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WSTĘP 

Jedną z największych generalizacji nauki jest stwierdzenie, że przemia- 

ny energii są przyczyną wszelkich zmian materii. Początkowo badania 

energetyczne rozwijano w zakresie nauk fizycznych i technicznych. Na- 

stępnie energetyka stopniowo znajdowała zastosowanie w innych dyscy- 

plinach, co współcześnie doprowadziło do jej udziału we wszystkich 

dziedzinach nauk przyrodniczych. Duże zróżnicowanie złożoności bada- 
nych układów jest przyczyną bardzo nierównomiernego rozwoju kon- 

cepcji energetycznych w poszczególnych dyscyplinach przyrodniczych. 

O ile w fizyce i chemii zasady energetyki są od dawna dobrze ugrunto- 

wane, to np. względnie niedawno zastosowano je w analizach bioche- 

micznych czy klimatycznych, a w gleboznawstwie i ekologii podejmo- 

wane są dopiero wstępne próby zastosowania energetyki. 

'. Stopniowe powiększanie zakresu stosowania praw energetyki w nau- 

kach przyrodniczych przez obejmowanie coraz bardziej skomplikowanych 

zjawisk pozwala na ich głębsze zrozumienie, wychodzące daleko poza 

elementarne mechanizmy, wyróżniane w poszczególnych dyscyplinach 

przyrodniczych. Związane to jest z ujednoliceniem i porównywalnością 

jednostek pomiarowych „sił napędowych” różnych procesów, możliwoś- 

cią zrozumienia kierunku ich przebiegu, głębszym zrozumieniem wza- 

jemnych powiązań fizycznych, chemicznych, biologicznych aspektów zja- 
wisk, przy jednoczesnym określeniu specyfiki tych zjawisk związanej 

z różną ekonomią wykorzystywania energii. Inaczej mówiąc — przez 

zastosowanie energetyki uzyskuje się poznane dynamiki przebiegu pro- 

cesów, a tym samym możliwość świadomego nimi kierowania. 

Podobnie jak to ma miejsce w innych układach przyrodniczych, tak- 

że różnorodne struktury ekosystemów, a w tym i pól uprawnych, są 

wytwarzane i zmieniane kosztem określonych nakładów energetycznych.
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Odnosi się to zarówno do nieożywionych jak i biologicznych elementów 

strukturalnych ekosystemu. Energia jest „siłą napędową” zarówno krą- 

żenia pierwiastków i przemian chemicznych jak i tworzenia oraz utrzy- 

mywania różnych struktur biologicznych czy też przemian geologicz- 

nych. Nic więc dziwnego, że rozpoznanie przemian energetycznych 

(przepływu energii) w ekosystemie stanowi jego podstawową charakte- 

rystykę funkcjonalną. Ponieważ układy przyrodnicze podlegają prze- 

mianom lub są w stanie dynamicznej równowagi, zagadnienia analizy ich 

struktury powinny uwzględniać wymianę -z otoczeniem tworzących je 
materiałów. W odniesieniu do badań ekosystemów problematyka ta za- 

warta jest w rozpoznaniu obiegu materii, którego intensywność jak i dro- 

gi przebiegu stanowią bardzo istotne, funkcjonalne charakterystyki eko- 

systemu. Dlatego badania przepływu energii jak i obiegu materii powin- 

ny stanowić podstawę do zamierzeń tak zwanej inżynierii ekosystemów 

lub fizjotaktyki, jak to trafniej określił Adam Wodziczko. 

Pola uprawne i użytki zielone (agroekosystemy) stanowią przeszło 
60%/6 obszaru całej Polski, co określa ich rolę ńie tylko w kategoriach 

gospodarczych, ale i ochrony Środowiska: całego ‘kraju. Intensyfikacja 

produkcji rolnej osiągana jest przez: wzrost stósowania nawozów mine- 

ralnych i chemicznych środków do wałki ze szkodnikami oraz chwastami, 

regulację warunków wodnych gleby itd. Jedńocześnie wraż z rozwójem 

przemiysłu i aglomeracji miiejskich -narastają problemy zanieczyszczenia 

środowiska na terenie całego kraju, a tym samym i pól: uprawnych. We 

wszystkich: tych przemianach istotne zńaczenie ma określenie przytostów, 

tempa rozchodzenia się, kierunku przemian, stopnia: retencji i szybkości 

strat określonych substancji. Ogólną teoretyczną podstawę tych zjawisk 

stanowią również prawidłowości przepływu energii i obiegu materii. 

Pozwalają one nie tylko na wzajemne powiązanie wielu różnorodnych 

wyników szczegółowych badań, ale dają podstawę do szybkiego rożwią- 

zywania nowo powstających zagadnień związanych z ochroną środowiska. 

Istotna ranga zagadnień wyżywienia ludności jak i zasadnicza rola 

pól uprawnych w problematyce ochrony środowiska w naszym kraju 

określają duże znaczenie badań przepływu energii i obiegu materii w 

agroekosystemach. W tym kontekście niepokój budżi fakt, że zarówno 

w Polsce jak i na świecie zńacznie mńiej wysiłku ' poświęcono funkcjo- 

nalnym badaniom agroekosystemów niż ekosystemom w. nieznacznym 

stopniu zmienionym przez człowieka. Taki stan ekologicznych badań 

opóźnia rozwój rolnictwa, opierającego się na zasadach optymalizacji 

uwzględniających nie tylko bezpośrednie efekty produkcyjne, ale i efek- 

ty środowiskowe, które często ujawniają się po dłuższym okresie czasu. 

Z drugiej strony w dziedzinie nauk rolniczych 'z oczywistych powodów 

prawie wszystkie dotychczas prowadzone 'badania odnoszą się do zagad-
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nień produkcyjnych, które stanowią tylko jedną stronę problemu opra- 
cowywania zasad optymalizacji gospodarki rolnej. Dysproporcja badań 
produkcyjnych i ekologicznych w rolnictwie stworzyła tradycję niedo- 
ceniania znaczenia całościowych badań funkcjonalnych agroekosystemów 
z jednej strony, a z drugiej — dzięki niezmiernej obfitości różnorodnych 
badań. szczegółowych — odstraszała od przeprowadzenia syntez ekolo- 
gicznych. 

"Rozpoznanie tej sytuacji na pierwszym Międzynarodowym Kongre- 
sie Ekologii (Haga, 1974 r.) było powodem zorganizowania międzynaro- 
dowych badań nad przyrodniczymi zasadami funkcjonowania agroeko- 
systemów. W ramach Międzynarodowego Towarzystwa Ekologicznego 
(INTECOL) powstała Grupa Robocza „Agroekosystemy”, koordynowana 

przez przedstawiciela Polski. Wydaje się również nowe czasopismo 

„„Agro-ecosystems”, publikowane przez wydawnictwo Elsevier. 

PRZEPŁYW ENERGII 

Promieniowanie słoneczne jest głównym źródłem energii dla wielu 

różnych procesów przyrodniczych, dzielonym umownie na dwa strumie- 

nie. Pierwszy „klimatyczny”, określający bilans cieplny ekosystemu, 

jest również główną siłą napędową krążenia wody i ruchów powietrza. 

Drugi znacznie mniejszy strumień „biologiczny” jest określony wydaj- 

nością fotosyntezy i stanowi główną siłę napędową procesów biologicz- 

nych. Należy pamiętać, że obydwa te strumienie są bardzo ściśle zwią- 

zane ze sobą, chociaż tradycyjnie analizowane są przez odrębne dyscy- 

pliny naukowe. Na przykład „klimatyczny” strumień energii jest głów- 
ną siłą napędową dużego obiegu pierwiastków w skali globu, natomiiast 

mały obieg pierwiastków w obrębie danego ekosystemu odbywa się w 
znacznej mierze kosztem energii strumienia „biologicznego. Innym 

przykładem powiązań obu tych strumieni może być wpływ warunków 

cieplnych ekosystemu na wydajńość procesów fotosyntezy oraz zwrotny 

wpływ materii organicznej na pojemność cieplną gleb. 

