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Wstęp 

Mady rzeczne s,1 uznawane za jedne z żyźniejszych gleb lejkowych Polsk i. 
Charakteryzuj,, siG one dobrymi właściwościami wodnymi oraz znaczną zawartoś

ci,) materii organicznej i składników pokarmowych roślin . Ru11 wystGpująca na 
madach rzecznych posiada na ogół dobrą wartość paszową , ale różnorodność 
zbiorowisk i ich wiclogatunkowość sprawia , że czt;sto wykazuj,J różny skład che 
miczny [KOZLOWSKI 19%: Mos1x M1AZfo\ 2001]. Zagadnieniem wpływu warunków 
siedliskowych na wystGpowanic zb iorowisk roślinnych i ich wartość paszow,1 zaj
mowa li sit; m.in. l3ARYI./\ [1 975 ] i WARD/\ [l 99 t-\ j. 

Celem bada11 było określenie podstawowych właściwości che micznych po
zimnu próchnicznego mad rzecznych oraz okreś lenie zawa rtości bi ałka surowego 
i makroelementów w runi zbiorowisk roślinnych wystt;pujących na rMnych gatun
kach mad Polderu Ccdy11skicgo. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono na kompleksie łąkowym położonym na madach 
rzecznych właściwych Polderu Ccdy{1skiego, bt;d,1cych czt;ś ci ,1 obsza ru Ccdy11skic
go Parku Krajobrazowego. Do bacla11 wytypowano 6 najbardziej reprezentatyw
nych powierzchni badawczych, zlokalizowanych na różnych gatunkach mad rzecz
nych, gdzie wyróżniono 12 zbiorowisk trawiastych. W terminie zbioru I pokosu 
pobrano próby zbiorcze gleby z poziomu próchnicznego oraz roś linności do ana
liz chemicznych. 

W pobranym materiale glebowym oznaczono: odczyn metodą cłcktromc
tryczmi; suhstancjt; organiczrn1 poprzez żarzenie próbek glebowych w temperatu
rze 550°C ; wt;gicl ogólny mctod,J Tiurina; azo t ogólny metodą Kjcłdahl a ; przys
wajalny fosfor i pota s metod,) Egncra- Ric hma; przyswajalny magnez metod,) 
Schachtschabcla ; makroelementy rozpuszczalne w stt;żo nych kwasach HN0, + 
HClO1 w stosunku I : l (nazywane dalej ,,rozpuszcza lnymi"' ) przy użyciu spektro
fo tometru absorpcji atomowej Unicam Solaar 929 . 
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W wysuszonym materiale roślinnym, zawartość białka oznaczono metod,) 
Kiejdahla, mnożąc oznaczoną ilość azotu przez współczynnik przeliczeniowy 
(%, N x 6,25), zawartość fosforu kolorymetrycznie, pozostalc składniki metoda 
ASA 

Wyniki i dyskusja 

Polder Cedyński wchodzący w olm;b Cedyóskiego Parku Krnjohrazowego 
wyścielają mady rzeczne właściwe różnych gatunków. Polder w latach W-tych zos
tał zmeliorowany i przeznaczony pod trwałe użytki zielone. Obecnie Jominuj,1 na 
nim grunty orne, natomiast trwałe użytki zielone zlokalizowane S,! w środkowej i 
północnej jego części, przy walc przeciwpowodziowym. WystL;puj,1 one na madach 
właściwych bardzo lekkich, właściwych cir.;żkich oraz ciL;żkich i średnich niecałko
witych zalcgaj,icych na piasku. 

Poziomy próchniczne mad cir.;żkich i bardzo cir.;żkich, pod trwałymi użytka
mi zielonymi, wytworzone zostały z osadów aluwialnych o składzie granulome
trycznym iłu , iłu pylastego, gliny cit;żkicj, gliny średniej. Charakteryzujq sir.; zawar
tością materii organicznej od 5 do 7,72%, odczynem silnie kwaśnym i kwaśnym 
oraz najczr.;ścicj niską zasobnością w przyswajalny dla roślin fosfor, bardzo niskq 
w potas i bardzo wysoką w magnez (tab. 1 ). Ponadto sq one zasobne w rozpusz
czalne w HN01 + HClOs1 formy makropierwiastków (tab. 2), co wskazuje na ich 
duże potencjalne zdolności produkcyjne (P - 0,594 do 0,871; K - 5,131 do 7J20; 
Mg - 4,619 do 5,645; Ca - 5,910 do 7,646; Na - 0,207 do 0,436 g·kg I s.rn. gleby). 
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Tabela I: Tibie 

