny, a nawet 
lepszy niż traw, a opinia o ich gorszej wartości pokarmowej nie znajduje potwierdzenia  
w badaniach laboratoryjnych. Dla sprawdzenia rzeczywistej wartości pokarmowej gatunków 
najchętniej wyjadanych przez Koniki Polskie na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego 
oceniano zawartość składników mineralnych i organicznych . Wyniki zostały przedstawione  
w tabelach 4 i 5. 
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Tabela 4.  
Zawartość składników organicznych(w % sm) w wybranych roślinach z terenów wypasanych 
przez koniki polskie w Biebrzańskim Parku Narodowym (Wyniki średnie z trzech terminów, 

rok 2010) 
Gatunki Białko 

ogólne
Włókno 
surowe 

Popiół 
surowy

NDF ADF ADL Cukry S org S sm 

Molinia caerulea 8,69 34,17 5,01 58,31 35,77 4,92 8,49 40.14 39,85 
Agrostis canina 9,31 31,85 8,01 57,64 36,25 4,95 8,47 40,85 39,76 
Średnio trawy 9,00 33,01 6,51 57,98 36,01 4,94 8,48 40,50 39,81 
Carex panicea 10,73 26,22 6,59 51,07 32,72 4,53 11.05 50,62 51,83 
Carex flava 9,97 30,89 7,12 52,24 34,57 4,89 10,44 45,57 49,64 
Średnio turzyce 10,35 28,56 6,86 51,65 33,64 4,71 10,75 48,09 49,38 

 
 Tabela 5.  

Zawartość składników mineralnych (w % sm) w wybranych roślinach z terenów wypasanych 
przez koniki polskie w Biebrzańskim Parku Narodowym (Wyniki średnie z trzech terminów, 

rok 2010) 
 Gatunki Na 

% 
P 
% 

K 
% 

Mg 
% 

Ca 
% 

Mn 
ppm 

Zn 
ppm 

Cu 
ppm 

Molinia caerulea 0,008 0,149 0,908 0,131 0,277 76,36 30,00 2,19 
Agrostis canina 0,036 0,132 1,398 0,213 0,411 205,30 34,91 2,20 
Średnio trawy 0,022 0,141 1,153 0,172 0,344 0,179 32,46 2,20 
Carex panicea 0,017 0,129 1,191 0,232 0,436 126,17 26,95 2,49 
Carex flava 0,016 0,134 0,941 0,229 0,378 108,13 19,88 2,23 
Średnio turzyce 0,017 0,132 1,066 0,230 0,407 117,15 23,41 2,36 

 
Analiza składu chemicznego najczęściej pobieranych przez konie gatunków traw i turzyc 

wskazuje, że wartość pokarmowa obu grup badanych roślin jest podobna. Turzyce a zwłaszcza 
turzyca prosowata nie ustępują badanym gatunkom traw, a nawet przewyższają je w zawartości 
białka ogólnego, cukrów i strawności substancji organicznej i strawności suchej masy. 
Potwierdzać to może wcześniejsze badania Stańko [1962] oraz Denisiuka [1968] i ich wnioski  
o zupełnie dobrej wartości odżywczej paszy z łąk turzycowych. Zwraca uwagę fakt wysokiej 
zawartości białka ogólnego w turzycy prosowatej i stosunkowo niska zawartość włókna ogólnego 
i NDF (neutral detergent fibre). Skład mineralny badanych roślin (tabela 5) również nie 
wykazuje na występowanie wyraźnych niedoborów składników mineralnych. Na pewno 
zawartość fosforu można uznać za niską, ale nie potwierdziły się informacje, że np. trzęślica 
modra może charakteryzować się katastrofalnie niską zawartością tego składnika i przez to być 
nawet niebezpieczna dla zwierząt. W pobranych na wypasanych terenach próbkach trzęślicy 
modrej zawartość fosforu okazała się najwyższa w porównaniu do pozostałych badanych 
gatunków, zwracać może natomiast uwagę relatywnie niska zawartość wapnia i magnezu. 
Pamiętać jednak należy że skład chemiczny roślin typowych zbiorowisk bagiennych może ulegać 
znacznym zmianom w okresie wegetacji i jest bardzo zależny od uwilgotnienia, poziomu wód 
gruntowych, warunków klimatycznych [Taylor i wsp. 2001, Denisiuk 1968, Stańko 1962]. 
Wydaje się jednak, że mimo tych wahań zbiorowiska roślinne z wysokim udziałem Carex 
panicea typowe dla płytkich, okresowo podmokłych i niezagospodarowanych torfowisk niskich 
mogą okazać się bardziej wartościowe niż zbiorowiska turzyc wysokich, co potwierdzają 
wcześniejsze doniesienia Stańko [1962], Denisiuka [1968] i mogą być wykorzystane w żywieniu 
bydła i koni [Chodkiewicz i Stypiński 2010, Musielak i Rogalski 2008, Rogalski i Kryszak 
1993]. 
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Podsumowanie i wnioski 
 

Wypasane przez koniki polskie zbiorowiska roślinne położone w obrębie obwodu Grzędy 
odznaczają się niewielka wartością użytkową (LWU 3,27), ale mogą okazać się wartościowym 
źródłem paszy dla koników polskich. Prowadzone badania nie wykazały objawów niedoborów 
składników pokarmowych lub innych problemów żywieniowych związanym z wypasem koni.  
W składzie botanicznym spasanych zbiorowisk dominowały gatunki z klasy jednoliścienne, przy 
czym na wszystkich badanych obiektach zdecydowanie więcej było turzyc niż traw. Na skład 
botaniczny wpływ miały warunki wilgotnościowe, w bardzo wilgotnym roku 2010 udział turzyc 
był wyraźnie wyższy niż w suchszym roku 2009. Roślin dwuliściennych na badanych 
zbiorowiskach było mało, a jeżeli się pojawiały to były starannie omijane przez zwierzęta. 
Najchętniej konie pobierały cztery gatunki roślin: trzęślicę modrą, turzycę prosowatą, turzycę 
żółtą i mietlicę psią. Smakowitość tych roślin zmieniała się w okresie wegetacji, o czym 
świadczą zmiany we współczynnikach selektywności i zależała od badanego zbiorowiska. Skład 
chemiczny roślin wskazuje, że wartość pokarmowa turzyc dorównuje, a w wielu przypadkach 
przewyższa wartość pokarmową badanych gatunków traw. Warto podkreślić stosunkowo wysoką 
zawartość w turzycach białka ogólnego oraz niższą niż u traw zawartość włókna i jego 
poszczególnych frakcji. Zaskoczeniem może być też dosyć wysoka zawartość u turzyc cukrów  
i dobra strawność substancji organicznej i suchej masy (wyższa o około 10 % w porównaniu  
do traw). Nie wydaje się więc, aby skład chemiczny wypasanych przez koniki roślin mógłby być 
niebezpieczny dla zwierząt, być może takie niebezpieczeństwo istniałoby przy skarmianiu 
niektórych roślin dwuliściennych, ale udział tych gatunków był niewielki, a poza tym konie 
instynktownie je omijały. Badania nad selektywnością i jakością runi prowadzone w warunkach 
wolnego wypasu koników są dosyć skomplikowane. Nadal niewiele wiemy o potrzebach  
i preferencjach pokarmowych tych zwierząt, należy uwzględniać również zachowanie się 
zwierząt na pastwisku i różnice i upodobania osobnicze. Badania w tym zakresie będą nadal 
kontynuowane ale w świetle dotychczasowych wyników można stwierdzić, że wprowadzenie 
koników polskich na tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego było interesującym pomysłem, 
chociaż nie wiemy na razie czy wypas ten jest rzeczywiście w stanie ograniczyć sukcesje 
krzewów i drzew na tych terenach. Dotychczasowe badania upoważniają do sformułowania 
następujących wniosków: 
- koniki polskie pobierają głównie dwa gatunki traw (trzęślicę modrą i mietlicę psią) oraz dwa 

gatunki turzyc (turzyca prosowata i żółta), które dominują w runi wypasanych zbiorowisk 
- preferencje pokarmowe zwierząt zmieniają się w czasie wegetacji i są zależne od roku  

i od warunków wilgotnościowych 
- skład chemiczny roślin na wypasanych zbiorowiskach nie wskazuje na wyraźne niedobory 

pokarmowe, turzyce, a zwłaszcza Carex panicea charakteryzują się lepszą wartością niż 
rosnące w tych samych warunkach trawy 

- na podstawie dotychczasowych badań trudno stwierdzić, czy wypas koni ma wpływ na zmiany 
w składzie botanicznym badanych zbiorowisk, ale wydaje się to bardzo prawdopodobne  
w dłuższym okresie czasu. 
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The fodder value of plant communities grazed by Koniks in Biebrza National Park 
 

Abstract 
 

The aim of the studies conducted in 2009-2010 was to determine diet preferences of 
Polish primitive horses (Koniks),as well as to evaluate botanical composition and feeding values 
of the most willingly grazed plant species and to verify if the contents of organic and mineral 
components of plants fulfill the requirements of animals grazed on peatlands in the Middle Basin 
of Biebrza National Park. Researches were conducted in the Grzędy district in the refugee 
founded in 2004. The refugee of Koniks covered 2010 ha within which almost 40 ha were non-
forest ecosystems. The plant communities belong to purple moor grass meadow – class  Molinio-
Arrhenathetetea association Molinion and to sedges from Scheuchzerio caricetea-nigrae class. 
The meadows are characterized by little applied value of sward (LWU 3,27), however have been 
grazed for a few years by the herd of Koniks that numerated about 25 animals. Monocotyledons 
plants dominated in the grazed areas, especially sedges Carex panicea and Carex flava, although 
Molinia caerulea  had significant share in sward as well. These plant species were eagerly chosen 
by horses, however the grazing selectivity changed depending on the growth phase of plants, 
years and the moisture conditions. The analysis of plants’ chemical composition showed that the 
feeding value of sedges not only do not differ from the feeding values of grasses growing in the 
same communities but is sometimes higher. The investigated sedges are characterized by good 
contents of proteins in general, as well as digestibility of dry and organic matter. The general 
fibre content and its fraction (NDF, ADF, ADL) were lower in Carex panicea and Carex flava in 
comparison to Molinia caerulea and Agrostis canina. Studies showed that there is no negative 
influence of plants on the health and conditions of horses. One can assume that the pasturage of 
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Konik in Biebrza National Park could be recognized as advantageous, provided that the plant 
communities protection and that animal safety requirements are fulfilled.  
Key words: koniks, fodder value, grazing, selectivity ratio 
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Wpływ przechowywania ziemniaków na zawartość azotanów (V) i (III) 

 
Joanna Szaciło  

 
 

Streszczenie 
 

W pracy określono wpływ przechowywania ziemniaków na zmiany zawartości azota-
nów (V) i (III). Materiał do badań stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Irga – średnio wcze-snej, 
które uprawiano na glebach kompleksu żytniego dobrego i wadliwego IV i V klasy bonitacyjnej, 
pochodzące z gospodarstwa konwencjonalnego ukierunkowanego na bydło mleczne,  
z gospodarstwa ekologicznego posiadającego certyfikaty EKOLAND, ze sklepu ekologicznego 
oraz gospodarstwa konwencjonalnego nastawionego na produkcję trzody chlewnej. Analizę 
zawartości azotanów (V) i (III) oraz amoniaku wykonano metodą przepły-wowo – strzykową 
(FIA) w zakresie (UV-VIS), po 3, 6 i 9 miesiącach przechowywania.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, istotny wpływ zastosowanego 
nawożenia na początkową zawartość azotanów (V) i (III). Najwyższą zawartością azotanów (V) 
charakteryzowały się ziemniaki pochodzące z gospodarstwa stosującego nawożenie obor-nikiem 
trzody chlewnej (107 mg/kg św.m), ale wartość ta nie przekraczała dopuszczalnych normami 
poziomów. Podobnie jak w przypadku azotanów (V), najmniej azotanów (III) gromadziło się  
w bulwach pochodzących z gospodarstwa ekologicznego, natomiast w pozo-stałych próbkach 
ilość azotanów (III) kształtowała się na zbliżonym poziomie. Najwyższą zawartością azotanów 
(III) w końcowym okresie przechowywania charakteryzowały się ziemniaki zakupione w sklepie 
ekologicznym Długotrwałe przechowywanie nie miało wpływu na zmianę poziomu zawartości 
azotanów (III) i (V). Stwierdzono natomiast istotny wpływ przechowywania na powstawanie 
amoniaku w bulwach ziemniaka odmiany Irga.  
Słowa kluczowe: azotany (V) i (III), przechowywanie, ziemniaki 

 
Wprowadzenie 

 
Azotany nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, mogą jedynie 

powodować podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Natomiast mikroflora 
przewodu pokarmowego człowieka wytwarza szczepy niektórych bakterii m. in. (Bacillus, 
Aerobacter, Escherichia), które przyczyniają się do powstania dużych ilości niebezpiecznych 
azotynów, które z kolei mogą przechodzić w nitrozoaminy, będące związkami prekance-
rogennymi. Azotyny mogą także wpływać na destrukcję witamin z grupy A i B oraz 
karotenoidów. U osób dorosłych przy normalnej kwasowości soku żołądkowego występuje niski 
stopień redukcji azotanów. 

W produktach pochodzenia roślinnego obecność azotanów (V) należy traktować jako 
zanieczyszczenie będące wynikiem nadmiernego stosowania nawozów mineralnych i odchodów 
zwierzęcych. Źródłem azotanów (V) są opady atmosferyczne, zjawiska wypłu-kiwania 
minerałów, ścieki komunalne oraz przemysłowe, które dostają się do wód powierz-chniowych1. 
Zawartość azotanów w bulwach ziemniaka zależy od odmiany, optymalnego nawożenia, terminu 
zbioru oraz temperatury, jak i dostępu tlenu w czasie długotrwałego przechowywania  

 

                                                       
1 Sikorski Z., E. (red.) 2007. Chemia żywności odżywcze i zdrowotne właściwości składników 
żywności. Wyd. 5 zm. Naukowo Techniczne, Warszawa. 
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Cel badań 
 
Celem badań było określenie wpływ przechowywania ziemniaków na zmiany zawartości 

azotanów (V) i (III). 
 

Materiał i metody 
 

Materiał do badań stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Irga – średnio wczesnej, które 
uprawiano na glebach kompleksu żytniego dobrego i wadliwego IV i V klasy bonitacyjnej, 
pochodzące z gospodarstwa konwencjonalnego ukierunkowanego na produkcję bydła mlecznego, 
z gospodarstwa ekologicznego posiadającego certyfikaty EKOLAND, ze sklepu ekologicznego 
oraz gospodarstwa konwencjonalnego nastawionego na produkcję trzody chlewnej.  

Analizę zawartości azotanów (V) i (III) oraz amoniaku wykonano metodą przepły-wowo 
– strzykową (FIA) w zakresie (UV-VIS), po 3, 6 i 9 miesiącach przechowywania.  

 
Wyniki badań i dyskusja 

 
Najwyższą zawartością azotanów (V) w końcowym okresie przechowywania 

charakterryzowały się ziemniaki pochodzące z gospodarstwa stosującego nawożenie obornikiem 
trzody chlewnej (107 mg/kg św.m) (rys.1), ale wartość ta nie przekraczała zalecanych norm (200 
mg/kg św.m. – Dz. U. nr 37 z 2003 r.)2. Kumulacja zawartości azotanów (V) w ziemniakach 
pochodzących z uprawy na oborniku trzody chlewnej może wynikać z wysokiej zawartości azotu 
w jego składzie. Zawartość tego makroskładnika w 1 tonie przefermentowanego obornika od 
tuczników o wadze 20 – 110 kg wynosi 5,9 kg, zaś 5 kg od macior z prosiętami. Obornik 
pochodzący od trzody chlewnej stosowany pod uprawę ziemniaka nawet w dawce 10 ton na 1 ha, 
zawiera średnio 55 kg azotu i jest to o 0,15 kg więcej niż w przypadku obornika bydlęcego3,4. 
Coroczne stosowanie obornika na stale wytyczonej działce pod uprawę ziemniaka może 
spowodować przenawożenie azotem (N), w wyniku czego zwiększa się pobieranie azotu przez 
roślinę, lecz jego wykorzystanie  w syntezie białka jest malejące5.  

Najniższą zawartością azotanów (V) charakteryzowały się ziemniaki pochodzące                 
z  gospodarstwa ekologicznego (68 mg/kg św.m.) i sklepu z żywnością ekologiczną (72 mg/kg 
św.m.). Pomimo nieznacznych wahań zawartości azotanów (V) w ziemniakach, nie 
zaobserwowano wpływ długości okresu przechowywania na kształtowanie się zawartości tego 
parametru w bulwach. Głównym czynnikiem wpływającym na zawartość azotanów (V)              
w bulwach ziemniaków odmiany Irga było miejsce pochodzenia i rodzaj zastosowanego 
nawożenia. 

Podobnie jak w przypadku azotanów (V), najmniej azotanów (III) gromadziło się             
w bulwach pochodzących z gospodarstwa ekologicznego (0,35mg/kg św. m. po dziewięciu 
miesiącach przechowywania). W pozostałych próbkach ilość azotanów (III) kształtowała się na 
zbliżonym poziomie. Najwyższą zawartością azotanów (III) w końcowym okresie 
                                                       
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych 
poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, 
składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w 
przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. 2003 r. Nr 37, poz. 326 z późn. zm.). 
3 Kluz A. 2008. Zasady nawożenia roślin w gospodarstwie ekologicznym. w: Błażej J.(red.). 
Poradnik rolnika ekologicznego. Błażawa, s. 43-72. 
4 Herman J., Harasimowicz-Herman D. 2006. Dokumentowanie stanu środowiska wokół fermy 
trzody chlewnej i skutki prawne odstąpienia od procedury. w: Inżynieria ekologiczna. Nr17, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra chemii Środowiska, Olsztyn, s. 98-99. 
5 Kołota E. 1983. Czynniki wpływające na zawartość azotanów w warzywach. Postępy Nauk 
Rolniczych. Nr 1, s.23-33. 
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przechowywania charakteryzowały się ziemniaki zakupione w sklepie ekologicznym (0,70 mg/kg 
św.m.) (rys.2). Mogło to być spowodowane zbyt wczesnym zbiorem ziemniaków odmiany 
średnio – późnej, w celu osiągnięcia zysków pochodzących ze sprzedaży wczesnych 
ziemniaków. 
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Rysunek 1. Wpływ przechowywania ziemniaków na zawartość azotanów (V) 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Amoniak w bulwach ziemniaka jest wynikiem procesu nitryfikacji z udziałem bakterii 

gnilnych w czasie wielomiesięcznego przechowywania zwłaszcza w piwnicach, w których dostęp 
tlenu jest ograniczony. Najmniejsze ilości amoniaku zaobserwowano w bulwach nawożonych 
obornikiem trzody chlewnej (131,2 mg/kg św.m), zaś najwięcej nagromadziło się w bulwach 
pochodzących z gospodarstwa konwencjonalnego, stosującego nawożenie obornikiem bydlęcym 
(472 mg/kg św.m.). Pod koniec 9-miesięcznego okresu przecho-wywania największe ilości 
amoniaku zawierały ziemniaki zakupione w sklepie ekologicznym (890 mg/kg św.m.),  
a najmniejsze uprawiane na oborniku trzody chlewnej (380 mg/kg św.m.). 

Nieoczekiwanie, to ziemniaki pochodzące ze sklepu ekologicznego odznaczały się 
najwyższą zawartością amoniaku w trakcie długotrwałego przechowywania, co potwierdzają 
opinie wielu autorów, że mogły zostać zbyt wcześnie zebrane z pola, a następnie niewłaściwie 
magazynowane w sklepie w trakcie sprzedaży.  
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Rysunek 2. Wpływ przechowywania ziemniaków na zawartość azotanów (III) 
Źródło: Opracowanie własne. 
 

Wnioski 
 
1. Rodzaj zastosowanego nawożenia miał istotny wpływu na początkową zawartość azotanów 

(V) i (III). Ziemniaki z upraw ekologicznych zawierały mniej azotanów niż pochodzące  
z upraw konwencjonalnych. 

2. Nie zależnie od metody nawożenia ziemniaków, w czasie przechowywania następował 
wzrost zawartości azotanów (III) oraz amoniaku.  

3. Ziemniaki pochodzące ze sklepu ekologicznego odznaczały się najwyższą zawartością 
amoniaku w trakcie długotrwałego przechowywania, czego przyczyną był zbyt wczesny 
zbiór, a następnie niewłaściwie przechowywanie. 