Najkosztowniejszym energetycznie procesem w różnych ekosyste- 

mach jest obieg wody. Ilość energii zużytej na parowanie terenowe, 

obejmujące zarówno parowanie jak i transpirację roślin, stanowi bar- 

dzo dużą część energii promienistej pochłoniętej przez ekosystem. Tą 

ostatnią wielkość określa się z bilansu promieniowania będącego różnicą 

pochłoniętego promieniowania słonecznego i wypromieniowanej energii 

(długofalowe promieniowanie efektywne). Tak np. w badaniach zespoło- 

wych, . mających na celu ocenę przepływu energii i obiegu materii, na 

polach uprawnych w Turwi [49] wykazano, że energia zużyta ną paro- 

wanie terenowe w sezonie wegetacyjnym stanowi przeciętnie od 84 do
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86°/o całej dostępnej energii określonej przez bilans promieniowania 
(Łykowski, Radomski i Kossowski maszynopis). Pozostałe, klimatyczne, 
chemiczne, pedologiczne, biologiczne itp. procesy wiążą w badanych 

agroekosystemach od 16 do 14%/e pochłoniętej energii promienistej. Po- 
dobnie wysokie koszty energetyczne parowania terenowego występują 

i w innych lądowych ekosystemach, nie charakteryzujących się deficy- 
tem wody w Polsce [43] oraz w innych regionach klimatycznej strefy 
umiarkowanej [2]. Nic więc dziwnego, że nawet niewielkie zmiany re- 
żimu wodnego mają istotny wpływ na przebieg wielu innych procesów 

w ekosystemie. Dość istotną modyfikującą rolę mogą odgrywać rośliny 
poprzez procesy transpiracji, intensyfikujące parowanie terenowe. Tak 

np. koszty energetyczne parowania wody z gleby pozbawionej roślinnoś- 
ci wynosiły 48°/o w stosunku do pochłoniętej energii promienistej, pod- 
czas gdy na tym samym terenie pokrytym uprawą żyta na parowanie 

terenowe zużywano 86"/o energii, a na uprawie ziemniaka 84/0 (Łykow- 

ski, Radomski i Kossowski, maszynopis). W sytuacji, gdy celowo nie 

pozwalano na wzrost roślinności przeszło trzykrotnie wzrósł strumień 

turbulencyjny przekazu ciepła do atmosfery. 

Stosunek energii zużytej na parowanie terenowe do pochłoniętej 

energii promienistej ulega zmianom w ciągu sezonu wegetacyjnego. 

Osiąga on najwyższe wartości w okresie intensywnego wzrostu roślin, 

przekraczając nawet w Кут okresie — jak to stwierdzili Łykowski, Ra- 

domski i Kossowski — wielkości określone przez bilans promieniowania. 

W tych sytuacjach dodatkowa energia na parowanie dostarczona jest 

drogą adwekcji z sąsiednich pól, gdzie koszty energetyczne parowania 

terenowego nie są tak intensywne lub prawdopodobnie może następo- 

wać obniżenie intensywności transpiracji, gdy zjawisko to występuje na 

dużej monokulturowej uprawie. Ze względu na małą liczbę danych 

trudno jest określić częstość występowania jak i intensywność powyż- 

szego zjawiska. Tym niemniej jest to przykład wskazujący, jak badania 

energetyki pól uprawnych mogą dostarczyć nieoczekiwanych informacji, 

mających znaczenie np. dla planowania terenowej struktury zasiewów. 

O (dużych kosztach energetycznych obiegu wody świadczy porówna- 

nie ocen kosztów energetycznych parowania terenowego do energil 

zmagazynowanej w wyprodukowanej masie roślinnej oraz do kosztów 

energetycznych reakcji chemicznych wietrzenia skał mających się do 

siebie w dużym przybliżeniu jak 100:1:0,01 [58]. 

Około połowy docierającej do roślin energii promienistej może być 

absorbowana przez chlorofil. To potencjalne źródło energii dla procesów 

fotosyntezy zostało nazwane fotosyntetycznie aktywnym 'promieniowa- 

niem (FAR). W obecnym stanie wiedzy nie jest dokładnie znana teore- 

tyczna wydajność fotosyntezy. Starsze oceny wynosiły około 20°/o {1],
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natomiast niektóre współczesne wynoszą mniej, np. 12% [15], chociaż ist- 

nieją i starsze oceny wskazujące na 12/6 wydajności [35]. Wydajność 
energetyczna fotosyntezy oceniana ma podstawie przyrostów masy (pro- 
dukcji pierwotnej) musi być niższa od powyższych ocen chociażby tylko. 

na skutek zużycia części asymilatów w procesach respiracji roślin. 

W opublikowanej niedawno (w ramach realizacji Międzynarodowego Pro- 

gramu Biologicznego) syntezie badań nad produkcją pierwotną Cooper [7] : 

przeanalizował dane tyczące maksymalnych przyrostów masy roślin uzy- 

skanych w krótkich okresach przy optymalnych warunkach hodowli. 

Analizujęc 39 ocen przyrostów masy roślin uprawnych, uzyskanych w 

warunkach umiarkowanej, subtropikalnej i tropikalnej sfery klimatycz- 

nej Cooper dochodzi [7] do wniosku, że wśród roślin charakteryzujących 
się fotooddychaniem tzn. roślin typu Cz wydajność produkcji pierwotnej 

w optymalnych warunkach wynosi 3% w stosunku do energii całkowi- 

tego promieniowania, czyli około 6/0 w stosunku do FAR. Natomiast 

wśród roślin nie wykazujących fotooddychania (typ C4) wydajność pro- 

dukcji pierwotnej w optymalnych warunkach może wynosić 57/e w sto- 

sunku do dochodzącej całkowitej energii promieniowania, czyli około 
10°/o 'w stosunku do FAR. Ta ostatnia wielkość jest zbliżona do teoretycz- 

nych ocen wydajności fotosyntezy podanych przez Loomis i Williamsa 

[35] oraz Gregoriego [15]. W warunkach klimatycznych, panujących po- 

między 35 a 55 szerokości geograficznej różnice w wydajności produk- 

cji pierwotnej pomiędzy roślinami uprawnymi typu Cz i C+ są niewiel- 

kie [36]. Dlatego można przyjąć, że energetyczna wydajność potencjalnej 

produkcji pierwotnej (krótki okres czasu i sprzyjające warunki) w umiar- 

kowanej strefie wynosi około 6% w stosunku do FAR. Wiele różnych 

czynników w terenie sprawia, że wydajność energetyczna produkcji pier- 

wotnej w ciągu długiego okresu (np. roku) praktycznie nie przekracza 

20/0 FAR, a średnio wynosi około 1°/o lub nawet mniej. 

W badaniach prowadzonych przez Zakład Biologii Rolnej PAN nad 

produkcją pierwotną upraw żyta i ziemniaka w Turwi [16, 17, 26-29, 60] 

oceniano nie tylko produkcję plonu, ale również produkcję korzeni, pę- 

dów płonnych, zrzuconych liści, kwiatów itd. roślin uprawnych oraz cał- 

kowitą produkcję masy chwastów i mchów występujących na polach. 