Niektóre właściwości chemiczne poziomów próchnicznych mad rzt.:cznych pod l,ika1ni 
w obn;bic Polderu Cedyńskiego 

Gleba 
Soi! 
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Somc chemical properties in humic horizon of alluvial soils in mcadows 
of Cedynia Polder 

Straty Składnik, przysw,qalnc 

Skład granu- Availahk lorms przy wyżarzaniu C N 
lomctryczny* Loss on ignition CN pH,,., p K Mn 
Soi! tcxture* b 

(%) (mg kg') 

ip 7,27 2,11 0.1.'i 14,1: I 4,h 'J7 7(, I (,8 

gs 5,00 2,.'i2 0,23 10,9: I 4,3 38 4(, 11-\1) 

gc 5,88 2,37 0,24 9,9: I 4,1 42 78 21~ 

I 7,72 2,97 0,24 12,4: I 4,8 44 (,(, 2.'i() 

glp 3,53 1,6 I 0,1.'i lll,7: I 4,7 1."l 48 13., 

pl 1,10 0,69 0,04 17,2 I 4,4 29 :,r, ~l) 

- Mada rzeczna właściwa bardzo cic;żka całkowita; Vcry hcavy typ1cal alluv1al s"il 
- Mada rzeczna właściwa cic;żka niecałkowita, średnio gk;boka na pi,1sku; Nonunilorm hc,1\\ 
typical alluvial soi! on sand . . 
- Mada rzeczna właściwa bardzo cit;żka niccalkow1ta, płytka na piasku; N"nunilmm vcry hca\'\ 
typical alluvial soi! on sand . . 
- Mada rzeczna właściwa bardzo cit;żka całkowita; Vcry heavy typ1cal all11v1al s()!I 
- Mada rzeczna właściwa średnia niecałkowita. płytka na piasku; Nonunilmm 111ed1um 1yp1cal 
alluvial soi! on sand 
- Mada rzeczna właściwa bardzo lekka całkowita; Very light lyp1cal alluv1al soi! 
- ip - il pylasty; silty clay, gs - glina średnia; medium loam, gc - glina ci<;żka; clay lo;im, i - il. 
clay, glp - glina lekka pylasta; sil ty san dy loam. pl - piasek luźny; loosc sami 
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Na Polderze Cedyńskim znaczny areał stanowi,) również mady rzeczne 
średnic wytworzone z gliny lekkiej zalcgaj,1cej na piasku o zawartości materii or
ganicznej 3,SYI<,. Wykazuj,1 one w powierzchniowym poziomic próchnicznym ml
czyn kwaśny i nisk,) zasobność w przyswajalny fosfor i bardzo nisk,( w potas. na
tomiast bardzo wysok,i w przyswajalny magnez (tab. l ). Przy czym formy rozpusz
czalne w sti.;żonych kwasach HN03 + HCI0 1 rnakropie1wiastków wyst<;puj,, w 
znacznych ilościach (P - 0,589; K - 3,368; Mg - 4,520; Ca - 2,700; Na - 0,146 
g·kg I s.m. gleby). 

Mady rzeczne bardzo lekkie wytworzone z piasku luźnego i zawartości ma
terii organicznej I , I 0%, wystt;puj,1 głównie w południowej czt;ści polderu i płatami 
przy walc przeciwpowodziowym. Poziom próchniczny tych gleb jest kwaśny , ubogi 
w przyswajalny dla roślin fosfor i potas, jednakże zasobny w przyswajalny magnez 
(tab. l ), a formy rozpuszczalne makropie1wiastków wystt;puj ,1 w niewielkich iloś
ciach (P - 0,201; K - 0,503; Mg - 3,004; Ca - 0,879; Na - 0,032 g·kg-1 s.m. gle
by) . 