4. W czasie całego okresu przechowywania ziemniaków odmiany Irga, zawartości azotanów 
(V) i (III) nie przekroczyły dopuszczalnych ilości określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń 
chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, 
dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo 
na powierzchni żywności. 

5. Odmiana Irga cechuje się słabą trwałością przechowalniczą, podczas przechowywania bulwy 
często gniją, co skutkuje wzrostem zawartości amoniaku. 
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Influences of potato bulbs storage on nitrate (V)  and (III) content 

 
Abstract 

 
The objective of this work was to determine the influences of potato bulbs storage on 

nitrate (V)  and (III) content. The material used in the studies was Irga potato bulbs raise on IV 
and V class soli, came from two conventional  and one ecological farm with EKOLAND 
certificate, and ecological shop. The content of nitrate (V) and (III) were determined by 
automated flow injection system with spectrophotometric detection (FIA) after 3, 6 and 9 months 
of storage. The obtained results showed relevant influence of used fertilization on initial nitrate 
content. The highest nitrite (V) content  present in potatoes bulbs from conventional farm which 
use pigs manure for fertilization (107 mg/kg) but this value didn’t exceed product standard. The 
lowest content of nitrate (V) and (III) during 9 month storage were present in potatoes from 
ecological farm. The highest content of nitrite (III) after 9 months of storage was noted in 
potatoes bulbs from ecological shop. Long - 9 months storage period didn’t have relevant 
influence on changes in nitrate (V) and (III) content in Irga potatoes bulbs. 
Keywords: nitrate (V) and (III), storage, potato 
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Czy warto odłogować 
 

Piotr Żarczyński, Stanisław Sienkiewicz, Sławomir Krzebietke,  
Agnieszka Ankiewicz 

 
 

Streszczenie 
 

Prawidłowo odłogowane grunty powinny gwarantować zachowanie potencjału 
produkcyjnego gleby, a nawet przyczyniać się do jego wzrostu. Celem badań było określenie 
zmian właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych gleby w warunkach długoletniego 
odłogowania jak też określenie przydatności rutwicy wschodniej i jej mieszanki ze stokłosą 
bezostną do proekologicznego zagospodarowania wartościowych rolniczo gruntów ornych jako 
alternatywy ich odłogowania. Eksperyment polowy obejmował 5 sposobów utrzymywania pola 
wyłączonego z produkcji: ugór czarny, rutwica wschodnia, odłóg klasyczny, rutwica wschodnia 
ze stokłosą bezostną i stokłosa bezostna. Badania wykazały, że utrzymywanie rutwicy 
wschodniej bądź jej mieszanki ze stokłosą bezostną może powodować wzrost koncentracji węgla 
organicznego i azotu ogólnego w glebie. Eksperyment polowy dowiódł także,  
iż zagospodarowanie gruntów wyłączonych z rolniczego użytkowania poprzez obsiew 
testowanymi gatunkami może przyczynić się do wzrostu koncentracji takich składników 
przyswajalnych jak fosfor potas czy magnez. Czarny ugór negatywnie wpływa na szereg 
wskaźników żyzności gleby i nie powinien być zalecany do pielęgnacji gleby czasowo 
wyłączonej z produkcji. 

Słowa kluczowe: odłóg, ugór, węgiel organiczny, azot ogólny w glebie 

 
 

Wprowadzenie 
 

Przebudowa systemu gospodarczego rozpoczęta w Polsce w 1989 roku stała się 
przyczyną szeregu zmian w rolnictwie. Z drugiej strony postęp biotechnologiczny, oprócz 
uwarunkowań ekonomicznych, w połączeniu z coraz bardziej zaawansowaną mechanizacją 
sprawiają, że produkcja rolnicza przewyższa potrzeby rynku. Nadmiar płodów, zwłaszcza zbóż, 
wymusza konieczność wyłączania z uprawy i odłogowania terenów dotychczas użytkowanych 
rolniczo. Wypracowane systemy w krajach Europy Zachodniej pozwalają na zapewnienie 
odpowiedniego poziomu produkcji, który zabezpiecza, zarówno potrzeby konsumentów  
jak i godziwe dochody farmerów. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było równoznaczne  
z akceptacją Wspólnej Polityki Rolnej. Zakłada ona między innymi ograniczenie produkcji 
roślinnej, a także wyłączanie z rolniczego użytkowania gruntów w większym niż dotychczas 
zakresie. Likwidacja dużych przedsiębiorstw rolnych, mała rentowność małych i średnich 
gospodarstw związana z ich niedoinwestowaniem sprawiają, że gleb okresowo zbędnych  
w rolnictwie jest coraz więcej w naszym kraju. Dodatkowym niekorzystnym aspektem są także 
różnice w poziomie subwencji rolnictwa polskiego w stosunku do krajów „starej piętnastki” 
[Kosicki 1998, Parlińska 2002, Marks i Nowicki 2002]. Zabezpieczenie gleby przed degradacją 
jest obowiązkiem jej użytkownika [Ignaczak 1998]. Szczególnie ważne jest wówczas, gdy 
tereny te mogą w przyszłości być ponownie użytkowane rolniczo. W przypadku tych obszarów 
ugorowanie powinno gwarantować zachowanie potencjału produkcyjnego gleby a nawet jego 
wzrost, czyli uwzględniać dwa procesy, tj. regenerację i konserwację [Marks i in. 2000]. 
Powinny być przy tym wykorzystane naturalne procesy ekologiczne, zmierzające  
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do samoodtwarzania się ekosystemów zdolnych do samoregulacji, a więc z ograniczeniem 
ingerencji człowieka do niezbędnego minimum [Dzienia 1998]. Technologię ugorowania należy 
rozpatrywać w aspekcie wymagań ochrony środowiska jako całości, z uwzględnieniem 
aspektów ekonomicznych. Technologia ugorowania powinna gwarantować tworzenie okrywy 
roślinnej o odpowiednim składzie gatunkowym i strukturze [Dzienia 1998, Van Der Puten i in. 
2000]. Najkorzystniej na glebę działają odłogi obsiane zwłaszcza, gdy zakłada się przywrócenie 
tym obszarom funkcji gruntów ornych. Pozostawienie gleby „nagiej”, pozbawionej roślinności 
powoduje wymywanie związków mineralnych do wód gruntowych, sprzyja erozji [Atkinson  
i Sturgess 1990, Dzienia 1998 Poptcheva i in., 2009]. Wśród gatunków najlepiej nadających się 
do ochrony gleb wymienia się zarówno rośliny jednoroczne, jak i wieloletnie. Dłuższe 
wyłączenie z uprawy wymaga obsiewu gatunkami o niskich wymaganiach pokarmowych, 
użyźniających glebę i przydatnych do ekstensywnej uprawy i użytkowania [Ignaczak 1995, 
Smukalski i in. 1991]. Ze względu na troskę o bioróżnorodność gatunków, największe zdolności 
ochronne wykazują trawy i ich mieszanki z roślinami motylkowatymi [Marks i in. 1999, 
Hedlund i in. 2003]. Z ekologicznego punktu widzenia kontrolowane ugorowanie gleb jest 
nawet wskazane. Uczeni podkreślają, że następuje wtedy poprawa struktury fizycznej  
i właściwości pokarmowych gleby. Ugorowanie zapewnia stabilność ekosystemu, wspomaga 
rozwój mikroorganizmów glebowych oraz ich udział w procesach mineralizacji i humifikacji 
związków organicznych, przeciwdziała „zmęczeniu” gleby [Słowińska-Jurkiewicz 1999, 
Bertora i in., 2009, Salamon i in., 2011].  

Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie zmian właściwości 
chemicznych i fizyko-chemicznych gleby w warunkach długoletniego odłogowania jak też 
określenie przydatności rutwicy wschodniej i jej mieszanki ze stokłosą bezostną  
do proekologicznego zagospodarowania wartościowych rolniczo gruntów ornych jako 
alternatywy ich odłogowania. 

Materiał i metody 

Doświadczenie łanowe założono wiosną 1996 roku w Knopinie (gmina Dobre Miasto, 
województwo warmińsko-mazurskie) na gruntach wchodzących w skład indywidualnego 
gospodarstwa rolnego. Przed założeniem eksperymentu grunty były w pełnym użytkowaniu.  
Na wyodrębnionym pod doświadczenie polu zainicjowano odłogi. Obszar doświadczenia 
podzielono na pięć obiektów o powierzchni 1600 m2 każdy: 

1. ugór czarny,  
2. rutwica wschodnia (Galega orientalis Lam.),  
3. odłóg klasyczny, 
4. rutwica wschodnia (Galega orientalis Lam.) ze stokłosą bezostną (Bromus inermis), 
5. stokłosa bezostna (Bromus inermis). 

Obiekt pierwszy utrzymywano w czarnym ugorze, w zależności od potrzeb, 
spulchniając glebę z jednoczesnym niszczeniem roślinności. Zabiegi te wykonywano z reguły  
za pomocą grubera lub kultywatora, rzadziej przeorywano. Były to jedyne zabiegi agrotechniczne 
wykonywane w trakcie prowadzenia doświadczenia. W trakcie badań nie stosowano nawożenia  
i żadnych zabiegów chemicznych. Z obiektów pokrytych roślinnością pobierano jedynie próbki 
do analiz chemicznych, a cała biomasa pozostawała na polu. Corocznie po zakończeniu okresu 
wegetacyjnego pobierano próbki glebowe z każdego obiektu w czterech powtórzeniach  
z warstwy 0-25 cm. Tak przygotowane próbki przeznaczono do analizy chemicznej 
następującymi metodami:  

− przyswajalny magnez metodą Schachtschabela; 
− przyswajalny fosfor oraz potas metodą Egnera-Riehma; 
− węgiel organiczny metodą Tiurina; 
− azot ogólny po mineralizacji w H2SO4 metodą destylacyjną 
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Wyniki i dyskusja 

 

Prawdopodobnie ciągły dopływ materii organicznej pozostawianej corocznie  
na powierzchni pola mógł stanowić jedną z przyczyn istotnego wzrostu zawartości węgla 
organicznego w glebie z obiektów z okrywą roślinną (rys. 1). Zjawisko to wystąpiło najsilniej  
w glebie obsianej rutwicą lub jej mieszanką ze stokłosą. Duża produktywność zarówno części 
nadziemnej tego gatunku, jak i rozbudowanego rozłogowego systemu korzeniowego stanowiła 
potencjalne źródło substancji organicznych, największe spośród wszystkich roślin 
utrzymywanych na doświadczalnych odłogach. Próchnicotwórczą rolę rutwicy wschodniej 
podkreślają także Nadezhkin i in. [1999]. Stokłosa bezostna i odłóg klasyczny w mniejszym 
stopniu wpływały na zawartość węgla organicznego niż rutwica bądź jej mieszanka ze stokłosą. 
Podobny wzrost koncentracji omawianego wskaźnika żyzności gleby potwierdzono w badaniach 
Chudeckiej i Tomaszewicza [2001] oraz Schroth i in. [1995]. Wymienieni autorzy wzrost 
zawartości Corg. w glebie odłogowanej uzasadniają wpływem pozostawianej na gruntach 
roślinności. Odmienne wyniki otrzymali Sienkiewicz i in. [2003] oraz Dzienia i in. [1997], którzy 
dowiedli, iż mimo szaty roślinnej na polach odłogowanych następuje zmniejszenie zawartości 
związków humusowych. Utrzymywanie gruntu jako ugoru czarnego wpłynęło niekorzystnie na 
stabilność omawianego wskaźnika żyzności i spowodowało zmniejszenie zasobów Corg. średnio 
o ponad 15% w porównaniu do gleby obsianej rutwicą. O zubożeniu gleby w próchnicę na skutek 
intensywnej uprawy roli donoszą Martyn i in. [1998], Dąbkowska-Naskręt [1998], Marcinek 
[1998]. Badania jednoznacznie uzasadniają potrzebę utrzymywania trwałych obsiewów na polach 
wyłączonych z produkcji. Na podstawie otrzymanych wyników określono również, że zawartość 
Corg., w warunkach prowadzonego doświadczenia, była ściśle skorelowana zarówno z ilością 
wytwarzanej suchej masy na odłogach jak i ilością zakumulowanego azotu w roślinach, 
oczywiście bez ugoru czarnego (rys. 2 i 3). Więcej węgla organicznego znajdowało się w glebie  
z zasiewem rutwicy wschodniej lub jej mieszanki ze stokłosą niż w glebie odłogu klasycznego. 
Odłóg klasyczny charakteryzował się najmniejszą produktywnością i jednocześnie roślinność 
pobierała najmniej azotu. 
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Rys.1. Zawartość C organicznego w glebie w g·kg-1 . 
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Rys. 2. Zawartość Corg w glebie w zależności od ilości wytwarzanej biomasy  

na odłogu w t·ha-1. 
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Rys. 3. Zawartość Corg. w glebie w zależności od ilości N zakumulowanego w biomasie na odłogu 

w kg·ha-1. 

W kształtowaniu żyzności gleby doniosłe znaczenie, podobnie jak węgiel organiczny, ma 
azot ogólny. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, iż wybrane sposoby 
odłogowania istotnie wpływały na zawartość azotu ogólnego w glebie (rys 4). Rutwica 
wschodnia przyczyniła się do wzrostu koncentracji omawianego składnika w górnej warstwie 
gleby (0 – 25 cm). Roślina ta dzięki symbiozie z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny 
akumulowała duże ilości N, zaś cały zgromadzony w biomasie azot pozostawał na polu. Według 
Raiga, cyt. za Ignaczak i Wojciechowska [1992], w czasie pełnej aktywności brodawek rutwica 
wschodnia może wiązać z powietrza ponad 160 kg·ha-1 azotu. Nadmiar tego składnika, 
zasymilowanego w czasie wegetacji stwarza po mineralizacji niebezpieczeństwo przemieszczania 
mineralnych jego form w głąb profilu glebowego i do wód gruntowych. Podobne zagrożenie  
ze strony roślin motylkowych zaobserwowali Terlikowska [1996] oraz Sienkiewicz i in. [1998]. 
Na nieco niższym poziomie niż w obiekcie z rutwicą kształtowała się zasobność gleby w Nog. 
pozostałych obiektów z okrywą roślinną (tab. 4). Mieszanka rutwicy ze stokłosą bezostną, 
stokłosa bezostna jak i roślinność odłogu klasycznego pobierały mniej i jednocześnie mniej 
wnosiły azotu do gleby niż rutwica w siewie czystym. Zdecydowanie najmniej tego składnika 
znajdowało się w glebie ugoru czarnego. 
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Odłogowanie najczęściej związane jest z zaniechaniem nawożenia mineralnego.  
Tym samym zamyka się dopływ składników pokarmowych do gleby. W związku z tym kontrola 
jej zasobności jest jak najbardziej wskazana. Między innymi badania takie jak prezentowane  
w niniejszej pracy mogą być pomocne w planowaniu i opracowaniu metod postępowania  
z glebami czasowo zbędnymi rolnictwu. W badaniach własnych udowodniono, że sposób 
odłogowania gleby wywierał silny wpływ na zawartość fosforu przyswajalnego w glebie (rys. 5). 
Najwyższa zasobność w dostępne roślinom formy tego pierwiastka, utrzymywała się w glebie 
obsianej rutwicą wschodnią. Istotnie mniej omawianego składnika znajdowało się w glebie 
pozostałych obiektów. Należy również podkreślić, że gleba obsiana mieszanką rutwicy 
wschodniej ze stokłasą bezostną, chociaż była uboższa w P niż pokryta wyłącznie rośliną 
motylkowatą, to utrzymywała istotnie wyższy poziom koncentracji tego składnika w porównaniu 
do obsianej stokłosą bezostną, utrzymywanej jako odłóg klasyczny czy ugór czarny. Dane 
literaturowe dotyczące omawianego zagadnienia nie są jednoznaczne. O wzroście koncentracji 
tego składnika w glebach odłogowanych donoszą Dzienia i in. [1997]. Zgoła odmienny pogląd 
prezentują Wojnowska i in. [2003] którzy informują, że odłogowanie doprowadza do znacznego 
zmniejszenia zasobów przyswajalnych związków fosforu. 
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Rys. 5. Zawartość P przyswajalnego w glebie w mg·kg-1 . 
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Zasobność gleby w warstwie ornej w przyswajalny potas również była uzależniona  
od sposobu odłogowania (rys. 6). Istotnie więcej tego składnika utrzymywało się w glebie spod 
rutwicy wschodniej, odłogu klasycznego i ugoru czarnego niż w glebie spod stokłosy, a istotnie 
najmniej w glebie spod mieszanki rutwicy ze stokłosą. Zważywszy jednak na duże wymagania 
pokarmowe tych gatunków w stosunku do potasu jak i znaczną produktywność rutwicy 
wschodniej i stokłosy bezostnej należałoby sądzić, iż znaczna część potasu przyswajalnego 
została czasowo zatrzymana w materii organicznej. Po pewnym czasie powraca ona do formy 
przyswajalnej, więc obniżenia zawartości potasu na obiektach z okrywą roślinną nie należałoby 
rozpatrywać jedynie w kategoriach strat. Niekorzystne oddziaływanie odłogowania  
na koncentrację przyswajalnego potasu w glebie otrzymali Wojnowska i in. [2003], Łętkowska  
i Strączyńska [2001]. 
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Rys. 6. Zawartość K przyswajalnego w glebie w mg·kg-1 . 

Najprawdopodobniej dobre wykorzystywanie składników pokarmowych z trudniej 
rozpuszczalnych związków, a tym samym ich uruchamianie przez rutwicę było przyczyną 
istotnie większego nagromadzenia przyswajalnego magnezu w glebie obsianej tą rośliną lub jej 
mieszanką ze stokłosą bezostną (rys. 7). W glebie pozostałych obiektów odnotowano 
zmniejszanie się ilości przyswajalnego magnezu w kolejnych latach badań. Podobne poglądy 
prezentują Blecharczyk i in. [1985], Dzienia i in. [1997], Wojnowska i in. [2003]. Malicki  
i Podstawka-Chmielewska [1998] donoszą natomiast, że zaniechanie uprawy może przyczynić 
się do wzrostu zawartości przyswajalnego magnezu w glebie. Z kolei w badaniach Barana i in. 
[2001] odłogowanie nie zmieniło zasobności gleby w ten składnik. 
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Rys. 6. Zawartość Mg przyswajalnego w glebie w mg·kg-1 . 