Ocenę prowadzono dla całego roku, uwzględniając również część wypro- 

dukowanej masy przez następną roślinę uprawną w okresie jesiennym, 

wzrost chwastów i kiełkowanie rozsypanego ziarna na ściernisku itd. 

Uzyskano w ten sposób ocenę całkowitej ilości masy roślinnej wyprodu- 

kowanej w ciągu roku na dużym polu. Ogółem w ciągu 8 lat przeprowa- 

dzono 26 ocen produkcji pierwotnej. Stwierdzony zakres zmian wynosił 

od 888 do 1883 g sm/g* (tab. 1). Całkowite promieniowanie dochodzące 

do ziemi jest wielkością względnie stałą i dla szerokości geograficznej 

$ — ZPPNR z. 228
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| | aaa Tabela 1 

Produkcja pierwotna uprawy żyta i ziemniaka | w Таги (g s.m. /m?)w kolejnych latach 

  

  

  

  

Wyszczególnienie 1965 1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Srednia 

Ziemniak 902 : | 

| i 888 1049 969 15751079 — — — — — —- 1052 
907 | | | | 

Zyto 984 1034 1159 1007 1374 1566 1132 1159 1536 1514 1345 1470 1240 

Przedplon zyta na | | | 

pasze i ziemniak — — — — — — 1883 1818 1763 1728 13951284 1645 
  

Produkcja uprawy żyta i ziemniaka w 1966 i 1967 r. wg Herbich [16, 17]. 

Produkcja uprawy zyta w 1969 1 1970 wg Wojcik [60] . 

-Pozostate oceny — Kukielska [26—29] oraz dla roku 1974 informacja ustna. 

Polski waha sie w granicach 86-93 kcal/cm?/rok [2]. Przyjmując że dla 

okolic Turwi średnia ilość energii zawartej w całkowitym promieniowa- 

niu wynosi 90 kcal/em?/rok i ze średnia wartość kaloryczna tkanki roślin 

badanych agroekosystemów wynosi. 4 kcal/g s.m. [14], obliczono na pod- 

stawie uzyskanych ocen produkcji pierwotnej (tab. 1) ich wydajność 

energetyczną. W stosunku do dochodzącego do roślin fotosyntetycznie ak- 

tywnego promieniowania FAR (około połowy cąłej energii promieniowa- 

nia) oszacowana zmienność wydajności produkcji wynosiła od 0,8 do 1,7 

procent. 

Stwierdzony zakres zmienności. zależał przede wszystkim od długości 

okresu występowania na polu roślinności oraz od warunków wodnych. 

Uzyskane w okolicach Turwi oceny produkcji pierwotnej pól pod uprawą 

ozimego przedplonu, a następnie ziemniaków (1645 g s.m./m*, tab. 1) są 

większe niż wartości produkcji pierwotnej pól pod uprawą ozimego żyta 

(1240 g s.m./m?) czy tylko ziemniaków (1052 g s.m./m?). Wprowadzenie 

w płodozmian przedplonu ozimego rozszerzyło znacznie okres korzysta- 

nia roślin z energii słonecznej. Przy uprawie samych ziemniaków okres 

korzystania przez rośliny z energii słonecznej był najkrótszy. Przeciętny 

wzrost produkcji pierwotnej w wyniku rozszerzenia czasu korzystania 

przez rośliny. z energii słonecznej, określony przez porównanie średnich 

ocen uprawy przedplonu i ziemniaków z uprawą samych ziemniaków, 

w ciągu roku wynosił w omawianych badaniach 56 procent. Jest to bar- 

dzo duży wzrost produkcji. Drugim istotnym czynnikiem modyfikują- 

cym produkcję pierwotną są warunki klimatyczne rozwoju roślinności, 

a zwłaszcza ilość opadów [21]. Natomiast zaskakującym wynikiem badań 

w Turwi jest to, że całkowita produkcja pierwotna badanych agroekosy- 

stemów w małym stopniu zależała od ilości użytych nawozów mineral- 

nych [29]. Wydaje się, że nawozy mineralne odmiennie wpływają na
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całkowitą produkcję pierwotną niż na jej część składową, jaką jest plon. 

Tak np. wyższe dawki NPK wpływały na wyższe plony ziemniaka i ży- 

ta, ale jednocześnie zmieniały stosunek mas pomiędzy częściami nadziem- 

nymi i podziemnymi czy też zmniejszały udział produkcji chwastów, tak 

że całkowita produkcja pierwotna pozostawała podobna, pomimo zróżni- 

cowanego nawożenia [29]. Wyniki powyższe znalazły potwierdzenie w 

rezultatach trzyletnich badań produkcji pierwotnej uprawy jęczmienia, 

przeprowadzonych w okolicy Kurska [24]. Należy przy tym pamiętać, 

że omawiane wyniki badań odnoszą się do warunków, gdzie nie wystę- 

pował deficyt składników odżywczych roślin. Pośrednim dowodem, że 

nawozy mineralne wywierają mniejszy wpływ na produkcję pierwotną 

niż na plony są podobne zakresy zmienności ocen uzyskanych w Turwi 

(tab. 1) przez innych badaczy w zbliżonych warunkach klimatycznych 

(tab. 2) pomimo istotnych różnic w dawkach nawożenia i agrotechnice. 

  

  

  

  

Tabela 2 

Ocena produkcji pierwotnej w różnych agroekosystemach Europy 

(poza Turwią) | 

Wyszcze- . . _  Ziem- 
eéinienie Zyto Pszenica |. . Jęczmień Owies niaki 

REN: ZSRR* Polska? ZSRR? ZSRRS ZSRR? ZSRR? 

Krai koli Wschod- okolice Wschod- ZSRR koli Wscho- Wscho- 

га) ры nia Warsza- dnia okolice Kurska Ku ko dnia dnia 
Schadtbek Litwa wy Litwa urska Litwa Litwa 

Produkcja 

g sm/m? 1002 962 1537 823 952121510021282 1100 784 1131 

* Lieth [32], 3 Pasternak [42], s Rauner [45]. 

2 Januszenie [20 [, “ Kaszkarova [24], 

Wieloletnie badania produkcji pierwotnej agroekosystemów w oko- 

licach Turwi wykazały również, że rodzaj rośliny uprawnej ma mały 

wpływ na całkowitą produkcję pierwotną, o ile rezultaty zostaną spro- 

wadzone do jednakowych okresów wykorzystania energii słonecznej przez 

rośliny. Zachodzące różnorodne procesy kompensacyjne rozwoju roślin 

w całym łanie powodują, że globalny efekt procesów fotosyntezy jest 

względnie podobny, pomimo różnic gatunkowych czy odmianowych. Jest 

to również zupełnie przeciwstawny wynik niż ma to miejsce z plonem. 

Tak np. plon bulw ziemniaczanych i ziarna rzepaku wyraźnie różni się. 

Powszechnie sprawdzone jest,że wprowadzenie nowych wysokoplennych 

odmian jest istotnym czynnikiem zwiększania plonów. 