Tabela 2; Table 2 

Rozpuszczalna w I-INO, + lICIO, zawartość 111akrodementów w poziomach 
próchnicznych mad pod l,Jkan~i w olm;hie Polderu Cedy(iskiego 

Conlent of soluhk: in HNO, + I ICIO., macroelcments in humic horiwn of alluvial s,)iis 
·on meadows of Cedynia Polder 

Gleb" ' 
p K Mg Ca Na 

Soi I" (g·kg ~1 S.117. gleby: g kg · ' DM soil) 

I 11 .S 7 i 7,11 I'- H , 19 '.') 1(1 11_2.'\') 
2 0,-U,2 438 7 :i.08.J (1,238 11 ,207 
:; 11,594 5. Ul 5.403 6366 n.2.'lS 
• 0,84 .1 7320 5,645 7,646 0,-1.1,6 
5 11.589 1,361-i 4,."20 2,700 ll.1.:1 6 
(, 0,201 ll,503 .'l,004 0,879 0,0:12 

-· objaśnienia jak w tahl'ii I; cxplanations sec Tab le I 

Na wyżej przedstawionych gatunkach mad rzecznych właściwych wykształci
ło siG 12 zbiorowisk trawiastych o różnej wartości paszowej . Skład florystyczny 
ocenianych zbiorowisk przedstawiono w odrt;bnej pracy [MA I.I NO WSKI i in . 200:l j. 

Wyniki badai'1 analitycznych runi zbiorowisk trawiastych wystGpuj ,icych na 
Polderze Cedyóskim wskazuj4, że na ogół zawartość białka i niektórych makro
element{>w (P, K) kształtuje sit; na poziomic, który nic wywołuje wiGkszych z,1s
trzeżc11 co do efektów :i.ywicniowych (tab. 3, rys. 1 ). 

Spośn'1d 12 ocenianych zbiorowisk, siedem porastaj,Jcych mady rzeczne bar
dzo ci1.;żkic i ciGżkie, charakteryzowało siG dobr,J zasobności,) w białko surowe, 
wyj ,Jtek stanowiły zbiorowiska wystt;puj,1cc na madzie bardzo ciGżkicj wt1)rnic 
zabagnionej. Ponadto niski! zasobności,! w hi ,dko surowe charaktcryzow,1ly siG 
zbiorowiska porastaj ,1ce mady ś rednic i bardzo lekkie (tab. 3). 

Uzyskane wyniki zawartości białka wskazuj,! , jak zr6żnicnwanic warunk()w 
glebowych odbija si1.; na sklaclzic chemicznym paszy. Dowodzi tego rc'1żna zasob
ność w białko runi tych samych zbiorowisk. Zbiorowiska Pou pmten1·1.1· z h::sturn 
ruhm , wyst1.;puj,1cc na dwóch różnych gatunkach mad, różniły sit; wyraź,nic kon
centracj,1, np. białka surowego. Ruń zbiorowiska, pochodz,tca z mady właściwej 
bardzo cit;żkiej płytkiej na piasku , cechowała wysoka konccntrncja białka , n,1to
miast ru11 tego samego zbiorowiska, wyslt;puj,1ca na madzie właściwej śred niej 

niecałkowitej i bardzo lekkiej , niska zawartość białka (tab. 3). 
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g·kg·' Białko; Crude protein Fosfor; Phosphorus 
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Mady rzeczne; Alluvial soils - objaśnienia jak w tabdi I ; cxplanations sec "fabie 

--1, --2, lmll-3, IRl-4, • -s, 0-6 

norma dla pasz wg FALKOWSKJLGO 1 ,n. 12000 1; fccd111g sla11d.1rd v;duc ;ocund 111g In I· \1.

KOWSKI et al. 120001 

Rys. 1. 

Fig_ I. 

Zawartość białka ogólnego i makroelementów w runi t,,k porastaj;icych r(iżm: 
gatunki mad rzecznych właściwych w obrc;bic polderu C\:dy 11skicgo Parku Kra
jobrazowego 

Crude protein and macroelements eontcnl in the mcaduw sw.ird !!row1ng on 
various spccics of rivcr typica l alluvial soils in the arca of Poldcrs of Cedynia 
Landscapc Park 
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Tabela J; fabie J 

Zawartość białka i makroelementów (g-kg-1 s.111.) w runi zbiorowisk trawiastvch 
wystt;puj,icych na różnych gatunkach maci rzecznych -

Crude protein and macroelcmcnts content (g-kg- 1 DM) of grass community sward, 
in diffcrent species of rivcr alluvial soils -