 

Podsumowanie 

 

Odłogowanie gruntów jest jednym ze sposobów utrzymania gleb wyłączonych  
z produkcji. Pole odłogowane nie jest uprawiane i obsiewane przez wiele lat. Właściwe 
postępowanie z tego typu gruntami może przynieść wymierne korzyści zarówno dla producenta 
jak i środowiska glebowego. Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują na potrzebę obsiewu 
wyłączonych gruntów z produkcji. Utrzymywanie odpowiedniej szaty roślinnej może 
powodować wzrost koncentracji węgla organicznego i azotu ogólnego w glebie. Eksperyment 
polowy dowiódł także, iż zagospodarowanie gruntów wyłączonych z rolniczego użytkowania 
poprzez obsiew rutwicą wschodnią lub jej mieszanką ze stokłosą bezostną może przyczynić  
się do wzrostu takich składników przyswajalnych jak fosfor potas czy magnez. Dlatego też 
niezbędne jest opracowanie zasad postępowania z gruntami czasowo pozbawionymi funkcji 
produkcyjnej. Niniejsza praca może być przyczynkiem do bardziej racjonalnego postępowania  
z glebami, które obecnie pozostają w formie zaniedbanych odłogów. 
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Abstract 

 
A properly set-aside land should ensure the productive potential of soil behavior, and 

even contribute to its growth. The aim of this study was to determine the changes of the chemical 
and physico-chemical soil conditions as well as long-term set-aside to determine the suitability of 
goat's rue, its compounds with brome grass valuable for ecological management arable land for 
agriculture as an alternative to abandonment. The field experiment included five ways to keep off 
the field of production: black fallow, goat's rue, classical fallow, goat's rue with brome grass and 
brome grass. Studies have shown that maintenance of the goat's rue or the goat's rue with brome 
grass mixture may increase the concentration of organic carbon and total nitrogen in the soil.  
The field experiment also demonstrated that the development of land excluded from agricultural 
use by sowing the tested species can contribute to the increase in the concentration of available 
components such as phosphorus, potassium and magnesium. Black fallow negatively affects  
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on the number of indicators of soil fertility and should not be recommended to keep soil out of 
production temporarily. 
Key words: set-aside, fallow, organic carbon, organic carbon and total nitrogen in soil 
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Porównanie jakości pasz oraz bilansów azotu, fosforu i potasu  
w gospodarstwach ekologicznych w rejonach nizinnym i górskim 
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Streszczenie 
 
Badania przeprowadzano w latach 2005-2007 w wybranych gospodarstwach 

ekologicznych z dużym (powyżej 30%) udziałem trwałych użytków zielonych w strukturze 
użytków rolnych, w czterech województwach: podlaskim i mazowieckim (tereny nizinne) oraz 
małopolskim i podkarpackim (tereny podgórskie i górskie). Każde województwo reprezentowało 
pięć gospodarstw. Celem badań było określenie zawartości makroelementów w paszach 
objętościowych z użytków zielonych oraz analiza gospodarki N, P i K w badanych 
ekologicznych gospodarstwach rolnych. Średnie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia  
i magnezu w paszach z gospodarstw ekologicznych były zadowalające. Stwierdzono znaczne 
wahania pomiędzy rejonami, szczególnie w zawartości potasu i sodu, którego znaczne niedobory 
obserwowano w paszach z gospodarstw w rejonach górskich i podgórskich. Dodatnie lub 
nieznacznie ujemne saldo bilansu azotu świadczą o tym, że obieg azotu w ekologicznym 
systemie gospodarowania kształtowany jest głównie przez produkcję zwierzęcą. Gospodarka 
składnikami nawozowymi, zwłaszcza azotem i potasem, była bardziej prawidłowa  
w gospodarstwach na terenach nizinnych.  
słowa kluczowe: użytki zielone, pasze objętościowe, bilanse składników, gospodarstwa 
ekologiczne 

 
Wprowadzenie 

 
Rolnictwo, oprócz efektów produkcyjnych, w całym procesie produkcji powinno w coraz 

większym zakresie spełniać cele ekologiczne, m.in. poprzez bardziej racjonalne gospodarowanie 
składnikami nawozowymi i ograniczenie ich rozpraszania w gospodarstwie. Uprawą najlepiej 
łączącą cele produkcyjne z ochroną środowiska są trwałe użytki zielone [Jankowska-Huflejt, 
2007]. Są źródłem podstawowej paszy w ekologicznej produkcji zwierzęcej, w której żywienie 
zwierząt roślinożernych opiera się na maksymalnym wykorzystaniu pastwisk, a co najmniej 60% 
suchej masy dobowej porcji żywieniowej stanowi pasza z wypasu, pasza świeża lub suszona albo 
kiszonka [Jankowska-Huflejt, Wróbel, 2008]. Zasady ekologicznego gospodarowania  
to ograniczanie ilości składników wprowadzanych do gospodarstw z zewnątrz co często skutkuje 
ujemnymi saldami bilansu w wielu z nich [Jończyk 2005; Karpiński 2005; Barszczewski i in. 
2007]. W rozpoznaniu intensywności gospodarowania i dróg obiegu składników nawozowych 
oraz poprawie dotychczasowych sposobów gospodarowania nimi pomocne są bilanse  
na poziomie pola [Barszczewski i in. 1999; Pietrzak i in. 1997].  

Trwałe użytki zielone w województwach podlaskim, małopolskim oraz podkarpackim, 
mimo podobnego, dość dużego udziału w strukturze użytków rolnych, wykorzystywane  
są z różną intensywnością, zwłaszcza w gospodarstwach ekologicznych. Stąd celem badań było 
określenie zawartości makroelementów i ocena jakości pasz objętościowych z użytków zielonych 
oraz analiza gospodarki azotem, fosforem i potasem w ekologicznych gospodarstwach rolnych  
w czterech porównywanych województwach reprezentujących tereny nizinne oraz podgórskie  
i górskie. 

 
Materiał i metody 

 
Badania przeprowadzano w latach 2005-2007, metodą wypełniania ankiet w formie 

wywiadu sterowanego w wybranych gospodarstwach ekologicznych z dużym (powyżej 30%) 
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udziałem trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych1, w czterech 
województwach: podlaskim (północny rejon kraju) i mazowieckim (centrum Polski) jako 
nizinnych oraz małopolskim i podkarpackim (południowa część kraju) reprezentujących tereny 
podgórskie i górskie. Każdą grupę reprezentowało pięć gospodarstw. Większość z nich 
charakteryzowała się znacznie większym areałem w stosunku do średniej krajowej stanowiącej 
około 8,0 ha. Średni areał gospodarstw w województwie małopolskim kształtował się na 
poziomie 17,5 ha i był stały w okresie badań, natomiast w województwach podlaskim  
i podkarpackim powiększył się z ponad 20 do 31 ha [Badania …, 2006, 2007, 2008].  

W latach 2006–2007 w Laboratorium IUNG-PIB w Puławach wykonano analizy 
chemiczne próbek pasz objętościowych pochodzenia łąkowo-pastwiskowego (zielonki: 
pastwiskowa i łąkowa, siano, kiszonki) na zawartość składników mineralnych – N, P, K, Ca, Mg, 
i Na. Zawartość N i P w paszach oznaczano metodą spektrofotometrii przepływowej, K i Na – 
metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej oraz Ca i Mg metodą spektrometrii absorpcji 
atomowej. 

Na podstawie wypełnionych ankiet gospodarstw określono w nich gospodarkę azotem, 
fosforem i potasem poprzez wykonanie bilansów metodą „w skali pola” z wykorzystaniem 
programu komputerowego MACROBIL [Fotyma i in. 2000]. Po stronie rozchodów program ten 
uwzględnia całkowite pobranie N, P i K przez rośliny, a po stronie przychodów: 

- nawozy mineralne, 
- odchody zwierząt pozostawione na pastwisku, 
- obornik, gnojówka, gnojowica, 
- słoma roślin strączkowych, oleistych i zbóż, 
- liście roślin korzeniowych, 
- wiązanie biologiczne N przez rośliny motylkowate, 
- ładunki składników z opadami atmosferycznymi. 
Wartości średnie z poszczególnych grup województw omówiono na tle struktury 

użytkowania, struktury zasiewów oraz struktury pogłowia zwierząt. 
 

Wyniki badań 
 

Zawartość składników mineralnych w paszach objętościowych z trwałych użytków 
zielonych 

 
Spośród ocenianych pasz z gospodarstw ekologicznych bogatsze pod względem 

zawartości N ogólnego były pasze objętościowe z gospodarstw położonych w rejonie nizinnym. 
Średnio zawierały one 22,0 g/kg N w suchej masie z pewnymi wahaniami pomiędzy latami 
badań (tab. 1). Zawartość N w paszach w gospodarstwach wyżynnych i podgórskich była 
mniejsza i wynosiła średnio 20,6 g/kg N w przeliczeniu na suchą masę. Największe ilości N  
w paszach objętościowych stwierdzono w 2007 roku gospodarstwach województwa podlaskiego, 
najmniejsze zaś w 2006 roku w paszach z gospodarstw w województwie podkarpackim. 

Zawartość P w badanych paszach, podobnie jak i N, w była większa w gospodarstwach  
z rejonów nizinnych. Wynosiła średnio 3,0 g/kg s.m, a w paszach z gospodarstw górskich mniej 
2,8 g/kg s.m.  

Pod względem zawartości potasu jakość wszystkich rodzajów badanych pasz z użytków 
zielonych była zadowalająca. W paszach w rejonie nizinnym średnia zawartość potasu była 
istotnie mniejsza od zawartości w paszach z gospodarstw górskich i podgórskich. Stwierdzono 
też bardzo duże różnice między wartościami skrajnymi, które wynosiły od 14,4 g/kg w paszach  
w woj. podlaskim do 27,0 g/kg K w paszach w woj. małopolskim.  

 

                                                       
1 Zlecenie MRiRW, kierownik badań dr inż. Halina Jankowska-Huflejt 
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Tabela 1.  
Zawartość składników mineralnych w paszach objętościowych z trwałych użytków zielonych 

 
Zawartość, g/kg s.m. Rejon Województwo Rok 
N P K Ca Mg Na 

2006 21,8 2,8 14,4 11,3 4,0 1,5 
2007 24,1 3,2 20,0 6,8 2,6 1,0 

podlaskie 

X 23,0 3,0 17,2 9,0 3,3 1,2 
2006 20,0 3,0 16,0 8,0 2,8 1,4 
2007 22,2 3,2 15,8 7,8 2,5 1,0 

mazowieckie 

X 21,1 3,1 15,9 7,9 2,7 1,2 

Nizinny 

Średnio 22,0 3,0 16,5 8,5 3,0 1,2 
2006 22,3 2,9 27,0 7,2 2,2 0,1 
2007 21,4 2,9 25,1 7,0 2,0 0,1 

małopolskie 

X 21,9 2,9 26,1 7,1 2,1 0,1 
2006 18,2 2,7 21,1 8,1 2,3 0,3 
2007 20,6 2,5 24,7 8,6 2,2 0,1 

podkarpackie 

X 19,4 2,6 22,9 8,3 2,2 0,2 

Górski i 
podgórski 

Średnio 20,6 2,8 24,5 7,7 2,2 0,1 
 
Średnio zawartość wapnia w badanych paszach była zadowalająca i wahała się od 6,8  

do 8,6 g/kg s.m. (optimum 7 g/kg sm wg Falkowskiego [1983]). Wyjątek stanowiły pasze z woj. 
podlaskiego pobrane do badań w 2006 roku, w których zawartość tego składnika przekraczała 11 
g/kg sm. 

Podobnie jak w przypadku wapnia średnia zawartość magnezu we wszystkich rodzajach 
pasz była zadowalająca, niemniej pasze z rejonów nizinnych były bardziej zasobne (średnio 3,0 
g/kg sm) niż pasze z rejonów górskich i podgórskich (średnio 2,2 g/kg sm).  

Wyjątkowo mała była zawartość sodu w paszach z gospodarstw w rejonach górskich  
i podgórskich. W gospodarstwach nizinnych przekraczała wartość 1,0 g Na/kg sm., którą można 
uznać za wystarczającą.  

 
Bilans azotu 

 
Średnio bilans azotu zarówno w poszczególnych województwach jak i w omawianych 

latach badań wykazywał znaczne zróżnicowanie. Największe różnice stwierdzono w 2005 r., 
wyrażały się one saldami od 2,4 kg N·ha-1 w województwie mazowieckim, do -57,3 kg N·ha-1  

w województwie podkarpackim. Ważnymi czynnikami kształtującymi bilans wszystkich 
składników, a szczególnie azotu, było ich wnoszenie z różnych źródeł. Głównymi elementami 
kształtującymi wnoszenie azotu w gospodarstwach były obsada zwierząt oraz udział roślin 
motylkowatych drobnonasiennych lub ich mieszanek z trawami czy też udział roślin 
strączkowych.  

W województwie podlaskim w gospodarstwach z dużym, ok. 60% udziałem trwałych 
użytków zielonych (TUZ) w strukturze UR, mimo znacznych ładunków wnoszonego azotu  
w latach badań ujemne saldo jego bilansu nieznacznie wzrosło w latach 2006 i 2007 w stosunku 
do 2005 r. Średnio z kolejnych trzech lat bilans w tych gospodarstwach wyniósł -12,3 kg N·ha-1. 

W gospodarstwach w województwie mazowieckim mimo znacznie mniejszego udziału 
TUZ w użytkach rolnych, wnoszenie azotu było o ok. 10 kg N·ha-1 większe  
niż w gospodarstwach w podlaskim (tab. 2). Główną przyczyną była większa  
niż w gospodarstwach w Podlaskiem obsada zwierząt, zwłaszcza znaczny udział koni (tab. 3). 

W grupie gospodarstw nizinnych woj. mazowieckiego, wykazujących zwiększanie  
się udziału zbóż w strukturze zasiewów i malejący udział motylkowatych i strączkowych  
oraz największy udział warzyw poprawne salda kształtuje głównie produkcja zwierzęca.  
Mimo wystąpienia niewielkiego ujemnego salda azotu w trzecim roku średnia jego wartość  
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za omawiane lata była dodatnia, co może świadczyć o właściwym sposobie gospodarowania  
w grupie tych gospodarstw. 

Wnoszenie azotu w gospodarstwach ekologicznych woj. małopolskiego zarówno w 2005 
oraz 2007 r. było średnio znacznie większe w stosunku do gospodarstw z woj. poprzednich (tab. 
2). W wyniku znacznie większego wnoszenia azotu jego saldo było korzystne, zwłaszcza  
w pierwszych dwóch latach. Wynikało to głównie ze znacznie większej obsady zwierząt  
jak w gospodarstwach poprzednich. W tych gospodarstwach dominującymi gatunkami było 
bydło oraz owce, niewielki udział trzody i drobiu, lecz brak koni. Taka obsada inwentarza 
wymagała dużego udziału TUZ, który w poszczególnych latach (rys. 1) stanowił około 65%.  
W kształtowaniu korzystnego bilansu azotu, w tej grupie gospodarstw miały zapewne znaczący 
udział rośliny motylkowate oraz strączkowe stanowiące około 20% w strukturze  
zasiewów (rys. 2). 

 
Tabela 2.  

Ładunki wnoszonego azotu, fosforu i potasu oraz ich salda bilansowe (w kg·ha-1).  
 

azot N fosfor P potas K 

Województwo rok 

Średni areał 

gospodarstwa 

w ha 

wnoszenie 

kg·ha-1 

saldo 

kg·ha-1 

wnoszenie 

kg·ha-1 

saldo 

kg·ha-1 

wnoszenie 

kg·ha-1 

saldo 

kg·ha-1 

2005 26,46 75,00 -11,80 8,56 -3,60 66,28 6,40 

2006 26,46 61,48 -12,60 6,48 -3,60 53,12 18,60 

2007 31,08 68,24 -12,60 6,68 -6,20 58,38 23,40 
podlaskie 

X 28,00 68,24 -12,33 7,24 -4,47 59,26 16,13 

2005 21,71 77,22 2,40 9,38 -0,80 65,08 9,00 

2006 21,99 79,88 4,80 12,06 2,20 71,72 24,00 

2007 22,12 73,90 -6,60 8,32 -5,80 61,42 -5,00 
mazowieckie

X 21,94 77,00 0,20 9,92 -1,47 66,07 9,33 

   
   

   
   

N
iz

in
ne

 

średnio 24,97 72,62 -6,06 8,58 -2,97 62,66 12,73 

2005 17,57 101,66 0,60 11,66 -1,80 89,88 -8,40 

2006 17,57 70,34 -1,60 8,40 -1,40 69,92 34,80 

2007 17,60 88,80 -7,20 10,16 -1,40 86,64 25,40 
małopolskie 

X 17,58 86,93 -2,73 10,07 -1,53 82,15 17,27 

2005 21,61 49,50 -57,25 4,88 -9,00 41,85 -44,50 

2006 31,89 64,88 -24,75 7,43 -5,00 54,58 -0,75 

2007 31,80 61,48 -45,50 6,10 -8,25 53,90 -5,25 
podkarpackie

X 28,43 58,62 -42,50 6,13 -7,42 50,11 -16,83 

   
   

   
   

   
  G

ór
sk

ie
 lu

b 
po

dg
ór

sk
ie

  

średnio 23,00 72,77 -22,61 8,10 -4,47 66,13 0,22 
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Tabela 3.  
Obsada zwierząt (DJP·ha-1 UR) w poszczególnych gospodarstwach 

 

Województwo Rok Bydło 

Trzoda 

chl

ew

na 

Konie Owce Drób 
DJP ha-1 

UR 

2005 0,54 0,04 0,00 0,10 0,02 0,72 

2006 0,52 0,02 0,00 0,04 0,00 0,58 

2007 0,64 0,00 0,00 0,02 0,00 0,66 
podlaskie 

X 0,57 0,02 0,00 0,05 0,01 0,65 

2005 0,52 0,05 0,14 0,05 0,01 0,80 

2006 0,54 0,04 0,18 0,04 0,00 0,78 

2007 0,50 0,02 0,12 0,06 0,00 0,72 
mazowieckie 

X 0,52 0,04 0,15 0,05 0,00 0,77 

N
iz

in
ne

 

średnio 0,55 0,03 0,08 0,05 0,01 0,71 

2005 0,61 0,04 0,00 0,21 0,02 0,96 

2006 0,66 0,02 0,00 0,06 0,02 0,76 

2007 0,80 0,02 0,00 0,16 0,00 0,98 
małopolskie 

X 0,69 0,03 0,00 0,14 0,01 0,90 

2005 0,40 0,01 0,01 0,07 0,00 0,48 

2006 0,45 0,00 0,00 0,15 0,00 0,60 

2007 0,48 0,00 0,00 0,13 0,00 0,60 
podkarpackie 

X 0,44 0,00 0,00 0,12 0,00 0,56 

G
ór

sk
ie

 lu
b 

po
dg

ór
sk

ie
 

średnio 0,57 0,02 0,00 0,13 0,01 0,73 

 
 
W górskich i podgórskich gospodarstwach w województwie podkarpackim wnoszono 

znacznie mniej azotu (tab. 2), w 2005 r. średnio 49,5 kg N·ha-1 a w następnych latach około 60 kg 
N·ha-1. Tak niewielkie wnoszenie azotu, jak w 2005 roku, spowodowało znaczny ujemny bilans 
azotu wynoszący -57,3 kg N·ha-1. W dwóch następnych latach uległ on znacznej poprawie, ale 
średnie saldo bilansu azotu za porównywane trzy lata i tak wykazało znaczącą ujemną jego 
wartość wynoszącą -42,5 kg N·ha-1. Świadczy to potencjalnych możliwościach jego poprawy  
w tych gospodarstwach. Udział użytków zielonych wynosi w nich około 90% (rys. 1),  
więc istnieją potencjalne możliwości zwiększenia pogłowia utrzymywanych zwierząt, tj. bydła  
i owiec, których obsada wyniosła średnio za trzy lata zaledwie 0,56 DJP·ha-1. W zakresie 
poprawy salda azotu pozytywny był trend zwiększania udziału motylkowatych w strukturze 
zasiewów w grupie tych gospodarstw (rys. 2). 
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Rys. 1. Średnia struktura użytkowania w kolejnych latach w porównywanych województwach 
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Rys. 2. Średnia struktura zasiewów w kolejnych latach w porównywanych województwach 
 

Bilans fosforu 
 
Wnoszenie fosforu w gospodarstwach woj. podlaskiego było mało zróżnicowane  

w poszczególnych latach, a średnia wartość wyniosła 7,2 kg·ha-1 (tab. 2). Podobnie jak 
wnoszenie, również sald bilansu charakteryzowało się niewielkim zróżnicowaniem, zwłaszcza  
w 2005 i 2006 r. wynosząc -3,6 kg P ·ha-1, natomiast w 2007 r. nastąpiło zwiększenie jego 
ujemnej wartości do -6,2 kg P·ha-1 i średnia za okres badań wyniosłao -4,5 kg P ·ha-1.  Średnie 
wartości ładunków fosforu wnoszonego w gospodarstwach woj. mazowieckiego były większe niż 
w podlaskim, podobnie jak azotu, co potwierdzają dane z ankiet wskazujące, że ten składnik, tak 
jak azot i potas, wykorzystywano z nawozów naturalnych. Większy średni poziom wnoszenia 
ładunków fosforu zmniejszył również jego ujemne saldo bilansu do -1,5 kg P·ha-1.  

Zbliżony jak w poprzednim woj. średni poziom wnoszenia fosforu w porównywanych 
gospodarstwach z woj. małopolskiego, mimo większej obsady zwierząt, nie spowodował 
poprawy salda bilansu fosforu wynoszącego również -1,5 kg P ·ha-1. Najmniejsze w stosunku  
do poprzednich grup gospodarstw ładunki wnoszonego fosforu w poszczególnych latach  
oraz ich średnie wartości za okres badań stwierdzono w województwie  podkarpackim.  
Tak wnoszenie jak i salda bilansu fosforu znacznie odbiegały od wartości z poprzednich grup, 
wykazując zwiększenie ujemnych ich wartości w poszczególnych latach i średnią za okres badań 
do -7,4 kg P ·ha-1.  
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Bilans potasu 
 
Ładunki potasu wnoszonego w gospodarstwach z województwa podlaskiego w kolejnych 

latach malały z 66,3 kg w 2005 r. do 58,4 kg K·ha-1 w 2007 r. Średnia wartość za badany okres 
(tab. 2) wyniosła 59,3 kg K ha-1. Mimo to jego salda bilansu w kolejnych latach znacznie 
zwiększyły się, średnio 16,1 kg K·ha-1. W gospodarstwach z woj. mazowieckiego, zarówno  
w drugim i trzecim roku, średni poziom wnoszenia potasu był wyższy, co potwierdziła również 
średnia z porównywanych lat. Jednakże mimo większych wartości ładunków wnoszonego potasu, 
saldo bilansu głównie w pierwszym i trzecim roku, jak i średnie, było mniejsze w stosunku  
do poprzedniego woj. podlaskiego. 

