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WPROWADZENIE
Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej
rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przyrody
i krajobrazu naszych wsi.
Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z zami³owania rolników do tradycji, s¹ wartoœci¹
coraz bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok zdrowej ¿ywnoœci
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi.
l
l
l
l

Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska;
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych;
zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych;
podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w systemie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z powodzeniem
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przyrody, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników.
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków narodowych,
czy rezerwatów.
Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY.
Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³kowicie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿norodnoœci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu.
W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 20042006 bêd¹ mogli uczestniczyæ:
l rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara
u¿ytków rolnych.
Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie gospodarstw
ekologicznych;
l utrzymanie ³¹k i pastwisk ekstensywnych o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat azotu;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.
W latach 2007-2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie rozszerzony o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.
Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci niewymiernych i ponadmaterialnych:
piêkna wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody,
przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.
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OCHRONA BIORÓŻNORODNOŒCI ŁĄK I PASTWISK
W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM

1

1.1. Wprowadzenie
Obserwuj¹c skutki intensyfikacji i uprzemys³owienia
produkcji rolniczej, jakie mia³o miejsce w Europie w ci¹gu
ostatnich kilku dziesiêcioleci, coraz powszechniej zdajemy sobie sprawê z roli, jak¹ w przestrzeni rolniczej pe³ni ró¿norodnoœæ biologiczna, czyli zró¿nicowanie organizmów ¿ywych
oraz ich zgrupowañ (biocenoz i ekosystemów). Od bogactwa
œwiata ¿ywego i stabilnoœci procesów ekologicznych, uwarunkowanych tradycyjnym u¿ytkowaniem rolniczym, zale¿y
jakoœæ i bezpieczeñstwo produkowanej ¿ywnoœci i stan naszego œrodowiska. D¹¿enie do wzrostu produkcji rolniczej
znacznie zredukowa³o obszary pó³naturalnych ³¹k i pastwisk,
a zamieszkuj¹ce je roœliny i zwierzêta znalaz³y siê na listach Krajobraz z mozaik¹ ³¹k, miedz i pól [P.P.]
gatunków zagro¿onych wyginiêciem.
Konflikt pomiêdzy rolnictwem, a bioró¿norodnoœci¹ nie jest wszak nierozwi¹zywalny. Przywracaj¹c ekologicznie zrównowa¿ony sposób gospodarowania mo¿emy
unikn¹æ zagro¿eñ dla przyrody, a nawet stworzyæ nowe szanse gin¹cym gatunkom.
Bioró¿norodnoœæ centraln¹ koncepcj¹ dla wspó³czesnej ochrony przyrody
Coraz powszechniej stosowany termin „ochrona bioró¿norodnoœci” oznacza wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do podtrzymania bogactwa œwiata ¿ywego w ca³ym jego
zró¿nicowaniu. Bioró¿norodnoœæ jest jednym z najistotniejszych kryteriów oceny
walorów przyrodniczych obszaru, obok liczby rzadkich i zagro¿onych gatunków flory i fauny oraz stopnia naturalnoœci biocenoz. Znaczenie koncepcji bioró¿norodnoœci
w ochronie przyrody nie sprowadza siê tylko do starañ o zachowanie istnienia poszczególnych, zagro¿onych gatunków. To równie¿ d¹¿enie do utrzymania œwiata
¿ywego na poziomie z³o¿onoœci pozwalaj¹cym na samoregulacjê ekosystemów
i homeostazê ca³ego œrodowiska cz³owieka, w skali globalnej i regionalnej. Gatunki
wspó³¿yj¹ ze sob¹ i s¹ uzale¿nione zarówno od siebie nawzajem, jak i od stanu
abiotycznego œrodowiska.
Bioró¿norodnoœæ dostarcza nam nie tylko doznañ estetycznych i duchowych,
bioró¿norodnoœæ warunkuje istnienie œwiata, w którym ¿yjemy, czerpi¹c z niego
tlen, wodê, po¿ywienie, znajduj¹c w nim miejsce do ¿ycia. Œwiata, od którego
jesteœmy uzale¿nieni na równi z innymi ¿yj¹cymi w nim gatunkami.
Dopiero stosunkowo niedawno zdaliœmy sobie sprawê, ¿e bogactwo przyrody
naszego kraju w znacznej mierze zwi¹zane jest z obszarami rolniczymi. Niektóre
typy wystêpuj¹cych u nas ³¹k i pastwisk nale¿¹ do najbogatszych w gatunki biocenoz Europy. Co wiêcej, s¹ to biocenozy o bardzo specyficznym sk³adzie – wiele
zwi¹zanych z nimi roœlin i zwierz¹t nie wystêpuje poza œrodowiskiem rolniczym.
Walory te dotycz¹ jednak tylko tych u¿ytków rolnych, które nie zosta³y zagospodarowane w stopniu intensywnym.
Znaczna bioró¿norodnoœæ polskiego krajobrazu wiejskiego wynika te¿ z bardzo licznego wystêpowania enklaw biocenoz w du¿ym stopniu naturalnych,
takich jak kêpy drzew i krzewów, oczka wodne z roœlinnoœci¹ szuwarow¹, czy
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pasy zio³oroœli wzd³u¿ miedz i cieków wodnych. Zachowanie tych niewielkich,
ale bardzo wa¿nych ostoi przyrody powinno byæ jednym z priorytetów ochrony
przyrody w naszym kraju.
Rolnictwo polskie w du¿o wiêkszym stopniu ni¿ rolnictwo
zachodnioeuropejskie nawi¹zuje do uwarunkowañ œrodowiska,
zró¿nicowania siedlisk, czy przebiegu cykli przyrodniczych,
a wymownym tego wyrazem s¹ sposoby gospodarowania na
u¿ytkach zielonych. Powszechny, w silnie uprzemys³owionych
krajach, proces intensyfikacji rolnictwa, zwi¹zany z drastycznym „poprawianiem” siedlisk w celu maksymalizacji zysków,
obj¹³ tylko niektóre regiony naszego kraju. W znacznym stopniu
zachowa³y siê natomiast sposoby gospodarowania dostosowane
Unikalne walory przyrodnicze polskiej wsi to efekt
do naturalnych predyspozycji siedlisk, nie bêd¹ce w konflikcie
wci¹¿ zachowanych zwi¹zków rolnika z natur¹ (W.S.)
z potrzebami wystêpuj¹cych w nich roœlin i zwierz¹t, a nawet
zosta³y one rozwiniête agrotechnicznie przez specjalistów. Wyrazem tego jest, stosowany w naszym kraju, system typologicznego podzia³u ³¹k, który opiera siê na
podstawowej dla tradycyjnego rolnictwa wiedzy o zwi¹zkach pomiêdzy siedliskiem
a wystêpuj¹c¹ w nim roœlinnoœci¹. Wiedza ta pozwala rolnikowi dostosowaæ terminy
i czêstotliwoœæ koszenia, czy te¿ intensywnoœæ wypasu, do warunków panuj¹cych na
bielawach, ³êgach czy gr¹dach.
Istota tradycyjnego rolnictwa nie polega wszak na jego wstecznictwie, czy prymitywnoœci, ale na popartym doœwiadczeniami wielu pokoleñ rolników, gospodarowaniu
w harmonii z przyrod¹. Dziœ okazuje siê, ¿e tê wiedzê mo¿emy wykorzystaæ nie tylko
dla produkcji zdrowej ¿ywnoœci, ale równie¿ dla nowego celu, jakim jest ochrona
i œwiadome kszta³towanie bioró¿norodnoœci obszarów wiejskich.

W ramach Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego, planowany jest pakiet:
„Utrzymanie ³¹k ekstensywnych”, który ma na celu podtrzymanie b¹dŸ przywrócenie tradycyjnego u¿ytkowania rolniczego biocenoz pó³naturalnych oraz zachowanie
elementów krajobrazu zwiêkszaj¹cych jego bioró¿norodnoœæ – patrz tabela 1. Pakiet
ten zawiera opcje dzia³añ ochronnych dotycz¹cych pó³naturalnych ³¹k jednokoœnych
i dwukoœnych.
Bli¿sze informacje na temat Programu znajdziesz w broszurze:
„Przewodnik po Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym”.

Tab. 1. Dzia³ania Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego przewidziane
na lata 2004-2006, ukierunkowane na ochronê ³¹k ekstensywnie u¿ytkowanych
Rodzaje pakietów

Opcje pakietów
Półnaturalne łąki jednokośne – wykaszanie ręczne

Utrzymanie łąk
ekstensywnych
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Zasięg

Strefy
priorytetowe
Półnaturalne łąki jednokośne – wykaszanie mechaniczne
w każdym
Półnaturalne łąki dwukośne
województwie
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Co bêdzie przedmiotem ochrony?
Walory przyrodnicze krajobrazu rolniczego zwi¹zane s¹ tak z ró¿norodnoœci¹
i bogactwem botanicznym, jak i ze œwiatem zwierz¹t. Bezpoœredni wp³yw na bioró¿norodnoœæ maj¹ zarówno u¿ytkowanie, jak i warunki siedliskowe. Aby w pe³ni
chroniæ bioró¿norodnoœæ konieczne jest uwzglêdnienie ca³ego ekosystemu, czyli siedliska wraz ze wszystkimi zamieszkuj¹cymi go organizmami. Niejednokrotnie trzeba
równie¿ wzi¹æ pod uwagê procesy zachodz¹ce na terenach s¹siaduj¹cych, które mog¹
mieæ bezpoœredni wp³yw na lokaln¹ bioró¿norodnoœæ. Dzia³ania dotowane w ramach
ochrony ró¿norodnoœci biologicznej maj¹ na wzglêdzie wszystkie te elementy, choæ,
jak w ogóle w ³¹karstwie, podstawowym przedmiotem tych dzia³añ jest roœlinnoœæ.

Jakie wymogi wobec rolnika
zawieraj¹ poszczególne opcje dzia³añ?
Wymogi przypisane do poszczególnych opcji dziel¹ siê na: „Zwyk³¹ dobr¹
praktykê rolnicz¹” oraz wymogi dodatkowe.
„Zwyk³a dobra praktyka rolnicza” (patrz broszura „Przewodnik po krajowymProgramie Rolnośrodowiskowym”) dotyczy dzia³añ bezp³atnych. Obejmuje ona wymogi oraz zakazy wynikaj¹ce z polskiego prawa oraz ogólnych zasad gospodarowania
przyjaznego przyrodzie. Realizacja „Zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej” jest warunkiem
uzyskania rekompensaty za prowadzenie dzia³añ stanowi¹cych wymogi dodatkowe.
Na ³¹kach jedno- i dwukoœnych bêd¹ obowi¹zywaæ nastêpuj¹ce wymogi:
– Rezygnacja z od³ogowania b¹dŸ nadmiernej ekstensyfikacji.
– Rezygnacja ze stosowania praktyk takich jak: przyorywanie, wa³owanie, budowa
nowych systemów melioracyjnych, stosowanie pestycydów i dosiewanie nasion.
– Koszenie od œrodka do zewn¹trz ³anu, daj¹ce szansê ucieczki wysiaduj¹cym jaja
ptakom, pisklêtom i ssakom (zaj¹c, sarna, lis, jenot).
– Przy koszeniu mechanicznym stosowanie tzw. wyp³aszaczy, tj. zamontowanych
w przedniej czêœci ci¹gnika (przed urz¹dzeniem kosz¹cym) specjalnych ³añcuchów.
– Usuwanie skoszonej runi (i dowolne wykorzystanie jej – jako paszy, na œció³kê
lub do celów energetycznych).

Wymogi dla opcji „Pó³naturalne ³¹ki jednokoœne”:
– wypas mo¿liwy przy obsadzie do 0,5 DJP/ha;
– termin koszenia nie wczeœniej ni¿ 1 lipca (po 15 sierpnia dla ³¹k trzêœlicowych).

