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Łąki leśne źródłem pasz dla potrzeb hodowlanych 

Лесные луга источником корма для нужд животноводства 

Forest meadows as a source of fodder for farm needs 

proeram zwiekszenia produktywnosci panstwowych gospodarstw les- 
nych w kraju dotyczy zarowno przyrostu masy drzewnej, jak i pło- 

dów niedrzewnych, w tym również paszy z łąk i pastwisk leśnych. 
Obecnie w stanie posiadania lasów państwowych wg danych z 1970 r. 

znajduje się 86 225 ha łąk i 39 436 ha pastwisk. 
Użytki zielone w lasach nie stanowią zwykle zwartych powierzchni. 

Są to enklawy i półenklawy od 5 do 200 ha, rozrzucone pośród lasów, 
często w dużej odległości od siebie. Według inwentaryzacji z 1954 r. 
pełne enklawy zajmują 70% obszaru, półenklawy 25%, a łąki przyległe 
do lasu 5%. Użytki zielone występują z różnym nasileniem w poszcze- 
gólnych okręgach lasów państwowych, z tym, że 50% areału znajduje się 
w północnej części kraju. Duże powierzchnie znajdują się też w OZLP 
Wrocław i Katowice. 

Leśne łąki i pastwiska powstały przeważnie na miejscu dawnych 

jezior, które uległy zatorfieniu, w dolinach rzek przepływających przez 

lasy oraz na naturalnych polanach, na których wegetacja roślinności 
drzewiastej jest niemożliwa lub utrudniona. Poza tym w północnej czę- 
Ści kraju spotyka się łąki leśne założone na terenach specjalnie w tym 

celu wylesionych (OZLP Szczecin, Szczecinek, Torun). | 

W większości przypadków łąki i pastwiska leśne (poza OZLP Bia- 

łystok, Lublin, Warszawa) były kiedyś zmeliorowane i zagospodarowane. 

Wskutek zaniechania komserwacji urządzeń melioracyjnych, braku na- 

wożenia lub niewłaściwej eksploatacji nastąpiło ich wtórne zabagnienie 

i zanik wartościowej roślinności. Na wielu łąkach położanych na glebach 

murszowo-torfowych pojawiła się zwarta ruń śmiałka darniowego, zbio- 

rowiska roślinności bagiennej oraz krzewy. Suchsze tereny opanowała ro- 

Ślinność siedlisk ubogich. Po wyzwoleniu, kiedy leśnicy cały swój wysi- 
łek musieli skierować na zalesienie i odnowienie zrębów wojennych, nie 

było warunków do zajmowania się gospodarką łąkową. Zaniechanie kon- 

serwacji urządzeń melioracyjnych, nawożenia, a czasem nawet corocznego 

koszenia, było przyczyną zubożenia zespołów roślinnych łąk pod wzglę- 

dem składu gatunkowego oraz wartości użytkowej, wskutek czego plony 

spadły poniżej 15 q z 1 ha. 
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Według ewidencji z 1954 r. stan porostu na łąkach przedstawiał się 
następująco: roślinność trawiasto-ziołowa — 20%, roślinność bagienna 
z przewagą turzyc i sitów — 25%, roślinność o mniejszej wartości pa- 
stewnej — 45%, łąki porośnięte roślinnością szlachetną — 5%. Wówczas 
obszar 35 tys. ha pastwisk leśnych można było traktować jako nieużytki. 

Niewiele lepiej przedstawiał się stan melioracji według ewidencji 
2 1954 г.: łąki nie wymagające melioracji stanowiły 15%, łąki o pier- 
wotnym zabagnieniu— 20%, dawniej zmeliorowane wtórnie zabagnio- 
ne — 60%, łąki zmeliorowane o dobrze funkcjonujących urządzeniach 
— 5%. o 

W tej sytuacji resort leśnictwa przyjął koncepcję rozwiązania tego 
problemu przez przekazanie części łąk leśnych resortowi rolnictwa, za- 
lesienie niektórych powierzchni, użytkowanie ekstensywne albo gospo- 
darkę intensywną. 