Syntetyczne opracowania rezultatów. badań, przeprowadzonych w ra- 

mach realizacji Międzynarodowego Programu Biologicznego nad produk- 

cią pierwotną różnych ekosystemów [6, 9, 33, 47], wykazały, że pomimo 

bardzo dużych różnie w stanie skumulowanej masy organicznej (np. ma- 

3*
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sa całej roślinności lasu i pola uprawnego) wielkość rocznej produkcji 
pierwotnej jest podobna przy zbliżonych warunkach klimatycznych. Tak 
np. wśród lądowych ekosystemów umiarkowanej strefy klimatycznej nie 
charakteryzujących się deficytem wody przeciętna wielkość rocznej pro- 
dukcji pierwotnej waha się przeważnie w granicach od 4400 do 7200 
kcal/m?, bez względu na to czy jest to las, łąka, czy pole uprawne. Dla- 
tego czynnikiem różnicującym strukturę materii organicznej w ekosyste- 
mach nie jest wielkość rocznej produkcji pierwotnej, ale losy wyprodu- 
kowanej materii roślinnej, będące wynikiem zmiennej intensywności pro- 

cesów magazynowania (retencji) masy organicznej w żywej lub martwej 

postaci (próchnica) i procesów rozkładu lub eksportu (plon). Ekosystemy 
leśne wykazują największy stopień kumulacji masy organicznej w ży- 

wej postaci, przez co wykazują one również największy stopień mody- 

fikacji mikroklimatu. Ekosystemy trawiaste magazynują masę organicz- 

ną w postaci próchnicy, co w pewnych warunkach może doprowadzić do 

bardzo znacznego ograniczenia procesów migracji różnych związków che- 

micznych. W agroekosystemach część produkcji pierwotnej zabierana jest 

przez człowieka jako plon. W zależności od rośliny uprawnej agrotech- 

niki i kultury uprawy plon stanowi od 20 4о 70% całej produkcji pier- 
wotnej. Jest to zmienność większa niż zmienność całkowitej produkcji 

pierwotnej agroekosystemów Europy, zarejestrowana przez dotychczas 

przeprowadzone badania (tab. 1 i 2). Również paroletnia zmienność plonu 

określonej uprawy (żyto i ziemniaki, materiały Kukielskiej) jest więk- 

sza niż zmienność całkowitej produkcji pierwotnej [51]. 

Z przedstawionego powyżej omówienia rezultatów badań produkcji 

pierwotnej agroekosystemów wynikają bardzo ważne wnioski dla pro- 

blemów ochrony środowiska. Otóż, będący wynikiem intensyfikacji rol- 
nictwa wspaniały wzrost plonów nie świadczy o wzroście produkcji ogól- 

nej masy organicznej agroekosystemów. Wraz ze wzrostem plonów co- 

raz większa część produkcji pierwotnej jest zabierana przez człowieka 

z agroekosystemów, co stwarza problemy bilansu nie tylko mineralnych 

składników odżywczych roślin, z czym współczesne rolnictwo radzi so- 

bie dobrze, ale również problemy bilansu materii organicznej (próchni- 

ca), na co ciągle jeszcze zbyt mało zwraca się uwagi. Problem ten zosta- 

nie omówiony jeszcze w dalszej części tego opracowania. 

Strategia rolnictwa podporządkowana jest celowi uzyskania najwięk- 

szych plonów przy jednoczesnej optymalizacji zwrotu w plonach ponie- 

sionych nakładów ekonomicznych. Selekcjonowane są nowe wysokoplen- 

ne odmiany roślin uprawnych, a stosowana agrotechnika jest potężnym 

środkiem selekcji określonych części roślin (plonu) a nie produkcji całej 

masy roślinności. Tak np. maksymalna produkcja masy całych roślin ku- 

kurydzy jest uzyskiwana przy zagęszczeniu 2000000 roślin na ha lub
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nawet większym. W tych warunkach konkurencja pomiędzy roślinami 

jest już tak silna, że plon ziarna był znikomy. Maksymalną produkcję 

ziarna osiąga się przy zagęszczeniu od 40 000 do 70000 roślin na ha, co 

warunkuje znacznie niższą niż maksymalną produkcję całej masy roślin- 

ności [36]. Podobnie nawożenie mineralne jest potężnym czynnikiem ste- 

rującym rozmieszczenie asymilatów fotosyntezy w roślinie, a h-rbicydy 

eliminują występowanie niepożądanych gatunków w uprawie. Dla właś- 

ciwego zrozumienia zagadnień bilansu materii organicznej w agroeko- 

systemach należy pamiętać, że wzrost plonów nie świadczy o wzroście 

całkowitej produkcji pierwotnej agroekosystemu. 

Człowiek gospodarując polami uprawnymi nie dopuszcza do rozwoju 

bardziej skomplikowanych zespołów roślinnych, które w wyniku natu- 

ralnych procesów sukcesji zarastają porzucone przez rolników pola. 

Utrzymywana przez człowieka prosta struktura roślinności przyczynia 

się w dużym stopniu do synchronizacji cyklu fizjologicznego roślin. Rów- 

nież świat zwierzęcy jest mniej skomplikowany niż w innych ekosyste- 

mach, a wśród mikroorganizmów glebowych zaczynają dominować bak- 

terie [14, 53]. Wszystko to powoduje, że w agroekosystemach wykształca 

się mniej rozwinięta sieć wzajemnych powiązań pomiędzy organizmami, 

co jest charakterystyczne dla wczesnych stadiów sukcesji ekosystemów. 

Energetyczne koszty utrzymania prostej struktury i niezbyt rozwiniętej 

sieci wzajemnych oddziaływań pomiędzy komponentami układu są mniej- 

sze niż ma to miejsce w przypadku bardziej skomplikowanych ekosyste- 

mów. Ilościową miarą tego zjawiska jest stosunek wartości energetycz- 

nej produkcji pierwotnej do energii traconej przez ekosystem w postaci 

ciepła na procesy utrzymania przy życiu różnych struktur biologicznych, 

czyli na tak zwane procesy respiracji ekosystemu. Przeprowadzone osta- 

tnio oceny przepływu energii na polach uprawnych Turwi [14, 51] wy- 

kazały, że stosunek energii zawartej w produkcji pierwotnej pola z up- 

rawą żyta do respiracji heterotrofów tego ekosystemu wynosił jak 2,1: 1, 

a w przypadku pola z uprawą przedplonu i ziemniaków jak 1,7:1. Gdy 

relacja powyższa zbliża się do stosunku 1:1, wtedy cała produkcja eko- 

systemu zostaje zużyta na jego utrzymanie. Dzieje się tak w późnych 

stadiach sukcesji lub w klimaksowych ekosystemach. Tak np. dla boru 

mieszanego w późnych stadiach sukcesji stosunek produkcji pierwotnej 

do respiracji heterotrofów wynosi 1,2: 1 [59]. Porównując ze sobą powyż- 

sze relacje można sądzić, że energetyczny koszt produkcji jednostki ma- 

sy organicznej w lesie był związany ze znacznie większymi stratami ener- 

gii niż miało to miejsce w agroekosystemach. Straty powyższe związane 

były z większym stopniem skomplikowania układu biologicznego jak 

i jego większą aktywnością, co jest charakterystyczne dla ekosystemów 

klimaksowych.
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Stosunek pomiędzy energią zawartą w produkcji pierwotnej a respi- 
racją ekosystemu określa przyrodnicze podstawy gospodarki ekosystemu. 
Jeżeli ilość pozostawionej materii organicznej zaczyna być mniejsza niż 
ilość potrzebna do zaspokojenia energetycznych kosztów respiracji eko- 
systemu, to mamy do czynienia z eksploatacyjnym typem gospodarki. 
Prowadzi to wcześniej czy później do niekorzystnych efektów środowi- 
skowych, wyrażających się w degradacji próchnicy, obniżeniu kompleksu 
sorpcyjnego gleby itd. Dlatego szerszy stosunek pomiędzy wartością 

energetyczną produkcji pierwotnej a respiracją heterotrofów ekosyste- 

mu pozwala na zabranie większej ilości masy organicznej bez szkodli- 

wych konsekwencji środowiskowych. Jak skomplikowane są przemiany 

energetyczne, dobrze ilustrują wyniki badań nad aktywnością drobno- 

ustrojów w glebie. Zmiana dopływu materiału organicznego, a zwłaszcza 

łatwo przyswajalnych związków energetycznych, z jednej strony mody- 

fikuje intensywność rozkładu (mineralizacji) materii organicznej, a w tym 

i próchnicy, z drugiej strony — modyfikowane jest tempo wytwarzania 

próchnicy, stopień ponownego wykorzystania masy obumarłych komórek 

bakterii przez ich kolejne generacje oraz zmienia się wydajność i inten- 

sywność przebiegu szeregu procesów bioenergetycznych samych mikro- 

organizmów [8, 11, 12, 14, 25]. 

