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Postaram się mówić krótko, ponieważ nie przygotowałem referatu, a to 

co będę poruszał jest tu raczej sprawą marginesową. Chodzi o łąkarstwo 

i związane z nim zainteresowania łąkarzy terenami torfowymi. Prof. Kul- 

czyński w swoim referacie podkreślił dwa niesłychanie ważkie problemy 

dla naszej gospodarki narodowej.{Pierwszy, to kwestia bilansu wodnego 

i humusowego, a drugi to sprawa metodycznych badań przemyślanych 

i zorganizowanych, prowadzących do zdania sobie sprawy z wartości tor- 

fowisk i torfu w Polsce.j Dopiero potem można będzie naprawdę dysku- 

tować jak tym dobrem należy gospodarować. Obecnie dyskusja w zasadzie 

odbywa się nad terenem, który słabo znamy. Każdy go zna po swojemu 

i nie ma całokształtu pojęcia jaką rolę gospodarczą w kraju ma dane tor- 

fowisko spełniać. Istnieją i są wykonywane, a nawet przekroczone 

plany zarówno eksploatacji jak i zagospodarowania, brak jest jednak pro- 

gramu, który by zakreślił rolę gospodarczą torfowisk i ukrócił bezprzy- 

kładne marnotrawstwo. Nikt się np. nie troszczy jak został zużytkowany 

torf wydobyty ze złoża, natomiast wszyscy pracują nad przekroczeniem 

planów wydobycia. 

Główną wartość niniejszej sesji widzę właśnie w możliwości powstania 

jakiegoś dorzecznego programu działania, na który można będzie nakładać 

sensowniejsze plany, takiego czy innego użytkowania torfowisk. 

Dotychczas każdy układa plan dla siebie, nikt planów nie kEoordvnuje 

i w ten sposób właściwie tolerujemy rabunek gospodarczy. Tymczasem nie 

mamy w Polsce tak dużo torfowisk jak ma ich np. Związek Radziecki czy 

chociażby Szwecja. Torfowiska nasze są płytkie. Dotychczasowe badania 

prowadzone są bez określenia od jakiej miąższości torfu teren zalicza się 

do torfowiska. Niektórzy przyjmują np. miąższość od zera, stąd powstają 

fałszywie duże obszary torfowisk. Ponieważ torfy polskie są płytkie — 

średnio 1—2 m to też istnieje moc terenów płytszych od 50 cm, które są 

zaliczane w obręb torfowisk, a przecież torfowiskami w całym tego słowa 

„znaczeniu nie są. 

Wydaje się, że prof. Kulczyński jest również wielkim optymistą jeżeli 

chodzi o obszar i stan naszych torfowisk. Oblicza, że magazynują one ilość 

m.
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wody, która byłaby zdolna zalać powierzchnię naszego kraju warstwą 
110 mm. Mnie się zdaje, że jeżeli chodzi o te zapasy wody, które obecnie 
nasze torfowiska magazynują, to gdyby można było stworzyć warstwę 
35 mm, to byłoby aż nadto dobrze. W międzyczasie zaistniały duże zmiany 
w sensie ujemnym i większość naszych torfowisk ze stanu mniej lub 
więcej naturalnego przeszła do obszarów eksploatowanych, często zrujno- 
wanych, wśród których jak rodzynki w cieście mogą się znajdować relikty 
torfowisk naturalnych. 

Jako łąkarz czuję się w obowiązku poruszyć te sprawy i zgłosić w imie- 
niu własnym i kolegów pewne pretensje do obszarów torfowych. Dlaczego? 
Dlatego, że jak już podkreślał prof. Świętochowski, torfowiska dotychczas 
są domeną rolnictwa, to jest przestrzenią produkcyjną, rolniczą, która była 

i jest użytkowana przez rolnictwo. Przecież rolnicy kosili i koszą i chcą 
kosić z terenów torfowych siano. Wprawdzie nie jest tego dużo, ale pasza 

ta przychodzi rolnikowi za darmo i od wieków jedzą je nasze krowy. Obec- 
nie większość terenów jest w ten sposób użytkowana, przeto rolnik zgłasza 
do nich swoje pretensje i nadal. Doświadczenia wykazały, że na torfowisku 
zamiast 18 czy 20 kwintali turzycowego, można sprzątać 60—70, a czasami 

100 kwintali doskonałego siana. 
Ten system użytkowania nie niszczy gleby i przyczynia się do większego 

wiązania energii słonecznej. 