Białko 

Cru de 

Makropierwiastki 
Macn1clc111cnts Gleba·· 

Soi I" 
Zbiorowisko 
Co111111unitv 1----,-----~---~--------i 

2 

-I 

6 

/)esch11111psia caes1,it/lsa + 
11/opecurus pmtensis 

.,lfop<1curus protensis + !100 

1n·11te11sis 

J\lopccurus pr,1tc11s1s + 
l'oo trl\'iali.\ 

.,1/0JH'Cllnts prU{('l/.'i'iS + 
Phalaris uru11di11ac('(r 

Poa prutcnsis + ft,stucu ruhru 

/'/la pmtensis + /lrr/1e11athc

n1111 clalius 

/lrrhc11atheru111 elatiu., + /3ro-

11111s mol/is 

/llopecurus pralensis 

/1/opecurus pmle11s1s + lcfr
n1us repens 

Fcstuca ruhru + Pou JJUrlensis 

Po11 pmtensis + h·.,111c11 ruhm 

!'011 pmtensis + h,st11c11 ru/Jm 

Norma dla pasz według FALKOWSKIL-

protem 

160.6 

l:'i7,9 

12:'i.h 

1(17 ,:'i 

Ul,'! 

12\6 

74,0 

84,:'i 

(,2,4 

M,8 

60,7 

c;o I in. !2001Jj; Fccding standard valuc 125,0 
according Io FJ\I KOWSKI et al. !20011j 

p 

4.10 

,.74 

3.76 

HS 

3.92 

3.54 

l.50 

3.61 

4,44 

4.66 

J.O 

- oh1aśnicn1a pk w lah. I_ cxplanat"rns sec Tibie I 

K Ca Mg 

31,6 

30,0 

32.1 

28,) 

28.7 

29,0 

31,2 

29,:i 

27.3 

32,1 

30,8 

17,0 

3,81 

4.87 

4.02 

:i,04 

4.:'i2 

12.48 

').71) 

8.7-1 

7,81 

8,67 

7,0 

1,40 

1.30 

1.1 LJ 

1.IJ'J 

2J9 

1.24 

3.39 

2JO 

2.(18 

2,0 

Na 

0,02 

!I.Oh 

11,1,, 

li,llh 

(),1)4 

1.24 

I.I I 

ll.!lli 

(],I)(, 

IJ.(lh 

1,5 

W rurn badanych zbiorowisk trawiastych nic stwierdzono nicdohorc1w tosfo
ru I potasu (tab. J)_ Uzyskane zasobności. zwłaszcza potasu, przekraczały wynw
gany poziom dla dobrej paszy. Mos1.K i MIA/C;A 12001 I hadaj,ic siano z wyróżnio
nych zbiorowisk w dolinie rzeki Wyżnicy stwierdzili podobnie wysokie w nim za
wartości fosforu i potasu. FALKOWSKI i in. [20001 zwracaj,) przy tym uwagc.;, ze za
wartość tego składnika może być traktowana jako cecha genetycznie zwi,izana L 

gatunkiem traw. Niektóre gatunki traw jak Agrostis gigantea, Dactvlis glomemta. 
Festuca pratcnsis, Lo/iwn multiflorwn rnog,J wykazywać obecność potasu docho
dZ,)Gl do 40 g·kg- 1 s.111. 

Zasobność w magnez runi niektórych zbiorowisk (tab. 3, rys. l ), wystc.;puj,1-
cych na madach. budzi zastrzeżenia co do efektów żywieniowych zwicrz,it, gclyz 
jego zawartość jest poniżej normy dla dobrej paszy (2,0 g·kg- 1 s.m. - FALKOWSKI 1 

111. 2000j. Najwyższe ilości omawianego składnika, tj. powyzc,1 3,0 g·kg- 1 s.m .. zano
towano w zbiorowisku Alopccurus pratcnsis i Alopecurus pmtcnsis z Elymus repem. 
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wystc;pujących na madzie bardzo cic;żkiej (wtórnie zabagnionej). Ru11 innych zbio
rowisk, jak: Poa pratensis z Arrhenatherum elutius (mada rzeczna bardzo cic;żka 

płytka na piasku), Festuca rubra z Poa pratensis (mada średnia płytka na piasku), 
Poa pratensis z Festuca ruhra (mada średnia płytka na piasku, mada lekka) cha
rakteryzowały sic; zawartością optymalną, zaspokajając;\ potrzeby zwicrz,it gospo
darskich. Różnice w zawartości magnezu między tymi zbiorowiskami nic były 

duże i kształtowały się w zakresie od 2,08-2,39 g·kg- 1 s.m. NOWAK [ 1971 j zwraca 
uwagc:;, że rośliny najłatwiej pobieraj,, magnez przy pH gleby 6 i według KAH/\TY