Jest to niezmiernie skomplikowany i ciągle jeszcze słabo poznany 

układ sprzężeń zwrotnych, określających znaczenie energii w procesach 

regulacji materii organicznej gleby. Procesy powyższe są ściśle związane 

z regulacyjną rolą drobnoustrojów w obiegu materii, co jest jeszcze jed- 

nym przykładem powiązań przepływu energii i obiegu materii w eko- 

systemach. Tak np. zmiany dostępności łatwo przyswajalnych zasobów 

energetycznych wpływają na intensywność wiązania azotu atmosferycz- 

nego przez niesymbiotyczne mikroorganizmy, oddziałują na intensywność 
przebiegu procesów nitryfikacji, czy też uwalniania azotu z próchnicy 

[12, 22, 23, 40]. 

Wydaje się, że we wszystkich tych zjawiskach, mających duży wpływ 

na zasoby próchnicy w glebie, odgrywa istotną rolę energetyka określa- 

jąca kierunek jak i dynamiczne relacje przebiegu tych procesów. 

Zaczynają gromadzić się dane wskazujące, że odmienne typy ekosy- 

stemów charakteryzują się różną intensywnością energetycznej i ma- 

teriałowej gospodarki. Tak np. Rauner [45] zestawił oceny obiegu wody 

i przepływu energii w dąbrowie, stepie i uprawie jęczmienia, położonych 

niedaleko siebie w okolicach Kurska (tab. 3). Las pochłaniał najwięcej 

zarówno energii jak i wody, a najmniej pole uprawne. Jeżeli jednak od- 

nieść ilość energii zmagazynowanej w produkcji pierwotnej do pochłonię- 

tego przez ekosystem fotosyntetycznie aktywnego promieniowania i do 

energii zużytej na transpirację, to okaże się, że agroekosystem charak-
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SE Tabela 3 
Energetyczna i wodna gospodarka ekosystemów [45] 

Wyszczególnienie " Dąbrowa Step Uprawa jęczmienia 

Fotosyntetycznie aktywne promieniowanie FAR 

cal/cm? rok (Q) 45 000 45 000 45 000 
Pochłonięte FAR cal/em? rok (Qi) 25 000 18 000 11 000 
Q::Q | 0,58 0,40 0,24 
Opad (r) mm/rok 750 680 680 
Transpiracja (E) mm/rok. 500 300 - 170 
E:r 0,67 0,44 0,25 
Produkcja pierwotna (P) cal/cm?, rok 640 520 440 
(P:Q0,) 100 s 2,6 2,9 4,0 
(P:EL) 100 2,2 2,9 4,4 
  

I, — Ciepło parowania wody (00600 cal/g). 

teryzuje się największą wydajnością gospodarki energetycznej jak i wod- 
nej. Step charakteryzuje się pośrednimi wskaźnikami intensywności go- 

spodarki tymi zasobami, a las najbardziej ekstensywnymi. Na większą 

intensywność gospodarki energetycznej prerii w stosunku do lasów w 

Ameryce wskazują również analizy Reichle'a [46]. Uzyskanie większej 

ilości tego rodzaju informacji będzie miało bardzo duże znaczenie dla 

opracowania przyrodniczych zasad kształtowania krajobrazu, składają- 

cego się z różnych typów ekosystemów. 

Oszacowane (na podstawie wieloletnich danych rocznej produkcji 

pierwotnej upraw żyta i ziemniaka w agroekosystemach Turwi) wskaź- 

niki wydajności produkcji pierwotnej zmieniały się od 0,8 do 1,7%/0 FAR. 

Plon zabierany z tych pól wahał się od 38 do 650%/ całkowitej produkcji 
pierwotnej. Wynosiło to przeciętnie około 38 q/ha ziarna i 57 q/ha słomy 

oraz 195 q/ha bulw ziemniaczanych i 113 q/ha zielonki na paszę (w oce- 

nach plonów w kwintalach została uwzględniona zawartość wody taka, 

jaka jest w przeciętnym zbiorze rolniczym). Są to dosyć wysokie plony, 

osiągane dzięki intensywnej gospodarce rolnej, charakterystycznej dla 

Wielkopolski. Podwyższenie tych plonów wymaga między innymi rów- 

nież i wzrostu nakładów energii na różne zabiegi agrotechniczne, tran- 

sport i przechowywanie (np. suszenie), produkcję nawozów i pestycydów. 

Wzrost zużycia energii związany jest z deszczowaniem itp., nie mówiąc 

już o nakładach energetycznych przemysłu spożywczego i in. 

Porównując uzyskiwane plony w różnych krajach z ilością energii 

zużytej na produkcję nawozów mineralnych, pestycydów oraz energii zu- 

żytej przez maszyny rolnicze Odum oszacował, że podwojeniu plonów 

odpowiada dziesięciokrotny wzrost nakładów energetycznych. Szacunki 

tego rodzaju są ciągle jeszcze w pewnym stopniu arbitralne ze względu 

na przyjęty umownie przez określonego autora zakres czynności związa-
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nych z intensyfikacją rolnictwa, a tym samym i różny zakres ocenianych 
nakładów energetycznych. Tak np. według Hilla i Ramsaya [18] struk- 

tura poniesionych nakładów energetycznych na produkcję rolną oraz róż- 
ne etapy przygotowania i dystrybucji pokarmu jest następująca: energia 
zużyta na farmie wynosi 20%/e, magazynowanie i transport 20'/o, przę- 
twórstwo i opakowanie 60 procent. Oczywiście opuszczenie którejkol- 

wiek z powyższych pozycji, a zwłaszcza przetwórstwa i opakowania, zmie- 

nia obraz nakładów energetycznych na wyżywienie ludności. Uwzględ- 
niając szeroki zakres nakładów energetycznych na produkcję żywności 
Hill i Ramsay [18] uważają, że nakłady energetyczne na produkcję żyw- 
ności w Ameryce Północnej przewyższają od 5 do 10 razy ilość energii 

uzyskanej w pokarmie. Natomiast ograniczając się tylko do produkcji 

plonów (nie wnikając w dalsze procesy związane z wytwarzaniem żyw- 

ności) na ogół stwierdza się zwyżki energii w plonie w stosunku do po- 

niesionych nakładów. Tak np. Byszewski i Pala [4] analizując dane z li- 

teratury na temat ekonomicznej efektywności nawożenia podają, że na- 

kłady energetyczne poniesione na azotowe nawożenie zwracają się z plo- 

nem w stosunku 1,7-4,2 w przypadku pszenicy i kukurydzy, 1,3-6,3 ziem- 

niaków, 0,8-1,7 buraków cukrowych i 1,7-8,4 w przypadku traw. By- 

szewski i Pala zwracają również uwagę, że te same plony mogą być uzy- 

skiwane dzięki różnym nakładom energetycznym, co wskazuje, że bar- 

dziej ekonomiczna uprawa roli może przyczynić się do zmniejszenia na- 

kładów energetycznych ponoszonych obecnie przez rolnictwo. Jednak, 

jak się wydaje, intensyfikacja rolnictwa związana jest ze wzrostem na- 

kładów energetycznych. Świadczą o tym analizy Pimentala i innych 

[44]. Tak np. według tych ostatnich autorów z każdej jednostki energe- 

tycznej nakładów na rolnictwo w USA otrzymywano 3,7 jednostek w 

plonie w 1945 r., a 2,7 jednostek w roku 1970. 