Torfowiska wybitnie nadają się do produkcji pasz, a to dlatego, że łąka 

składa się w 80 b z traw, trawy zaś wymagają dużych dawek azotu, którego 

w torfie jest dostatek. Materia organiczna sprzyja dodatkowo rozwojowi 

wegetatywnemu traw, co ma zasadnicze znaczenie dla łąki trwałej i trwa- 

łego pastwiska. Łąka i pastwisko zadarnia teren torfowy. Prof. Kulczyński 

w swoim referacie podnosi, że w jakiś sposób trzeba hamować dekompozycję 
masy torfowej. Otóż między innymi tę dekompozycję hamuje zadarnienie 

i im to zadarnienie jest lepsze, tym jest trudniejszy dostęp tlenu i tym wol- 

niej postępuje dekompozycja masy torfowej. A zatem samo użytkowanie 

daje to co musielibyśmy osiągnąć innymi drogami dla hamowania procesu 
utleniania. 

Jakie plony zbieramy obecnie z torfowisk? 

. Otóż z szacunku wynika, że sprzątamy z terenów torfowych obecnie 

około 30 mln q siana. Część tych terenów jest „dzika, część zagospodaro- 

wana. Ile możemy sprzątać? Tych 30 mln q stanowi mniej więcej 30% 
średnich możliwości. Rozporządzaną obecnie techniką i środkami można 

osiągnąć z hektara rocznie do 100 mln kwintali w ekwiwalencie siana, 

a zatem może to stanowić 40% naszych zbiorów siana czy masy zielonej 

z trwałych użytków zielonych. Jeżeli użytkowanie łąkarskie i pastwiskowe 

torfowisk podniesiemy na najwyższy poziom, to oczywiście ilości te mogą 

być jeszcze poważnie zwiększone.



(3) Znaczenie torfowisk dla łąkarstwa 53 
  

Jeżeli chodzi o sprawę, która była podnoszona w Polskiej Akademii 

Nauk na innych konferencjach i jest podnoszona na obecnej sesji to jest 

nią degradowanie się i niszczenie torfowisk. Z pewnych pobieżnych obli- 

czeń wynika, że pierwotnych torfowisk jest mało — może 30% całega 

obszaru. 

Przynajmniej jeden milion ha (tzn. E7 obszaru) są terenami mniej lub 

więcej osuszonej i podlegającymi degradacji. Niszczeją one ze szkodą dla 

rolnictwa i dla ogólnej gospodarki narodowej. 

Zagospodarowanie rolnicze obejmuje w tej chwili około 400 000 hek- 

tarów, a zatem około 600 000 ha torfowisk osuszono a nie zagospodarowano 

i obszar ten degraduje się najbardziej. 

Jeżeli chodzi o te tereny niezagospodarowane, to są one również tere- 

nami niezalesionymi. Z danych szacunkowych wygląda również na to, że 

torfowiska nasze tylko w około 10% pokryte są lasami lub zakrzaczeniem. 
Reszta to są torfowiska nagie. I na tych nagich torfowiskach zachodzi naj- 

większa destrukcja masy i największe straty. Niestety — na zapas także 

obnażamy torfowiska z zadrzewień i zakrzaczeń. Dziś dyskutujemy w jaki 

sposób możemy wydobyć 2,4 czy 3,4 mln ton torfu i dojść do 5 mln ton, 

a tymczasem sprawa zadrzewienia niektórych terenów, które nie przy-- 

noszą nic nie jest w ogóle dyskutowana. W ogóle sprawa zadrzewienia te- 

renów, torfowych które chwilowo lub stale nie nadają się do eksploatacji 

nie wchodzi w rachubę i nawet nie ma specjalistów którzy by się zajęli 

tym problemem, bo trzeba tam pójść z innymi gatunkami i z innym spo- 

sobem zadrzewienia. 

