ZESZYTY

PROBLEMOWE

POSTEPOW

NAUK ROLNICZYCH 2001 z. 479: 127-132

EKOLOGICZNE UZYTKI ZIELONE
I ICH ZNACZENIE ŚRODOWISKOWE!
Stanisław Jagła ', Stanisław Kopeć ?, Ryszard Kostuch *
1 Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie,
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
2 Katedra Podstaw Rolnictwa, Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie
3 Katedra Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska,
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wstęp

Dynamika wzrostu powierzchni użytków ekologicznych w naszym kraju jest

bardzo znaczna, chociaż dopiero od roku 1991 zostały one ustawowo sprecyzowane. W roku 1995 było ich 18 700 ha, a w roku 1999 około 36 000. Przyczyny takiego wzrostu obszaru użytków ekologicznych spowodowane są nie tylko wzros-

tem świadomości ekologicznej rolników, ale przede wszystkim brakiem opłacalności produkcji rolniczej. Z tego też względu coraz więcej gruntów ornych jest
odłogowanych, a coraz więcej użytków zielonych przestaje być użytkowanych.
Otrzymują one nazwę użytków ekologicznych, chociaż w zdecydowanej większości
wypadków nie jest to wcale uzasadnione. Użytki ekologiczne powinny powstawać
tylko tam, gdzie produkcyjnych użytków rolnych lub użytków zielonych raczej być
nie powinno zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak też i przyrodniczych (hydrologicznych, nadmiernych wzniesień terenu, małej miąższości gleby, a także występowania roślin chronionych) [KosrucH 2000].

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, które użytki zielone, tudzież

odłogowane

grunty

orne,

można

uważać

za

powinny spełniać w środowisku przyrodniczym.

użytki

ekologiczne

i jaką

rolę

Materiał i metodyka

Badania przeprowadzono na użytkach zielonych terenów górskich w powiatach żywieckim i suskim, które w planach zagospodarowania przestrzennego gmin
wydzielono jako użytki ekologiczne. Wykonywano na nich badania siedliskowe
dotyczące warunków glebowych, stosunków wodnych oraz badania fitosocjologiczne metodą Braun-Blanquet'a.

1 Opracowanie wykonane w ramach projektu badawczego nr 5 PO6H 01217 finansowanego
przez KBN.
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Wyniki i dyskusja
Na podstawie przeprowadzonych badań, za użytki ekologiczne powinno się
uważać takie użytki zielone, na których produkcja paszy jest ekonomicznie nieopłacalna, występują one na dużych spadkach utrudniających lub wręcz uniemożliwiających gospodarowanie, a także na terenach źródliskowych, względnie nadmiernie uwilgotnionych, charakteryzują się dużym bogactwem florystycznym tym
bardziej, gdy występują w ich runi rośliny chronione o dużych walorach przyrodniczych

i krajobrazowych

[KOSTUCH, PANEK 1998; KOSTUCH

1999, 2000; JAGŁA i in.

2000]. Dlatego wszędzie tam, gdzie produkcja użytków zielonych jest bardzo niska, a wzrost wydajności wymagałby wysokich i nie w pełni zwracających się nakładów, prowadzenie gospodarki łąkowo-pastwiskowej przestaje być uzasadnione.
"To: samo

dotyczy również gruntów

ornych występujących

na glebach płyt-

kich, kamienistych o nadmiernych spadkach, silnie erodowanych lub zabagnionych i trudnych do odwodnienia. We wszystkich takich przypadkach lepiej zrezygnować z gospodarczego wykorzystywania tych terenów i przeznaczyć je na użytki
ekologiczne, które niewątpliwie przyniosą korzyści dla Środowiska [KOSTUCH
2000]. Polegać one będą w głównej mierze na zwiększeniu bioróżnorodności, co
dla ekosystemów występujących na danym obszarze ma bardzo duże znaczenie.
Niekiedy odłogowane grunty orne, występujące w korzystniejszych warun-

kach topograficznych i glebowych, też mogą być zamieniane na użytki ekologiczne, o ile powstałe na nich przez samozadarnienie zbiorowiska roślinne zawierają
wiele roślin kwiatowych barwnie kwitnących, jak np.: złocień właściwy (Chrysanthemum vulgare (RAMOND) D. C.), dzwonki (Campanula sp.), chaber łąkowy
(Centaurea jacea L.), gozdzik kropkowany (Dianthus deltoides L.) dziewanny (Verbascum sp.).
W terenach górskich na odłogowanych gruntach ornych spotyka się niekiedy także rośliny chronione, jak: mieczyk dachówkowaty (Gładiolus imbricatus L.),
podkolan biały (Platanthera bifolia (L.) RICH.), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina
acaulis L.) czy też goryczkę trojeściową (Gentiana asclepiadea L.). W takich przypadkach nadanie odłogowanej powierzchni statusu użytku ekologicznego jest w
pełni uzasadnione. Podobnie postępujemy, jeżeli rośliny chronione występują na
użytku zielonym, a ich zachowanie wymaga zmiany sposobu użytkowania runi.
Za przekształceniem użytku zielonego na użytek ekologiczny, oprócz wystę-