Wnoszenie potasu w grupie gospodarstw z województwa małopolskiego, zwłaszcza  
w latach 2005 oraz 2007, było największe wśród porównywanych grup, podobnie jak średnia za 
cały okres badań. Saldo bilansu potasu w pierwszym roku badań wykazało ujemną wartość -8,4 
kg K·ha-1. Znaczna poprawa salda w drugim i trzecim roku spowodowała, że średnia jego wartość 
(17,27 kg K ha-1) za trzy lata była porównywalna do poziomu z gospodarstw w Podlaskiem.  
Z kolei najmniejsze ładunki wnoszonego potasu wśród stwierdzono w gospodarstwach  
w województwie podkarpackim, średnia jego wartość za okres badań wyniosła 50,1 kg K ha-1. 
Niewielkie wnoszenie potasu, i w efekcie znaczne ujemne średnie saldo -16,9 kg K ha-1, 
wynikało z najmniejszej ilości stosowanych nawozów naturalnych, spowodowanych stosunkowo 
małą obsadą zwierząt oraz brakiem w nawożeniu innych dopuszczalnych form tego nawozu.    

 
Dyskusja i wnioski 

 
Na podstawie wyników oceny pasz można stwierdzić, że zawartość N w badanych 

paszach łąkowo-pastwiskowych mieściła się w zakresie wartości uznawanych za optymalne,  
tj. pomiędzy 20,0-28,8 g/kg [Domański, 1999]. Zbyt małe zawartości N w mniejszym stopniu 
stymulują ilościowy rozwój mikroorganizmów w żwaczu, zwłaszcza bakterii, co ujemnie wpływa 
na trawienie włókna surowego zielonek i obniża strawność wszystkich składników 
pokarmowych. Z kolei nadmierne ilości azotu powodują większe wydalani wydalane  
e N w odchodach, co przyczynia się do zwiększenia strat tego składnika.  

Zawartość P w roślinach łąkowych może wahać się od 1 do 8 g P w kg s.m. paszy 
[Falkowski, Kukułka, Kozłowski; 2000], a za zadowalające uznaje się 3,0 g/kg s.m. w sianie i 3,5 
w zielonkach pastwiskowych [Falkowski; 1983]. W badaniach średnie zawartości fosforu  
w paszach z rejonów nizinnych były zadowalające, natomiast z rejonów górskich i podgórskich, 
zwłaszcza z woj. podkarpackiego, nieznacznie niedoborowe. Przyczyną niedoboru fosforu  
w roślinach jest niska na ogół zasobność gleb w przyswajalne formy tego składnika (z wyjątkiem 
gleb zasobnych w wiwianit) albo mała wilgotność gleb.  

Zakres zawartości K w roślinności łąkowej może być bardzo szeroki, od 6,0 g/kg do 80,0 
g/kg sm., co jest cechą genetyczną związana z gatunkiem [Falkowski, Kukułka, Kozłowski, 
2000]. Duże ilości K (nawet >80 g/kg s.m) kumulują zioła łąkowe, których obecność w runi 
zwiększa zawartość tego składnika w paszy. Za zadowalające zawartości uznaje się 16,6 g/kg 
s.m. [Falkowski; 1983], a zawartość powyżej 30,0 g w kg s.m. paszy z punktu widzenia żywienia 
uznaje się za niepożądaną, szczególnie w żywieniu pastwiskowym, ale takich zawartości  
nie stwierdzono w ocenianych paszach. Generalnie średnia zawartość potasu była zadowalająca 
we wszystkich pasz, przy czym zasobniejsze w ten składnik były pasze z rejonów górskich.  

Przyjmując zawartości Mg w sianie 2,0 g/kg, a w zielonce pastwiskowej 2,7 g/kg s.m.  
za optymalne [Falkowski; 1983], można stwierdzić, że średnia zawartość magnezu  
we wszystkich paszach była zadowalająca.  

Duża, ponad 11,3 g/kg s.m., zawartość Ca w omawianych paszach może świadczyć  
o bogatym składzie gatunkowym tych pasz, gdyż w runi wyłącznie trawiastej zawartość wapnia 
jest stosunkowo mała (4,0-8,0 g/kg s.m.), większą - odznaczają się koniczyny (9,0-15,0 g/kg 
s.m.) i niektóre zioła (12,0-30,0 g/kg s.m.) [Falkowski, Kukułka, Kozłowski, 2000]. Z kolei 
zawartość sodu, szczególnie w paszach z rejonów górskich i podgórskich, była wyjątkowo mała. 
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W takiej sytuacji, w celu pokrycia potrzeb pokarmowych zwierząt, pierwiastek ten powinien być 
uzupełniany, m.in. w postaci lizawek, co deklarowali wszyscy współpracujący rolnicy. 

Odnośnie do wszystkich składników należy stwierdzić, że chociaż średnie ich zawartości 
w paszy, pomijając Na, były w miarę zadowalające lub minimalnie niedoborowe, to we 
wszystkich rodzajach pasz występowały znaczne wahania, szczególnie w odniesieniu do fosforu  
i potasu. Z reguły próbki o małej zawartości potasu charakteryzowały się także małą zawartością 
innych składników i miało to miejsce w określonych gospodarstwach. Wskazuje to na 
niewłaściwą gospodarkę nawozową w tych gospodarstwach i konieczność zwiększenia żyzności 
gleb. Istnieje potrzeba okresowego badania zarówno zasobności gleb jak i paszy, szczególnie  
w tych gospodarstwach, w których wykazano bardzo małą zawartość P i K w badanych próbkach 
paszy.  

Mimo niewielkich zmian w strukturach użytkowania i pogłowia zwierząt, salda bilansu 
w latach badań - głównie azotu i potasu – zmieniły się w znacznym stopniu. W obu grupach 
gospodarstw z województw nizinnych, o większej obsadzie zwierząt (ok. 0,8 DJP), stwierdzono 
korzystny bilans azotu z dodatnim lub nieznacznie ujemnym salda. Dowodzi to, podobnie jak w 
badaniach [Jończyka 2005; Barszczewskiego i in. 2005], że w ekologicznym systemie 
gospodarowania, obieg azotu kształtuje głównie produkcja zwierzęca.  

W konwencjonalnym rolnictwie, o umiarkowanej intensywności, notuje się zwykle 
dodatnie saldo bilansu azotu [Pietrzak i in. 1997; Barszczewski, Burs 2003], natomiast  
w gospodarstwach ekologicznych, o ograniczonych źródłach azotu, występują znaczne jego 
niedobory, co uzyskano w wielu badaniach wcześniej [Kopiński 2005; Jończyk 2005; 
Barszczewski in. 2005], a potwierdziły wyniki z gospodarstw w województwach podlaskim  
i podkarpackim, o obsadzie zwierząt poniżej 0,7 DJP (niezależnie od regionu kraju), gdzie salda 
były ujemne, nawet przy ok. 30% udziale roślin motylkowatych. W tych gospodarstwach 
stwierdzono również większe niedobory fosforu, a przy obsadzie 0,56 DJP w woj. podkarpackim 
również znaczne ujemne saldo potasu. Mimo pewnego podobieństwa między woj. podlaskim  
a podkarpackim, zwłaszcza co do sald azotu i fosforu, z przeprowadzonych porównań wynika,  
że gospodarka zwłaszcza azotem i potasem była bardziej prawidłowa w terenach nizinnych niż 
górskich i podgórskich. Ujemne saldo fosforu i potasu można poprawić poprzez stosowanie 
kopalin lub innych źródeł tych składników, czego jednak nie stosowano w badanych 
gospodarstwach, a gospodarkę azotem w gospodarstwach o dużym udziale użytków zielonych, 
głównie poprzez zwiększenie obsady przeżuwaczy.  

Podsumowując można stwierdzić, że: 
1. Średnie zawartości badanych składników mineralnych w paszach z gospodarstw 

ekologicznych, pomijając Na, były zadowalające, ale występowały znaczne wahania 
pomiędzy rejonami, szczególnie zawartości potasu i sodu. 

2. Bilans azotu wykazujący dodatnie lub nieznacznie ujemne saldo, wskazuje,  
że w ekologicznym systemie gospodarowania, obieg azotu kształtowany jest głównie 
przez produkcję zwierzęcą.  

3. Gospodarka składnikami nawozowymi, zwłaszcza azotem i potasem, była bardziej 
prawidłowa w gospodarstwach na terenach nizinnych.  

 
Literatura 

 
1. Barszczewski J., Burs W., 2003. Polowe bilanse azotu, fosforu i potasu w gospodarstwie 

na przykładzie Zakładu Doświadczalnego w Falentach. Woda Środowisko-Obszary 
Wiejskie t. 3 z. 1 (7), s. 25-37 

2. Barszczewski J., Jankowska-Huflejt H., Prokopowicz J., 2006. Bilanse azotu, fosforu  
i potasu w gospodarstwach ekologicznych o dużym udziale łąk i pastwisk. Woda 
Środowisko-Obszary Wiejskie t. 6 z. 1 (16), s. 35-46 

3. Barszczewski J., Walczuk T., Burs W., 1999. Bilanse azotu, fosforu i potasu  
w gospodarstwie na przykładzie Zakładu Doświadczalnego w Falentach. W: Wiad. 
IMUZ t. XX, z. 1. Falenty, Wydaw. IMUZ, s. 29-37 



J. Barszczewski, H. Jankowska–Huflejt, B. Wróbel 

 

254

4. Domański P. 1999. Poradnik dla użytkowników łąk i pastwisk. Wydaw. Agencja 
Reklamowa “Prodruk” Poznań. ss. 180. 

5. Falkowski M, 1983. Łąkarstwo i gospodarka łąkowa. Pr. zbior. Red. M. Falkowski. 
Warszawa: PWRiL. 

6. Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S., 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych. 
Poznań: AR, ss. 132. 

7. Fotyma M., Jadczyszyn T., Pietruch Cz., 2000. System wspierania decyzji w zakresie 
zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi – MACROBIL. W: Systemy 
informacji i wspierania decyzji w rolnictwie. Mater. Konf. Nauk. Pamiętnik Puławski 
124, s. 81-97 

8. Jończyk K., 2005. Ocena wykorzystania i strat azotu w ekologicznym  
i konwencjonalnym systemie produkcji roślinnej. Wybrane zagadnienia ekologiczne  
we współczesnym rolnictwie. Monografia t. 2, Poznań: PIMR, s. 77-82 

9. Kopiński J., 2005. Bilans składników pokarmowych w gospodarstwach ekologicznych  
w rejonie Brodnicy. W: Rolnictwo ekologiczne – najlepszym rozwiązaniem dla 
społeczeństwa i środowiska. Mater. Konf. Puławy, 11-13 września 2005, Puławy: IUNG, 
s. 37-39 

10. Pietrzak S., Sapek A., Michalski W., Perka J., Rybka U., 1997. Bilans azotu  
w gospodarstwie rolnym jako przedmiot edukacji ekologicznej. Zeszyty Edukacyjne 
4/97. Wydaw. IMUZ, s. 57-63. 

11. Jankowska-HUFLEJT H., WRÓBEL B. 2008. Ocena przydatności pasz z użytków 
zielonych do produkcji zwierzęcej w badanych gospodarstwach ekologicznych. Journal 
of Research and Applications in Agricultural Engineering. vol. 53 (3) s. 103-108 

12. Badania nad wpływem pasz pochodzenia łąkowo-pastwiskowego na produkcję zwierzęcą 
w gospodarstwach ekologicznych, 2008. Raport naukowy z realizacji projektu 
badawczego HOR-re MRiRW, Red. H. Jankowska-Huflejt, maszynopis. 

13. Jankowska-Huflejt H., 2007. Rolno-środowiskowe znaczenie trwałych użytków 
zielonych. Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (55) s. 23-34. 
 

Abstract 
 
The study was conducted in 2005-2007 in selected organic farms with a large (over 30%) 

participation of permanent grasslands in the structure of agricultural lands in four voivodships: 
podlaskie and mazowieckie (lowlands) and małopolskie and podkarpackie (foothill and mountain 
areas). Each voivodship was represented by five farms. The aim of study was to determine the 
content of macroelements in bulky feeds from grasslands and analyse the N, P and K 
management in the investigated organic farms. The average contents of nitrogen, phosphorus, 
potassium, calcium and magnesium in the feeds from organic farms were satisfactory. There 
were observed significant variations between regions, particularly in potassium and sodium 
contents. The major deficiencies in sodium content were observed in feeds from farms in 
mountain areas and foothills. Positive or slightly negative nitrogen balances indicate that the 
nitrogen cycle in organic system is formed mainly by livestock production. Management  
of mineral nutrients, especially nitrogen and potassium, was more correct in the lowland farms. 
Keywords: grasslands, forage, nutrients balances, organic farming 
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Ocena ekonomiczna gospodarstw rolnych uczestniczących  
w programach rolnośrodowiskowych w latach 2004–2006  

w aspekcie ich rozwoju 
 

Jerzy Prokopowicz, Halina Jankowska-Huflejt, Barbara Wróbel 
 

Streszczenie 

 

Badania przeprowadzono w 2007 roku, metodą wywiadu kierowanego, w 30 gospodarstwach 
rolnych w woj. mazowieckim, ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą opartą na własnych użytkach 
zielonych i uczestniczących w programach PROW. Powierzchnia gospodarstw wahała się od 2,16 ha 
do 182,03 ha (śr. 19,69 ha), wobec czego podzielono je na 4 grupy obszarowe: 1,0-10,0 ha; 10,1-20,0 
ha; 20,1-50,0 ha i >50,0 ha. Udział trwałych użytków zielonych wynosił średnio 53,79%. Struktura 
zasiewów podporządkowana była produkcji pasz objętościowych i ziarna paszowego (owsa), 
mieszanek zbożowych, pszenżyta i jęczmienia. Udział zbóż wynosił średnio 78,54%, okopowych 
9,41%, strączkowych 2,05%. Chowano bydło, trzodę chlewną, konie, drób. Największa obsada 
zwierząt na ha UR, była w gospodarstwach z grupy 20-50 ha (0,78 DJP), średnio 0,53 DJP na ha UR. 

Poziom zainwestowania gospodarstw w środki trwałe był niski, podobnie poziom kosztów 
bezpośrednich produkcji roślinnej i zwierzęcej (niski poziom intensywności produkcji rolniczej). 
Średnie i niskie były wartości przychodów z produkcji rolniczej. Dużą ich część (ok. 17%) stanowiły 
subwencje z PROW. Nadwyżka bezpośrednia gospodarstw, zarówno na ha UR jak i na osobę 
pełnozatrudnioną, kształtowała się na średnim i niskim poziomie. Jej wartość na ha UR zwiększała się 
wraz ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa (z wyjątkiem gospodarstw z grupy 20,1-50,0 
ha), natomiast w przeliczeniu na osobę wzrastała. Efektywność środków trwałych była wysoka. 
Wskaźnik efektywności wahał się od 0,39 do 0,58, średnio 0,43. Nie wszystkie badane gospodarstwa 
rolne mają szansę dalszego rozwoju i koniecznych inwestycji. W badanej grupie takich gospodarstw 
było tylko ok. 23%. 
Słowa kluczowe: struktura zasiewów, obsada zwierząt, nadwyżka bezpośrednia, efektywność 
środków trwałych 

 
Wprowadzenie 

 
Przewidziane ustawowo subwencje dotyczące gospodarstw uczestniczących w programie 

rolnośrodowiskowym bardzo zwiększyły zainteresowanie rolników określonym sposobem gospodarki 
(zachowaniem cennych przyrodniczo siedlisk łąkowo–pastwiskowych), oraz ochroną wód  
na obszarach użytkowanych rolniczo. Badane gospodarstwa z produkcją zwierzęcą wyróżniają się 
znacznym udziałem trwałych użytków zielonych. I jest to korzystne, gdyż integralną częścią 
gospodarstwa jest produkcja zwierzęca. Może to być produkcja bydła mięsnego, jako niewymagająca 
dużych nakładów, oraz produkcja mleka na zaopatrzenie aglomeracji warszawskiej. Wg Nazaruka 
[2003], Sosnowskiego, Jodełki, Jankowskiego [2006] niskonakładowy chów bydła mięsnego,  
w rolnictwie ekstensywnym jest alternatywą dla zaniedbanych terenów łąkowych. Sprzyja 
kształtowaniu krajobrazu rolniczego i wykorzystaniu przyrodniczej funkcji użytków zielonych [Gajda 
i in. 1994]. Na rozwój rolnictwa w badanym rejonie naszego kraju wpływają, w sposób bardzo istotny, 
dotacje w ramach programu rolnośrodowiskowego.  
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Metoda badań 

 

Badania przeprowadzono w 2007 roku, metodą wywiadu kierowanego, w 30 wybranych 
gospodarstwach rolnych w dwóch gminach w powiecie Nowy Dwór w woj. mazowieckim. 
Gospodarstwa ukierunkowane były na produkcję zwierzęcą opartą przede wszystkim na własnych 
użytkach zielonych i uczestniczyły w realizacji programów PROW. Obszar ogólny zbadanych 
gospodarstw wyniósł 509,14 ha.  

W ankietach uwzględniono strukturę użytków rolnych, aktualny stan pogłowia zwierząt 
gospodarskich, głównie trawożernych, stan maszyn do zbioru i konserwacji pasz pochodzenia łąkowo-
pastwiskowego, koszty nawożenia i sposób użytkowania pastwisk oraz intensywność  
ich wykorzystywania.  

Koszty bezpośrednie zebrano łącznie dla całego gospodarstwa oraz oddzielnie dla produkcji 
roślinnej i zwierzęcej. Jako główne kryterium oceny ekonomicznej gospodarstw przyjęto nadwyżkę 
bezpośrednią (Gross Margin), pierwszą kategorię dochodową w rachunku kosztów, ułatwiającą 
podejmowanie decyzji w gospodarstwach rolnych [Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej, 2000]. 
Nadwyżka bezpośrednia z określonej działalności rolniczej to roczna wartość produkcji, uzyskana  
z jednego hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia, pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione 
na wytworzenie tej produkcji. 

Wartość produkcji w badanych gospodarstwach określono sumą sprzedaży produkcji 
roślinnej, zwierzęcej oraz wzrostu zapasów (powiększenie wartości stada zwierząt, zwiększone zapasy 
produkcji roślinnej pasz, zwiększone zapasy materiałów). Przychody określone ze sprzedaży produkcji 
roślinnej, zwierzęcej, wzrostu zapasów, porównano z kosztami bezpośrednimi. Na podstawie 
otrzymanych danych obliczono również wartość majątku produkcyjnego (budynki i budowle, 
maszyny i urządzenia) przypadającą na 1 ha UR. 

 

Wyniki badań 

 

Wybrane elementy charakterystyki produkcyjnej. Powierzchnia ogólna badanych 
gospodarstw wahała się od 2,16 ha do 182,03 ha, średnio 19,69 ha, i była większa od przeciętnej  
w naszym kraju. Wobec bardzo zróżnicowanej powierzchni gospodarstwa podzielono na 4 grupy 
obszarowe: 1,0-10,0 ha; 10,1-20,0 ha; 20,1-50,0 ha i powyżej 50,0 ha (tab. 1). Najliczniejszą grupę 
stanowiły gospodarstwa o powierzchni 10,1-20 ha. Jak na warunki polskie są to gospodarstwa dość 
duże, stwarzające warunki do ukierunkowanej produkcji. Wśród ankietowanych gospodarstw 
występowały zarówno typowe gospodarstwa chłopskie o wielokierunkowej produkcji, często  
na potrzeby własne, jak i gospodarstwa ukierunkowane na określony rodzaj produkcji, szczególnie 
chów zwierząt trawożernych.  