Obniżenie rentowności nakładów energetycznych wraz z postępującą 

intensyfikacją rolnictwa jest związane nie tylko z wprowadzaniem no- 

wych, potężniejszych środków uprawy i ochrony roślin, ale również 

z utrzymywaniem sytuacji przyrodniczej, sprzyjającej zarówno produkcji 

rolnej jak i ochronie środowiska. Tak np., gdy pozostająca na polu część 

produkcji pierwotnej nie pokrywa kosztów energetycznych respiracji 

agroekosystemu, należy oczekiwać — jak to podkreślono powyżej — 

degradacji próchnicy oraz innych, związanych z tym konsekwencji śro- 

dowiskowych. W tej sytuacji rentowność gospodarki rolnej obniża się, po- 

nieważ wcześniej czy później człowiek będzie ponosił znaczne dodatkowe 

koszty energetyczne, związane z regeneracją zasobów próchnicy. Koszty 

energetyczne respiracji agroekosystemu są więc bardzo ważnym wskazni- 

kiem, określającym eksploatacyjny i optymalizacyjny typ gospodarki 

rolnej.
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W eksploatacyjnym typie nie uwzgledniane sq energetyczne koszty 

odnawiania się zasobów próchnicy, celem osiągnięcia maksymalnie możli- 

wego (przy danych środkach energetyczno-technicznych) plonu. W op- 

tymalizacyjnym uwzględniony jest kompromis pomiędzy produkcją rol- 

ną a procesami regeneracji próchnicy, zapewniającymi trwanie agroeko- 

systemu bez obniżenia jego funkcjonalnej sprawności. 

Wyznaczenie poziomów respiracji powinno być przeprowadzone w ca- 

łym cyklu rotacji roślin uprawnych. W badaniach przepływu energii 

prowadzonych w Turwi wyznaczono wielkość respiracji wszystkich he- 

terotrofów gleby na 2500 kcal/m?/rok w uprawie żyta oraz na prawie 

4000 kcal/m?/rok w uprawie przedplonu i ziemniaków [14]. Większa re- 

spiracja ńa uprawie przedplonu i ziemniaków była wynikiem większego 

dopływu materii organicznej do gleby (6100 kcal/m?/rok), co jednocześ- 

nie w wyniku różnorodnych sprzężeń zwrotnych prowadziło do pewnej 

kumulacji materii organicznej gleby. Zapas ten był zużywany w następ- 

nym roku, gdy po ziemniakach uprawiano żyto. Wydaje się, że dła ba- 

danego systemu rotacji oraz warunków siedliskowych, panujących w oko- 

licach Turwi, próg możliwości odnawiania się próchnicy zachodzi, gdy 

dopływ materii organicznej do gleby pokrywa wartość około 6000 kcal/ 

/m? w ciągu dwóch lat. 

Nadwyżka produkcji pierwotnej w stosunku do respiracji agroekosy- 

stemu określa zakres możliwości uzyskania większych plonów bez obni- 

żenia rentowności gospodarki na skutek narastania dodatkowych kosztów 

regeneracji próchnicy. Ponieważ przeprowadzono bardzo mało badań na 

ten temat, nie można jeszcze określić bardziej szczegółowych prawidło- 

wości, charakteryzujących wzajemne powiązania pomiędzy powyższymi 

wielkościami. | 

Wydaje sie jednak, ze badania energetyki agroekosystemów umożli- 

wiają opracowanie wskaźników optymalizacji gospodarki rolnej, uwzglę- 

dmiającej zarówno produkcję jak i efekty środowiskowe, oraz pozwalają 

na ilościową interpretację rezultatów praktyki rolnej, które do tej pory 

były w dużym stopniu wyjaśniane przez jakościowy opis zjawisk. Na- 

leży tu np. problem bilansu materii organicznej gleby czy też wyjaśnie- 

nie, czemu ekstensywna gospodarka rolna rozpoznała problem wyczer- 

pywania mineralnych składników odżywczych roślin, a problem wyczer- 

pywania zasobów próchnicy jest charakterystyczny dla intensywnej go- 

spodarki rolnej. 

Kończąc ten ogólny przegląd znaczenia badań przepływu energii w 

agroekosystemach warto jeszcze podkreślić jedno zagadnienie. Ze wzglę- 

du na potrzebę otrzymania specyficznych produktów rolnik upraszcza 

strukturę agroekosystemu, intensyfikując jednocześnie różnymi sposoba- 

mi produkcję plonu, w celu uzyskania żywności oraz zwrotu poniesio-
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nych nakładów. Natomiast strategia obserwowana wśród ekosystemów 
nie będących pod kontrolą człowieka wyraża się w intensyfikacji wyko- 
rzystania przez heterotorfy energii zawartej w produkcji pierwotnej, co 
stwarza możliwość rozbudowy skomplikowanej sieci sprzężeń zwrotnych 
pomiędzy biologicznymi komponentami układu, przez co wzrastają moż- 
liwości regulacyjne ekosystemu oraz jego trwałość w czasie. 

OBIEG MATERII 

Ogólne ekologiczne prawidłowości obiegu materii zostały niedawno 
omówione przez autora tego opracowania [50]. W miejscu zostaną tylko 
omówione wnioski badań wielu badaczy, mające istotne znaczenie dla 
zrozumienia przyrodniczych zasad kształtowania krajobrazu rolniczego 
wraz z przykładowym wyborem referencji do piśmiennictwa. 

W przeciwieństwie do jednokierunkowego przepływu energii materia 
krąży, tworząc w skali globu duże cykle obiegu, które składają się z ma- 
łych cykli obiegu, będących wyrazem powiązań pomiędzy komponentami 
ekosystemu. Ekologiczną konsekwencją intensywności wzajemnych po- 
wiązań pomiędzy różnymi procesami krążenia materii w danym ekosy- 
stemie jest stopień zamknięcia małego obiegu. Chociaż ekosystemy nie 
są układami zamkniętymi, to stopień zamknięcia małego obiegu i jego 

pojemność kumulacyjna modyfikuje szybkość przemieszczania się materii 

w skali krajobrazu czy też dużych cykli obiegu. Poznanie tych zjawisk 
ma duże znaczenie dla problematyki ochrony środowiska, ponieważ po- 
zwala na przewidywanie np. szybkości rozchodzenia się zanieczyszczeń 

w krajobrazie itp. 

Sądząc na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań, wydaje 

się, że agroekosystemy charakteryzują się mniejszym stopniem zamknię- 

cia małego obiegu niż lasy i łąki [9, 47, 48, 54, 56]. Struktura systemu 

korzeniowego roślinności, spełniająca rolę filtrów dla różnych związków 

chemicznych niesionych przez wodę, wpływa w istotny sposób na stopień 

zamknięcia małego obiegu. 

Koncentracja mineralnych składników jest większa w roślinności eko- 

systemów trawiastych i pól uprawnych niż roślinności lasów [47]. Wraz 
ze wzrostem nawożenia mineralnego maleje jego oddziaływanie na plo- 

ny, a wzrasta stężenie składników mineralnych w tkankach roślin [5]. 