powania roślin chronionych a także pięknych i rzadkich roślin kwiatowych, przemawiają także względy hydrologiczne siedlisk. Będą to na przykład tzw. oczka
wodne, lokalne zabagnienia, wysięki i młaki, które pod względem produkcyjnopaszowym nie mają większego znaczenia, ale przyczyniają się do wzrostu bioróż-

norodności flory i fauny na danym obszarze [JAGŁA i in. 2001]. Chronią one także
wody podziemne i powierzchniowe przed zanieczyszczeniami biogenami, dla których tworzą zazwyczaj bardzo skuteczne bariery biogeochemiczne [GoTKIEwicz

1990].

Niezależnie od tego czy użytki ekologiczne występują na odłogowanych
gruntach ornych, czy też wydzielono je z obszarów łąkowo-pastwiskowych, nie są
one

w

naszej

strefie

klimatycznej

formacjami

trwałymi,

które

mogą

się

stale

utrzymywać w niezmienionym składzie florystycznym [JAGŁA i in. 2000]. Wraz z
upływem czasu będą się one przekształcać w zbiorowiska roślinności krzewiastodrzewiastej, a w końcu zarosną lasem. Stosunkowo najszybciej proces ten następuje na wydzielonych pod użytki ekologiczne odłogowanych gruntach ornych.
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Najwolniej natomiast na terenach zabagnionych.
W procesie tworzenia się formacji leśnej zmniejsza się zazwyczaj różnorodność fłorystyczna. Zanikają między innymi rośliny chronione i kwiatowe, o dużych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a utworzony z ich powodu użytek
ekologiczny traci rację bytu [KosTucH 2000]. Aby nie dopuścić do tak radykalnych
zmian w składzie fiorystycznym użytków ekologicznych, ich ruń musi być koszona
lub spasana. Takie bowiem użytkowanie jest nieodzownym warunkiem ich egzystencji [JAGŁA i in. 2000].
W tym kontekście nasuwa się więc pytanie — czym koszony lub wypasany
użytek ekologiczny różni się od użytku zielonego produkcyjnego? Różnice dotyczą głównie poziomu intensywności gospodarowania oraz sposobów i terminów
użytkowania runi. Użytek ekologiczny nie powinien być nawożony, a jego ruń
użytkowana mniej intensywne, koszona nie częściej niż jeden raz w okresie wegetacji ani też zbyt silnie wypasana.

Termin koszenia runi powiniem być dokonywany zazwyczaj w późniejszym
okresie jej rozwoju, a przede wszystkim dostosowany do fazy rozwojowej gatunków roślin chronionych i cennych pod względem przyrodniczym, na których
utrzymaniu w runi najbardziej nam zależy. Stąd też koszenie powinno się przeprowadzać po dojrzeniu ich nasion, gdyż to umożliwia generatywne rozmnożenie
się wspomnianych gatunków roślin.
Nieco inaczej należy postępować przy wypasie. Należy przeprowadzać go w
okresie wiosny, kiedy większość roślin tworzących ruń jest apetyczna i chętnie
zjadana. Przy wypasie należy zwrócić uwagę, czy pojawiające się w runi użytku
ekologicznego siewki drzew i krzewów zostały przez zwierzęta zjedzone. Jeżeli to
nie nastąpiło, należy je usunąć, aby nie dopuścić do ich rozrastania. Można też
użytki ekologiczne wypasać po dojrzeniu nasion roślin chronionych i atrakcyjnych. Wtedy zwierzęta przyczyniają się do rozprzestrzeniania ich nasion.
W niektórych przypadkach ruń użytków zielonych pod względem paszowym
może mieć duże znaczenie [KOZŁOWSKI, SWĘDRZYŃSKI 1996; TRZASKOS 1996]. Zależy

to przede wszystkim od udziału w niej wartościowych pod względem pokarmowym roślin, którymi są rośliny motylkowate, a także bardzo często na użytkach
ekologicznych występujące zioła.
Są one przeważnie bogate w sole mineralne, mikroelementy, witaminy
garbniki itp. Często

też mają właściwości terapeutyczne

i duże walory smakowe

[KOSTUCH 1996]. Zwierzęta domowe, a szczególnie kozy, znajdują tam wiele roślin

bardzo dla nich smakowitych

i chętnie przez nie zjadanych. Dotyczy

to również

innych zwierząt gospodarskich, które na użytkach ekologicznych poszukują roślin
zaspokajających ich szczególne potrzeby pokarmowe i terapeutyczne [KOSTUCH
1996]. Niestety, pastwiskowe wykorzystanie użytków ekologicznych trwa jednak
bardzo krótko, o czym wspomniano już powyżej.
W podsumowaniu przedstawionych wyników z przeprowadzonych badań i
obserwacji należy stwierdzić, że zwiększanie udziału użytków ekologicznych w
strukturze użytkowania ziemi jest uzasadnione wówczas, gdy przemawiają za tym
korzystne dla środowiska względy ekologiczne jakimi są: wzrost bioróżnorodności,