Udział użytków rolnych w całkowitej powierzchni gospodarstw wynosił od 58,02 do 97,98% 
(średnio 88,20%) w poszczególnych grupach obszarowych (tab. 1). Pozostałą powierzchnię stanowiły 
lasy, tereny pod zabudowaniami, użytki przyrodnicze i inne. W pierwszej i drugiej grupie obszarowej 
gospodarstw dominują użytki zielone, a w trzeciej i czwartej grunty orne. Średnio udział użytków 
zielonych wynosił 53,79%, czyli ponad 2-krotnie więcej niż średnia krajowa (21%). Tak znaczący 
udział tych użytków sprzyja chowowi zwierząt trawożernych. Jednocześnie użytki te z racji 
wielogatunkowego zbiorowiska, szczególnie w użytkowaniu ekstensywnym (duża bioróżnorodność – 
od różnych gatunków turzyc do roślin motylkowatych, a nawet roślin chronionych), oraz przez 
odpowiednie użytkowanie, predysponowane są do gospodarowania zgodnego z zasadami ochrony 
środowiska [Jankowska-Huflejt, Domański, 2008]. Lasy i inne użytki (siedliska gospodarcze, wody, 
lasy i użytki przyrodnicze) wynosiły średnio tylko 3,11% całego obszaru badanych gospodarstw  
i wahały się od 0,16 do 41,44%. Największy udział tych użytków był w grupie czwartej gospodarstw 
tzn. >50,00 ha i wyniósł aż 41,44%. Wynikał on z dużego udziału siedliska gospodarczego, parku, 
wód otwartych.   
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Tabela 1.  
Użytkowanie ziemi i struktura użytków rolnych w badanych rolniczych gospodarstwach 

uczestniczących w PROW wg grup obszarowych 

Grupy 
obszarowe 

gospodarstw,  
w ha 

Liczba 
gospo-
darstw 

Powierzchnia 
gospodarstwa 

ha 

UR w 
powierzchni 

całkowitej, % 

GO w 
strukturze UR 

% 

UZ w strukturze 
UR 
% 

Lasy i inne 
ha 
 

1,0-10,0 11 5,69 
2,16-8,87 

90,74  
70,1-96,60 

37,95  
0,00-74,93 

62,05  
25,07-100,00 

0,58  
0,16-2,66 

1,1-20,0 13 14,39  
10,00-19,09   

87,27  
69,96-97,98 

48,25  
22,22-96,43 

51,75  
3,57-77,78 

1,77  
0,25=3,32 

20,1–50,0 5 21,83  
23,19-39,63 

87,34  
58,02-95,83 

52,11 
25,80-82,58 

47,89 
17,42-74,20 

4,50 
1,00-16,10 

>50,0 1 182,03 
182,03-182,03

77,23 
77,23-77,23 

81,04 
81,04-81,04 

18,96 
18,96-18,96 

41,44 
41,44-41,44 

Średnio/Razem 30 19,69 
2,16-182,03 

88,20 
58,02-97,98 

46,21 
0,00-96,43 

53,79 
3,57-100,00 

3,11 
0,16-41,44 

 
Struktura zasiewów. Struktura zasiewów (tab. 2), zarówno w poszczególnych 

gospodarstwach jak i wg grup obszarowych, była bardzo zróżnicowana. Uwarunkowana była 
potrzebami gospodarstwa, przede wszystkim potrzebami paszowymi, rodzajem gleb  
oraz potrzebami własnymi rolników i ich rodzin, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w ziemniaki  
i warzywa. Udział zbóż w strukturze zasiewów, zgodnie z ogólną tendencją w kraju, wzrastał  
z 57,1 do 96,5%, w miarę zwiększania się powierzchni gospodarstw, natomiast udział okopowych 
zmniejszał się z 13,75 do 3,5% (średnio 9,41%). Wyjątkiem było jedyne gospodarstwo w grupie 
czwartej, charakteryzujące się bardzo dobrymi glebami gruntów ornych (gleby pszenno–buraczane) 
uprawiające głównie pszenicę, mieszanki zbóż i buraki cukrowe. Udział zbóż w tym gospodarstwie 
wyniósł 70,66 %, a buraków cukrowych 15,05% struktury zasiewów.  
 

Tabela 2.  
Wybrane elementy struktury zasiewów (w %) oraz obsada zwierząt na 1 ha UR w gospodarstwach 

rolnych uczestniczących w PROW 
 

Obsada zwierząt ogółem DJP/ha UR, w tym: Obszar 
ha Zboża Strączkowe Okopowe 

bydło trzoda konie ogółem 

1,0- 0,0 
57,1 

0,0-100,0 
1,9 

0,0-20,83 
13,75 

1,0-100,0 
0,22 

0,0-0,62 
0,04 

0,0-0,38 
0,12 

0,0-0,63 
0,39 

0,0-0,80 

10,1-20,0 
90,4 

69,72-100,0 
2,02 

0,00-16,84 
7,58 

1,00-18,06 
0,24 

0,0-0,63 
0,23 

0,0-0,87 
0,05 

0,0-0,33 
0,49 

0,0-0,87 

20,1-50,0 
96,50 

83,39-100,00 
0,0 

0,00-0,00 
3,5 

0,00-16,67 
0,28 

0,00-0,56 
0,50 

0,00-2,44 
0,02 

0,00-0,09 
0,78 

0,00-2,44 

 >50,0 
70,66 

70,66-70,66 
14,29 

14,29-14,29 
15,05 

15,05-15,05 
0,0 0,74 

0,04-2,44 
0,25 

0,09-063 
053 

0,00-2,44 

Średnio 
78,54 

0,00-100,00 
2,05 

0,00-20,83 
9,41 

0,00-100,00 
0,25 

0,00-0,63 
0,21 

0,00-2,44 
0,07 

0,0-0,63 
0,53 

0,00-2,44 
 
Mały udział w strukturze zasiewów poszczególnych gospodarstw stanowiły rośliny 

strączkowe uprawiane głównie na ziarno. Ich udział w zasiewach wahał się średnio od 0 % w grupie 
gospodarstw większych (20,1–50,0 ha), do 14,29% w gospodarstwie największym (>50,00 ha).  

W tabeli 3 wymieniono główne rośliny uprawiane w badanych gospodarstwach. Ziemniaki  
i owies były uprawiane w 18 gospodarstwach, żyto i pszenżyto w 16 gospodarstwach rolnych. 
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Pszenicę uprawiano w 13 gospodarstwach, mieszanki zbożowe w 7, oraz jęczmień i łubin  
w 4 badanych gospodarstwach rolnych. 

 

Tabela 3.  

Rośliny uprawiane i zwierzęta hodowane w badanych gospodarstwach uczestniczących w PROW  

Uprawy Liczba gospodarstw Zwierzęta Liczba gospodarstw 

Ziemniaki 18 bydło 8 

Owies 18 bydło, trzoda chlewna 6 

Żyto 16 trzoda chlewna 3 

Pszenżyto 16 bydło, drób 3 

Pszenica 13 konie 2 

Mieszanki zbożowe 7 bydło, konie 2 

Jęczmień 4 konie, drób 2 

Łubin 4 bez inwentarzowe 4 

 

Część rolników uprawiała także warzywa, głównie na potrzeby własne i częściowo  
na sprzedaż. Były to przede wszystkim okopowe korzeniowe oraz w jednym gospodarstwie cebula 
dymka. 

Ogólnie można stwierdzić, że niezależnie od klasy gleb struktura zasiewów w znacznym 
stopniu podporządkowana była produkcji pasz objętościowych oraz własnego ziarna paszowego, 
szczególnie owsa, mieszanek zbożowych, pszenżyta i jęczmienia dla posiadanego inwentarza  
oraz na sprzedaż. 

Obsada zwierząt. W tabeli 3 podano gatunki zwierząt hodowanych w gospodarstwach 
uczestniczących w badaniach. Wyłącznie bydło hodowano tylko w 8 gospodarstwach.  
Cztery gospodarstwa były bezinwentarzowe. W sześciu gospodarstwach utrzymywano jednocześnie 
bydło i trzodę chlewną. W dwóch grupach po trzy gospodarstwa hodowano: samą trzodę oraz bydło  
i drób. W dwóch gospodarstwach hodowano wyłącznie konie, oraz w dwóch konie i drób. Zdarzały się 
przypadki utrzymywania obcych koni do celów rekreacyjnych za odpowiednią opłatą .Świadczy  
to o wyjątkowo różnorodnej produkcji zwierzęcej w badanych gospodarstwach rolnych, wynikającej  
z ich położenia w pobliżu aglomeracji miejskiej, jaką stanowi Warszawa. 

Obsadę zwierząt na ha użytków rolnych, przedstawiono - podobnie jak strukturę użytków 
rolnych - wg grup obszarowych gospodarstw (tab. 2). Największe zróżnicowanie chowanych 
gatunków, a także i największa względnie obsada zwierząt na 1 ha UR, zarówno w DJP jak i sztukach 
fizycznych, wystąpiła w trzeciej grupie obszarowej - 0,78 DJP zwierząt ogółem (z wyjątkiem 
jedynego gospodarstwa w grupie czwartej). Nieco niższą obsadę odnotowano w grupie obszarowej 10-
20 ha (0,49 DJP). Wysoka obsada w grupie gospodarstw powyżej 50 ha UR jest głównie wynikiem 
dużego stanu pogłowia trzody chlewnej w gospodarstwie dzierżawionym od Polskiej Akademii Nauk. 
Oprócz, względnie niskiej obsady zwierząt warto też zwrócić uwagę na bardzo duże jej wahania  
w poszczególnych grupach obszarowych.  

Ogólnie można stwierdzić, że obsada zwierząt w badanych gospodarstwach była niska, 
poniżej średniej krajowej, i bardzo zróżnicowania (tab. 2). Jak widać rolnicy ankietowanych 
gospodarstw chowają w większości zwierzęta trawożerne i zapewnienie im dobrych, zbilansowanych  
i zdrowych pasz jest jednym z ważniejszych czynników efektywnego gospodarowania w istniejących 
w tym rejonie warunkach.  

Wybrane elementy charakterystyki ekonomicznej badanych gospodarstw. Wartość 
majątku produkcyjnego ogółem (oprócz wartości ziemi) w omawianych gospodarstwach wyniosła  
w 2007 roku średnio 13913 zł na ha UR i zakres wahań był bardzo duży, od 0 do 40846 zł/ha UR  
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(tab. 4). Jedno z najmniejszych obszarowo gospodarstw nie posiadało żadnych własnych środków 
trwałych. Korzystało z wynajmu maszyn rolniczych. Największą średnią wartością tych środków  
(na 1 ha) charakteryzowały się gospodarstwa z pierwszej grupy obszarowej (do 10 ha), a najmniejszą 
gospodarstwa z trzeciej grupy (20,01–50,00 ha). 

Nadwyżka bezpośrednia z produkcji  badanych gospodarstw . Porównując przychody 
badanych gospodarstw z kosztami bezpośrednimi obliczono nadwyżkę bezpośrednią, zarówno na ha 
UR jak i na osobę w pełni pracującą w danym gospodarstwie (tab. 4.). W poszczególnych grupach 
obszarowych kształtowała się ona na poziomie 2692 zł/ha UR średnio i wahała od 1909 zł 
(gospodarstwa 1,0-10,0 ha) do 5945 zł/ha UR (gospodarstwa > 50,0 ha). W całej zbiorowości 
gospodarstw nadwyżka bezpośrednia wahała się od 492 do 16649 zł w przeliczeniu na ha UR.  

Dokonano także analizy zależności wartości nadwyżki bezpośredniej od powierzchni 
gospodarstwa (a dokładniej użytków rolnych), na tle wartości środków trwałych. Wartość środków 
trwałych w badanych gospodarstwach w zależności od ich obszaru, wykazuje pewną tendencję 
malejącą (tab. 4).]  

Wartość nadwyżki bezpośredniej na ha UR wzrastała do 3169 zł/ha UR w gospodarstwach  
o powierzchni do 20 ha, w następnej grupie zmniejszała się i w ostatniej grupie (największe) 
zwiększyła się, aż do 5945 zł na ha UR. Natomiast wartość nadwyżki w przeliczeniu na osobę 
wzrastała wraz ze wzrostem obszaru gospodarstwa: od 9509 zł w pierwszej grupie gospodarstw  
do 168 578 zł w gospodarstwie > 50 ha UR. W tabeli 4 przedstawiono także wahania nadwyżki 
bezpośredniej w poszczególnych grupach obszarowych gospodarstw.  

 

Tabela 4.  
Poziom nadwyżki bezpośredniej z produkcji rolniczej, na tle obszaru UR i zainwestowania,  

w badanych gospodarstwach uczestniczących w programach PROW w zł na ha UR i na osobę  
w zależności od obszaru gospodarstwa 

Nadwyżka bezpośrednia Grupy 
obszarowe 
gospodarstw, 
ha 

Liczba 
gospo-
darstw

Powierzchnia 
UR, ha 

Wartość 
środków 
trwałych 
zł/ha UR 

Wskaźnik 
bonitacji 

Zatru-
dnienie zł / ha 

UR zł / osobę 

Efektywność 
środków 

trwałych * 

1,0–10,0 11 
5,11 

2,00–7,50 

15627 

0-29314 

24,50 

0,00-32,59 

27 

11-50 

1909 

492-3444

9509 

1040-23246 

0,39 

0,12-1,01 

10,01–20,0 13 
12,66 

7,48–18,00 

15373 

18851-
40846 

32,20 

20,88-55,36

11 

6-16 

3169 

1406-
16649 

28193 

10513-
114130 

0,47 

0,10-1,37 

20,1–50,0 5 
27,33 

21,76–37,87 

6751 

1002-12252

30,51 

23,86-48,51

7 

4-13 

2513 

821-5205

40210 

15546-82636 

0,58 

0,07-1,1 

> 50 1 
140,59 

140,59-140,59

11895 

11895-
11895 

59,28 

59,28-59,28

4 

4-4 

5945 

5945-
5945 

168578 

168578-
168578 

0,50 

0,50-0,50 

Średnio 30 
16,60 

2,00–140,59 

13913 

0-40846 

30,39 

0-59,28 

19 

4-50 

2692 

492-
16649 

28024 

1040-168578 

0,43 

0,07-1,37 

• zł środków trwałych / zł nadwyżki bezpośredniej 
 

Efektywność środków trwałych mierzona liczbą zł nadwyżki bezpośredniej na 1 zł wartości 
środków trwałych jest wysoka. Wskaźnik efektywności waha się od 0,39 do 0,58, średnio wynosi 
0,43. Z przeprowadzonej analizy ekonomicznej badanych gospodarstw wynika, że nie wszystkie 
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badane gospodarstwa rolne mają szansę dalszego rozwoju. Z badań Niewęgłowskiej [2005] wynika,  
że gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 40000-50000 złotych będą miały możliwość 
rozwoju zrównoważonego. W grupie badanych gospodarstw uczestniczących w PROW, jest ich tylko 
ok. 23 %. W mniejszych gospodarstwach rolnych, bariera ekonomiczna jest głównym powodem braku 
realizacji koniecznych inwestycji [Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, 2004]. 

 

Wnioski 

 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić niski i średni poziom 
zainwestowania badanych gospodarstw biorących udział w PROW w środki trwałe. 
Względnie niski był też poziom kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej i zwierzęcej, czyli 
niski poziom intensywności produkcji rolniczej.  

2. Omawiane gospodarstwa charakteryzowały się średnimi i niskimi wartościami przychodów  
(z nielicznymi wyjątkami) z produkcji rolniczej. Uzyskiwały niską i średnią wartość 
przychodów  
z produkcji roślinnej i zwierzęcej. Duża część przychodów (około 17%) stanowiły subwencje  
z PROW.  

3. Nadwyżka bezpośrednia gospodarstw, zarówno na ha UR jak i na osobę pełno zatrudnioną, 
kształtowała się na średnim i niskim poziomie. Jej wartość na ha UR zwiększała się wraz  
ze zwiększaniem się powierzchni gospodarstwa (z wyjątkiem gospodarstw z grupy 20,1-50,0 
ha), natomiast w przeliczeniu na osobę wzrastała w gospodarstwach o powierzchni 1-50 ha 
UR. Koszty produkcji rolniczej nie we wszystkich badanych gospodarstwach były 
rekompensowane dochodami z produkcji rolniczej w zadowalającym stopniu. 

4. Efektywność środków trwałych mierzona kwotą nadwyżki bezpośredniej (w zł) na 1 zł 
wartości środków trwałych była wysoka. Wskaźnik efektywności wahał się od 0,39 do 0,58, 
średnio 0,43.  

5. Nie wszystkie badane gospodarstwa rolne mają szansę dalszego rozwoju i koniecznych 
inwestycji. W badanej grupie takich gospodarstw było tylko ok. 23%. 
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Economic evaluation of farms participating in the agro-environmental programs in the years 
2004-2006 in the aspect of their development 

 
Abstract 

 
The study was conducted in 2007 with directed inquiry method, in 30 agricultural farms in 

mazowieckie province, specialised in livestock production based on own grasslands and 
participating in the Rural Development Program. Farms area ranged from 2.16 ha to182.03 ha 
(mean 19.69 ha), so that they were divided into 4 area groups: 1.0-10.0 ha; 10.1-20.0 ha; 20.1-50.0 
ha and >50.0 ha. The share of permanent grasslands was on average 53.79%. The crop structure 
was subordinated to production bulky feeds and feed grain (oats), cereal mixtures, triticale and 
barley. The mean share of cereals was 78.54%, root crops - 9.41% and legumes - 2.05%. On farms 
cattle, pigs, horses and poultry were kept. The highest livestock density per ha of arable land 
amounting on average 0.53 LU per ha of arable land was in farms from group 20-50 ha (0.78 LU). 

The both level of farms investment in fixed assets as a level of average direct cost of plant 
and animal production (low intensity of agricultural production) were low. The revenue from 
agricultural production was medium and low. The proportion of subsidies from the RDP was large 
(17%). Gross margin of farms, both per ha of AL as per full employed person, was on middle and 
low level. Its value per 1 ha of arable land was increasing with increase of farm surface (excluding 
farms from group 20.1-50.0 ha), while per capita - was increasing. The effectiveness of fixed 
assets was high. Efficiency ratio ranged from 0.39 to 0.58, average 0.43. Not all surveyed farms 
have a chance of further development and the necessary investment. In the examined group of 
such households was only about 23%. 
Keywords: crops structure, livestock density, gross margin, efficiency of fixed assets 
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Wpływ nasłonecznienia zbóż, od kwitnienia do pełnej dojrzałości, na 
plonowanie roślin oraz wykształcenie i jakość ziarna 

 

Eugeniusz Sójka, Mariusz Brzeziński 
 

Streszczenie 
 

Badania przeprowadzono na życie ozimym Dańkowskie Złote i Walet oraz pszenicy jarej 
odmiany Nawra i jęczmieniu browarnym Stratus. Doświadczenia polowe zlokalizowano w różnych 
rejonach woj. podlaskiego. Uprawę prowadzono zgodnie z ogólnie przyjętą agrotechniką. Siew żyta 
wykonano w pierwszej połowie września 2009 r, a zbóż jarych w pierwszej połowie kwietnia 2010 
roku. Do kwitnienia rośliny rosły w pełnym naturalnym oświetleniu dziennym. Wtedy na plantacjach 
wydzielono poletka o wymiarach 2 x 3 m2 i zróżnicowano oświetlenie osłaniając rośliny czarna folią. 
Rośliny zasłaniano: przez całą embriogenezę ich ziarniaków, podczas rozwoju endospermu, podczas 
intensywnego rozwoju zarodka i w czasie nalewania ziarniaków. Kontrolę stanowiły rośliny 
przebywające na pełnym oświetleniu dziennym. 

Po zbiorach określono wpływ zacieniania na plonowanie roślin. Największą depresję 
wyników wywołało ciągłe zacienianie i dalej (w kolejności malejącej), podczas tworzenia endospermu 
i  zarodka. Minimalnie (lub bez wpływu) obniżało plonowanie zacienianie w czasie nalewania ziarna. 
Zróżnicowane oświetlenie modyfikowało również stopień wykształcenia ziarniaków. Najmniejsze ich 
rozmiary stwierdzono przy ciągłym zacienianiu, mniejsze podczas tworzenia endospermu i zarodka  
a minimalne gdy ziarniaki intensywnie gromadziły materiały zapasowe. Zmniejszenie dopływu energii 
świetlnej powodowało także zmiany fizjologiczne. Wprawdzie ziarniaki wszystkich kombinacji 
odznaczały się wysoką wirulencją a ich szybkość i zdolność kiełkowania była bardzo wysoka, jednak 
dłuższe i wcześniejsze zacienianie bardziej ograniczało te wskaźniki żywotności niż ograniczenie 
dopływu światła w czasie nalewania ziarniaków. Dopływ energii świetlnej w czasie embriogenezy 
rzutował również na intensywność oddychania kiełkujących ziarniaków. Intensywniej kiełkowały 
ziarniaki drobne z roślin zacienianych dłużej i w dwu pierwszych etapach embriogenezy niż ziarniaki 
dorodne pochodzące z roślin zacienionych w jej trzecim etapie. Zróżnicowania te wynikały z większej 
liczby zarodków w jednostce masy u ziarna drobnego i mniejszej u lepiej wykształconego.  
Słowa kluczowe: zacienianie, plonowanie, zróżnicowanie ziarniaków 

 
Wstęp i cel badań 

 
Plony roślin określa ich wielkość (ilość) i jakość. Zależą one głównie od produktywności  

i produkcyjności roślin. Cechy te ściśle uzależnione są od genotypu i wpływu czynników 
środowiskowych. Stopień i efekt ich oddziaływania może być różny w czasie i przestrzeni oraz zależy 
od konkretnego układu różnorodnych powiązań kontrolujących i warunkujących procesy wzrostu  
i rozwoju [Górecki 2002]. 