Wymogi dla opcji „Pó³naturalne ³¹ki dwukoœne”:
– Minimalna powierzchnia ³¹ki: 0,5 ha.
– Wapnowanie i ograniczone nawo¿enie azotem (do 60 kg/ha/rok) dopuszczalne
poza ³¹kami nawo¿onymi przez namu³y rzeczne.
– Stosowanie pestycydów ograniczone do selektywnego niszczenia szczególnie
uci¹¿liwych chwastów, z u¿yciem mazaczy herbicydowych (patrz broszura „Integrowana ochrona roœlin”).
– W przypadku u¿ytkowania koœno-pastwiskowego kontrolowany wypas kwaterowy
(przenoœne p³oty elektryczne) lub wypas wolny po pierwszym lub drugim pokosie
przy maksymalnej obsadzie stada 1,0 DJP/ha, co pozwoli unikn¹æ zniszczenia
powierzchni u¿ytku i zanikania gatunków przyrodniczo cennych.
– OpóŸnienie pierwszego pokosu do 1 lipca.
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W zakresie ochrony bioró¿norodnoœci przewidziana jest realizacja pakietów
dotycz¹cych pastwisk, u¿ytków przyrodniczych i zadrzewieñ œródpolnych – tab. 2.
Tab. 2. Dzia³ania Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego
planowane po roku 2006, ukierunkowane na ochronê bioró¿norodnoœci pastwisk,
u¿ytków przyrodniczych i zadrzewieñ œródpolnych.
Rodzaje pakietów

Utrzymanie pastwisk ekstensywnych

Ochrona użytków przyrodniczych
Zadrzewienia śródpolne

Opcje pakietów
Pastwiska na murawach ciepłolubnych
Pastwiska nizinne wypas tradycyjny
Pastwiska nizinne wypas regulowany
Pastwiska górskie
Torfowiska
Szuwary i ziołorośla
Renowacja zadrzewień śródpolnych
Nowe zadrzewienia śródpolne 1-rzędowe
Nowe zadrzewienia śródpolne 2-rzędowe
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Z CZEGO WYNIKA WIELKA
BIORÓ¯NORODNOŒÆ £¥K I PASTWISK?

2

Jakie miejsce w przyrodzie zajmuj¹ ³¹ki i pastwiska?
£¹ki i pastwiska nie s¹ w naszym klimacie sta³ym elementem krajobrazu. Istniej¹ce dziœ u¿ytki zielone w znacznej wiêkszoœci powsta³y pod wp³ywem u¿ytkowania
rolniczego po wyciêciu lasów przez cz³owieka. Ale
trawiaste zbiorowiska roœlinne, podobne do dzisiejszych ³¹k i pastwisk, istnia³y w Europie Centralnej
równie¿ przed epok¹ osadnictwa rolniczego. W wyniku wiatrów, powodzi czy po¿arów, w rozleg³ych
puszczach powstawa³y niekiedy tereny otwarte.
W dolinach rzecznych do powstrzymywania rozwoju lasów przyczynia³y siê te¿ bardzo rozpowszechnione niegdyœ bobry. Te naturalnie powsta³e polany
„zagospodarowywane” by³y przez du¿e zwierzêta
roœlino¿erne. Ich liczne wystêpowanie powodowa³o,
Jeleñ i sarny na polanie œródleœnej. W krajobrazie
¿e polany utrzymywa³y siê, a ponowny rozwój zbio- pierwotnym znacznie powszechniej ni¿ obecnie wystêpowa³y
naturalne odpowiedniki dzisiejszych ³¹k i pastwisk,
rowisk leœnych by³ spowolniony.
Dziœ, gdy liczebnoœæ du¿ych, dzikich roœlino¿erców „kszta³towane” przez dzikie zwierzêta roœlino¿erne (W.S.)
zosta³a znacznie obni¿ona, tak jak w przypadku ¿ubrów, ³osi czy jeleni, a niektóre
z nich, jak tur i tarpan, zosta³y ca³kowicie wytêpione, wystêpowanie ekosystemów
trawiastych w naszej strefie klimatycznej sta³o siê œciœle uzale¿nione od rolniczej
dzia³alnoœci cz³owieka: wypasu i koszenia. Rolê wielkich roœlino¿erców zast¹pi³o
byd³o hodowlane, owce oraz konie. W utrzymywanym od stuleci tradycyjnym
krajobrazie rolniczym wiele gatunków roœlin i zwierz¹t zyska³o now¹ przestrzeñ
do ¿ycia, tworz¹c z czasem specyficzne, uzale¿nione od dzia³alnoœci cz³owieka
biocenozy pó³naturalne.
Biocenozy pó³naturalne to zgrupowania organizmów, które nie mog³yby istnieæ
bez okreœlonych dzia³añ prowadzonych przez cz³owieka (czêsto stosuje siê te¿
okreœlenie pó³naturalne zbiorowiska roœlinne – na okreœlenie roœlinnoœci tych
obszarów). „Pó³naturalnoœæ” tych uk³adów oznacza jednak równie¿, ¿e na ich sk³ad
gatunkowy wp³yw maj¹ przede wszystkim spontaniczne procesy ekologiczne, takie
jak naturalne rozprzestrzenianie siê gatunków oraz wystêpuj¹ca w zbiorowiskach
konkurencja miêdzygatunkowa. Innymi s³owy, w zbiorowiskach pó³naturalnych
wystêpuj¹ jedynie gatunki „dzikie”, nie wprowadzone umyœlnie przez cz³owieka.
Ta cecha odró¿nia zbiorowiska pó³naturalne od œciœle antropogenicznych uk³adów,
takich jak pola uprawne, czy intensywnie uprawiane ³¹ki i pastwiska, gdzie regularnie wykorzystuje siê orkê i wysiew roœlin pastewnych.

Jakie jest bezpoœrednie znaczenie
koszenia i wypasu dla dzikich roœlin i zwierz¹t?
Ekologiczne znaczenie koszenia i wypasu to przede wszystkim powstrzymywanie
naturalnego procesu sukcesji. Dziêki usuwaniu czêœci biomasy w postaci zielonki lub
siana powstrzymywany jest rozwój krzewów i drzew, a tak¿e innych wysokich roœlin,
jak np. trzciny. Ponadto, koszenie i wypas wp³ywaj¹ na zwiêkszenie dostêpnoœci
œwiat³a w runi ³¹kowej, umo¿liwiaj¹c rozwój gatunkom niskich bylin.
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Koszenie i wypas powstrzymuj¹ sukcesjê roœlinnoœci
Proces, w ramach którego zbiorowiska ³¹k i pastwisk, po zaprzestaniu u¿ytkowania,
stopniowo przekszta³caj¹ siê w kierunku zbiorowisk leœnych, to wyraz sukcesji, czyli
ukierunkowanych w czasie zmian w ekosystemach.
Sukcesja roœlinnoœci spowodowana jest, po pierwsze, zmieniaj¹cymi siê warunkami
siedliska, w którym powoli akumuluj¹ siê substancje pokarmowe, prowadz¹c do
stopniowego wzrostu ¿yznoœci. Roœliny przystosowane do gleb o niskiej zawartoœci
substancji pokarmowych s¹ w tym procesie wypierane przez takie, które maj¹ wiêksze
wymagania troficzne.
Po drugie, roœliny ró¿nych gatunków konkuruj¹ miêdzy sob¹ o podstawowe, potrzebne
im do ¿ycia zasoby, a warunki tej konkurencji zmieniaj¹ siê wraz ze zmianami siedliska.
Na poszczególnych etapach sukcesji konkurencjê wygrywaj¹ gatunki o odmiennych
przystosowaniach ekologicznych i tzw. strategiach ¿yciowych. W trakcie sukcesji na porzuconych u¿ytkach zielonych rozwijaj¹ siê z czasem drzewa i krzewy, które zacieniaj¹c
pod³o¿e powstrzymuj¹ rozwój roœlin o wysokich zapotrzebowaniach na œwiat³o. To
miêdzy innymi dlatego w runie leœnym jest tak niewiele roœlin ³¹kowych, a zamiast
nich wystêpuj¹ gatunki przystosowane do tamtejszych, odmiennych warunków.
Ekstensywne rolnictwo wi¹¿e siê z utrzymywaniem stosunkowo ma³ej ¿yznoœci siedlisk ³¹kowych i pastwiskowych. Niestosowanie, b¹dŸ znaczne ograniczenie nawo¿enia sprzyja wysokiej bioró¿norodnoœci. Wraz ze wzrostem ¿yznoœci
gleb zwiêksza siê wprawdzie iloœæ wyprodukowanej biomasy, ale maleje liczba
gatunków. Najszybciej zanikaj¹ roœliny drobne, które nie maj¹ szans na prze¿ycie
w bujnym poszyciu ³¹k wysokoproduktywnych.
Siedliska ¿yzne (eutroficzne) nale¿¹ obecnie do najbardziej rozpowszechnionych
w krajobrazie. Dlatego ochrona i restytucja siedlisk ubogich oraz zwi¹zanych z nimi
zbiorowisk roœlinnych i zwierzêcych s¹ priorytetowymi zadaniami ochrony przyrody.
Jednym z g³ównych sposobów tej ochrony jest utrzymywanie ekstensywnego rolnictwa
na u¿ytkach zielonych.

Bioró¿norodnoœæ czy naturalnoœæ: dwa podejœcia do ochrony przyrody?
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Postulat ochrony i kszta³towania wysokiej bioró¿norodnoœci nie zawsze idzie
w parze z innym celem ochrony przyrody, jakim jest zachowanie natury „dzikiej” wraz ze spontanicznie wystêpuj¹cymi w niej procesami. To drugie podejœcie, maj¹ce znaczne tradycje w naszym kraju oznacza ograniczenie wszelkiej
ingerencji cz³owieka w przyrodê. Niestety, taka metoda ochrony nie mo¿e dzia³aæ
na korzyœæ biocenoz pó³naturalnych, jakimi jest wiêkszoœæ terenów nieleœnych
wystêpuj¹cych w Polsce.
Próby ochrony torfowisk i muraw ciep³olubnych w œcis³ych rezerwatach przyrody doprowadzi³y do utraty charakterystycznej dla nich flory i fauny. Zaroœla
i lasy, powstaj¹ce spontanicznie po zaprzestaniu u¿ytkowania ³¹k i pastwisk, s¹
z pewnoœci¹ bardziej naturalne ni¿ biocenozy ³¹kowe, ale ich bioró¿norodnoœæ
jest z regu³y ni¿sza. Co wiêcej, musimy pamiêtaæ, ¿e obecnie nigdzie nie wystêpuj¹ ca³kowicie naturalne warunki rozwoju przyrody. Wp³ywy zanieczyszczeñ
powietrza i wód daj¹ siê zauwa¿yæ we wszystkich ekosystemach, a jednym z efektów ich dzia³ania jest eutrofizacja, czyli wzrost ¿yznoœci siedlisk. To z kolei powoduje przyspieszone zmiany sukcesyjne w roœlinnoœci i faunie. Ponadto, we
wspó³czesnym antropogenicznym krajobrazie, pociêtym sieciami dróg, bêd¹cym
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mozaik¹ ekosystemów zbli¿onych do naturalnych, jak i antropogenicznych, brak
jest wielu czynników, które zapewnia³yby swoist¹ dynamikê i cykliczny charakter procesów ekologicznych w przyrodzie pozbawionej wp³ywu cz³owieka. Aby
skompensowaæ efekty dzia³añ cz³owieka, konieczne s¹ inne, równie¿ specyficznie
antropogeniczne dzia³ania. Dlatego, dla zachowania gin¹cych gatunków roœlin
i zwierz¹t trzeba czasem powstrzymaæ procesy naturalne, podtrzymuj¹c wykszta³cone w ci¹gu wielu setek lat zwi¹zki cz³owieka z przyrod¹.

Enklawy przyrody dzikiej w krajobrazie rolniczym:
nieu¿ytki czy „u¿ytki przyrodnicze”?
Na obszarach wiejskich naszego kraju niekiedy znaczn¹ powierzchniê zajmuj¹
tereny nie u¿ytkowane rolniczo: oczka wodne poroœniête roœlinnoœci¹ szuwarow¹,
niewielkie torfowiska, kêpy drzew i krzewów, czy p³aty wilgotnych zio³oroœli. S¹
to w wiêkszoœci pozosta³oœci biocenoz naturalnych – bardziej rozleg³ych kompleksów leœnych czy mokrade³. Niegdyœ oficjalnie traktowane by³y one jako nieu¿ytki,
a na terenach o bardziej intensywnym sposobie gospodarowania zosta³y w znacznej czêœci zniszczone. Dziœ wiemy, ¿e obecnoœæ takich elementów w krajobrazie
jest nie tylko niezwykle wa¿na
dla ochrony bioró¿norodnoœci,
ale wp³ywa te¿ korzystnie na
stabilnoœæ ekologiczn¹ agrocenoz. S³u¿¹ one jako miejsca
schronienia, ¿erowania i rozrodu ró¿norodnej fauny, refugia
dzikich gatunków roœlin, a tak¿e
pe³ni¹ rolê korytarzy ekologicznych w krajobrazie rolniczym.