PENDJ/\S i PENDIAS p999] przy zasobności gleby w ten pic,wiastck powyżej 

4 mEq·kg- 1 gleby. Badane mady rzeczne natomiast charakteryzowały sic; pH od 
4, L do 4,8 w roztworze KCI o stc;żcniu 1 mol·clrn \ ale wyższ,1 zasohności,1 w 
magnez przyswajalny niż 4 mEq·kg- 1. Ponadto Rogalski [Roc;A1s1<1 (red .) 2004! 
zaznacza, że wyższą zawartość tego składnika stwierdzano głównie w roślinach 
rosnących na glebach organicznych . 

Zbiorowiska trawiaste, których zasobność w magnez ksztallowala sic; na 
właściwym poziomie, również wykazały pożądan,i zasobność w wap11. Jcdnaki.c 
spośród 12 porównywanych zbiorowisk. rn11 siedmiu z nich charaktcryz.ował.i sic 
niską (tj. poniżej 0,7%) zawartością wapnia. Duży wpływ na ten stan , zdaniem 
F 1\I.KOWSKIEGO i in . [20001 i Rogalskiego [ROG1\LS1<1 (red.) 2fHl4 j, może wywierać 
udział chwastów i ziół w zbiorowisku 

Jak wynika z dcmych zamieszczonych w tahcli 3, zbiorowiska u kt<'>rych za
wartość wapnia jest niska i kształtuje się w zakresie 3,80 do 4,.52 g·kg I s.m., prze
ważnie wystc;powały na madach rzecznych bardzo cic;żkich całkowitych, a wyj,itck 
stanowiły, zasohnc w Ca, dwa zb iorowiska ukształtowane na madzie rzecznej bar
dzo cic,żkicj wtórnie zabagnionej. Niedobór wapnia odnotowano w suchej masie 
runi nastc,puj,1cych zbiorowisk: Alopecurus pratensis z f'oa prute11sis, /1/upecums 
pratensis z Poa trivia/is, Alopecurus pratensis z Plwlaris arucli11accu. /J('sc/wmp.1w 
cae~pitosu z Alopecurus pratensis. Poa pmle11sis z Festuca mhm i !'na pmtc:11.1'1.1 1 

Arrhenatherum elati11s i Arrhenatherum elatius z Bromu.i· mol/is. 
Stwierdzone niższe od optymalnych zawartości wapnia i magnc/ll w ba da

nej paszy mogą stanowić zagrożenie dla stanu zdrowia i produkcyjności z.w ic rz,i t 
[KOZLOWSKI 1996]. 

Cechą najbardziej różni,1c,1 badane zbiorowiska hyla zawartość sodu. Naj
bogatsze w sód były dwa zbiorowiska Alopernrus pratensis i / 1/opernrus I Flvmus 
rcpens z mad rzecznych bardzo ciężkich wtórnie zabagnionych. Wyniki <11.nau:c1i 
sodu z pozostałych zbiorowisk świadczą o niedoborze tego sk ładnika . Duży nie
dobór sodu w sianie z górnej Biebrzy i Kuwasów stwicrd,.ili OKRl :s1.1<<> i Ll \vs 1, 1 

[ 1975 I- Autorzy ci wskazuj,\ na celowość dodawania sodu do nawoz<'>w potaso
wych. 