Jednym z podstawowych czynników określających potencjalne i rzeczywiste plony roślin jest 
jakość materiału siewnego. Od jego cech genetycznych, morfologicznych, biochemicznych 
fizjologicznych zależy rozwój wyrosłych z niego roślin i ich właściwości fizjologiczne [Górecki 
2002]. Prace hodowlane i uprawowe zawsze mają na celu polepszenie wartości reprodukcyjnej nasion. 
Jednak nasiona zebrane nawet z jednolitych plantacji tworzą zróżnicowaną jakościowo populację, 
różniąc się morfologicznie (rozmiarami, kształtem, budową okryw), biochemicznie (różny układ 
białek, węglowodanów itp. oraz hormonów) i fizjologicznie (żywotnością i wigorem).  
To zróżnicowanie nasion (ziarniaków) zależy od aparatu genetycznego, wpływu materialnego oraz 
warunków środowiskowych i agrotechnicznych [Grzesiuk i Kulka 1981, 1988; Górecki 2002]. Rozwój 
nasion (embriogeneza) odbywa się na roślinie macierzystej, począwszy od zapłodnienia (powstania 
zygoty) aż do osiągnięcia przez nie dojrzałości. W czasie całej embriogenezy zachodzi ciągłe 
tworzenie nowych komórek, tkanek i organów oraz gromadzenie związków konstytucyjnych  
i zapasowych. Jednak nasilenie tych procesów, w czasie formowania i dojrzewania nasion nie jest 
jednakowe. Pozwala to na wyróżnienie w embriogenezie trzech wyraźnych etapów. Pierwszy  
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to intensywny rozwój endospermu, drugi to intensywny rozwój zarodka, trzeci to intensywne 
gromadzenie materiałów zapasowych. W procesie tworzenia ziarniaków wyróżnić można fazy ich 
dojrzałości: zieloną, mleczną, woskową i pełną. Tym etapom dojrzałości towarzyszy różne nasilenie 
syntezy związków fizjologicznie czynnych, kwasów nukleinowych, białek, stymulatorów  
i inhibitorów oraz substancji energetycznych i zapasowych [Grzesiu i Kulka, 1981 i 1988].  
W procesach formowania i dojrzewania ziarniaków zachodzi ciągła utrata wody od około 90% jej 
zawartości w czasie dojrzałości zielonej do kilku (lub kilkunastu) w czasie dojrzałości pełnej.  
Wraz z utratą wody rośnie w nasionach procentowa zawartość suchej masy.  

Stopień wpływów genetycznych, topofizjograficznych, klimatycznych, glebowych  
i agrotechnicznych, wpływających na rozwój i właściwości fizjologiczne ziarniaków zależy  
od natężenia czynnika, czasu jego trwania oraz od etapu embriogenezy. Jednym z głównych 
czynników klimatycznych, wpływających na życie całej rośliny jak i na rozwój nasion jest światło. 
Działanie jego warunkuje zarówno fotosyntezę jak i właściwości morfotyczne, biochemiczne  
i fizjologiczne roślin i rozwijających się na nich nasion. Spośród dopływającego do rośliny 
promieniowania na fotosyntezę idzie tylko jego znikoma część [Milthorpe 1979, Starck i in. 1995]. 
Większość zamienia się na ciepło i zdecydowanie wpływa na transpirację. Skład spektralny światła, 
czas jego działania i natężenie określa charakter fotoperiodyczny roślin oraz może wpływać  
na spoczynek i kiełkowanie nasion.  

Cel pracy – w podjętych doświadczeniach ograniczono się jedynie do wyjaśnienia wpływu 
nasłonecznienia i zacieniania zbóż (począwszy od pełni ich kwitnienia aż do pełnej dojrzałości 
ziarniaków) na ich plonowanie, wykształcenie ziarna i jego cechy fizjologiczne. 

 
Materiał i metodyka badań 

 
Badania wykonano na dwu populacyjnych odmianach żyta ozimego (starej Dańkowskie Złote 

i nowej Walet), pszenicy jarej odmiany Nawra i jęczmieniu browarnym Stratus. Doświadczenie 
polowe zlokalizowano w różnych rejonach woj. podlaskiego (okolice Suwałk, Moniek, Piątnicy  
i Jedwabnego). Uprawę roślin prowadzono zgodnie z ogólnie przyjętymi wymaganiami 
agrotechnicznymi. Siew żyta wykonano w pierwszej połowie września 2009 roku a zbóż jarych  
w pierwszej połowie kwietnia 2010 r. Do etapu kwitnienia rośliny rosły na pełnym naturalnym 
oświetleniu dziennym. Wtedy na plantacjach wydzielono poletka o wymiarach 2 x 3 m2 i od pełni 
kwitnienia zróżnicowano intensywność oświetlenia zacieniając rośliny czarną 0,5 mm folią rozpiętą  
na drewnianym stelażu o wysokości 2 metrów. Doświadczenie obejmowało następujące kombinacje: 

1. zacieniano rośliny przez całą embriogenezę (od pełni kwitnienia aż do pełnej dojrzałości 
ziarniaków) 

2. zacieniano rośliny podczas intensywnego rozwoju endospermu (od pełni kwitnienia przez 12 
dni)  

3. zacieniano rośliny w czasie intensywnego rozwoju zarodka (po zakończeniu rozwoju 
endospermu przez 12 dni) 

4. zacieniano rośliny podczas intensywnego gromadzenia materiałów zapasowych  
(po zakończeniu rozwoju zarodka do pełnej dojrzałości) 

5. kontrola – przez całą embriogenezę ziarniaków rośliny przebywały na pełnym oświetleniu 
dziennym. 
Po osiągnięciu przez ziarno pełnej dojrzałości wykonano sprzęt i z każdej kombinacji 

wybrano 100 dobrze wykształconych roślin. Próby te ważono i młócono co pozwoliło na oznaczenie 
plonów ziarna i słomy. Dalej ziarno frakcjonowano na sitach Vogla określając w ten sposób stopień 
wykształcenia ziarniaków i ich ilościowy udział w plonie. Cechy fizjologiczne ziarna badano  
w oparciu o jego żywotność i oddychanie. Żywotność oceniano szybkością i zdolnością kiełkowania 
oraz początkową intensywnością wzrostu kiełka. Kiełkowanie prowadzono na bibule, w szalkach 
Petriego, przy temperaturze 20ºC w trzykrotnym powtórzeniu. Ziarniaki zalewano wodą w ilości 
jednej trzeciej ich ciężaru. Intensywność oddychania mierzono po 4 dniach ich kiełkowania metodą 
miareczkową Boysen-Jenson z użyciem 0,02 M Ba(OH)2 i 0,02 M (COOH)2 i fenoloftaleiny.  
W takich stężeniach 1 cm3 Ba(OH)2 związany przez wydzielony podczas oddychania CO2 odpowiadał 
jego 0,22 mg. 
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Wyniki i ich omówienie 

 
Plonowanie badanych zbóż, niezależnie od lokalizacji doświadczeń, ściśle uzależnione było 

od ilości dopływającej do nich energii świetlnej (tab. 1). Ciągłe zacienianie roślin, od pełni kwitnienia, 
poprzez całą embriogenezę ziarna aż do jego pełnej dojrzałości, wywoływało największą depresję 
plonu ogólnego. Najwyższa było ona u pszenicy jarej i żyta Dańkowskie Złote, a najniższa u żyta 
Walet. Ograniczenie dopływu światła w czasie intensywnego formowania endospermu powodowało 
już znacznie mniejsze obniżenie, które było jeszcze niższe przy zacienianiu roślin podczas 
intensywnego rozwoju zarodka. Zacienianie w końcowej fazie embriogenezy, podczas intensywnego 
gromadzenia materiałów zapasowych wywoływało tylko niewielkie obniżenie plonu ogólnego a u żyta 
Walet nawet niewielki jego wzrost. Plony ziarna wykazały podobną prawidłowość jak plony ogólne 
jedynie u żyta Walet i pszenicy, przy zacienianiu w trzecim etapie embriogenezy były około 10% 
wyższe niż w kontroli w której rośliny nie były zacieniane. O podobnym wpływie zacieniania  
na plonowanie pszenicy ozimej donoszą również inni autorzy [Grabowski, Sójka, 1984]. 

Przytoczone w tabeli 1 dane wyraźnie świadczą o wpływie światła na fizjologię i biochemię 
procesów zachodzących w formujących się i dojrzewających ziarniakach na wielkość plonu praz jego 
właściwości. Oddziaływanie światła na te procesy uzależnione jest od czynników genetycznych  
i środowiskowych. Wpływ światła na plon i jakość nasion dokonuje się głównie za pośrednictwem 
fotosyntezy. Najsilniejszą depresję plonu roślin zacienianych od kwitnienia aż do pełnej dojrzałości 
ziarniaków wynika z obniżonej fotosyntezy [Starck i in. 1995].  

Zacienianie roślin prowadziło bowiem do obniżenia natężenia światła znacznie poniżej 
wysycenia, a przy słabej intensywności światła w łanie nawet do granic punktu kompensacyjnego, 
gdyż czarna folia zmniejszała natężenie światła o około 90%. W dni pochmurne dopływ promieni  
do liści w głąb łanu mógł więc być bardzo niski [Mithorpe 1979]. Nieco mniejszy spadek plonów przy 
zacienianiu podczas formowania endospermu był również wynikiem obniżonej fotosyntezy ale tylko 
w pierwszym etapie embriogenezy, po którym rośliny wracały na pełne oświetlenie. Depresja plonu  
w tej kombinacji była jednak znaczna, ponieważ brak dostatecznej ilości energii promienistej 
przypadał w czasie gdy rośliny były w pełnym rozkwicie i miały wysoką aktywność fotosyntetyczną. 
Mniejsze obniżenie plonu w czasie zacieniania podczas etapu intensywnego rozwoju zarodka 
tłumaczy się intensywną fotosyntezą od kwitnienia aż do sformowania endospermu, niezbyt długim 
okresem obniżonej fotosyntezy w czasie formowania zarodka i brakiem obniżenia fotosyntezy 
podczas nalewania ziarna. Małe obniżenie plonowania pod wpływem zacieniania podczas 
maksymalnego gromadzenia materiałów zapasowych wynikało z niskiej już wtedy aktywności 
fotosyntetycznej roślin. Wzrost zaś plonu ziarna w tej kombinacji u żyta Walet i pszenicy jarej mógł 
wynikać, z wywołanej przez zacienienie, obniżonej intensywności transpiracji, co mogło zapobiegać 
(przy obniżonej wilgotności gleby) zmniejszeniu fotosyntezy.  

Wykształcenie ziarniaków zależało również od zacienienia roślin w różnych etapach ich 
embriogenezy (tab. 2). Frakcjonowanie na sitach Vogla wykazało, że największą ilość najbardziej 
dorodnego ziarna wytworzyły rośliny nie zacieniane (jęczmień Stratus) lub zacieniane w czasie 
nalewania ziarniaków (Dańkowskie Złote, Walet, Nawra). Ograniczony dopływ energii promienistej 
przez cały okres formowania i dojrzewania ziarna powodował wytworzenie największej ilości 
pośladu, za wyjątkiem jęczmienia i żyta Walet, gdzie jego procent był bardzo niski. Podobnie  
u wszystkich zbóż frakcja ziarna najbardziej dorodnego była również niska. Jedynie u jęczmienia, 
niezależnie od czasu i etapu zacieniania procentowy jej udział we wszystkich kombinacjach  
był najwyższy.  

Przytoczone zróżnicowania, zależności i prawidłowości pozwalają na twierdzenie, że stopień 
wykształcenia ziarniaków, przy zacienianiu roślin w różnych etapach embriogenezy uzależniony był 
nie tylko od cech genetycznych ale również od promieniowania, które w pośredni lub bezpośredni 
sposób wpływało na aktywność genów, poziom i skład jakościowy fitohormonów, syntezę 
fizjologicznie czynnych i zapasowych białek oraz wytwarzanie innych związków, głównie zaś 
węglowodanów. O zależnościach takich donoszą również inni autorzy [Gausman i Quinsberg 1990, 
Mengel i in1985, Starck i in. 1995, Tezuka i in. 1993] wykazując wpływ promieniowania na procesy 
wzrostu, oddychania i fotosyntezy. U wielu gatunków roślin uprawnych małe napromieniowanie 
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wywołuje niski procent zawiązywanych owoców [Baevre 1990] lub zakłócenie wzrostu organów 
reprodukcyjnych. Wykazano to na pszenicy rosnącej w warunkach niskiego napromieniowania,  
co powodowało mniejsze wytworzenie komórek endospermu a w wyniku tego niższy plon ziarna 
[Shing, Jenner 1984]. W naszych badaniach wykazano, że zacienienie roślin w różnych etapach 
embriogenezy wpływało jedynie na wykształcenie ziarniaków różnicując (w obrębie kombinacji)  
ich ilościowy udział. Wielkość i rozkład tych zróżnicowań zależał od gatunku roślin i czasu 
zacienienia.  

Badania nad wpływem dopływu energii świetlnej do roślin w czasie formowania  
i dojrzewania ziarniaków na ich żywotność i początkowe tempo wzrostu kiełka wykazały, że u żyta 
ozimego zdolność kiełkowania ziarniaków różnych frakcji (dobrze i słabo wykształconych) była 
podobna, bardzo wysoka i w zasadzie nie zależała od etapu zacieniania roślin. Wyników tych  
w opracowaniu nie zamieszczono ze względu na brak wyraźnych zróżnicowań. Natomiast u zbóż 
jarych wyniki szybkości, zdolności kiełkowania oraz intensywność początkowego wzrostu kiełka 
obrazują dane tab. 3. Wynika z nich, że ziarniaki wszystkich kombinacji odznaczały się wysoką 
wirulencją. Ich szybkość i zdolność kiełkowania była bardzo wysoka a najbardziej obniżało ją ciągłe 
zacienianie roślin od kwietnia aż do pełnej dojrzałości (16%, 10%). Nieco mniejsze ograniczenie tych 
wskaźników powodowało ograniczenie dopływu światła w czasie tworzenia endospermu (10%, 6%)  
a jeszcze mniejsze w fazie tworzenia zarodka (6%). Najwyższe wskaźniki kiełkowania miało ziarno 
kontrolne z roślin przebywających na pełnym oświetleniu lub zacienianych w fazie intensywnego 
gromadzenia materiałów zapasowych (minimalnie niższe niż kontrolne).  

Podobne prawidłowości stwierdzono badając intensywność początkowego wzrostu kiełka. 
Najbardziej ograniczało wzrost ciągłe zacienianie a najmniej ciągłe oświetlenie i jego ograniczenie  
w fazie nalewania ziarniaków. U pszenicy bardziej hamował wzrost kiełka niedobór światła w fazie 
tworzenia endospermu a u jęczmienia podczas tworzenia zarodka. 

Należy przyjąć, że omówione zróżnicowanie wskaźników żywotności ziarniaków, 
prawdopodobnie nie wynikały z ograniczenia fotosyntezy przez zacienianie a z jego wpływu  
na procesy morfogenetyczne i biochemiczne modyfikując jakościowy i ilościowy skład fitohormonów 
i ich oddziaływanie na ekspresję genów kontrolujących embriogenezę [Górecki 2002]. Potwierdzenie 
tego poglądu może dać analiza wzrostu, rozwoju i plonowanie roślin potomnych wyrosłych  
z ziarniaków formujących się w różnych warunkach przemieszczania.  

Oddychanie kiełkujących ziarniaków może być istotnym wskaźnikiem ich żywotności  
i wigoru [Grzesiuk, Kulka 1988, Górecki 2002]. Proces ten dostarcza organizmowi energii chemicznej 
i pośrednich metabolitów potrzebnych do licznych reakcji syntezy. Końcowe etapy utleniania 
substratów oddechowych zachodzą w mitochondriach, których podstawową funkcją jest produkcja 
ATP. Stwierdzono, że intensywność oddychania zarodka jest kilkakrotnie większa (więcej mają 
mitochondriów) niż oddychanie bielma. Również ziarno drobne w przeliczeniu na masę oddycha 
intensywniej (więcej zarodków) niż drobne (mniej zarodków).  

Wyniki badań intensywności oddychania kiełkujących zarodków przedstawiono w tab. 4.  
W zasadzie potwierdzają one dane literaturowe, szczególnie przy przeliczaniu intensywności 
oddychania na świeżą masę ziarniaków. Ziarno najdrobniejsze (tab. 1 MTN i tab.2 ) pochodzące  
z roślin zacienionych przez całą embriogenezę oddychało najbardziej intensywnie a najmniej z roślin 
w pełni oświetlanych. Pośrednie natężenie oddychania notowano u roślin zacienianych w fazie 
tworzenia endospermu, zarodka i gromadzenia materiałów zapasowych. Powyższe wskazuje,  
że ziarniaki tych kombinacji miały dobrze wykształcone mitochondria i sprawny aparat oddechowy. 
Wydaje się, że zróżnicowanie oddychania ziarna wszystkich kombinacji wynikać mogło z różnego 
wykształcenia, odmiennego składu fitohormonów, enzymów i związków zapasowych.  
Najniższe natężenie oddychania ziarniaków, które dojrzewały w warunkach naturalnego oświetlenia 
mogło być również spowodowane trudniejszym i dłuższym rozkładem wysokocząsteczkowych 
substratów na niskocząsteczkowe związki łatwiej utleniane w procesie dysymilacji. Nie stwierdzono 
również prostych zależności pomiędzy kiełkowaniem ziarna i jego oddychaniem. Na zróżnicowanie 
oddychania ziarniaków mogła wpływać zdolność ich pęcznienia zależna w dużym stopniu od ich 
składu chemicznego.  
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Wnioski 
 

Okresowe zacienianie roślin od pełni ich kwitnienia aż do pełnej dojrzałości pozwala na 
wyciągnięcie następujących wniosków: 

1. Ograniczenie dopływu energii świetlnej w czasie całej embriogenezy lub w czasie jej etapów 
(tworzenia endospermu, zarodka i nalewania ziarniaków) powoduje obniżenie plonowania 
roślin. 

2. Depresja plonowania zależy od embriogenezy w której zacieniano rośliny. Zacienianie ciągłe 
wywołuje największy spadek plonu, mniejsze czasie tworzenia endospermu i zarodka  
i minimalnie (lub jego brak) w czasie nalewania ziarniaków. 

3. Stopień wykształcenia ziarniaków ściśle zależy od dopływu energii świetlnej podczas etapów 
ich embriogenezy.  

4. Dopływ światła do roślin w czasie embriogenezy ziarniaków i ich wykształcenie warunkują 
kiełkowanie ziarna i tempo początkowego wzrostu kiełka. 