Oczka wodne to ostoje bioróżnorodności (W.K.)
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WARTOŒCIOWE PRZYRODNICZO
BIOCENOZY OBSZARÓW ROLNICZYCH
3.1. £¹ki jednokoœne: obszary marginalne
dla rolnictwa, kluczowe dla bioró¿norodnoœci
£¹ki jednokoœne nale¿¹ do najbardziej ekstensywnych typów u¿ytków zielonych, maj¹cych obecnie marginalne znaczenie dla rolnictwa. Ich tradycyjnym
u¿ytkowaniem by³o jednorazowe, zwykle póŸne, koszenie z przeznaczeniem
pokosu przede wszystkim na œció³kê. £¹ki jednokoœne wystêpuj¹ na siedliskach
naturalnie ubogich, jak równie¿ wtórnie zubo¿onych poprzez d³ugotrwa³e stosowanie gospodarki koœnej bez nawo¿enia. Tylko niektóre z ³¹k bagiennych to
zbiorowiska wysokoproduktywne, a ich jednokoœny charakter wynika z cyklu
wegetacyjnego (póŸne osi¹ganie maksymalnej biomasy) oraz z niskiej wartoœci
paszowej siana. £¹ki jednokoœne s¹ czêsto zlokalizowane w oddaleniu od miejsc
zamieszkania, a dojazd do nich bywa utrudniony, co niegdyœ sprzyja³o ich wybitnie ekstensywnemu u¿ytkowaniu, a dziœ staje się jedn¹ z przyczyn zaniechania
tego u¿ytkowania. Kontynuowane przez setki lat coroczne, jednorazowe koszenie
doprowadzi³o do wykszta³cenia siê specyficznych zbiorowisk roœlinnych, bogatych w rzadkie gatunki roœlin i bêd¹cych ¿erowiskami i miejscami gniazdowania
ptaków. £¹ki jednokoœne nale¿¹ do najbogatszych w gatunki, a jednoczeœnie
najszybciej zanikaj¹cych uk³adów pó³naturalnych.
Najwartoœciowsze przyrodniczo typy ³¹k jednokoœnych to ³¹ki bagienne (ramka
3.1.1), ³¹ki wilgotne trzêœlicowe (ramka 3.1.2) oraz ³¹ki ciep³olubne (ramka 3.3.1).

3.2. £¹ki dwukoœne: wysokie walory przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie
£¹ki dwukoœne to najbardziej typowe elementy tradycyjnego krajobrazu wiejskiego. S¹ to, coraz rzadziej ju¿ spotykane, kwieciste murawy pe³ne ¿ó³tych
kaczeñców i ró¿owej firletki, czy te¿ kobierce bia³o-¿ó³tych margerytek, jaskrów
i niebieskich dzwonków.
£¹ki dwukoœne zajmowa³y najkorzystniejsze siedliska, pozwalaj¹ce na uzyskanie du¿ej iloœci siana, np. stoki wysoczyzn o ¿yznych glebach i korzystnym przez
ca³y rok uwilgotnieniu oraz tereny zalewowe w dolinach rzek, z bogatymi w substancje mineralne glebami madowymi. U¿ytkowanie dwukoœne wprowadzano te¿
niegdyœ powszechnie na zmeliorowanych torfowiskach. W górach ³¹ki dwukoœne
wystêpuj¹ tradycyjnie w piêtrach reglowych. We wszystkich przypadkach ten sposób u¿ytkowania wymaga³ stosowania umiarkowanego nawo¿enia organicznego,
koniecznego by uzupe³niæ biogeny usuwane wraz z pokosem z siedliska.
O ile niewielkie dawki nawozów utrzymywa³y poziom produktywnoœci odpowiedni do naturalnych predyspozycji siedlisk, sprzyjaj¹c jednoczeœnie utrzymaniu
znacznego bogactwa gatunkowego ³¹k dwukoœnych, to zwiêkszenie dawek nawozowych (dziêki stosowaniu nawozów sztucznych) by³o i jest g³ówn¹ przyczyn¹
giniêcia tych biocenoz. Wzrost produktywnoœci wywo³uje ekspansjê kilku gatunków traw, wypieraj¹cych wiele barwnie kwitn¹cych bylin, a wraz z nimi ginie
bogaty œwiat zwierz¹t, zw³aszcza owadów zwi¹zanych z kwiecistymi ³¹kami.
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Ochrona walorów przyrodniczych ³¹k dwukoœnych mo¿e byæ realizowana
poprzez promocjê zrównowa¿onego systemu gospodarowania, w którym rolnik
w optymalny sposób wykorzystuje naturalne w³aœciwoœci siedlisk. Warto podkreœliæ odmiennoœæ ekologiczn¹ i ró¿nice tradycyjnych sposobów gospodarowania
na ³¹kach dwukoœnych nizinnych (Ramka 3.2.1) i górskich (Ramka 3.2.2).

3.3. Pastwiska ekstensywne: najbardziej „naturalne”
wykorzystanie u¿ytków zielonych
Biocenozy ukszta³towane pod wp³ywem ekstensywnego wypasu wystêpowa³y
niegdyœ bardzo powszechnie w Polsce. Pastwiska zlokalizowane by³y zarówno
na siedliskach wilgotnych (oprócz torfowisk), jak i w miejscach umiarkowanie
zasobnych w wodê, a nawet suchych. Wypas na glebach wytrzymuj¹cych wp³yw
wydeptywania, przy odpowiedniej obsadzie zwierz¹t, mo¿e kszta³towaæ bardzo
bogate gatunkowo zbiorowiska roœlinne. Podtrzymanie, b¹dŸ przywrócenie tradycyjnego wypasu wydaje siê byæ równie¿ obiecuj¹cym narzêdziem ochrony
siedlisk lêgowych wielu gatunków ptaków, zw³aszcza na nizinnych pastwiskach
nadrzecznych.
Najwiêkszym bogactwem gatunkowym odznaczaj¹ siê pastwiska na murawach ciep³olubnych (Ramka 3.3.1), wystêpuj¹cych g³ównie w wy¿ynnej czêœci
kraju. Typowe pastwiska nizinne (Ramka 3.3.2) to u¿ytki zielone o znacznych
walorach krajobrazowych i szczególnym znaczeniu jako tereny lêgowe ptactwa,
a pastwiska górskie (Ramka 3.3.3) s¹ integralnym elementem krajobrazu gór
o specyficznej florze i faunie.

3.4. U¿ytki przyrodnicze
Grupa biocenoz okreœlonych jako „u¿ytki przyrodnicze” obejmuje torfowiska
(Ramka 3.4.1), szuwary (Ramka 3.4.2) i zio³oroœla (Ramka 3.4.3).
S¹ to cenne elementy krajobrazu, wymagaj¹ce nielicznych zabiegów ochrony czynnej, ale nie bêd¹ce
obiektami regularnej gospodarki rolniczej. W przypadku szuwarów i zio³oroœli wskazane jest sporadyczne
wykaszanie roœlinnoœci, aby ograniczyæ sukcesjê zbiorowisk zaroœlowych i leœnych. W przypadku torfowisk
niezwykle wa¿ne jest dbanie o w³aœciwy poziom wód
gruntowych, w miarê mo¿liwoœci ograniczaj¹c dzia³anie
wszelkich urz¹dzeñ odwadniaj¹cych. Istotne jest te¿
tworzenie wokó³ nich, podobnie jak wokó³ ma³ych
zbiorników i cieków, zadarnionych stref buforowych,
przechwytuj¹cych substancje sp³ywaj¹ce z otaczaj¹cych
terenów rolniczych. Kêpy krzewów i drzew mo¿na przycinaæ i formowaæ (np. og³awianie wierzb), kszta³tuj¹c
w ten sposób typowy krajobraz rolniczy.
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Ramka 3.1.1. £¥KI BAGIENNE
£¹ki bagienne to u¿ytki zielone bardzo zbli¿one do biocenoz naturalnych. Ich powstanie wi¹¿e siê z jednokoœnym gospodarowaniem, prowadzeniem u¿ytkowania
koœnego na nieodwodnionych, lub tylko nieznacznie odwodnionych, obszarach
mokrad³owych. Pokos odbywa³ siê przewa¿nie latem, a siano ustawiano w stogi
i wywo¿ono najczêœciej dopiero zim¹, gdy mo¿liwy by³ wjazd na zamarzniête bagna.
Wiele ³¹k bagiennych by³o koszonych nieregularnie, tzn. jedynie w tych latach, gdy
dostêp do nich by³ mo¿liwy ze wzglêdu na niski stan wód. Ekstensywny wypas bywa³
stosowany jako uzupe³niaj¹cy sposób wykorzystania. Zbiorowiska powsta³e wskutek tak ekstensywnej gospodarki trudno jest dziœ odró¿niæ od naturalnej roœlinnoœci
mokrade³. Jednak zaprzestanie u¿ytkowania powoduje z regu³y szybkie wkraczanie
drzew i krzewów, co dowodzi, i¿ s¹ to biocenozy pó³naturalne.
Siedliska ³¹k bagiennych to przede wszystkim torfowiska niskie, po³o¿one najczêœciej
w dolinach rzecznych, w miejscach p³ytkiego zalegania wód gruntowych. Ponadto,
zbli¿ona roœlinnoœæ mo¿e wystêpowaæ na obszarach zasilanych zalewami powierzchniowymi
wód rzecznych, wtedy w ich pod³o¿u
mog¹ wystêpowaæ gleby torfowomu³owe, b¹dŸ mu³owe. Wyró¿niamy
dwa, znacznie ró¿ni¹ce siê fizjonomi¹
i sk³adem gatunkowym, typy ³¹k bagiennych: (1) turzycowiska, czyli
³¹ki turzycowe i (2) mechowiska,
czyli ³¹ki turzycowo-mszyste.
Turzycowisko (M.S.)

Mechowisko (M.S.)

Główne walory przyrodnicze
£¹ki bagienne skupiaj¹ bardzo wiele specyficznych gatunków roœlin i zwierz¹t, nie
wystêpuj¹cych poza tym w innych siedliskach. Bardzo du¿ym bogactwem gatunkowym
cechuj¹ siê ³¹ki turzycowo-mszyste, zw³aszcza te zasilane wodami bogatymi w wêglan
wapnia. Bogata jest te¿ zwi¹zana z nimi ornitofauna. Turzycowiska wystêpuj¹ce na terasach zalewowych rzek maj¹ szczególne znaczenie jako miejsca rozrodu i schronienia ryb,
p³azów i innych zwierz¹t. Poza tymi walorami, siedliska ³¹k bagiennych pe³ni¹ wa¿n¹ rolê
w retencji wodnej i stanowi¹ naturalne filtry wspomagaj¹ce samooczyszczanie siê wód.
Opis roœlinnoœci, przykłady wyróżniających gatunków roœlin
Ró¿ne gatunki turzyc s¹ najbardziej typowymi sk³adnikami flory ³¹k bagiennych.
Przewa¿nie dominuj¹ one w roœlinnoœci, tworz¹c jedno- lub kilkugatunkowe agregacje. Turzyce to roœliny o pokroju trawiastym, ró¿ni¹ siê jednak od traw budow¹ kwiatostanów, trójk¹tnym przekrojem ³odygi (trawy maj¹ przekrój okr¹g³y lub sp³aszczony)
i znaczn¹ zawartoœci¹ krzemionki w tkankach. Wiele turzyc ma charakterystyczne
szorstkie liœcie, o które ³atwo jest skaleczyæ d³onie.
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Turzyca sztywna (M.S.)

Turzyca zaostrzona (M.S.)

Turzyca darniowa (W.K.)
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Ramka 3.1.1. £¥KI BAGIENNE cd.
Mchy brunatne to kilkadziesi¹t gatunków stanowi¹cych charakterystyczny element flory mechowisk. Tworz¹ one czêsto zwarte kobierce o ¿ó³to-zielonkawej barwie. Wa¿ne
jest odró¿nienie ich od mchów torfowców, rzadko wystêpuj¹cych masowo na ³¹kach
bagiennych (ich obecnoœæ jest typowa dla torfowisk wysokich i przejœciowych).
Inne charakterystyczne gatunki roœlin to np. kosaciec ¿ó³ty, skrzyp bagienny, bobrek
trójlistkowy, siedmiopalecznik b³otny, na mechowiskach cennym elementem s¹ ró¿ne
gatunki storczyków, np. kuku³ka krwista, kruszczyk b³otny, lipiennik Loesela.