Mnie się zdaje, że do kwestii eksploatacji torfu trzeba podejść poprzez 

rczważenie całego szeregu problemów natury gospodarczej i dopiero potem 

dyskutować ile, gdzie i jak można eksploatować torf na opał. Jeśli chodzi 

© zalesienie poważnych obszarów torfowisk, to trzeba brać pod uwagę 

drzewa szybko przyrastające i dające dobre drewno opałowe. Doskonałym 

opałem jest brzoza, kruszyna, olcha, łoza itd. Z obliczeń, przeprowadzonych 

w pracy prof. Maksimowa, Okruszki i Zaremby wynika, że w „Brzezinach' 

(dolina Biebrzy) przyrasta średnio ponad ok. 4 metry grubizny rocznie. 

Do tego należy doliczyć około 30% gałęzi, które się również na opał na- 

dają. A zatem na torfowisku bez specjalnego wkładu można produkować 

te 4 metry sześcienne drewna, a to się równa 2,8 ton opału i to dosko- 

nałego, daleko lepszego aniżeli torf. 

Poza tym należy zaznaczyć, że pod zalesieniem torf się nie degraduje lecz 

' przyrasta i w każdej chwili nadaje się do wydrzewienia i użytkowania in- 

nego. Dla celów rolniczych torf po karczunku jest żyźniejszy niż z terenów 

nagich. W mojej praktyce zawsze szukałem takich terenów, zadrzewionych 

i zakrzaczonych, które aczkolwiek były bardziej pracochłonne, to jednak 

dawały wyższe plony.
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Po to, ażeby o tych wszystkich rzeczach rzeczowo dyskutować i docho- 

dzić do konkretnych wniosków, prof. Kulczyński wysuwa słusznie, po- 

trzebę zorganizowanych badań. Nas łąkarzy badania takie niesłychanie 

interesują. 

Chciałbym tu zakomunikować, że badania z punktu widzenia łąkarskiego 

rozpoczęliśmy w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w dziale 

Przyrodniczych Podstaw Melioracji. Montujemy tam zespół poświęcający 

się metodyce badań, dokładnie mówiąc rejestracji porostu łąkowego i chce- 

my dojść do metod najbardziej poprawnych, a przydatnych głównie dla 

celów rolniczych. Zamierzamy w przyszłości na podstawie należytego ro- 

zeznania wyjść również z programem łąkarskim w odniesieniu do tor- 

fowisk. 

W Polskiej Akademii Nauk zbiegają się te wszystkie sprawy i dlatego 

pragniemy współpracować z PAN i zgrać nasze badania z tymi, jakie się 

wyłonią w wyniku niniejszej sesji. 

Dlatego też na wstępie wysuwamy potrzebę przeanalizowania stosowa- 

nych przez nas metod badawczych. 
Poza tym chcielibyśmy prosić by przy opracowywaniu metodyki badań 

na torfowiskach brano nas łąkarzy pod uwagę i żeby łąkarze mogli uczest- 

niczyć w naradach, dotyczących metodyki. Jesteśmy skłonni wziąć na 

siebie nawet dosyć poważny ciężar w zakresie wykonania pewnych badań 

z punktu widzenia łąkarskiego ponieważ 40% naszych łąk i pastwisk znaj- 

duje się na glebie torfowej. 

Wreszcie trzecia rzecz, będąca piętą achillesową badań, to cprzyrządo- 

wienie i aparatura. Dla celów rolniczych zbiorowiska roślinne łąk i pastwisk 

muszą być badane od strony ekologicznej. Jeżeli chodzi o badania ekolo- 

giczne, to stoimy na bardzo niskim poziomie, a to dlatego, że brak jest przy- 

rządów i aparatury do badań terenowych. Dlatego też nasza ostatnia prośba 

dotyczy zaopatrzenia w aparaturę i przyrządy, aby nas tutaj nie pomijano 

i żebyśmy mogli również partycypować w iej puli, która będzie dostępna 

dla PAN. 
~