5. Zróżnicowanie intensywności oddychania kiełkujących ziarniaków zależy w większym 
stopniu od ich wykształcenia niż od dopływu światła w czasie ich formowania i dojrzewania.  
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Tabela 1.  
Wpływ warunków świetlnych na plonowanie 

Plon 100 roślin 
ogólny ziarna słomy Odmiana Kombinacja – 

zacienianie w czasie g % g % g % 

MTN 
(g) 

Dańkowskie 
Złote 

1. przez całą embriogenezę 
2. tworzenie endosperm 
3. tworzenie zarodka 
4. nalewanie ziarna 
5. kontrola – pełne nasłonecznienie 

160,0 
203,4 
232,6 
309,8 
396,3 

40 
51 
59 
78 
100 

109,5 
102,0 
106,2 
166,7 
170,8 

64 
60 
62 
98 
100 

50,5 
101,4 
126,4 
143,1 
225,5 

22 
45 
56 
63 
100 

40,7 
41,4 
41,8 
45,6 
48,3 

Walet 1. przez całą embriogenezę 
2. tworzenie endosperm 
3. tworzenie zarodka 
4. nalewanie ziarna 
5. kontrola – pełne nasłonecznienie 

301,0 
300,0 
314,0 
354,0 
318,0 

95 
94 
99 
111 
100 

125,1 
130,8 
133,2 
152,2 
133,1 

94 
98 
100 
114 
100 

175,9 
169,2 
180,8 
201,8 
184,9 

95 
92 
98 
109 
100 

 

Nawra 1. przez całą embriogenezę 
2. tworzenie endosperm 
3. tworzenie zarodka 
4. nalewanie ziarna 
5. kontrola – pełne nasłonecznienie 

168,3 
393,5 
441,0 
509,7 
510,6 

33 
77 
86 
99 
100 

40,0 
50,9 
67,2 
121,4 
108,8 

37 
47 
62 
111 
100 

128,3 
342,5 
373,8 
382,2 
401,7 

40 
85 
93 
97 
100 

 

Stratus 1. przez całą embriogenezę 
2. tworzenie endosperm 
3. tworzenie zarodka 
4. nalewanie ziarna 
5. kontrola – pełne nasłonecznienie 

193,6 
237,2 
257,0 
277,2 
305,8 

63 
78 
84 
91 
100 

180,1 
176,9 
190,9 
214,7 
223,6 

81 
79 
85 
96 
100 

13,6 
50,4 
66,2 
62,7 
82,2 

17 
61 
80 
76 
100 

40,9 
41,4 
42,2 
42,8 
45,1 

 

Tabela 2.  
Wpływ zacieniania na wykształcenie ziarniaków 

Dańkowskie Złote Walet Nawra Status 

Kombinacja 
Frakcja 
ziarna 

o Ø mm 

Masa 
frakcji 

g 
% 

Masa 
frakcji 

g 
% 

Masa 
frakcji 

g 
% 

Masa 
frakcji 

g 
% 

1 2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

46,73 
34,95 
24,09 
3,73 

Σ 109,50 

43 
32 
22 
3 

100 

14,10 
20,00 
82,50 
8,50 

Σ 125,10 

11 
16 
66 
7 

100 

17,54 
4,15 
16,32 
2,00 

Σ 40,01 

44 
10 
41 
5 

100 

5,32 
6,80 
41,40 

126,60 
Σ 180,10 

3 
4 
23 
70 
100 

2 2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

20,30 
42,58 
30,30 
8,20 

Σ 101,98 

20 
42 
30 
8 

100 

5,48 
19.03 
96,43 
9,86 

Σ 130,80 

4 
15 
74 
7 

100 

15,17 
8,12 
24,99 
2,67 

Σ 50,95 

30 
16 
49 
5 

100 

1,39 
1,75 
11,33 
32,24 

Σ 176,00 

3 
4 
24 
69 
100 

3 2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

21,68 
26,59 
35,57 
22,31 

Σ 106,15 

20 
25 
34 
21 
100 

2,00 
13,23 

105,72 
12,27 

Σ 133,22 

2 
10 
79 
9 

100 

15,15 
8,70 
40,66 
2,71 

Σ 67,22 

23 
13 
60 
4 

100 

2,60 
4,50 
50,60 

133,11 
Σ 190,90 

1 
3 
26 
70 
100 

4 2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

27,47 
32,74 
78,34 
28,15 

Σ 166,70 

16 
20 
47 
17 
100 

5,81 
18,10 

110,70 
18,25 

Σ 152,23 

4 
12 
72 
12 
100 

14,48 
10,15 
77,56 
19,26 

Σ 121,45 

12 
8 
64 
16 

100 

1,52 
2,24 
52,10 

158,80 
Σ 214,70 

1 
2 
24 
73 
100 

5 2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

14,30 
27,27 
97,67 
31,73 

Σ 170,80 

8 
16 
57 
19 
100 

4,50 
12,63 

107,34 
8,58 

Σ 133,05 

3 
9 
75 
13 
100 

10,62 
5,85 
76,19 
16,19 

Σ 108,85 

10 
5 
70 
15 

100 

0,20 
0,70 
56,10 

166,70 
Σ 223,60 

>1 
>1 
25 
74 
100 

 



          Wpływ nasłonecznienia zbóż, od kwitnienia do pełnej dojrzałości, na plonowanie …              269 
 

 

 
 

Tabela 3.  
Kiełkowanie i intensywność wzrostu kiełka* 

% kiełkujących ziarniaków po miesiącu przechowywania 

Odmiana Kombinacja szybkość 
kiełkowania 

(energia) 

zdolność 
kiełkow

ania 
długość kiełka w mm 

Nawra 1 
2 
3 
4 
5 

84 
90 
94 
96 
98 

88 
94 
94 
97 
98 

50 
54 
61 
65 
67 

Stratus 1 
2 
3 
4 
5 

64 
80 
68 
84 
88 

76 
88 
76 
92 
96 

60 
70 
55 
65 
85 

 
* - Szybkość kiełkowania pszenicy oznaczono po 4 dniach a zdolność po 8, szybkość kiełkowania 

jęczmienia oznaczono po 4 dniach a zdolność po 7, długość kiełka określono jak zdolność 
kiełkowania  

 
 

Tabela 4.  
Intensywność oddychania ziarniaków 

Intensywność oddychania 
po 4 dniach kiełkowania 

w mg CO2 na Odmiana Kombinacja

Powietrznie 
sucha masa 

50 ziarniaków 
g 

Świeża masa 
50 ziarniaków 

po 4 dniach 
kiełkowania 

g 50 ziarniaków 1 g ś.m. 

Dańkowskie Złote 1 
2 
3 
4 
5 

1,84 
1,80 
1,90 
2,02 
2,15 

4,26 
3,54 
5,56 
3,92 
5,08 

2,13 
1,65 
2,20 
2,19 
2,04 

0,50 
0,47 
0,40 
0,56 
0,40 

Walet 1 
2 
3 
4 
5 

1,84 
1,90 
1,93 
1,99 
1,97 

4,32 
4,65 
4,58 
4,42 
4,40 

2,64 
3,61 
3,21 
2,95 
2,51 

0,61 
0,78 
0,70 
0,63 
0,57 

Nawra 1 
2 
3 
4 
5 

0,58 
1,25 
1.03 
1,64 
1,61 

2,00 
3,66 
2,63 
3,92 
3,74 

5,06 
6,60 
5,94 
6,60 
5,50 

2,53 
1,80 
2,26 
1,68 
1,47 

Stratus 1 
2 
3 
4 
5 

2,02 
1,94 
2,09 
1,80 
2,11 

4,93 
4,70 
4,50 
4,55 
4,50 

6,75 
7,75 
5,26 
6,32 
4,78 

1,37 
1,65 
1,17 
1,39 
1,06 

 
 



E. Sójka, M. Brzeziński 

 

270

Influence of cereal insolation on plant yielding as well as  filling ang quality of grain from  
flowering to the height of maturity 

 
Abstract 

 
Dańkowskie Złote and Walet varieties of winter rye, Nawra variety of spring wheat and 

Stratus variety of   malting barley  were researched. The field experiment was located in different 
regions of Podlaski Voivodship. The crops were organized according to generally accepted 
agritechnology. The rye was sown in the first part of September 2009 while spring cereals -in the first 
part of April 2010.The plants were growing  in natural day lightening up to April. Then the pole with 
dimension of 2 x 3 m2   was separated and lightening which shade the plants with black sheet was 
varied. The plants were shaded during embryogenesis of their kernels, endosperm development,  
intense embryo development and kernel filling .The plants in natural day lightening were control 
objects. 

The impact of shading on plant yielding was defind after harvesting. Constant shading had the 
weakest result and  then (in the descending sequence) during endosperm and embrio  forming. Shading 
during  kernel filling decreased yielding at the minimum (or without influence). Diverse lightening 
had also an impact on the level of kernel filling . The smallest size was estimated during constant 
shading while a smaller one during endosperm and embrio forming .As for minimal size, it was 
estimated when kernels accumulate reserve materials. A decrease in luminous energy inflow also 
resulted into physiological changes. The kernels of all the combinations had high virulence and their 
ability to germinate was high ,admittedly. On the other hand, longer and earlier shading limited those 
indicators of vitality more than restrictions of light inflow during kernel filling. Luminous energy 
inflow during  embryogenesis had also an impact on intensity of germinating kernel breathing. Tiny 
kernels of the plants which were shaded longer and during two of the first stages germinated more 
intesively than fully-grown kernels from the plants which were shaded at the third stage.The diversity  
was due to a larger number of embryos per mass unit of a tiny kernel and a smaller number as for a 
better filled kernels. 
Key words: shading  yielding, kernel diversity 
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Następczy wpływ oświetlenia żyta w fazie formowania ziarniaków na 
fizjologię i plonowanie wyrosłych z nich roślin 

 
Eugeniusz Sójka, Mariusz Brzeziński 

 
 

Streszczenie 
 

W doświadczeniu polowym badano, jaki wpływ następczy na wschody polowe, zimowanie, 
przebieg faz wzrostowych i rozwojowych oraz plonowanie wywiera oświetlenie roślin podczas 
formowania i dojrzewania ich ziarniaków. Badania przeprowadzono na życie ozimym odmiany 
Dańkowskie Złote i Walet. Do zróżnicowania oświetlenia posłużyło zacienianie roślin czarną 0,5 mm 
folią. Materiałem siewnym było ziarno pochodzące z roślin zacienianych w czasie: od pełni kwitnienia 
do pełnej dojrzałości (przez całą embriogenezę), intensywnego formowania endospermu, 
intensywnego rozwoju zarodka, intensywnego gromadzenia materiałów zapasowych,  
nie zacienianych, stanowiących kontrolę. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono,  
że zróżnicowanie oświetlenia roślin macierzystych w czasie formowania i dojrzewania ich ziarniaków 
wywiera następczy wpływ na wschody polowe i plonowanie roślin potomnych. Natomiast nie zależy 
od niego zimotrwałość i przebieg faz rozwojowych roślin. Skalę oddziaływania warunkuje długość 
zacieniania i etap embriogenezy ziarniaków. 
Słowa kluczowe: zacienianie, wpływ następczy, wzrost i plonowanie 

 
Wprowadzenie i cel badań 

 
Plonowanie zbóż należy od czynników wewnętrznych (genotypu, wigoru, materiału 

siewnego), klimatycznych i agrotechnicznych. Wzrost, rozwój i plonowanie roślin jest wypadkową 
tych czynników. Ich optymalizacja umożliwić może uzyskanie najwyższego plonu, najbardziej 
zbliżonego do potencjalnych możliwości plonowania konkretnych odmian [Górecki, Grzesiuk 2002]. 
Przedstawione opracowanie dotyczy tylko jakości materiału siewnego, będącego jednym  
z kluczowych czynników warunkujących wzrost, rozwój i plonowanie roślin. Wartość siewną określa 
wigor, który w dużym stopniu zależy od cech genetycznych i materialnych. Cechy te kształtują się  
w konkretnych (i różnych) warunkach klimatycznych i środowiskowych podczas formowania  
i dojrzewania nasion [Grzesiuk i Kulka 1981 i 1988]. Większy wigor materiału siewnego zapewnia 
lepszy wzrost i plonowanie roślin nawet w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Spośród 
wielu czynników wpływających na formowanie się i dojrzewanie oraz wielkość plonu i jego jakość 
ma światło [Sójka, Brzeziński 2011]. Energię promienistą dopływającą do roślin stanowi światło 
widzialne i niewidzialne [Milthorpe i in. 1972, Starck i in. 1995]. Dla procesów 
fotomorfogenetycznych istotne jest światło absorbowane przez fitochromy (0-4%). W fotosyntezie, 
która najbardziej wpływa na produkcję biomasy uczestniczy światło widzialne niebieskie i fioletowe 
oraz czerwone (21-46% promieniowania). Najwyższy poziom fotosyntezy ma miejsce przy pełnym 
wysyceniu światłem, najniższy przy punkcie kompensacyjnym. W letni słoneczny dzień natężenie 
światła około dziesięciokrotnie przewyższa poziom światła potrzebnego do osiągnięcia punktu 
kompensacyjnego. Jednak już niskie chmury lub zacienianie czarną folią spowodować może spadek 
natężenia światła poniżej punktu wysycenia (spadek o 90%), a w łanie, zwłaszcza w jego dolnych 
partiach może zbliżyć go do punktu kompensacyjnego. Z dopływającej do roślin energii promienistej 
na fotosyntezę przypada zaledwie 1 do 3% a pozostała pochłonięta energia promienista zamienia się 
na ciepło i najbardziej wpływa na transpirację. 

U zbóż dopływ światła do roślin, od początku ich kwitnienia oraz podczas formowania  
i dojrzewania nasion zdecydowanie wpływa na wysokość plonowania, wykształcenie i cechy 
fizjologiczne ziarniaków [Grabowski, Sójka 1984; Sójka, Brzeziński 2011]. Celem przeprowadzonych 
badań było określenie następczego wpływu zacieniania żyta podczas formowania i dojrzewania 
ziarniaków na fizjologię i plonowanie wyrosłych z nich roślin. 
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Materiał i metodyka badań 
 

Badania wykonano w 2010 i 2011 roku na życie odmiany Dańkowskie Złote (zarejestrowana 
w 1918 roku ) i Walet (zarejestrowana w 1999 roku. Doświadczenia polowe przeprowadzono  
w gminie Zambrów w miejscowości Nagórki Jabłoń na glebie brunatnej klasy IV. Zyto uprawiano 
zgodnie z przyjętymi zasadami agrotechniki. Na polu wydzielono (dla każdej odmiany) pięć poletek  
o wymiarach 2 x 3 m2, na których 20.09.2010 roku dokonano siewu punktowego 200 ziarniaków  
w odstępach 3 cm, przy 12,5 cm rozstawie rzędów. 

Doświadczenie obejmowało pięć wariantów. Materiałem siewnym były ziarniaki ze zbioru 
2010 roku, które formowały się i dojrzewały (na roślinach macierzystych) w różnych warunkach 
oświetlenia, w czasie ich embriogenezy [Sójka, Brzeziński 2011]. Kombinacje stanowiły rośliny 
wyrosłe z ziarniaków zacienianych czarną folią: 

1. przez całą embriogenezę 
2. intensywnego formowania endospermu 
3. intensywnego rozwoju zarodka 
4. intensywnego gromadzenia materiałów zapasowych 
5. nie zacienianych, stanowiących kontrolę. 
W doświadczeniu ściśle rejestrowano przebieg faz wzrostowych i rozwojowych roślin. 

Oznaczono terminy wschodów i krzewienia. Przed zimą i wiosną po ruszeniu wegetacji ustalono stan 
liczbowy roślin. Było to podstawą oceny ich zimotrwałości. Dalej aż do końca wegetacji rejestrowano 
daty strzelania w źdźbło, kłoszenia i kwitnienia oraz fazy dojrzałości ziarna. Po zbiorze (19 sierpień 
2011r. ) i dosuszeniu plonu poddano go analizie wagowej na podstawie której ustalono wielkość plonu 
ogólnego, ziarna i słomy. 

 
Wyniki i ich omówienie 

 
Warunki meteorologiczne w czasie trwania doświadczenia przedstawiono w tab. 1.  

We wrześniu, październiku i listopadzie były one korzystne dla wschodów i krzewienia roślin. 
Występujące na początku grudnia ochłodzenie przyczyniło się do zahamowania procesów życiowych  
i wejście roślin w stan zimowego spoczynku. Notowane w pierwszej dekadzie stycznia spadki 
temperatury dochodzące nawet do -23ºC, dzięki pokrywie śnieżnej nie spowodowały nadmiernego 
wychłodzenia wierzchniej warstwy gleby. Wzrost temperatury powietrza w drugiej połowie stycznia 
był niekorzystny dla wegetacji żyta osłabiając spoczynek i odporność roślin.  

Podobnie niekorzystne było krótkotrwałe ocieplenie na przełomie lutego i marca, po którym 
nastąpił znaczny spadek temperatury powietrza dochodzący przy powierzchni gleby do - 20ºC. Wzrost 
temperatury w końcu marca spowodował przerwanie spoczynku roślin i wznowienie ich wegetacji. 

We wszystkich kombinacjach wschody zanotowano 11.10.2010 r. Uzależnione były one  
w znacznym stopniu od warunków świetlnych jakie panowały w czasie formowania i dojrzewania 
materiału siewnego. Laboratoryjna ocena zdolności ich kiełkowania była bardzo wysoka a warunki 
świetlne tylko nieznacznie ja modyfikowały [Sójka, Brzeziński 2011]. Miały one jednak duży wpływ 
na wschody polowe (tab. 2). Uzyskane wyniki wskazują, że najgorsze były one u ziarniaków,  
które w czasie formowania endospermu i zarodka miały mniejszy dopływ energii świetlnej. Podobne, 
ale nieznacznie niższe obniżenie wschodów polowych powodowało zacienianie roślin przez cały etap 
embriogenezy ziarniaków. Natomiast najwyższy procent wschodów polowych dawały ziarniaki 
formujące się na pełnym naturalnym oświetleniu oraz zacieniane w fazie intensywnego gromadzenia 
materiałów zapasowych. Należy przyjąć, że różnica między laboratoryjną zdolnością kiełkowania  
i wschodami polowymi wynikała z różnego wigoru ziarniaków i ich wirulencji. Czynnik świetlny 
wpływał bowiem w dużym stopniu na wykształcenie, cechy fizjologiczne i skład chemiczny 
ziarniaków, o czym szeroko donosi literatura [Grzesiuk, Kulka 1988]. 

Żyto wprawdzie wśród zbóż należy do gatunku najbardziej mrozoodpornego i wysokiej 
zimotrwałości, ale jest bardzo podatne na wyprzenie. Mała ilość opadów śnieżnych i częsty brak 
pokrywy śnieżnej (tab. 1) przeciwdziałał tworzeniu się pleśni śniegowej i działaniu innych 
szkodliwych czynników. W warunkach doświadczenia wyższą zimotrwałością odznaczało się żyto 
Dańkowskie Złote zimujące w 100% i niższą żyto Walet (tab. 3). Być może odmiana Walet, w czasie 
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zimowej odwilży uległa większemu rozhartowaniu, a przy ponownych ochłodzeniach traciła więcej 
energii na utrzymanie przy życiu struktur komórkowych. Ogólnie należy przyjąć, że warunki 
oświetlenia w czasie formowania i dojrzewania ziarniaków nie miały żadnego wpływu  
na zimotrwałość wyrosłych z nich roślin.  

Przebieg faz rozwojowych również nie zależał od badanych uwarunkowań. Stwierdzono 
bowiem, że rośliny wszystkich kombinacji wchodziły w jednakowym czasie we wszystkie fazy 
wzrostu i rozwoju.  

Fizjologiczna jakość materiału siewnego, wywołana zacienianiem roślin macierzystych,  
w czasie formowania i dojrzewania ziarniaków znalazła jednak swoje odbicie w plonowaniu 
wyrosłych z nich roślin. Dane te przedstawia tabela 4. Wynika z nich, że wysokość plonu ściśle 
zależała od warunków świetlnych w jakich formował się materiał siewny. Stwierdzono, że najwyższy 
plon ogólny, u obu badanych odmian, wydały rośliny wyrosłe z ziarniaków, które przez cały okres ich 
embriogenezy formowały się i dojrzewały w warunkach pełnego oświetlenia. Najniższy był on 
natomiast u odmiany Dańkowskie Złote, gdy ziarniaki rozwijały się w ciągłym zacienianiu.  
U żyta Walet plon ogólny był najniższy przy zacienianiu podczas tworzenia endospermu i w czasie 
intensywnego wzrostu zarodka. Ograniczenie dopływu światła w czasie intensywnego gromadzenia 
materiałów zapasowych w minimalnym stopniu obniżało plonowanie u żyta Dańkowskie złote  
a u odmiany Walet podnosiło (plon ogólny) o 8%. Plony ziarna w zasadzie podlegały podobnemu 
zróżnicowaniu, z tym że były one najniższe u roślin wyrosłych z ziarniaków, które w czasie całej 
embriogenezy miały najniższy dostęp światła oraz u żyta zacienianego w czasie tworzenia 
endospermu i zarodka. Zacienianie w końcowej fazie wegetacji roślin, podczas nalewania ziarniaków, 
u żyta Walet prawie nie obniżało plonów ziarna, które u Dańkowskiego Złotego zmniejszało się  
aż o 18%. Spośród badanych zbóż bardziej wrażliwa na warunki świetlne była odmiana Walet,  
u której następczy wpływ zacieniania ciągłego oraz w czasie formowania endospermu i zarodka 
powodował depresję plonu ziarna o 37%, niż Dańkowskie Złote gdzie wynosiła ona 20-29%. 

Przedstawione powyżej prawidłowości w plonach ogólnych i plonach ziarna były wynikiem 
następczego wpływu warunków świetlnych w jakich przebywały rośliny macierzyste podczas 
wytwarzania ziarniaków. Zależności takich nie obserwowano analizując w poszczególnych 
kombinacjach udział plonu ziarna w plonie głównym (tab. 4). Był on zbliżony u obu odmian i wahał 
się w granicach 43-51%. Wskazuje to, że zacienianie jak i pełne oświetlenie dzienne nie miało u roślin 
potomnych wpływu na fazy rozwojowe i czas ich trwania.  