Kosaciec ¿ó³ty
(M.S.)

Kuku³ka krwista
(W.K)

Wełnianka
wąskolistna (W.K.)

Siedmiopalecznik
(P.P.)

Ramka 3.1.2 £¥KI TRZÊŒLICOWE
£¹ki trzêœlicowe to jeszcze niedawno rozpowszechnione, a dziœ ju¿ zanikaj¹ce zbiorowiska roœlinne. Ich typowym siedliskiem s¹ tzw. gr¹dy podmok³e z glebami gliniastymi i stosunkowo p³ytko zalegaj¹cymi wodami gruntowymi; mog¹ te¿ wystêpowaæ na
nieznacznie odwodnionych torfowiskach. W wielu regionach by³y to podstawowe typy
u¿ytków zielonych dostarczaj¹ce œció³ki dla byd³a. Ich niezwykle bogaty sk³ad gatunkowy jest wynikiem regularnego, ekstensywnego u¿ytkowania prowadzonego przez setki
lat. Koszenie, realizowane dopiero jesieni¹, doprowadzi³o do silnego zubo¿enia siedlisk,
umo¿liwiaj¹c jednoczeœnie wykszta³cenie siê specyficznych zbiorowisk roœlinnych
o znacznym udziale roœlin póŸno kwitn¹cych. Wiele gatunków bylin charakterystycznych dla ³¹k trzêœlicowych nie wystêpuje w innych warunkach u¿ytkowania.
£¹ki wilgotne z dominacj¹ trzêœlicy modrej wystêpuj¹ w Polsce w dwóch zespo³ach:
na pod³o¿u zasadowym wykszta³caj¹ siê typowe ³¹ki trzêœlicowe, natomiast na pod³o¿u
kwaœnym, zw³aszcza na silnie przesuszonych torfach w Pó³nocno-Zachodniej Polsce
wystêpuj¹ zbiorowiska trzêœlicy modrej i ró¿nych
gatunków sitów, zw³aszcza situ rozpierzch³ego.
W przeciwieñstwie do pierwszej grupy, ³¹ki
sitowo-trzêœlicowe nale¿¹ do doœæ pospolitych
zbiorowisk ubogich w gatunki, o ma³ej wartoœci
przyrodniczej i nie powinny byæ promowane
w ramach Programu Rolnoœrodowiskowego.
£¹ka trzêœlicowa (P.P.)

Główne walory przyrodnicze
Podstawowym argumentem na rzecz ochrony ³¹k trzêœlicowych jest ich znaczne
bogactwo gatunkowe i du¿y udzia³ gatunków rzadkich w skali krajowej i miêdzynarodowej. Dotyczy to zarówno gatunków roœlin, takich jak np. goŸdzik pyszny, mieczyk
dachówkowaty, czy goryczka w¹skolistna, jak i przedstawicieli fauny bezkrêgowej,
np. licznych gatunków motyli.
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Ramka 3.1.2 £¥KI TRZÊŒLICOWE cd.
Opis i wyróżniające gatunki roœlin
Trzêœlica modra jest typowym dla tych zbiorowisk gatunkiem trawy. Mo¿e ona
dominowaæ w roœlinnoœci, ale mo¿e te¿ wystêpowaæ jako niewielka domieszka do
innych traw. Charakterystyczn¹ cech¹ trzêœlicy modrej jest jej
sinozielony kolor, tworzenie du¿ych kêp i specyficzne wysokie
kwiatostany.
Inne charakterystyczne gatunki roœlin to np.: goryczka w¹skolistna,
goŸdzik pyszny, czarcikês ³¹kowy, rutewka ¿ó³ta, kosaciec
syberyjski, czy te¿ miniaturowej wielkoœci paproæ nasiêŸrza³
pospolity.
Trzêœlica modra (W.K.)

Goryczka w¹skolistna (P.P.)

GoŸdzik pyszny (M.S.)

Rutewka ¿ó³ta (M.S.)

Kosaciec syberyjski (M.S.)

Ramka 3.2.1. £¥KI DWUKOŒNE NIZINNE
£¹ki dwukoœne zajmuj¹ na nizinach dwa podstawowe typy siedlisk, oba po³o¿one przede
wszystkim w dolinach rzecznych. Pierwszy typ to siedliska podmok³e, np. nieznacznie
odwodnione torfowiska, czy te¿ obszary ³êgów rozlewiskowych (d³ugotrwale zalewane
przez rzekê). W miejscach takich rozwijaj¹ siê
³¹ki z grupy knieci b³otnej, nawi¹zuj¹ce niekiedy swoim sk³adem gatunkowym do ³¹k
bagiennych. Drugi typ skupia ³¹ki na tzw.
siedliskach œwie¿ych, to znaczy o umiarkowanej wilgotnoœci w ci¹gu ca³ego sezonu. Zlokalizowane s¹ one na stokach wysoczyzn (typowe siedliska gr¹dowe) lub w bezpoœrednim
s¹siedztwie rzek, na lekkich i œrednich glebach
£¹ka dwukośna wilgotna (M.S.)
madowych (³êgi w³aœciwe).
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Główne walory przyrodnicze
Zasadniczym walorem tego typu u¿ytków zielonych jest mo¿liwoœæ pogodzenia racjonalnej
gospodarki rolniczej z interesami ochrony przyrody. Z ³¹k tych mo¿na osi¹gn¹æ stosunkowo
wysokie plony nie naruszaj¹c ich struktury ekologicznej. £¹ki dwukoœne podmok³e pe³ni¹ te¿
istotn¹ rolê jako ostoja ptaków wodno-b³otnych,
£¹ka dwukośna świeża (M.S.)
a z racji na po³o¿enie w dolinach rzecznych
maj¹ znaczenie w retencjonowaniu wód powierzchniowych. Bogactwo florystyczne
niektórych typów ³¹k dwukoœnych wi¹¿e siê z ich dekoracyjn¹ rol¹ w krajobrazie.
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Ramka 3.2.1. £¥KI DWUKOŒNE NIZINNE cd.
Opis i wyróżniające gatunki roœlin
£¹ki dwukoœne podmok³e (kaczeñcowe) wyró¿niaj¹ siê w krajobrazie znacznym udzia³em
knieci b³otnej (czyli kaczeñca), bujn¹ runi¹ traw, czêsto ze znacznym udzia³em wyczyñca
³¹kowego, nierzadko udzia³em ró¿nych gatunków turzyc (rzadko jednak dominuj¹cych
w roœlinnoœci). Inne charakterystyczne roœliny zielne to np.: rdest wê¿ownik, firletka poszarpana, jaskier ostry, dziêgiel leœny, ostro¿eñ warzywny, niezapominajka b³otna.

Firletka poszarpana
(M.S.)

Knieæ b³otna
(M.S.)

NIezapominajka
błotna (K.B.)

Wyczyniec ³¹kowy
(W.K.)

Jaskier ostry
(W.K.)

£¹ki dwukoœne œwie¿e (rajgrasowe) to zbiorowiska zdominowane przez bujne
miêkkolistne trawy, a w szczególnoœci owsicê ³¹kow¹ (rajgras wynios³y), ze znacznym
udzia³em roœlin motylkowych – koniczyny czerwonej, koniczyny bia³ej, komonicy zwyczajnej, oraz innych barwnie kwitn¹cych bylin: z³ocienia pospolitego, krwawnika pospolitego, dzwonka rozpierzch³ego, biedrzeñca wiêkszego, czy przytulii w³aœciwej.

Z³ocieñ pospolity
(W.K.)

Przytulia w³aœciwa
(Z.O-P.)

Krwawnik pospolity
(W.K.)

Kozibród łąkowy
(P.P.)

Ramka 3.2.2. £¥KI DWUKOŒNE GÓRSKIE
£¹ki dwukoœne wystêpuj¹ w górach na terenach poleœnych, stanowi¹c wartoœciowe
gospodarczo u¿ytki zielone, jednoczeœnie bardzo bogate w dekoracyjne, barwnie
kwitn¹ce gatunki roœlin. £¹ki górskie s¹ zró¿nicowane regionalnie, odzwierciedlaj¹c
ró¿nice siedliskowe i klimatyczne pomiêdzy poszczególnymi pasmami górskimi.
W paœmie pogórza mog¹ wystêpowaæ ³¹ki owsicowe
i ³¹ki kaczeñcowe o sk³adzie zbli¿onym do ³¹k nizinnych. W paœmie regla dolnego Karpat Zachodnich,
a zw³aszcza Tatr, charakterystyczne s¹ ³¹ki mieczykowo-mietlicowe, b¹dŸ konietlicowe. S¹ to bardzo
barwne, kwieciste fitocenozy, o szeregu aspektów
sezonowych; cha rak te ry stycz ny jest zw³aszcza
£¹ka z krokusami (H.P.)
przedwiosenny aspekt szafranu spiskiego.
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Ramka 3.2.2. £¥KI DWUKOŒNE GÓRSKIE cd.
Główne walory przyrodnicze
£¹ki górskie odznaczaj¹ siê znacznym bogactwem flory i fauny, stanowi¹c miejsce
wystêpowania gatunków rzadkich i zagro¿onych. S¹ one ponadto wa¿nym elementem
krajobrazu kulturowego gór i pogórza, stanowi¹c o jego bardzo wysokich walorach
estetycznych.
Wyróżniające gatunki roœlin
Ze wzglêdu na zró¿nicowanie ³¹k w tej grupie trudno jest podaæ gatunki wyró¿niaj¹ce.
Poza tymi, które wymieniono dla ³¹k nizinnych, na ³¹kach górskich czêsto wystêpuj¹
m.in.: mieczyk dachówkowaty, z³ocieñ w³aœciwy, œwietlik górski, ró¿ne gatunki przywrotnika, chaber ostro³uskowy, fio³ek trwa³y, zimowit jesienny, szelê¿nik mniejszy,
a wœród traw dominuj¹ najczêœciej kostrzewa pospolita i konietlica ³¹kowa.

Szafran spiski
(H.P.)

Mieczyk dachówkowaty Goryczka trojeściowa
(M.S.)
(P.P.)

Gółka ostrołuskowa
(P.P.)

Goryczka orzęsiona
(H.P.)

Ramka 3.3.1. MURAWY I £¥KI CIEP£OLUBNE
S¹ to jedne z najrzadszych zbiorowisk roœlinnych Polski. Ich warunki siedliskowe
i sk³ad gatunkowy silnie nawi¹zuj¹ do zbiorowisk stepowych. Wystêpuj¹ one przede
wszystkim na wy¿ynach Polski po³udniowej, a tak¿e w dolinach du¿ych rzek (Wis³a,
Warta, Odra), na ich stromych, po³udniowych stokach. Charakterystyczn¹ cech¹
siedlisk jest stosunkowo du¿a ¿yznoœæ i zasobnoœæ w wêglan wapnia (np. gleby
lessowe, rêdziny), przy okresowo bardzo niskiej
wilgotnoœci i wysokiej temperaturze gleb. W miejscach tych tradycyjnym u¿ytkowaniem by³ przede
wszystkim ekstensywny wypas byd³a, a niekiedy
koni, owiec b¹dŸ kóz, natomiast znacznie rzadziej
– wykaszanie raz do roku.
Murawa ciep³olubna z ostnicą Jana (P.P.)

Główne walory przyrodnicze
Najwa¿niejszymi wartoœciami muraw i ³¹k ciep³olubnych s¹: bardzo du¿e bogactwo gatunkowe, rzadkoœæ ekosystemu w skali krajowej i miêdzynarodowej oraz
unikalnoœæ zwi¹zanej z nimi flory i fauny.
Opis roœlinnoœci i wyróżniające gatunki roœlin
Struktura roœlinnoœci muraw i ³¹k ciep³olubnych mo¿e ró¿niæ siê w zale¿noœci od
dominuj¹cych gatunków; intensywnoœæ i typ u¿ytkowania mog¹ te¿ decydowaæ
o bardziej zio³oroœlowym (ekstensywne koszenie, od³ogowanie) lub trawiastym
(wypas) charakterze zbiorowiska. Wœród traw najbardziej wyró¿niaj¹ siê ró¿ne
gatunki ostnic, np. ostnica Jana, ostnica w³osowata, charakterystyczne s¹ te¿ gatunki ma³ych turzyc – turzyca niska, turzyca delikatna. Swoiste gatunki zió³ to
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np.: pajêcznica liliowata, drakiew wonna, g³owienka wielkokwiatowa, dzwonek
bonoñski, sza³wia ³¹kowa.