Coraz więcej jest danych świadczących, że w procesach rozkładu materii 

organicznej (zarówno w ekosystemach lądowych jak i wodnych) aktyw- 

ność mikroorganizmów określa podstawowy mechanizm procesów humi- 

fikacji i mineralizacji, natomiast zwierzęta wpływają na regulację szyb- 

kości przebiegu tych procesów. W ekosystemach wodnych w rozkładzie 

masy roślinnej odgrywają większą rolę zwierzęta roślinożerne, natomiast
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na lądzie saprofagi glebowe [38]. Znaczenie zwierząt w procesach rozkła- 

du materii organicznej wzrasta, im mniejsza jest wilgotność środowiska 

ekosystemów lądowych [30]. 

W podobnych warunkach klimatycznych na ogół czas rozkładu opadu 

nadziemnych części roślin jest krótszy w agroekosystemach i ekosyste- 

mach trawiastych niż w ekosystemach leśnych |[50, 51]. W przypadku 

zwartej darni procesy rozkładu mogą być hamowane przez zbyt szeroki 

stosunek ilości węgla do azotu. W tych warunkach następuje ogranicze- 

nie aktywności mikroorganizmów i zaczynają się gromadzić duże zasoby 

próchnicy, zwiększające retencję materii [55]. Rozkład związków humu- 

sowych jest znacznie szybszy w agroekosystemach niż w ekosystemach 

trawiastych [19]. 

Mały obieg pierwiastków jest w znacznym stopniu kontrolowany 

przez czynniki biologiczne. Odnosi się to szczególnie do kanalizowania 

reakcji oksydo-redukcyjnych, które mają istotne znaczenie dla migracji 

pierwiastków. Tak np. redukcja węgla, azotu i siarki w przyrodzie prze- 

biega głównie w organizmach, co określa ich istotną rolę w obiegu tych 

pierwiastków. Dalszym przykładem może być wytwarzanie połączeń mi- 

neralno-organicznych, np. typu chelatów, przez co wzrasta wodna migra- 

cja wielu pierwiastków. Pokrycie gleby przez roślinność ogranicza mi- 

grację materii na drodze erozji. Zjawiska erozji stanowią ważny problem, 

występujący w Polsce na terenie około 4000000 ha, przy czym na ob- 

szarze około 1 000000 ha notuje się już znaczne zmiany gleby [3]. Opie- 

rając się na oszacowanej przez Langbeina i Schumma [31] zależności po- 

między intensywnością erozji a masą roślinności można określić, że w 

podobnych warunkach klimatycznych wynoszenie materii z agroekosyste- 

mów będzie największe, z ekosystemów trawiastych pośrednie, a z eko- 

systemów leśnych najmniejsze. Według ocen Langbeina i Schumma [31] 

intensywność erozji z ekosystemów leśnych i agroekosystemów może się 

różnić dziesięciokrotnie. 

Niezmiernie interesujące, choć ciągle jeszcze bardzo słabo poznane, 

są wpływy szaty roślinnej na chemizm wód gruntowych i cieków wod- 

nych. W wodzie gruntowej pod polami uprawnymi Turwi udział form 

mineralnych w ogólnym stężeniu azotu wynosił 94/0, natomiast w wo- 

dach gruntowych dużego kompleksu leśnego 63/6 a pod łąkami 49/0 

[39]. Eksperymentalne zmiany wywołane wśród roślinności zlewni (np. 

defoliacja, różne sposoby wyrębu drzew itp.) wykazały bez wątpliwości 

duży wpływ szaty roślinnej na chemizm wód [34, 57]. Tak np. masowy 

pojaw szkodników drzew można było rozpoznać po zmianie chemizmu 

wody odpływającej ze zlewni [57]. Zwłaszcza zmiany ilości jak i rodzaju 

związków azotowych okazały się bardzo czułym wskaźnikiem zmian za- 

chodzących w roślinności ekosystemu. Pomimo że mechanizmy tych
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zależności są ciągle jeszcze w dużym stopniu nie poznane, to jednak ba- 
dania te mają bardzo duże znaczenie, ponieważ wykazują możliwość 
zmiany typu gospodarki mineralnej na tym samym terenie w zależności 
od manipulacji jego strukturą (np. zmiana rodzaju roślinności). Opraco- 
wano nawet klasyfikację typów roślinności w zależności od występowa- 
nia w glebie przeważającej formy azotu mineralnego [10]. 

Małe cykle obiegu, sterowane głównie przez „biologiczny strumień 
energii, stanowią część globalnych cykli obiegu materii napędzanych 
głównie przez „klimatyczny strumień” energii słonecznej. Stopień zam- 
knięcia małych cykli obiegu jak i jego pojemmość określają właściwości 
retencyjne ekosystemu. Istotną rolę odgrywają tu zarówno rośliny jak 
1 wszystkie heterotorfy (drobnoustroje i zwierzęta). Dlatego zjawiska bio- 
logiczne leżą u podstaw regulacji obiegu materii pomiędzy różnymi eko- 
systemami. Stąd nadmierne upraszczanie układów biologicznych w agro- 
ekosystemach, sprzyjające uzyskiwaniu maksymalnych plonów, może 
prowadzić do wzrostu kosztów utrzymania czy też regeneracji właściwo- 
ści przyrodniczych gleby. Obniżenie stopnia zamknięcia małego obiegu 
n:oże prowadzić do mniej ekonomicznej gospodarki materią w agroeko- 
systemie, co może wpływać na obniżenie rentowności nakładów rolniczych 
na produkcję plonu, podobnie jak to ma miejsce przy przekroczeniu za- 
potrzebowania energetycznego na respirację ekosystemu. Rozwinięcie ilo- 
ściowych badań przepływu energii i krążenia materii przyczyni się do 
opracowania wskaźników pozwalających na określenie progów eksploa- 
tacji ekosystemu, przekroczenie których prowadzi do spadku jego funk- 
cjonalnej sprawności. Problemy te leżą u podstaw opracowywania przy- 
rodniczych zasad optymalizacji gospodarki rolnej. 

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU ROLNICZEGO 

Pola uprawne i użytki zielone stanowią przeszło 60"%/e obszaru całej 

Polski. Na ich terenie przebiega produkcja masy organicznej oraz rege- 

neracja tlenu jako ubocznego produktu fotosyntezy. Ze względu na po- 

trzeby intensyfikacji produkcji rolnej istnieje konieczność stosowania 

różnorodnych związków chemicznych (np. nawozów mineralnych, pesty- 

cydów itd.), wprowadzania nowych wysokoplennych odmian itd. 

Część wprowadzanych materiałów przewyższa pojemność środowisko- 

wą istniejących układów przyrodniczych pól i staje się źródłem zanie- 

czyszczeń innych elementów krajobrazu. Wydajność tak zwanych proce- 

sów samooczyszczania środowiska zalęży od rozbudowy sieci powiązań 

procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych do takiego stopnia, że 

nie następują procesy kumulacji szkodliwych związków. 