Przedstawione w niniejszej pracy wyniki wskazuj,1 na rolę składu tlorystycz
nego w kształtowaniu wartości pokarmowej runi tik t1walych. Podobne uwagi 
wnoszą: FR/\ME (19921, FISHER i in . [1996], TRZ/\SKOŚ i in. [2000 j. TRAII;\ i in . 120001. 
Przy czym WALCZYNA i in. [1975] podkreślaj ą, że poszczególne gatunki roślin lqko
wych, a nawet cale ich rodziny i grupy, maj ,) silnie rozwini L,l<! wybi<'1rcz,1 zdolność 
pobierania niektórych składników mineralnych niezależnie od zmienności glebo
wej i czynników klimatycznych . Świadczy to o pewnych gatunkowych wl:iściwoś
ciach roślin, decydujących o pobieraniu określonego składnika pokarmowego z 
podłoża . Jednym z wiciu przykładów może być zbiorowisko z Alopecurus pmtm

sis, gdzie poziom koncentracji składników mineralnych był odzwierciedleniem 
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ilościowego udziału gatunku budującego zbiorowisko [MALINOWSKI i in. 2003 ]. 
Mimo, że TRĄBA i WYLUPEK [2001] twierdzą, że skład minera lny wyczyńca htkowc
go nic jest zbyt bogaty, to badane zbiorowisko z udziałem wyczyńca ł ąkowego 
cha rakteryzowało siy dobni zasobności;! fosforu , potasu, wapnia i magnezu, wyż
szą niż przewiduj ,\ normy dla dobrej paszy (rys. 1 ). Udzia ł w tym zbiorowisku 
roślin motylkowatych był najwyższy spośród badanych zbiorowisk i wynosił lO.YiL 
a ziół 24,4%., co wpłym;lo na zwiykszcnic koncentracji makroelementów. Tak,! 
korzystmJ oceny wystawiomJ dla roślin motylkowatych oraz ziół potwierdzaj ą ba
dania STAŃKO [1962], FISIIERA i in . [1996] , W A RDY [1998], TRĄBY i in. f2000] , TRZASKOS 

i in. 12000). Inne zbiorowiska z udziałem wyczyńca łąkowego i towarzyszącymi ga
tunkami, a także zbiorowiska Poa pratensis z Arrhenatherum elatius i A rrhenathe
rum elatius z Bromu.i· mollis wykazały niedobory wapnia i magnezu (tab. 3) . 

Istniejące łąki w obrybic Polderu Cedyńskiego mimo zaprzestania prato
techniki i niedoboru w sianie niektórych makropierwiastków nie wykazują degra
dacji i stanowią wartościowe zbiorowiska trawiaste . Z użytkami zielonymi związa
ny jest problem nic tylko paszowy, ale również kształtowania środowiska przyrod
niczego i krajobrazu oraz potrzeby ochrony bioróżnorodności celem zrównoważo
nego rozwoju zasobów przyrody. 

Przekształcenie t1walych użytków zielonych w grunty orne, które ma miejs
ce na Polderze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (intensywne nawożenie mi
neralne i stosowanie środków ochrony roślin) może stanowić zagroże nie dla śro
dowiska naturalnego, szczególnie dla płytko wystypujących wód gruntowo-glebo
wych, które pohiczonc są hydrologicznie z rzeką Odrą. Badania MALINOWSK IEGO 

12004] wykazały, że poziom wody gruntowo-glebowej wystc;puje średnio rocznic na 
poziomic 92 cm przy wahaniach od 35 do 132 cm. Przy czym są to wody j a kości 
pozaklasowej , szczególnie wzbogacone w azot i fosfor. Ponadto z badai'i tego au
tora wynika, że przejycie t1wałych użytków zielonych pod grunty orne i intensyfi
kacja upraw zbóż (głównie psze nicy) spowodowały niekorzystne zmiany we właś
ciwościach fizykochemicznych mad rzecznych . Dlatego też właściwe wyda je siy 
utrzymanie omawianego obsza ru w trwałym użytkowaniu łą kowym , w myśl zasady 
KLA PPA [1962) o nienaruszalności okrywy roślinnej łąk i pastwisk. 

Wnioski 

Przeprowadzone badania w obrt;bie polderu Cedyńskiego Parl;-u Krajobra
zowego wykazały że: 

l. Mady rzeczne właściwe różnych gatunków w powierzchniowych poziomach 
próchnicznych charakteryzują sit; silnie kwaśnym i kwaśnym odczynem gle
by, i pomimo dużej zasobności w rozpuszczalne w HN03 + HC104 formy 
makropierwiastków są ubogie w przyswajalny fosfor i potas, a zasobne w 
przyswajalny magnez. 