Miłek wiosenny
(P.P.)

Zawilec wielkokwiatowy
(P.P.)

Storczyk kukawka
(P.P.)

Kosaciec bezlistny
(P.P.)

Sasanka łąkowa
(P.P.)

Ramka 3.3.2. PASTWISKA NIZINNE
Grupa ekstensywnych pastwisk nizinnych obejmuje u¿ytki zielone wykszta³cone na
siedliskach wilgotnych lub œwie¿ych z glebami mineralnymi (w terminologii ³¹karskiej:
³êgi i gr¹dy). S¹ one tradycyjnie lokalizowane w dolinach rzecznych, przewa¿nie stosunkowo blisko od wsi. Nale¿¹ tu ró¿nego typu
zbiorowiska roœlinne, klasyfikowane przez
fitosocjologów w osobnych jednostkach,
a ³¹czy je jednakowy sposób u¿ytkowania
i znaczne walory przyrodnicze.
Byd³o na pastwisku (H.P.)

Główne walory przyrodnicze
Pastwiska nizinne, zw³aszcza te po³o¿one nad rzekami, stanowi¹ niezmiernie wa¿ne
siedlisko lêgowe rzadkich gatunków ptaków, zw³aszcza siewkowych. Ró¿norodnoœæ
botaniczna pastwisk jest mniejsza, ale dla ochrony wa¿ny jest równie¿ dekoracyjny
aspekt wielu zbiorowisk pastwiskowych (zw³aszcza w okresie kwitnienia).
Opis roœlinnoœci i wyróżniające gatunki roœlin
Pastwiska œwie¿e, wystêpuj¹ce na ¿yznych stokach wysoczyzn i glebach madowych,
wyró¿niaj¹ siê zdominowaniem runi przez trawy: grzebienicê pospolit¹ i ¿ycicê
trwa³¹ oraz licznym wystêpowaniem niektórych bylin, np. koniczyny bia³ej, stokrotki ³¹kowej, brodawnika jesiennego, babki lancetowatej.

Przywrotnik pasterski (W.K.) Koniczyna biała (W.K.)

Sit rozpierzch³y (W.K.)

Jaskier roz³ogowy (M.S.)

Pastwiska wilgotne charakteryzuj¹ siê zwiêkszonym udzia³em ró¿nych gatunków
sitów, np. situ rozpierzch³ego, situ cz³onowanego, a tak¿e jaskra roz³ogowego
i mietlicy roz³ogowej. Nale¿y unikaæ promocji wypasu w zdegradowanych siedliskach wilgotnych, zw³aszcza na przesuszonych glebach organicznych, gdzie powszechnie wystêpuj¹ roœliny nitrofilne i ruderalne, takie jak pokrzywa, ostro¿eñ
polny, czy szczaw kêdzierzawy.
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Ramka 3.3.2. PASTWISKA NIZINNE cd.
Murawy z zawci¹giem pospolitym to typowe pastwiska na doœæ suchych, piaszczystych gr¹dzikach w dolinach rzecznych i na silnie przesychaj¹cych latem terenach nadrzecznych. Latem wyró¿niaj¹ siê one fioletowo-ró¿ow¹ barw¹ kwiatów
macierzanki piaskowej, zawci¹gu pospolitego, goŸdzika kropkowanego, poza
tym czêsto wystêpuj¹ tu jastrzêbiec kosmaczek, czy te¿ przytulia w³aœciwa; wœród
traw dominuj¹ w¹skolistne gatunki: kostrzewa owcza i mietlica pospolita.

Zawci¹g pospolity
(W.K.)

GoŸdzik kropkowany
(W.K.)

Ramka 3.3.3. PASTWISKA GÓRSKIE
Tradycje pasterskie s¹ bardzo silnie zwi¹zane z obszarami gór i pogórzy. Wypas stosowano jako podstawow¹ formê u¿ytkowania gruntów, zarówno w siedliskach reglowych,
jak i na murawach wystêpuj¹cych powy¿ej granicy lasu. Obecnie, szczególn¹ rolê przyrodnicz¹
nale¿y przypisaæ kontynuacji wypasu na halach
reglowych, które w przeciwnym wypadku znikn¹
z krajobrazu zarastaj¹c krzewami i drzewami.
Bogactwo flory i œwiata bezkrêgowców charakterystyczne dla ekstensywnie u¿ytkowanych
pastwisk górskich mo¿e siê te¿ zmniejszaæ na
Fot. Pastwisko górskie (W.K.) skutek nadmiernej intensywnoœci wypasu.
Główne walory przyrodnicze
Hale to kluczowe elementy krajobrazu gór, bêd¹ce podstawowym miejscem ¿ycia
licznych roœlin i zwierz¹t, w tym gatunków endemicznych. Wiele ekstensywnych
pastwisk górskich odznacza siê wysokim bogactwem gatunkowym.
Opis i wyróżniające gatunki roœlin
Na ni¿ej po³o¿onych pastwiskach górskich, podobnie jak na nizinach, powszechnie
wystêpuje grzebienica pospolita, której towarzyszy kostrzewa czerwona. Nieco innym typem zbiorowisk s¹ psiary z bliŸniczk¹ psi¹ trawk¹, w których w warunkach
ekstensywnego u¿ytkowania mog¹ licznie wystêpowaæ arnika górska, dziewiêæsi³
bez³odygowy, storczyki: podkolan bia³y, go³ek bia³awy i ozorka zielona.
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Psia trawka (K.B.)

Dziewiêæsi³
bez³odygowy (W.K.)
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Ramka 3.4.1. TORFOWISKA (WYSOKIE I PRZEJŒCIOWE)
Grupa ta obejmuje torfowiska powsta³e z regu³y w bezodp³ywowych zag³êbieniach
terenu, zasilane ubogimi wodami deszczowymi (w przeciwieñstwie do torfowisk
niskich, siedlisk ³¹k bagiennych, które s¹ zasilane g³ównie wodami gruntowymi).
Na terenach rolniczych wystêpuj¹ one
przewa¿nie w postaci nie wiel kich
„bagienek”, rozpowszechnionych
zw³aszcza w krajobrazie m³odoglacjalnym. Ich istnienie zagro¿one jest przez
melioracje odwadniaj¹ce, eksploatacjê
torfu oraz eutrofizacjê spowodowan¹
sp³ywami z pól uprawnych.
Torfowisko wysokie (W.S.)

Główne walory przyrodnicze
Siedlisko specyficznych gatunków roœlin i zwierz¹t, w tym wielu gatunków o borealnym i atlantyckim zasiêgu biogeograficznym. Rzadki typ ekosystemu w strefie
umiarkowanej.
Opis i wyróżniające gatunki roœlin
Mchy torfowce to najbardziej charakterystyczne elementy roœlinnoœci torfowisk wysokich i przejœciowych. Wystêpuje ich tu kilkanaœcie, trudnych do odró¿nienia gatunków, tworz¹cych zwykle zwarte nasi¹kniête wod¹ kobierce. Dla torfowisk wysokich
charakterystyczna jest kêpkowo-dolinkowa
struktura roœlinnoœci, z ró¿nymi gatunkami
roœlin wystêpuj¹cymi na kêpkach mszaków
i w dolinkach. Torfowiska przejœciowe,
zwykle pozbawione tej struktury czêsto towarzysz¹ niewielkim „dystroficznym” jeziorkom, wokó³ których mo¿e siê tworzyæ
p³ywaj¹ce p³o roœlinne.
Mchy torfowce (M.S.)

Charakterystyczne i ciekawe roœliny zielne torfowisk wysokich i przejœciowych to
np. rosiczki: okr¹g³olistna i poœrednia, ¿urawina b³otna, borówka bagienna,
we³nianka pochwowata. Typowym elementem jest te¿ obecnoœæ pojedynczych,
powoli rosn¹cych sosen i brzóz omszonych. Natomiast masowe wystêpowanie
podrostu m³odych drzew – brzozy, wierzby, czeremchy, czy kruszyny jest symptomem eutrofizacji i/lub przesuszenia torfowiska.

Rosiczka okr¹g³olistna/
poœrednia (P.P.)

Bagnica zwyczajna
(P.P.)

Bagno zwyczajne
(M.S.)
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Ramka 3.4.2. SZUWARY
Szuwary wystêpuj¹ w strefie przybrze¿nej zbiorników wodnych lub w wodach
p³yn¹cych. Niekiedy porastaj¹ w ca³oœci p³ytkie zbiorniki wodne (zw³aszcza u¿yŸniane sp³ywami z pól) oraz wtórnie zabagniaj¹ce siê
³¹ki. Przewa¿nie doœæ ubogie gatunkowo, najczêœciej
wystêpuj¹ w postaci agregacji zdominowanych przez
jeden gatunek. Najpospolitsze zespo³y to szuwar trzciny
pospolitej, szuwar pa³ki szeroko- i w¹skolistnej, szuwar
manny wodnej i manny mielec, szuwar oczeretowy.
Szuwar trzcinowy (W.K.)

Główne walory przyrodnicze
Roœlinnoœæ szuwarowa pe³ni wa¿n¹ rolê w przechwytywaniu biogenów przedostaj¹cych siê do wód powierzchniowych. Poza tym,
szuwary s¹ ostoj¹ specyficznych gatunków ptaków, a przy wysokich
stanach wód stanowi¹ wa¿ne miejsca tarliskowe ryb.
Jeżogłówka gałęzista (W.K.)
Wyróżniające gatunki roœlin
Zbiorowiska szuwarowe zdominowane s¹ przez wysokie byliny
z przewag¹ wysokich i œredniowysokich roœlin trawiastych, np.
trzciny pospolitej, pa³ki szerokolistnej i w¹skolistnej, oczeretu jeziornego, ró¿nych gatunków manny oraz niekiedy wysokim
udzia³em innych okaza³ych roœlin zielnych, np. marka szerokolistnego, tataraku, kropid³a wodnego.
Oczeret jeziorny (W.K.)

Ramka 3.4.3. WILGOTNE ZIO£OROŒLA
W siedliskach wilgotnych nieregularnie u¿ytkowanych lub porzuconych, wystêpuj¹
czêsto bujne zbiorowiska zio³oroœlowe, budowane
przez roœliny zielne. Dla ich utrzymania konieczne
jest koszenie co kilka lat, aby zapobiec rozwojowi roœlinnoœci leœnej i zaroœlowej. Zbiorowiska
zio³oroœli wystêpuj¹ najczêœciej wzd³u¿ cieków
lub na zaniedbanych obszarach ³¹k wilgotnych.
Zio³oroœla (W.K.)

Główne walory przyrodnicze
Ich bogactwo florystyczne i zwi¹zana z nim bogata fauna, zw³aszcza bezkrêgowa, sprawiaj¹, ¿e
enklawy zio³oroœli s¹ po¿¹dane w krajobrazie rolniczym dla podwy¿szenia ogólnej bioró¿norodnoœci,
mog¹ te¿ stanowiæ cenne refugia gatunków przy
regeneracji ³¹k wilgotnych.

Wi¹zówka b³otna
(W.K.)

Wyróżniające gatunki roœlin
Do gatunków charakterystycznych nale¿¹: wi¹zówka b³otna, bodziszek bagienny, wierzbownica kosmata, czyœciec bagienny,
koz³ek lekarski, dziurawiec skrzyde³kowaty, krwawnica pospolita, tojeœæ zwyczajna.
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Tojeœæ zwyczajna (P.P.)

Koz³ek lekarski
(W.K.)

ZAGRO¯ENIA

4

Jakie s¹ g³ówne zagro¿enia przyrody obszarów wiejskich?
Du¿a bioró¿norodnoœæ jako cecha tradycyjnego krajobrazu rolniczego jest
w znacznym stopniu zwi¹zana z ekstensywnym sposobem gospodarowania i drobnoobszarow¹ struktur¹ gospodarstw. Krajobraz taki, jeszcze do niedawna charakterystyczny dla wielu regionów Polski, zaczyna szybko odchodziæ w przesz³oœæ.
W obecnych warunkach spo³eczno-ekonomicznych dawne sposoby gospodarowania s¹ skrajnie nieop³acalne. W zale¿noœci od regionu kraju i typu u¿ytków
zielonych obserwujemy dwa kierunki przekszta³ceñ zagra¿aj¹cych bogactwu
przyrodniczemu obszarów wiejskich: wzrost intensywnoœci gospodarowania,
b¹dŸ ca³kowite wycofywanie ich z produkcji rolniczej.