W literaturze brak jest opracowań dotyczących następczego wpływu oświetlenia roślin 
macierzystych podczas wytwarzania ziarniaków na fizjologię i plonowanie wyrosłych z nich roślin. 
Badania takie prowadzili tylko nieliczni autorzy [Grabowski, Sójka 1984], badając pszenicę ozimą 
odmiany Grana. W cytowanych doświadczeniach czynnikiem wpływającym na jakość wytwarzanych 
ziarniaków było zacienianie roślin od zapłodnienia do pełnej dojrzałości ziarna oraz od zapłodnienia 
do wczesnej dojrzałości woskowej (w badaniach własnych odpowiada to fazie intensywnego 
tworzenia endospermu i zarodka) a także od wczesnej dojrzałości woskowej do pełnej dojrzałości 
ziarna (odpowiada to fazie intensywnego gromadzenia materiałów zapasowych). Wyniki doświadczeń 
cytowanych autorów są bardzo zbieżne z badaniami własnymi nad żytem. Autorzy ci stwierdzili 
istotny spadek plonów w roślin wyrosłych z ziarniaków, które formowały się w warunkach 
zacieniania. Im później następowało ograniczenie dopływu światła i im krócej ono trwało tym 
depresja plonowania roślin potomnych była niższa. Zacienianie nie wpływało także na żywotność  
i przebieg faz rozwojowych u roślin potomnych. Stwierdzono natomiast, że zacienianie wydatnie 
ograniczało zawartość skrobi w ziarniakach. Czynnik ten wykazał działanie następcze, bowiem rośliny 
wyrosłe z ziarniaków o niskiej zawartości skrobi miały obniżony jej poziom u roślin potomnych. 

 
Wnioski 

 
1. Warunki oświetlenia roślin macierzystych w czasie formowania i dojrzewania ziarniaków 

wykazują następcze działanie na fizjologię i plonowanie wyrosłych z nich roślin. 
2. Dopływ energii świetlnej do formujących się ziarniaków w znacznym stopniu oddziałuje na 

ich późniejsze wschody polowe. Ograniczenie dostępu światła pogarsza je. 
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3. Zimotrwałość żyta nie jest uzależniona od czynnika świetlnego działającego podczas 
wytwarzania materiału siewnego  

4. Przebieg faz wzrostowych i rozwojowych roślin potomnych nie zależy od dopływu energii 
świetlnej do roślin macierzystych w czasie gdy wytwarzają one ziarniaki. 

5. Dostęp światła do roślin w czasie formowania ziarniaków ma duży wpływ na wysokość 
plonowania wyrosłych z nich roślin. 

6. Skala oddziaływania czynnika świetlnego w czasie formowania ziarna na wschody polowe 
oraz wysokość plonów wyrosłych z nich roślin zależy od czasu zacieniania i etapu 
embriogenezy.  
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Tabela 1.  
Warunki pogodowe w czasie wegetacji roślin 

Wyszczególnienie Średnia miesięczna  
temperatura powietrza w ºC 

Średnie miesięczne  
sumy opadów w mm

Wrzesień 
Październik 
Listopad 
Grudzień 
Styczeń 
Luty 
Marzec 
Kwiecień 
Maj 
Czerwiec 
Lipiec 
Sierpień 

12,3 
6,0 
5,5 
-5,3 
-0,6 
-3,4 
3,1 
10,3 
13,6 
17,8 
18,4 
17,0 

90,1 
14,0 
85,2 
49,4 
30,7 
26,1 
20,4 
32,1 
52,9 
66,5 
180,3 
53,8 

 
 



                           Następczy wpływ oświetlenia żyta w fazie formowania ziarniaków …                     275 
 

 

Tabela 2.  
Wschody polowe roślin w % wysianych ziarniaków 

Kombinacja – z ziarniaków 
zacienionych w czasie: Dańkowskie Złote Walet 

1. całej embriogenezy 
2. tworzenia endospermu 
3. intensywnego rozwoju zarodka 
4. intensywnego gromadzenia zapasów 
5. nie zacienianych - kontrola 

64 
62 
63 
81 
73 

74 
69 
68 
83 
88 

 
Tabela 3.  

Stan liczbowy roślin w szt. na poletku 
Dańkowskie Złote Walet Kombinacja – z ziarniaków 

zacienionych w czasie: Przed 
zimą 

Wiosną po 
ruszeniu 
wegetacji 

Przed 
zimą 

Wiosną po 
ruszeniu 
wegetacji 

1. całej embriogenezy 
2. tworzenia endospermu 
3. intensywnego rozwoju zarodka 
4. intensywnego gromadzenia zapasów 
5. nie zacienianych - kontrola 

127 
123 
125 
161 
146 

127 
123 
125 
161 
146 

154 
139 
144 
171 
183 

147 
133 
135 
166 
176 

 
Tabela 4.  

Wpływ warunków świetlnych na plonowanie 
Plon 100 roślin 

ogólny ziarna słomy 
Odmiana Kombinacja – z ziarniaków 

zacienionych w czasie: 
g % 

kont
roli 

g % 
kont
roli 

g % 
kont
roli 

% udział 
ziarna  
w plonie  
ogólnym 

Dańkowskie  
Złote 

1. całej embriogenezy 
2. tworzenia endospermu 
3. intensywnego rozwoju 

zarodka 
4. intensywnego 

gromadzenia zapasów 
5. nie zacienianych - 

kontrola 

495 
539 
552 

 
589 

 
722 

69 
75 
76 
 

82 
 

100 

235 
230 
260 

 
265 

 
325 

72 
71 
80 
 

82 
 

100 

260 
309 
292 

 
324 

 
397 

65 
78 
74 
 

82 
 

100 

47 
43 
47 
 

45 
 

45 

Walet 1. całej embriogenezy 
2. tworzenia endospermu 
3. intensywnego rozwoju 

zarodka 
4. intensywnego 

gromadzenia zapasów 
5. nie zacienianych - 

kontrola 

393 
377 
376 

 
573 

 
528 

74 
71 
71 
 

108 
 

100 

171 
172 
168 

 
266 

 
272 

63 
63 
62 
 

98 
 

100 

222 
204 
209 

 
241 

 
257 

86 
79 
81 
 

94 
 

100 

44 
46 
48 
 

48 
 

51 
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The followed impact of  rye lighting  in the phase of kernel forming  on physiology and yielding  
of the  plants  grown from them 

 
Abstract 

 
The  field experiment  concerned which followed impact  on field emergence, wintering, 

sequence of growth  and development phases  as well as yielding had  rye lightening during forming 
and maturing of their kernels. Dańkowskie Złote and Walet varieties of winter rye were 
researched.Plant shading with 0,5 mm black sheet to differ lightening was used. As a seeding material 
,grain from  the plants which were shaded from the height of flowering  to the height of ripeness 
(during embryogenesis)and in the period of intense  endosperm forming, intense embryo development, 
intense accumulation of reserve matrial and also non-shaded and controlled, was used. According to 
the research,  the diversity of maternal plant lightening in the period of forming and maturing of its 
kernels had a  followed impact on field and yielding of daughter emergence. On the other hand, 
wintering as well as  sequence of growth  and development phases do not depend on it. The scale of 
influence depends  on the time of shading and the stage of kernel embryogenesis. 
Key words: shading, a followed impact, growth and yielding 
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Zawartość azotu mineralnego w glebach w zależności od ich składu 

granulometrycznego na obszarze Podlasia 
 

Wojciech Lipiński, Halina Lipińska, Rafał Kornas 
 
 

Streszczenie 
 
Dane dotyczące występowania azotu mineralnego pochodziły z lat 2008-2009 i obejmowały 

127 obiektów zlokalizowanych na glebach mineralnych. Wyniki zawartości Nmin w warstwie 0-60 i 0-
90 cm, a także 60-90 cm wyrażone w kg N . ha-1 odnoszono do zawartości podstawowych frakcji 
granulometrycznych badanych gleb.  

Wykazano istnienie istotnych zależności pomiędzy poszczególnymi frakcjami 
granulometrycznymi gleby i koncentracją Nmin w warstwie 0-60,  0-90 cm, a także w warstwie 60-90 
cm, w której zawartość azotu wskazuje na jego straty  i migrację do wód. Stwierdzono wyraźne 
zróżnicowanie w występowaniu azotu mineralnego w okresie wiosny oraz jesieni. Związek ten był 
również konsekwencją składu granulometrycznego gleby. Z uwagi na stały charakter tej cechy gleby, 
możliwe jest wykorzystanie jej jako wskaźnika do przewidywania zasobności gleby w azot dostępny 
dla roślin, a także przewidywania jego strat. 
Słowa kluczowe: skład granulometryczny gleby, Nmin 

 
 

Wprowadzenie 
 

Postępująca w produkcji rolniczej specjalizacja, a tym samym upraszczanie struktury 
zasiewów, prowadzić mogą niejednokrotnie do stosowania nawozów mineralnych w ilościach 
przewyższających potrzeby pokarmowe roślin uprawnych. Podejście takie może wywierać negatywny 
wpływ na środowisko przyrodnicze, a tym samym na jakość wód. Dotyczy to w szczególności azotu 
wprowadzanego do gleby wraz z nawozami mineralnymi, naturalnymi, organicznymi lub innymi 
substancjami do użyźniania gleby (np. osady ściekowe), co może skutkować przemieszczaniem jego 
nadmiaru poza strefę korzeniową roślin i przyczyniać się do znacznych strat ekonomicznych  
i środowiskowych [2-9]. Pojawiające się w ten sposób nadmierne stężenia azotanów mogą 
koncentrować się w wodach gruntowych, a następnie w wodzie pitnej, co staje się obecnie problemem 
w skali globalnej [1]. Wymywanie przeważającej ilości azotanów poza zasięg systemu korzeniowego 
roślin zachodzi późną jesienią i zimą, kiedy to zwiększone stężenie azotanów zbiega się z nadmiarem 
wody z opadów i jej przesiąkaniem do wody gruntowej. Większość składników mineralnych 
występujących w glebie w formach łatwo przyswajalnych skorelowana jest ze składem 
granulometrycznym, gdyż dzięki znacznej ilości części spławialnych mogą one być absorbowane  
w glebie, co zapobiega ich wymywaniu. Dotyczy to również mineralnych form azotu. Dlatego na 
podstawie wyników monitoringu Nmin w glebach Podlasia, podjęto próbę oceny zależności pomiędzy 
składem granulometrycznym gleby i zawartością azotu mineralnego z punktu widzenia jego 
dostępności w produkcji roślinnej i potencjalnego oddziaływania na środowisko.  

 
Materiał i metody badań 

 
Dane dotyczące występowania azotu mineralnego pochodziły z lat 2008-2009 i obejmowały 

127 obiektów zlokalizowanych na glebach mineralnych, na obszarze Podlasia. Ilość azotu 
mineralnego określano metodą kolorymetryczną, przy wykorzystaniu linii kolorymetrii przepływowej 
w próbkach gleby pobieranych wiosną oraz jesienią z warstw 0-30, 30-60 i 60-90 cm [10]. Wyniki 
zawartości Nmin w warstwie 0-60 i 0-90 cm, a także 60-90 cm wyrażone w kg N . ha-1 odnoszono  
do udziału podstawowych frakcji granulometrycznych badanych gleb. Skład granulometryczny gleb 
określono metodą dyfrakcji laserowej, a udział poszczególnych frakcji wyznaczano dla ziaren  
o średnicy 2-0,05, 0,05-0,02, 0,02-0,002 oraz poniżej 0,002 mm jak również poniżej 0,02 mm.  
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Część azotu występującą w warstwie 0-60 cm traktowano jako pulę mającą znaczenie w produkcji 
roślinnej, natomiast część azotu poniżej poziomu 60 cm traktowano jak potencjalne źródło 
zanieczyszczenia wód i jego stratę. 

 
 

Wyniki 
 
Zawartość azotu mineralnego w glebach Podlasia użytkowanych rolniczo była większa  

w okresie jesiennym w porównaniu z wiosennym terminem pozyskiwania próbek (rys. 1-10). 
Stwierdzona różnica wynosiła ok. 15 kg N dla warstwy 0-60 cm i 6,6 kg N dla warstwy 0-90 cm. 
Zatem wraz z głębokością różnica się zacierała. W warstwie 60-90 cm stwierdzono odwrotną 
zależność, gdyż w okresie wiosennym koncentracja Nmin była o 8,8 kg wyższa niż jesienią.  

Kategoria agronomiczna gleby jest czynnikiem istotnie determinującym zawartość Nmin  
w glebie [3-9]. Wyższa zawartość azotu mineralnego, w warstwie 60 – 90 cm, gleb bardzo lekkich  
w porównaniu z glebami ciężkimi związana była najczęściej z intensywniejszym przemieszczaniem 
się mineralnych form azotu (głównie jonów NO3

-, które nie ulegają sorpcji na cząsteczkach fazy stałej 
gleby) w głąb profilu glebowego gleb lekkich, o małej pojemności kompleksu sorpcyjnego [9]. 

Udział cząstek gleby o wymiarach 2-0,05 mm wykazywał istotny wpływ na ilość azotu 
mineralnego, zarówno w okresie wiosennym jak i jesiennym (rys. 1-2). Zależność ta miała jednak 
znaczenie głównie w odniesieniu do warstwy 0-60 i 0-90 cm. W okresie wiosennym występowała 
także liniowa zależność z zawartością Nmin w warstwie 60-90 cm, ale już jesienią takiej interakcji nie 
stwierdzono. Wraz ze wzrostem udziału cząstek o wymiarach 2-0,05 mm ilość azotu mineralnego 
ulegała zmniejszeniu. 

Odwrotne zależności odnotowano w odniesieniu do cząstek o wymiarach 0,05-0,02 mm  
i 0,02-0,002 mm (rys. 3-6). Wraz ze wzrostem ich udziału zwiększała się istotnie zawartość azotu 
mineralnego, jednak współczynniki korelacji wynoszące powyżej 0,8 udało się wyznaczyć jedynie dla 
prób pobranych wiosną. Jesienią zależności nie były tak wyraźne. Natomiast nie można mówić  
o istnieniu jakichkolwiek wyraźnych związków pomiędzy występowaniem azotu mineralnego  
w glebie i zawartością części koloidalnych (poniżej 0,002 mm) (rys. 7-8).  

Najczęściej związek przyswajalnych form składników pokarmowych roślin odnoszony jest  
do udziału cząstek o wymiarach poniżej 0,02 mm czyli do tzw. części koloidalnych [3, 4, 7].  
Wzrost udziału tej grupy ziaren wykazywał istotną korelację z koncentracją mineralnych form N  
w glebie w okresie wiosny jak i jesieni (rys. 9-10). Zależność stwierdzona wiosną wskazywała  
na dodatnią korelację pomiędzy Nmin i zawartością części spławialnych. Jesienią większy udział części 
spławianych powiązany był istotnie jedynie z wyższą zawartością Nmin w warstwie 0-60 cm, podczas 
gdy w warstwie 0-90 i 60-90 cm takich zależności nie stwierdzono.  

W wybranych gruntach ornych Podlasia, udział większych cząstek gleby może właściwie 
odzwierciedlać tendencje w zawartości azotu mineralnego, niezależnie od okresu monitorowania jego 
występowania. Mniejsze frakcje, chociaż również wskazywały na istnienie istotnych zależności z tym 
pierwiastkiem, nie były tak jednoznaczne.  

Oznaczać to może, że zawartość azotu mineralnego w glebie wynika głównie z jej 
przepuszczalności, a nie z faktu zatrzymywania jego mineralnych form przez kompleks sorpcyjny. 

 
Podsumowanie 

 
1. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały istotne zależności pomiędzy poszczególnymi 

frakcjami granulometrycznymi gleby i koncentracją Nmin w warstwie 0-60,  0-90 cm, a także 
w warstwie 60-90 cm, w której zawartość azotu wskazuje na jego straty  i migrację do wód.  

2. Stwierdzono wyraźne zróżnicowanie w występowaniu azotu mineralnego w okresie wiosny 
oraz jesieni. Związek ten był również konsekwencją składu granulometrycznego gleby.  

3. Z uwagi na stały charakter składu granulometrycznego, możliwe jest jego wykorzystanie jako 
wskaźnika do przewidywania zasobności gleby w azot dostępny dla roślin, a także 
przewidywania jego strat. 
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4. Odnoszenie zawartości azotu mineralnego do poszczególnych frakcji granulometrycznych 
może być lepszym wskaźnikiem jego występowania niż wiązanie tylko z częściami 
spławialnymi, co staje się realne w sytuacji zastosowania metody dyfrakcji laserowej  
w oznaczaniu składu granulometrycznego gleby. 
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Rys. 1. Zależność pomiędzy udziałem frakcji o wymiarach 2-0,05 mm [%] 
w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie wiosny

y (60-90)= -6,3008x + 107,64
R² = 0,4073

y (0-90)= -13,435x + 168,09
R² = 0,7432

y (0-60) = -7,1341x + 60,449
R² = 0,8623
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Rys. 2. Zależność pomiędzy udziałem frakcji o wymiarach 2-0,05 mm [%] 
w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie jesieni

y (0-60)= -9,2409x + 120,75
R² = 0,7257
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Rys. 3. Zależność pomiędzy udziałem frakcji o wymiarach 0,05-0,02 mm 
[%] w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie wiosny

y (0-60) = 15,825x + 56,715
R² = 0,696

y (0-90) = 23,637x + 79,497
R² = 0,8492

y (60-90) = 7,8114x + 22,782
R² = 0,9924
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Rys. 4. Zależność pomiędzy udziałem frakcji o wymiarach 0,05-0,02 mm 
[%] w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie jesieni

y (0-60) = 5,9282x + 89,207
R² = 0,537

y (0-90) = 4,63x + 119,59
R² = 0,3213

y = -1,2982x + 30,385
R2 = 0,3927
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Rys. 5. Zależność pomiędzy udziałem frakcji o wymiarach 0,02-0,002 mm 
[%] w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie wiosny

y (0-60) = 1,1684x + 84,81
R² = 0,0198

y (0-90) = 4,8994x + 115,14
R² = 0,1461

y (60-90) = 3,731x + 30,327
R² = 0,4467
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Rys. 6. Zależność pomiędzy udziałem frakcji o wymiarach 0,02-0,002 mm 
[%] w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie jesieni

y (0-60) = -0,5458x + 99,11
R² = 0,0029

y (0-90) = -0,2617x + 124,94
R² = 0,0003

y (60-90)= 0,2841x + 25,834
R² = 0,003
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Rys. 7. Zależność pomiędzy udziałem frakcji o wymiarach  poniżej 
0,002 mm [%]  w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie wiosny

y (0-60) = 1,1684x + 84,81
R² = 0,0198

y (0-90) = 4,8994x + 115,14
R² = 0,1461

y (60-90) = 3,731x + 30,327
R² = 0,4467
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Rys. 8. Zależność pomiędzy udziałem frakcji o wymiarach  poniżej 0,002 
mm [%]  w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie jesieni

y (0-60) = -0,5458x + 99,11
R² = 0,0029

y (0-90) = -0,2617x + 124,94
R² = 0,0003

y (60-90)= 0,2841x + 25,834
R² = 0,003
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Rys. 9. Zależność pomiędzy udziałem części spławialnych (poniżej 0,02 
mm) [%] w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie wiosny

y (0-60) = 8,7623x + 56,162
R² = 0,5094

y (0-90) = 19,366x + 64,083
R² = 0,7772

y (60-90)= 10,604x + 7,9211
R² = 0,8674
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Rys. 10. Zależność pomiędzy udziałem części spławialnych (poniżej 0,02 
mm) [%] w glebie i zawartością Nmin [kg/ha] w okresie jesieni

y (0-60) = -5,6367x + 120,15
R² = 0,3919

y (0-90) = -4,0664x + 146,43
R² = 0,1263

y (60-90) = 1,5703x + 26,273
R² = 0,0727
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Mineral nitrogen content in the soil od Podlasie depending on their granulometric composition 
 

Abstract 
 
Data on the occurrence of mineral nitrogen in the period 2008-2009 concerned 127 sites 

located on mineral soils. The Nmin content determined in the layers 0-60 cm, 0-90 cm and 60-90 cm, 
expressed in N . ha-1 , was juxtaposed with the content of the basic granulometric fractions of the soils 
under study.  

Significant relationships were determined between the particular granulometric fractions and 
Nmin concentration in the layers 0-60 cm, 0-90 cm and 60-90 cm; the nitrogen content in the latter 
indicates the loss of nitrogen and its migration to waters. It was also found that mineral nitrogen 
content in spring varied significantly from the one in autumn. This relationship also resulted from the 
granulometric composition of the soil. Since this soil property is constant, it can be used as an 
indicator in predicting the content of nitrogen available for plants as well as predicting nitrogen loss. 
Keywords: granulometric composition of a soil, Nmin 
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