2. Analizy materiału roślinnego z mad rzecznych właściwych lekkich wykazuje) 
wiyksze zawartości makroelementów (Ca, Mg), wynikające z udziału ziół i 
chwastów, natomiast roślinność pochodząca z mad ciGżkich bogatsza była w 
białko. 

3. Wykorzystywanie runi łąk na madach rzecznych jako paszowiska nie budzi 
zastrzeżeń pod wzglc;dem jej zasobności w fosfor i potas . Natomiast zasob-
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ność niektórych zbiorowisk w białko, wapń , magnez i sc·,d kształtuje sic po
niżej przyjętych norm, co może mieć ujemny wpływ na zdrowie zwie rz,1 t. 

4. Za pelnowartościow,1, w pełni pokrywaj,1c,1 potrzeby zwicrz,1t na makrnelc
menty, można uznać ruń zbiorowiska Alopecurus prute11s1s i lllof!ec11ru.1 pru
tensis z Elymus repens, jednakże cechuje je niska zasobność w białko. 

5. Jakość runi i zwi,1zana z ni,1 zawartość składników mineralnych winna być 
kontrolowana na podstawie ana liz materiału roślinnego runi h1kowej, a ściś
lej nawet dla poszczególnych zbiorowisk, co jest warunkiem uzyskania wl,1ś
ciwych e fektów żywieniowych. 
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Streszczenie 

Badania przeprowadzono na kompleksie h1kowyrn położonym na madach 
rzecznych właściwych Polderu C'cdy11skiego wchodzące w obn;b Parku Krajobra
zowego. Wyścic laj ,1 go mady rzeczne właściwe , które charakteryzuje duża zmien
ność gatunkowa. 

W pracy określono zawartość białka surowego i makroclcmcnt6w (P. K. 
Ca, Mg) w runi zbiorowisk trawiastych. Wyróżniono 12 zbiorowisk trawiastych. 
których wystc.;powanic zwi,1zanc było z gatunkami mad. N icza lcznic od gatunku 
mad . na których wystc.;powały zbiorowiska, charakteryzowały sic.; nptym alrnJ kon
ccntrac_i,1 fosforu i wysok,1 potasu. Wystc;powanic nadmiaru potasu obserwowano 
we wszystkich badanych zbiorowiskach. Na ogół połowa z badanych zbiorowisk 
wykazywała niedobory wapnia i magnezu. Niska zasobność w te składniki wystc.;
pujc przeważnie w runi zbiorowisk ukształtowanych na madach eic.;żkich . Cechą 
najbardziej ró:i.ni ,1c1 badane zhiorowiska hyła zawartość sodu (wahania od 0,02 
do 1.24 g·kg 1). Także dość duże zróżnicowanie wyników dotyczy zawartości biał
ka surowego w zak resie od 60,7 do 167,5 g·kg- 1• Roślinność h1kowa pochodz,1ca z 
mad cic.;zkich była bogatsza w białko, a uboższa w wapń i magnez. 

Uzyskane wyniki wskazują bardzo wyraźnie na rol e.; składu florystycznego w 
kształtowaniu wartości pokarmowej runi , który modyfikowany jest warunkami 
glchowymi i ich zrnicnności,1 gatunkow,!. 
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Summary 

The research was done on grassland locatcd upon th1; rivcr ;illuvial soil of 
Cedynia polder, which belongs to the Landscapc Park. The soils of that arca arc 
classificd to river alluvial soi! of very diffcrcntialed specics. 

The aim of this study was the assessment of the contcnt of crudc protein 
and macroelcmcnts (P, K, Ca, Mg, and Na) in the sward of grass communities 
contained optima! amount of phosphorus and a high of potassium. An cxccss of 
potassium was found in all the tcsted communities. Aboul one half of the com
munities suffered a deficiency of calcium and magnesium. /\ low contcnt of thcsc 
compounds can be found mostly in sward of grasscs which grow on heavy alluvial 
soils. The tcsted plant communities diffcred to the grcatcst cxtcnt in their so
dium content, which was bctween 0.02 and 1.24 g·kg· 1• The contcnt of crudc pro
tein also varied, from 60.7 to 167.5 g·kg- 1• Grasses from heavy alluvial soils wen.: 
richer in protein but poorer in calcium and magnesium. The rcsults obtained 
clcarly indicate thai the floristic composition plays a major rok in the nutritional 
valuc of the sward, which is modified by divcrsity of spccics and soil conditions. 
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