Jakie s¹ przyrodnicze skutki
intensyfikacji gospodarowania na u¿ytkach zielonych?
Czy d¹¿enia do ekonomizacji produkcji rzeczywiœcie powinny usprawiedliwiaæ tak dotkliwe straty przyrodnicze? W Polsce intensywne rolnictwo rozwija
siê szybko zw³aszcza w zachodnich regionach kraju. W najbli¿szym czasie nale¿y
siê jednak spodziewaæ równie¿ na innych terenach powstawania nowych wielkoobszarowych gospodarstw produkuj¹cych na skalê przemys³ow¹. Proces ten, choæ
uzasadniony ekonomicznie, oznaczaæ bêdzie dotkliwe straty w bioró¿norodnoœci.
Jedynym sposobem, aby zachowaæ gin¹ce bogactwo przyrodnicze ³¹k i pastwisk
jest podtrzymanie, a na niektórych obszarach przywrócenie tradycyjnego, ekstensywnego typu gospodarowania.
Zjawisko intensyfikacji produkcji, zwi¹zane m.in. ze wzrostem nawo¿enia, stosowaniem melioracji oraz konsolidacj¹ gruntów, by³o g³ówn¹ przyczyn¹ giniêcia biocenoz
pó³naturalnych w skali europejskiej. Silnie nawo¿one i opryskiwane pestycydami ³¹ki
i pastwiska, dominuj¹ce w Zachodniej Europie, s¹ „zielonymi pustyniami” w porównaniu z przyrod¹ obszarów u¿ytkowanych w sposób ekstensywny.

Co jest powodem porzucania cennych przyrodniczo u¿ytków zielonych?
Jakie s¹ tego skutki?
Tendencje do ca³kowitego wycofania z produkcji rolniczej terenów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
to najpowszechniejszy w ostatnich latach kierunek zmian
w krajobrazie rolniczym. Stosunkowo najwczeœniej zjawisko
to wyst¹pi³o na ³¹kach koszonych kos¹, gdzie zastosowanie
kosiarek jest niemo¿liwe b¹dŸ niedogodne. S¹ to np. ³¹ki bagienne, ³¹ki w wy¿szych po³o¿eniach górskich, czy te¿ zlokalizowane na stromych stokach lub w terenie pagórkowatym.
W niektórych regionach, gdzie przewa¿a³y tego typu u¿ytki
zielone, nast¹pi³a ca³kowita regresja rolnictwa, na innych – rolnicy przenieœli siê na ¿yŸniejsze siedliska, po³o¿one np. na ob- Na porzuconych ³¹kach sukcesja
roœlinnoœci prowadzi
szarach zmeliorowanych. W zwi¹zku z modernizacj¹ metod do powstawania lasów (M.S.)
hodowli byd³a oraz z generalnym spadkiem pog³owia na terenach s³abiej rozwiniêtych zmniejszy³o siê te¿ zapotrzebowanie
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na turzyce i trawy o niskiej wartoœci paszowej, tradycyjnie u¿ywane jako œció³ka
dla byd³a. Doprowadzi³o to do ca³kowitego ju¿ niemal zaniku ³¹k jednokoœnych,
na których nastêpuje obecnie szybka sukcesja roœlinnoœci. Z podobnych powodów
zaprzestaje siê te¿ pastwiskowego u¿ytkowania nieurodzajnych gruntów, w tym np.
muraw ciep³olubnych, których unikalna flora i fauna by³a uzale¿niona dotychczas od
prowadzenia ekstensywnego wypasu. W miejscu bogatych gatunkowo ³¹k i pastwisk
pó³naturalnych rozwijaj¹ siê ubo¿sze gatunkowo zio³oroœla i zaroœla krzewiaste,
zmierzaj¹c w kierunku lasów.
Tabela 4. Praktyki rolnicze zagra¿aj¹ce bioró¿norodnoœci obszarów wiejskich
Praktyki
rolnicze

Wpływ na bioróżnorodność

Najbardziej zagrożone
biocenozy

INTENSYFIKACJA
Komasacja
gruntów

Zanikanie struktur liniowych i drobnopowierzchniowych
– miedz, szpalerów drzew, drobnych cieków i oczek wodnych, Ziołorośla, szuwary, kępy
a w efekcie spadek zróżnicowania krajobrazu i różnorodności drzew i krzewów, niewielkie
gatunkowej; z reguły również wzrost intensywności gospodaro- torfowiska i stawy.
wania (nawożenie, mechanizacja, stosowanie pestycydów).

Wzrost
nawożenia

Eutrofizacja: zanikanie biotopów i gatunków związanych
z ubogimi siedliskami, zarówno tradycyjnie uprawianych,
jak i naturalnych (użyźnianych przez spływy wód powierzchniowych z terenów rolniczych); nawozy sztuczne
przedostając się do wód gruntowych mogą powodować
zmiany nawet w odległych przestrzennie ekosystemach.

Bezpośrednio: łąki jednokośne trzęślicowe, łąki
dwukośne nizinne i górskie.
Pośrednio: torfowiska, łąki
bagienne, ekosystemy wodne.

Zwiększenie
częstotliwości
koszenia

Eliminacja gatunków późno kwitnących oraz związanej
z nimi fauny bezkręgowej, promowanie kilku gatunków Łąki jednokośne trzęślicowe
traw, redukcja lub eliminacja ptactwa lęgowego łąk; z reguły i dwukośne.
wiąże się ze wzrostem nawożenia i eutrofizacją.

Wzrost
obsady
zwierząt

Eutrofizacja spowodowana pozostawianymi przez zwierzęta
odchodami, erozja gleb, ekspansja kilku gatunków roślin nie
Pastwiska ekstensywne nizinzjadanych przez zwierzęta; spadek bogactwa gatunkowego
ne i górskie.
pastwisk; negatywny wpływ na ptaki gnieżdżące się na
pastwiskach ekstensywnych.

Stosowanie
pestycydów

Prawdopodobieństwo zatrucia dzikich zwierząt (nie będąWszystkie biotopy sąsiaducych szkodnikami), zanikanie siedlisk i bazy pokarmowej
jące z obszarami stosowania
wielu gatunków, zaburzenia w sieciach troficznych, nabiepestycydów.
ranie odporności przez niektóre zwalczane gatunki.

Zamiana trwaBezpowrotne zanikanie specyficznych ekosystemów i śro- Łąki dwukośne świeże, murałych użytków
dowiska życia wielu gatunków związanych z kośno-pastwi- wy i łąki ciepłolubne, pastwizielonych
skowym użytkowaniem, zwiększenie degradacji gleb.
ska świeże.
na grunty orne
Melioracje
wodne

Wzrost mineralizacji gleb organicznych i w efekcie eutrofizacja, czasem również wzrost zasolenia gleb; nieodwracalne
zanikanie siedlisk gatunków mokradłowych (flory i fauny),
spadek bioróżnorodności łąk.

Torfowiska, łąki bagienne,
łąki podmokłe (jednokośne
– trzęślicowe i dwukośne
– kaczeńcowe).

Mechanizacja

Degradacja struktury gleby, ubytek warstwy glebowej; niszcze- Łąki, zwłaszcza bagienne
nie struktury roślinności i znaczna redukcja drobnej fauny.
i ciepłolubne.

Całkowite
zaprzestanie
użytkowania

Uruchomienie sukcesji roślinności: przekształcanie łąk i pastwisk w ziołorośla i zbiorowiska szuwarowe, a następnie Łąki jednokośne, pastwiska
zarastanie krzewami i rozwój lasu; w efekcie zanikanie ekstensywne; użytki położone
specyficznych ekosystemów otwartych i (z reguły) spadek z dala od domostw.
bioróżnorodności.

EKSTENSYFIKACJA

Zalesianie
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Niebezpieczeństwo eliminacji bogatych gatunkowo
zbiorowisk półnaturalnych, w przypadku niewłaściwego
doboru siedlisk do zalesiania ryzyko ich degradacji (np.
torfowiska).

Torfowiska, łąki bagienne, łąki
podmokłe (jednokośne i dwukośne), pastwiska ekstensywne,
murawy i łąki ciepłolubne.

PRZYJAZNE PRZYRODZIE
ZABIEGI AGROTECHNICZNE

5

5.1. Koszenie
Koszenie to czynnik typowo antropogeniczny. Jego wp³yw na roœliny jest zasadniczo inny ni¿ wp³yw wypasu. Kosz¹c usuwamy jednorazowo niemal ca³¹ powierzchniê
asymilacyjn¹ roœlin. Dla wielu gatunków jest to silny stres, eliminuj¹cy je z obszarów
regularnie koszonych. Dla innych gatunków, koszenie jest sygna³em pobudzaj¹cym
wzrost i zwiêkszaj¹cym krzewienie siê oraz namna¿anie wegetatywne.
Specyficzn¹ cech¹ koszenia jest jego cykliczny charakter. W odró¿nieniu od wypasu, mechaniczne uszkodzenia roœlin nastêpuj¹ rzadko, co pozwala na rozwój roœlin
o rozmaitych formach wzrostu i zachowanie wielopiêtrowej struktury runi. Koszenie
i usuwanie pokosu zwiêksza dostêpnoœæ œwiat³a w runi, co pozwala na wystêpowanie
na ³¹kach gatunków œwiat³o¿¹dnych. W warunkach, gdy koszenie utrzymywane
jest regularnie bez stosowania nawozów prowadzi ono do obni¿enia ¿yznoœci gleb,
bowiem wraz z sianem usuwamy z ³¹k biogeny. Proces ten, choæ niekorzystny z rolniczego punktu widzenia, z regu³y sprzyja bioró¿norodnoœci, w ten sposób powsta³y,
np. jedne z najbogatszych biocenoz pó³naturalnych – ³¹ki trzêœlicowe. Koszenie, jako
u¿ytkowanie ukierunkowane na ochronê przyrody jest ³atwiejsze do stosowania ni¿
wypas, wymaga bowiem jedynie sezonowego zaanga¿owania.
Z punktu widzenia rolnika wskazane jest takie kszta³towanie roœlinnoœci i siedliska
³¹ki, aby zebraæ jak najwiêcej siana o mo¿liwie wysokiej jakoœci paszowej. Dostosowanie u¿ytkowania koœnego do potrzeb ochrony przyrody z regu³y wi¹¿e siê z obni¿eniem
plonów. Wp³yw koszenia na ekosystem jest bowiem w du¿ym stopniu uzale¿niony od
liczby i pory wykonywanych pokosów, a tak¿e od stosowanej techniki koszenia.

Jaki wp³yw ma czêstoœæ i termin koszenia?
Czêstoœæ i termin koszenia ³¹k pó³naturalnych powinny byæ dostosowane do ¿yznoœci
siedliska oraz cykli ¿yciowych zasiedlaj¹cych je roœlin i zwierz¹t. Czêstoœæ koszenia
zale¿y te¿ bezpoœrednio od po¿¹danego w danych warunkach terminu pierwszego
pokosu. Do najbogatszych, zw³aszcza w rzadkie gatunki roœlin, nale¿¹ ³¹ki jednokoœne
tradycyjnie zlokalizowane na siedliskach o niskiej ¿yznoœci. U¿ytkowanie jednokoœne
wi¹¿e siê z regu³y z jesiennym, zwykle wrzeœniowym, pokosem, co umo¿liwia rozwój
wolno rosn¹cym i póŸno kwitn¹cym gatunkom roœlin. Na glebach bardziej zasobnych
w substancje pokarmowe typowe jest koszenie dwa lub trzy razy w ci¹gu roku.
Zwiêkszanie liczby pokosów mo¿na teoretycznie osi¹gn¹æ podwy¿szaj¹c dawki
nawozów, jednak niekoniecznie prowadzi to do zwiêkszenia plonów, natomiast prawie zawsze negatywnie odbija siê na bogactwie gatunkowym ³¹k. Ju¿ trzykrotne koszenie wi¹¿e siê z wykonywaniem pierwszego pokosu zbyt wczeœnie, by wiêkszoœæ
roœlin i zwierz¹t mog³a odbyæ na ³¹ce pe³ne cykle ¿yciowe. Termin pierwszego
pokosu powinien pozwalaæ na wydanie nasion przez wiêkszoœæ gatunków roœlin.
Choæ wiele roœlin ³¹kowych efektywnie rozmna¿a siê przez roz³ogi b¹dŸ k³¹cza,
rozród z nasion pozwala im na zwiêkszenie zró¿nicowania genetycznego wewn¹trz
populacji, dziêki czemu wzrasta stabilnoœæ zbiorowiska roœlinnego. Skoszenie ³¹ki
przed okresem masowego kwitnienia zió³ eliminuje te¿ znaczn¹ czêœæ owadów
¿ywi¹cych siê nektarem kwiatów, b¹dŸ rozwijaj¹cych siê w ich kwiatostanach.
Termin pierwszego koszenia jest ponadto niezwykle wa¿ny dla ptaków gnie¿d¿¹cych siê na ³¹kach, które z regu³y wyprowadzaj¹ m³ode z gniazd dopiero na prze³omie
czerwca i lipca (pakiet „³¹ki dwukoœne” zawiera opcjê „z opóŸnieniem pierwszego
pokosu” maj¹c¹ na celu w³aœnie kszta³towanie warunków dla lêgów ptaków ³¹ko-
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wych). Wreszcie, gospodarka w biocenozach pó³naturalnych musi byæ dostosowana
do naturalnego rytmu przyrody, np. do pór wylewów rzek na ³¹ki podmok³e, czy te¿
do wystêpuj¹cych regularnie susz letnich na siedliskach piaszczystych.
W Programie przewidziano dwie podstawowe czêstoœci koszenia ³¹k: jeden raz
w roku (³¹ki jednokoœne) i dwa razy w roku (³¹ki dwukoœne). Ponadto, w przypadku ³¹k bagiennych dopuszczono te¿ wariant koszenia „raz na trzy lata” stosowany
wtedy, gdy wykaszanie coroczne jest niedogodne b¹dŸ niemo¿liwe.