utrzymanie roślin chronionych, wzrost walorów krajobrazowych, zachowanie
oczek wodnych, miejscowych zabagnień itp. Natomiast odłogowanie gruntów ornych na wartościowych rolniczo glebach, co w ostatnich latach odbywa się na
dość dużą skalę, jak też zaniechanie gospodarczego wykorzystywania runi kulturalnych użytków zielonych, z ekologizacją środowiska niewiele ma wspólnego.
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Wnioski

Notowany w ostatnim okresie wzrost obszaru użytków ekologicznych w naszym kraju wynika nie tyle z potrzeby ekologizacji środowiska, co z nieopła-

calności produkcji rolniczej, generującej powstawanie odłogówi brak wy-

korzystania łąkowo-pastwiskowego runi trwałych użytków zielonych.

Tworzenie użytków ekologicznych określonych ustawą uzasadniają wyłącznie takie względy jak: występowanie roślin chronionych, rzadkich roślin
kwiatowych oraz zbiorowisk o dużym bogactwie fiorystycznym wzbogacających walory krajobrazowe, względnie nieopłacalność produkcji rolniczej ze
względu na duże spadki, wzniesienia, nadmierne uwilgotnienie siedlisk oraz
niska wydajność.
Użytki ekologiczne pozostawione bez ingerencji człowieka już w stosunkowo krótkim czasie ulegają samozalesieniu, co na ogół ogranicza ich bioróż-

norodność i prowadzi do zaniku roślin chronionych i wielu pięknych roślin

kwiatowych, które w ekosystemie leśnym nie są w stanie się utrzymywać i
rozwijać.
Z powyższych względów ruń użytków ekologicznych wymaga koszenia lub
wypasania uniemożliwiającego rozwój roślinności krzewiasto-drzewiastej.
Koszenie lub spasanie runi użytków ekologicznych powinno być ściśle dostosowane do wymogów tych gatunków roślin, których występowanie i trwałe
utrzymanie było głównym celem utworzenia użytku ekologicznego.
Wypasu runi użytków ekologicznych dokonuje się wiosną, gdyż sprzyja to
niszczeniu przez zwierzęta pojawiających się siewek drzew i krzewów. Koszenia runi użytków ekologicznych dokonuje się natomiast dopiero późnym
latem, gdyż umożliwia ono tym gatunkom roślin, dla których utworzono
użytek ekologiczny, wytworzenie i rozsianie nasion.
Paszowe znaczenie użytków ekologicznych może być również duże. Zależy

to w dużej mierze od udziału w runi wartościowych roślin pastewnych, jakimi są rośliny motylkowate oraz zioła, z których wiele ma znaczenie dietetyczne i terapeutyczne.
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Streszczenie

W pracy podano kryteria przemiany trwałych użytków zielonych oraz odło-

gowanych gruntów ornych na użytki ekologiczne. Oprócz dużych trudności i nieopłacalności produkcji polowej lub łąkowo-pastwiskowej z powodu spadków terenu, płytkich, kamienistych, względnie nadmiernie uwilgotnionych lub zabagnionych gleb, o zamianie na użytki ekologiczne decyduje też występowanie w runi
roślin chronionych oraz rzadkich lub pięknie kwitnących roślin kwiatowych. Ponieważ w naszej strefie geograficznej użytki ekologiczne ulegają samozalesieniu,
przeto ich ruń należy kosić lub spasać. Uniemożliwia to rozwój roślinności krzewiastej i drzewiastej. Użytkowanie runi użytków zielonych winno być dostosowane do tych gatunków roślin, które wymagają zachowania. Wprawdzie celem użytków ekologicznych nie jest produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich, ale w ich
runi znajdują się często cenne rośliny pastewne, a w tym motylkowate, jak również wartościowe zioła łąkowe o właściwościach terapeutycznych.
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Summary

On the basis of research results authors precised the criteria of transforming the fallows and grasslands into ecological lands. The causes are following:
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big biodiversity, occurrence of protected plant species or beautiful blooming
plants in the sward, shallow soils, big inclination and lack of profitable production.

The role of ecological lands in environment is very important because of
increasing biodiversity, creating good conditions for protected and rare plants,
ornamenting landscape, soil and water protection against pollution.
The ecological lands in our geographic zone succumb self afforestation and
therefore ought to be cut or grazed but very extensively. They may be also help-

ful in animal feeding because in their sward there are valuable, palatable meadow herbs and therapeutic plants.
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