W agroekosystemach działalność człowieka może utrzymywać ekono- 

micznie korzystny stosunek pomiędzy produkcją masy roślinnej a respi-
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racją ekosystemu. Jednak, jak wskazują na to dotychczasowe badania 

ekosystemów, ta korzystna dla człowieka sytuacja jest związana z małą 

retencją materii, czyli inaczej mówiąc z małym stopniem zamknięcia lo- 

kalnych cykli obiegu materii. Dlatego agroekosystemy wykazują niską 

pojemność środowiskową w stosunku do szeregu wprowadzanych związ- 

ków. Konsekwencją tych prawidłowości ekologicznych jest to, że pod- 

wyższenia zdolności regenerujących i samooczyszczających regionu rolni- 

czego należy szukać w odpowiedniej strukturze pól uprawnych, łąk, za- 

drzewień, zbiorników wodnych itp. Rozmieszczenie jak i proporcje róż- 

nych ekosystemów w krajobrazie powinny być określone na podstawie 

znajomości ich zdolności modyfikacji obiegu materii i przepływu ener- 

gii. Dopiero w takim systemie przyrodniczym można uzyskać zarówno 

wysokie efekty ekonomiczne (plony) jak i wysoką wydajność regenera- 

cyjną całego układu. U podstaw zasad optymalizacji gospodarki rolnej, 

uwzględniającej efekty gospodarcze i środowiskowe, leży kształtowanie 

takiej struktury krajobrazu, która mając optymalny udział obszaru pól 

uprawnych jednocześnie przez wzajemne rozmieszczenie innych typów 

ekosystemów odpowiednio skanalizuje drogi obiegu materii, uniemożli- 

wiające szkodliwą kumulację związków. Dlatego ocena przepływu ener- 

gii i krążenia materii w agroekosystemach stanowi przyrodniczą podsta- 

wę dla opracowywania zasad optymalizacji gospodarki rolnej. 
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JIex Povirukoecku 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ . 
_ К ПРОТОКУ ЭНЕРГИИ И КРУГОВОРОТУ МАТЕРИИ 

В АГРОЭКОСИСТЕМАХ 

Резюме 

Солнечная радиация является главным истечником знергии для экосистем 
делимым конвеционально на две струги: первая „климатическая” струя, опре- 
деляющая тепловей баланс экосистемы, являющаяся одновременно главной тя- 
говой силой круговорота воды и движений воздуха, вторая — гораздо более 
слабая „биологическая” струя, определяемая производительностью фотосинтеза. 
Теоретическая энергия производительности фотосинтеза составляет по всей ве- 
роятности около 12%. Мнего разных действующих на территории факторов 
приводит к тому, что энергетическая производитольность первичной продукции 
агроэкосистем в течение более долгого периода, напр. одного года, практически 
не превышает 2% по отношению к достигающему растения количеству энергии 
содержащейся в фотосинтетической активной радиации. Так напр., проведен- 
ная оценка обмей первичной продукции в западней Польше показала, что она 

изменяется в пределах 888-1883 г. сухого вещества на 1 м?. Общая первичная 
продукция является гораздо более стабильной величиной, чем сельскохозяй- 
ственный урожай, который составляет часть этой продукции. Внедрение более 

продуктивных сортов культурных растений, удобрения и т.п. способствует более 

значительному повышению урожаев, чем общей первичной продукции, изменчи- 
вость Которой обусловлена в высокой степени водным режимом. Средняя ве- 

личина годовой первичной продукции в зоне умеренного климата колеблется 

в пределах 4000-7200 ккал/м? в материковых экосистемах, в которых нет де- 

фицитов воды, независимо от того, будет ли это лес, луг или пашня. Диффе- 

ренцирующим признаком структуры органического вещества является не ве.. 

личина первичной продукции, а взаимоотношения процессов накапливания и 

минерализации органического вещества. Преведенные в последнее время иссле- 

дования протока энергии ва культурных полях опытной станции Турвя пока- 

зали, что соотношние между энергией содержащейся в первичной продукции 

агроэкосистем и потерями энергии вызыванными деятельностью гетеротрофов 

системы составляет приблизительно 2:1. Оценивали затраты энергии со сторо-
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ны земледельца с целью интенсификации сельскохозяйственного производства. 

Исследования энергетики ‘агроэкосистем делают возможной разработку прин- 

чипов оптимизации сельского хозяйства с учетом как продукции так и эко- 

логических эффектов и позвюляют интерпретировать в количественном отно- 

шении результаты сельскохозяйственной практики, которые до сих пор разъя- 

снялись путем качественного описания явлений. Это включает нзпр. проблему 

баланса ‘органического вещества почвы, почвоутомпления и т.п. Экстенсивное 

сельское хозяйство включает проблему исчерпывания минеральных питатель- 

ных веществ растений, тогда как проблема исчерпывания ресурсов гумуса ха- 

рактерна для интенсивного сельского хозяйства. 

Одно из важных достижений современной экологии это укэзание на тот 

факт, что агроэкосистемы характеризующиеся высокой производительностью 

являются системами с малым закрытием местных циклов круговорота материи. 

Поэтому агроэкосистемы показывают малую экологическую 6мкость по отноше- 

нию к ряду вводимых соединений. Последствием этих экологических законо- 

мерностей является то, что повьшения восстанавливающих и самоочищающих 

способностей данного сельскохозяйственного региона следует искать в пра- 

вильной структуре культурных полей, лугов, лесонасаждений, водоёмов и т.п. 

Оценки протока энергии и круговорота материи в агроэкосистемах сеставляют 

природную основу для разработки принципов оптимизации сельского хюзяй- 

ства. 

Lech Ryszkowski 

AGRICULTURAL PRODUCTION VERSUS ENERGY FLOW 

AND MATTER CIRCULATION IN AGROECOSYSTEMS 

Summary 

The solar radiation is a principal energy source for ecosystems divided conven- 

tionally into two streams: the first — "climatic” stream, determining the thermic 

balance of an ecosystem, being at the same time a main driving force of water 

circulation and air movements, the second — muck weaker "biologic” stream, de- 

termined by the photosynthesis productivity. The theoretical energetic output of 

photosynthesis amounts probably to about 12°/o. Many various factors acting in the 

area make that the energetic output of the primary production of agroecosystems 

throughout a larger period. ie. a year, does not exceed practically 2%o in relation 

to the energy amount contained in the photosynthetically active radiation, which 

reaches the plants. Thus e.g. the estimates of the total primary production carried 

out in western Poland, proved its changes within the limits of 888-1883 g d.m. per 

1 m2. The total primary production is a much more stable value than that of agri- 

cultural yield, which constitutes a part of the former. Introduction of more produc- 

tive varieties of crops, fertilization, etc. contribute to a higher increase of yields 

than of total primary production, the variability of which depends to a considerable 

degree on water conditions. 

An average value of the annual primary production in the moderate climate 

zone varies within the limits of 4000-7200 kcal/m? in continental ecosystems, where 

no water deficiencies occur, irrespective of whether they constitute forest, meadow 

or arable land. The differentiating feature of the organic matter structure of 
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continental ecosystems is not the value of primary production, but the mutual re- 

lations of organic matter accumulation and mineralization processes. The investiga- 

tions on energy flow on arable fields of the Experiment Station Turwia, carried 

our recently, have proved that the ratio of the energy accumulated in the prima- 

ry production of an ecosystem to energy losses caused by the activity of hetero- 

trophs of the system amounts to about 2:1. Energy expenditures borne by a far- 

mer for the agricultural production intensification were estimated. The mvestiga- 

tions on energy of agroecosystems render possible working out agriculture optimi- 

zation principles, taking into consideration both production and environmental ef- 

fects, and enable a quantitative interpretation of results of the farming practice, 

which were explained up to now mostly by the qualitative description of pheno- 

mena. Here belongs e.g. the problem of the soil organic matter balance, "soil sick- 

ness”, etc. An extensive farming recognized the problem of exhausting mineral 

nutrient elements of plants, whereas the problem of exhausting humus reserves is 

characteristic for intensive farming. 

One of important achievements of the modern ecology is to prove that the 

agroecosystems characterizing themselves with a high production output constitute 

systems with a low degree of closing local matter circulation cycles. Therefore, the 

agroecosystems. prove a low carring capacity in relation to many compounds intro- 

duced. The consequence of these ecological regularities is that an increase of rege- 

nerating and self-purifying abilities of an agricultural region ought to be sought for 

in an adequate structure of arable fields, meadows, tree plantings, water reservoirs, 

etc. The estimation of energy flow and matter circulation in agroecosytems consti- 

tute a natural base for working out farming optimization principles.