Uwaga na drobne zwierzêta!
Koszenie wywiera wp³yw nie tylko na sam¹ roœlinnoœæ, ale równie¿ na faunê
³¹kow¹. Ostrza kosiarek mog¹ byæ zabójcze dla drobnych zwierz¹t ³¹kowych, takich
jak ¿aby, gryzonie, ptaki (w tym pisklêta!) czy owady. Prost¹ metod¹ pozwalaj¹c¹ na
zminimalizowanie strat w faunie jest zachowanie takiej kolejnoœci koszenia w obrêbie
dzia³ki, która pozwoli zwierzêtom uciec na tereny otaczaj¹ce. Chodzi przede wszystkim o to, by nie zataczaæ kosiark¹ spirali od krawêdzi ³¹ki do jej œrodka, ale zamiast
tego rozpoczynaæ od œrodka dzia³ki i stopniowo posuwaæ siê na zewn¹trz.
Pod wzglêdem oddzia³ywania na faunê znacznie korzystniejsze od powszechnie
stosowanych kosiarek rotacyjnych s¹ kosiarki listwowe (wykazano, ¿e powoduj¹
one kilkukrotnie ni¿sze straty w populacji p³azów), a ich dodatkow¹ zalet¹ jest
sposób koszenia nie powoduj¹cy mia¿d¿enia tkanki roœlinnej.
Fot. (W.S.)

Jakie znaczenie ma wysokoœæ koszenia?
Odpowiednio du¿a wysokoœæ koszenia pozwala znacznie zmniejszyæ negatywne
oddzia³ywanie kosiarek, zw³aszcza rotacyjnych, na drobn¹ faunê ³¹kow¹. Ostrze kosiarki powinno znajdowaæ siê co najmniej 5 cm ponad powierzchni¹ gruntu. W przypadku
niektórych zbiorowisk bagiennych konieczne jest koszenie nawet powy¿ej 10 cm, aby
nie uszkodziæ kêpowej struktury roœlinnoœci (turzyce) i wra¿liwej warstwy mszystej.

Czemu s³u¿y pozostawianie pasów roœlinnoœci nieskoszonej?
Regularne u¿ytkowanie koœne, zw³aszcza prowadzone stosunkowo wczeœnie w sezonie wegetacyjnym (przed koñcem czerwca) prowadzi zwykle do zmniejszenia produkcji
nasion przez roœliny, zw³aszcza przez póŸniej zakwitaj¹ce trawy i zio³a, co w d³u¿szej
perspektywie powoduje zubo¿enie gatunkowe zbiorowiska. Ponadto, wysoka ruñ roœlin,
z zachowanymi kwiatami i owocostanami, jest schronieniem i miejscem rozwoju wielu
gatunków bezkrêgowców, np. barwnych motyli ³¹kowych. Aby umo¿liwiæ im pe³ny
rozwój, dobrze jest pozostawiæ nieskoszony fragment ³¹ki, zw³aszcza jeœli koszenie
odbywa siê stosunkowo wczeœnie. Powinien to byæ inny p³at ka¿dego roku.

Jaki wp³yw na siedlisko ma sprzêt kosz¹cy?

Fot. (W.S.)
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W czasie koszenia niebagatelny wp³yw na ekosystem mo¿e mieæ
nacisk wywierany przez ko³a ci¹gnika. Ciê¿ki sprzêt kosz¹cy mo¿e
powodowaæ bezpoœrednio niszczenie niektórych zbiorowisk roœlinnych,
np. bagiennych ³¹k mszysto-turzycowych, a tak¿e wywo³ywaæ mechaniczn¹ erozjê gleb. Dotyczy to przede wszystkim dobrze uwodnionych
siedlisk bagiennych, zw³aszcza torfowisk, ale równie¿ miejsc suchych
z luŸnymi glebami piaszczystymi.
W takich przypadkach konieczne jest stosowanie sprzêtu
wywieraj¹cego ni¿szy nacisk na glebê (specjalnie skonstruowane kombajny stosuje siê czasem do wykaszania roœlinnoœci bagiennej), b¹dŸ te¿
powrót do tradycyjnej kosy. Wykaszanie kos¹ lub kosiark¹ rêczn¹ po¿¹dane jest przede
wszystkim w bardzo bogatych gatunkowo bagiennych ³¹kach mszysto-turzycowych,
³¹kach trzêœlicowych i murawach ciep³olubnych. Czêsto wystêpuj¹ one zreszt¹ w postaci
niedu¿ych p³atów, co dodatkowo przemawia za stosowaniem koszenia rêcznego.

Łąki półnaturalne, pastwiska ekstensywne, użytki przyrodnicze

Jakie znaczenie dla bioró¿norodnoœci
ma sprzêt i sposób przechowywania siana?
Sprz¹tanie siana jest integraln¹ czêœci¹ ³¹kowego sposobu u¿ytkowania gruntów.
Pozwala ono na zwiêkszenie penetracji œwiat³a w runi i u³atwia przez to kie³kowanie
i wzrost roœlinom (zw³aszcza niskim gatunkom œwiat³o¿¹dnym), u³atwia wysiewanie
i rozprzestrzenianie siê nasion. Na obszarach u¿ytkowanych koœno-pastwiskowo
sprzêt siana umozliwia stosowanie póŸniejszego wypasu. Ponadto, usuwanie skoszonego siana stopniowo prowadzi do obni¿ania ¿yznoœci gleb (poprzez eksport
biogenów wraz z fitomas¹). Usuniêcie pokosu jest zatem wymogiem wszystkich
opcji pakietów rolnoœrodowiskowych opartych na wykaszaniu roœlinnoœci.
Pozytywne znaczenie dla bioró¿norodnoœci ma równie¿ tradycyjny sposób
przechowywania siana na ³¹kach. Pozostawiane czêsto do zimy stogi s¹ cennym
miejscem schronienia i rozrodu fauny – od bezkrêgowców do ma³ych ssaków. Nie
do przecenienia jest równie¿ estetyczna rola stogów w krajobrazie.

Jak mo¿na wykorzystaæ skoszon¹ fitomasê?
Wykorzystanie biomasy jako paszy jest nie zawsze korzystne, ze wzglêdu na
jej nisk¹ jakoœæ, albo brak zwierz¹t w gospodarstwie. Ze wzglêdu na wymóg póŸnego koszenia dla celów rolnoœrodowiskowych, skoszona roslinnoœæ nie stanowi
równie¿ dobrego materia³u do produkcji kiszonek.
Tradycyjnym wykorzystaniem tzw. siana szuwarowego (trzcinowego, turzycowego, trzêœlicowego) by³a œció³kowa hodowla byd³a. W obecnych warunkach,
œció³ka, o ile w ogóle jest stosowana, wytwarzana jest g³ównie ze s³omy, wiêc i to
zastosowanie straci³o na znaczeniu. Dlatego warto rozwa¿yæ alternatywne sposoby
wykorzystania skoszonych roœlin: kompostowanie i produkcjê ziemi ogrodniczej
lub wykorzystanie jako paliwa w specjalnie skonstruowanych i coraz szerzej stosowanych kot³owniach na biomasê.

5.2. Wypas
Tematowi wypasu jako dzia³alnoœci rolnoœrodowiskowej poœwiêcona jest osobna
ksi¹¿eczka niniejszej serii, dlatego tutaj zostan¹ jedynie zarysowane najistotniejsze kwestie.
Bli¿sze informacje o wypasie znajdziesz w broszurze:
„Wypas jako instrument ochrony ró¿norodnoœci biologicznej”.
Wypas jest bardziej naturalnym sposobem u¿ytkowania ni¿ koszenie, a ekologiczne dzia³anie wypasu ekstensywnego jest zbli¿one do wp³ywu dzikich roœlino¿erców. Nie oznacza to jednak, ¿e wypas zawsze sprzyja bioró¿norodnoœci
w wiêkszym stopniu ni¿ koszenie – jego pozytywny wp³yw uzale¿niony jest od
odpowiedniego doboru siedliska i dotyczy tylko okreœlonych grup roœlin i zwierz¹t.
Specyficzn¹ cech¹ wypasu jest jego selekcyjny wp³yw na gatunki roœlin: promuje
on rozwój roœlin niskich, w tym np. bylin rozetowych oraz tych gatunków, które
nie s¹ zjadane przez zwierzêta. Z tych powodów na nadmiernie wypasanych obszarach rozpleniaj¹ siê ró¿ne gatunki sitów albo œmia³ek darniowy.
Istotnym czynnikiem, decyduj¹cym o wp³ywie wypasu na biocenozê, jest wydeptywanie, które poprzez tworzenie mozaiki mikrosiedlisk wp³ywa na zwiêkszenie
bioró¿norodnoœci, ale przy zbyt du¿ej intensywnoœci wypasu prowadzi do erozji
gleb i spadku bioró¿norodnoœci. Najwa¿niejsze aspekty, które nale¿y wzi¹æ pod
uwagê planuj¹c prowadzenie przyjaznego przyrodzie wypasu zwierz¹t to:
l obsada zwierz¹t;
l gatunek zwierz¹t;
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terminy rozpoczêcia i zakoñczenia wypasu;
stosowanie dodatkowego nawo¿enia;
tworzenie odpowiedniej infrastruktury, np. wodopojów dla zwierz¹t.

5.3. Umiarkowane nawo¿enie
Stosowanie nawo¿enia jest przyrodniczo uzasadnione tylko w niektórych typach siedlisk. £¹ki jednokoœne, z natury niskoproduktywne nie powinny byæ w ogóle nawo¿one,
gdy¿ ich flora sk³ada siê g³ównie z gatunków o niskiej zdolnoœci konkurencyjnej, które
by³yby wyeliminowane przez bujniej rozwijaj¹c¹ siê roslinnoœæ. W siedliskach naturalnie ¿yznych, gdzie preferowanym sposobem u¿ytkowania s¹ ³¹ki dwukoœne, wskazane
jest natomiast coroczne uzupe³nianie biogenów, usuwanych wraz z sianem z siedliska.
Zdecydowanie preferowane jest nawo¿enie obornikiem, który powoli uwalniaj¹c do
gleby substancje pokarmowe nie powoduje u¿yŸnienia wód gruntowych (typowego
zagro¿enia przy stosowaniu nawozów sztucznych lub gnojowicy).
W Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym przewidziano górn¹ dawkê
nawo¿enia ³¹k dwukoœnych (z wyj¹tkiem muraw ciep³olubnych) w iloœci do 60 kg
azotu na hektar, wliczaj¹c wszystkie jego Ÿród³a (np. odchody pozostawiane przez
wypasane zwierzêta).

5.4. Zminimalizowanie stosowania herbicydów
Z punktu widzenia ochrony przyrody trudno jest mówiæ o istnieniu gatunków
„szkodliwych” i „po¿ytecznych” (proces wypierania jednych gatunków przez
drugie w drodze sukcesji œwiadczy raczej o kierunku przemian w siedlisku i powinien byæ kontrolowany poprzez w³aœciwe u¿ytkowanie). Jednak z punktu widzenia
paszowego wykorzystania roœlinnoœci, nadmierna koncentracja niektórych gatunków, np. ostro¿enia ³¹kowego, jest niekorzystna. W takich przypadkach, wzglêdy
przyrodnicze pozwalaj¹ co najwy¿ej na selektywne stosowanie herbicydów, za
pomoc¹ aplikatorów kontaktowych (tzw. mazaczy herbicydowych).
Stosowanie pestycydów, czyli œrodków ochrony roœlin uprawnych (m.in. herbicydów –
niszcz¹cych roœliny, fungicydów – niszcz¹cych grzyby, insektycydów – eliminuj¹cych
owady) jest zasadniczo sprzeczne z celami ochrony ró¿norodnoœci gatunkowej.
Szersze zastosowanie herbicydów, jak te¿ aplikowanie innych rodzajów pestycydów jest jednoznacznie szkodliwe dla bioró¿norodnoœci, niesie bowiem ze
sob¹ ryzyko zatrucia organizmów na ró¿nych poziomach troficznych i przez to
– zak³ócenia stabilnoœci ca³ych ekosystemów.

5.5. Usuwanie roœlinnoœci inwazyjnej
Na ³¹kach i pastwiskach zaniedbanych szybko wzrasta udzia³ drzew i krzewów,
obrazuj¹c pocz¹tek sukcesji w kierunku zbiorowisk leœnych. W innych warunkach
siedliskowych (na ¿yznych ³¹kach bagiennych) zaprzestanie koszenia wywo³uje
czêsto ekspansjê trzciny. Jeœli procesy te dotycz¹ cennych przyrodniczo u¿ytków
zielonych, wskazane jest przywrócenie ekstensywnego sposobu u¿ytkowania, który
jednak musi z regu³y byæ poprzedzony usuniêciem lub redukcj¹ liczebnoœci inwazyjnych gatunków roœlin. Wycinanie krzewów wierzb i m³odych brzóz najlepiej
jest wykonywaæ póŸn¹ jesieni¹, dziêki czemu powstaj¹ce szybko odrosty przemarzaj¹ zim¹, co utrudnia odnowienie siê. Usuwanie trzciny najlepiej jest natomiast
wykonywaæ kosz¹c dwa razy w roku: po raz pierwszy – w okresie k³oszenia (lipiec)
oraz drugi raz – póŸnym latem (prze³om sierpnia i wrzeœnia).
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Jakie korzyœci mo¿e odnieœæ polska przyroda
z rolnoœrodowiskowego u¿ytkowania ³¹k i pastwisk?
Ekstensywne u¿ytki zielone zachowa³y siê w naszym kraju w wiêkszym stopniu
ni¿ gdziekolwiek indziej w Europie. Zmiana standardów ¿ycia na wsi oraz sytuacji
spo³eczno-ekonomicznej sprawia jednak, ¿e tradycyjne ³¹ki i pastwiska szybko
odchodz¹ w przesz³oœæ wraz z ca³ym zwi¹zanym z nimi krajobrazem pó³naturalnym. Jedyn¹ metod¹, aby zachowaæ przynajmniej czêœæ zwi¹zanych z nim siedlisk
i ¿yj¹cych w nich gatunków roœlin i zwierz¹t jest dotowanie dotychczasowych,
zrównowa¿onych przyrodniczo, metod gospodarowania. Trudno na obecnym
etapie wyraziæ liczbami potencjalny wp³yw programów rolnoœrodowiskowych
na nasz¹ przyrodê.
Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e startujemy z innego poziomu, ni¿ wiêkszoœæ krajów, które dotychczas wdro¿y³y ten instrument ekologizacji polityki rolnej. U nas
podstawowym celem jest nie tyle ekstensyfikacja gospodarowania i naprawa szkód
wyrz¹dzonych przez rolnictwo intensywne, ile podtrzymanie tradycyjnych form
gospodarki tam, gdzie one jeszcze do niedawna istnia³y i gdzie wci¹¿ obecne s¹
wysokie, niekiedy unikalne w skali kontynentu walory przyrodnicze. Sytuacja ta
stwarza du¿e nadzieje na skutecznoœæ polityki rolnoœrodowiskowej w Polsce, ale
z drugiej strony obci¹¿a nas szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ za w³aœciwe wykorzystanie tej szansy.

Jakie korzyœci mo¿e odnieœæ rolnik
ze stosowania pakietów przyrodniczych?
Stopniowo rozszerzany Program Rolnoœrodowiskowy wyznaczy rolnikowi
now¹ funkcjê spo³eczn¹ i zawodow¹: funkcjê konserwatora przyrody. Funkcja
ta mo¿e byæ realizowana w po³¹czeniu z tradycyjn¹ rol¹ producenta ¿ywnoœci, ale
mo¿e te¿ stanowiæ osobny cel dzia³ania.
Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy stwarza bezprecedensow¹ szansê na
podtrzymanie funkcjonowania gospodarstw na terenach cennych przyrodniczo,
szczególnie w obrêbie obszarów chronionych. Op³acalnoœæ zale¿eæ bêdzie od wielu
czynników i trudno j¹ oszacowaæ w oderwaniu od warunków regionalnych.
Z pewnoœci¹ przyjazne przyrodzie gospodarowanie wymaga du¿ej wiedzy,
zarówno rolniczej, jak i ogólnej wiedzy przyrodniczej. Dla efektywnoœci dzia³añ,
zarówno pod wzglêdem przyrodniczym, jak i ekonomicznym kluczowy bêdzie
w³aœciwy dobór opcji i odpowiednia organizacja pracy.
Dodatkowe korzyœci, jakie mog¹ odnieœæ rolnicy z kszta³towania wysokiej bioró¿norodnoœci to nie tylko moralne i estetyczne doznania p³yn¹ce z ¿ycia w harmonii
z przyrod¹ (choæ s¹ one nie do przecenienia). Prowadzenie rolnoœrodowiskowej
gospodarki na u¿ytkach zielonych oznacza te¿ podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej w³asnego gospodarstwa i ca³ej okolicy. Mo¿e ono staæ siê wiêc kluczowe dla
rozwoju agroturystyki, która po³¹czona z aktywnym poznawaniem przyrody, jest
coraz popularniejsz¹ form¹ spêdzania wolnego czasu i stanowi coraz wa¿niejsze
Ÿród³o dochodów dla mieszkañców wsi.
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S£OWNICZEK
Agrocenoza – biocenoza rolnicza (np. biocenoza pola, ³¹ki, pastwiska).
Bielawy – w terminologii ³¹karskiej typ ³¹k zwi¹zany z torfowiskami, zabagniany
wodami gruntowymi; ³¹karskim synonimem s¹ „³¹ki bagienne”.
Biocenoza – zespó³ wszystkich organizmów ¿yj¹cych w danym biotopie, o¿ywiona czêœæ ekosystemu.
Biocenoza naturalna – biocenoza, której wystêpowanie nie jest uzale¿nione od
czynników antropogenicznych.
Biocenoza pó³naturalna – biocenoza, której powstanie i funkcjonowanie warunkowane jest okreœlon¹ gospodark¹ cz³owieka oraz dzia³aniem spontanicznych
procesów ekologicznych; analogicznie mo¿na mówiæ o istnieniu ekosystemów,
czy te¿ zbiorowisk pó³naturalnych.
Biogeny – substancje pokarmowe czerpane przez roœliny z gleby; najwa¿niejsze
z nich to azot, fosfor i potas.
Bioró¿norodnoœæ – zró¿nicowanie i bogactwo œwiata ¿ywego na które sk³adaj¹
siê: zró¿nicowanie genetyczne organizmów, ró¿norodnoœæ gatunkowa oraz
biocenotyczna.
Biotop – abiotyczna czêœæ ekosystemu, na w³aœciwoœci biotopu sk³adaj¹ siê: gleba,
wody, klimat, a w niektórych ujêciach równie¿ sposób u¿ytkowania.
Ekosystem – fragment powierzchni Ziemi wraz ze wszystkimi zamieszkuj¹cymi
go organizmami i abiotycznym œrodowiskiem, granice ekosystemów ustala siê
zwykle umownie na podstawie odrêbnoœci krajobrazowej i ekologicznej; osobnymi ekosystemami s¹ np. jezioro, ³¹ka, las.
Eutrofizacja – proces wzrostu trofii, czyli u¿yŸnienie siedliska, prowadz¹cy do
zmian w ca³ym ekosystemie, na ³¹kach i pastwiskach z regu³y prowadz¹cy do
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Łąki półnaturalne, pastwiska ekstensywne, użytki przyrodnicze

spadku bioró¿norodnoœci; eutrofizacja jest jednym z g³ównych aspektów negatywnego wp³ywu rolnictwa intensywnego na przyrodê.
Fitosocjologia – nauka zajmuj¹ca siê opisywaniem i klasyfikacj¹ zbiorowisk roœlinnych w zespo³y oraz ich grupowaniem w jednostki wy¿szego rzêdu
Gatunek – podstawowa jednostka klasyfikacji organizmów, przes³ank¹ wyró¿niania osobnych gatunków jest ich izolacja rozrodcza, ale kryterium identyfikacji
s¹ zwykle cechy morfologiczne.
Gatunek charakterystyczny – w fitosocjologii – gatunek wystêpuj¹cy typowo
i powszechnie w okreœlonym zespole roœlinnym, albo jednostce fitosocjologicznej wy¿szego rzêdu.
Gatunek rzadki – gatunek o niskiej czêstoœci wystêpowania w skali regionalnej,
krajowej albo miêdzynarodowej.
Gatunek zagro¿ony – gatunek o wiêkszym ni¿ inne ryzyku wyginiêcia.
Gr¹dy – w terminologii ³¹karskiej – ³¹ki po³o¿one na umiarkowanie wilgotnych
glebach (œwie¿ych), po³o¿one zwykle na wyniesieniach w dolinach rzecznych,
skrajach wysoczyzn lub wysoczyznach; w fitosocjologii – typ lasu liœciastego
zajmuj¹cy podobne siedliska.
Konkurencja miêdzygatunkowa – negatywny wp³yw, jaki wywieraj¹ na siebie
organizmy ró¿nych gatunków d¹¿¹c do wykorzystania tych samych zasobów
œrodowiska: wody, œwiat³a i biogenów glebowych; efektem konkurencji jest
z regu³y spowolnienie wzrostu konkuruj¹cych gatunków, przy czym gatunki
o s³abej zdolnoœci konkurencyjnej (wzglêdem danego zasobu) s¹ z czasem eliminowane ze zbiorowiska; ekstensywne u¿ytkowanie zmniejsza natê¿enie konkurencji w zbiorowiskach, sprzyjaj¹c wiêkszemu bogactwu gatunkowemu.
Korytarz ekologiczny – liniowa struktura w krajobrazie bêd¹ca czêst¹ tras¹ przemieszczania siê zwierz¹t i przenoszenia nasion roœlin, w krajobrazie rolniczym
rolê korytarzy ekologicznych pe³ni¹ np. miedze, cieki wodne, szpalery drzew.
£êgi – w terminologii ³¹karskiej ³¹ki po³o¿one w siedliskach zalewanych wodami
rzecznymi, najczêœciej o glebach madowych lub mu³owych; w fitosocjologii
– typ lasów liœciastych zajmuj¹cych zbli¿one siedliska.
Populacja – zgrupowanie organizmów jednego gatunku zamieszkuj¹cych okreœlony obszar.
Siedlisko – miejsce ¿ycia okreœlonych organizmów, w fitosocjologii i naukach
rolniczych termin siedlisko odnonosi siê przede wszystkim do warunków glebowych przypisanych do okreœlonych zbiorowisk roœlinnych.
Sukcesja – ukierunkowane zmiany w ekosystemie objawiaj¹ce siê przede wszystkim przekszta³ceniami szaty roœlinnej i zmianami warunków siedliskowych
Torf – osad organiczny powsta³y z nieroz³o¿onych fragmentów roœlin, tworz¹cy
siê w warunkach sta³ego zabagnienia.
Zbiorowisko roœlinne – ka¿de ugrupowanie roœlin o charakterze naturalnym lub
pó³naturalnym zajmuj¹ce okreœlone siedlisko, np. zbiorowisko ³¹ki podmok³ej,
zbiorowisko torfowiskowe.

31

Notatki

32