Ponieważ resort rolnictwa miał dostatecznie duży areał własnych 
łąk, których nie był w stanie zagospodarować a próby zalesienia często 
dawały wyniki negatywne, od 1954 r. przystąpiono do melioracji i in- 
tensywnej gospodarki. Do 1970 r. zmeliorowano przede wszystkim łąki 
wtórnie zabagnione i część łąk o zabagnieniu pierwotnym. Stan melio- 
racji przedstawiał się następująco: łąki niewymagające melioracji — 15%, 
o pierwotnym zabagnieniu — 17%, wtórnie zabagnione — 15%, łąki 
zmeliorowane — 53%. Stan ten polepszył się w ostatnich kilku latach, 
gdyż zmeliorowano dalsze powierzchnie o pierwotnym zabagnieniu oraz 
objęto konserwacją wszystkie urządzenia melioracyjne nie tylko w la- 
sach, ale również na łąkach i pastwiskach. | 

Obecnie można określić, że ok. 52 tys. ha użytków zielonych w la- 
sach jest zagospodarowane należycie. Mało zrobiono w zakresie uproduk- 
tywnienia pastwisk leśnych, które nadal można traktować jako półnie- 
użytki. 

W pierwszym okresie, przy zagospodarowaniu popełniono wiele błę- 
dów, nie brano bowiem pod uwagę warunków środowiskowych w ja- 
kich znajdują się w lasach użytki zielone. W zasiewach wprowadzano 
wartościowe gatunki traw, które nie wytrzymały niekorzystnych wa- 
runków siedliskowych i stopniowo ginęły. Niemniej średnie plony na 
łąkach zagospodarowanych wzrosły początkowo do 28 q, a następnie do 
30 q z I ha w 1967 i do 33 q z 1 ha w 1970 r. Na dobrze zagospodaro- 
wanych łąkach w nadl Pszczyna uzyskano 55 q, w nadl. Dyminek 
(leśn. Jelnia) 68 q, w nadl. Maskulińskie (leśn. Turośl) 53 q, a w gospo- 
darstwie łąkowym Czersk k. Chojnic — średnio 74 q z 1 ha. Te przy- 
kłądy świadczą o dużych możliwościach proaukcyjnych łąk leśnych. Po- 
mimo pewnej odrębności środowiska leśnego, możliwe jest również na 
łąkach leśnych osiąganie stosunkowo wysokich plonów często przekra- 
czających 50—80 q z 1 ha (Czersk). | 

Obok intensywnie zagospodarowanych łąk w lasach znajduje się na- 
dal dużo kompleksów z zaniedbanymi urządzeniami melioracyjnymi oraz ' 
mało wartościowymi zbiorowiskami roślinnymi. Zachodzi zatem pilna 
potrzeba przeanalizowania możliwości intensyfikacji produkcji na tych 
użytkach z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i gospodarczych, 
tym bardziej, że w skali krajowej odczuwa się brak siana niezbędnego 
do rozwoju hodowlli. 
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Dobrze zagospodarowane leśne użytki zielone wchodzą w skład baz 
żerowych zwierzyny płowej, co z jednej strony umożliwia zwiększenie 
stanu pogłowia, a z drugiej — zmniejszenie dotkliwych szkód wyrzą- 
dzanych przez nią w uprawach rolnych i leśnych. 

Ponadto nadwyżka siana z dobrze zagospodarowanych łąk leśnych 
może być wykorzystana przez rolników, szczególnie w okolicach o ujem- 
nym bilansie paszowym, a położonych obok dużych kompleksów łąk leś- 
nych. Jest to wskazane również z tych względów, że rolnicy ci są w du- 
żej mierze okresowo zatrudnieni w lasach jako robotnicy sezonowi lub 
wozacy. | 

O możliwościach produkcyjnych i znaczeniu łąk leśnych dla gospo- 
_darstw rolnych położonych blisko lasu mogą świadczyć przykłady za- 
czerpnięte z leśnego gospodarstwa łąkowego w Czersku. 

Gospodarstwo to, do 1968 roku o ogólnym obszarze 2279 ha, w tym 
łąk 1667 ha, składało się z osiemnastu kompleksów zorganizowanych 
dawniej w dziesięciu, a obecnie w sześciu dzielnicach łąkowych — pod- 
porządkowanych zarządowi łąk w randze nadleśnictwa z siedzibą w Czer- 
sku. Dzielnice są położone w odległości o 2—65 km od Czerska w powia- 
tach: Tuchola, Chojnice, Starogard Gdański, Świecie i Sępólno. 

Gospodarka jest prowadzona na wysokim poziomie organizacyjnym, 
przy dobrze działających urządzeniach melioracyjnych, właściwej gospo- 
darce wodnej, a przede wszystkim przy wysokim poziomie kultury łą- 
karskiej. Gospodarstwo to, obok wysokiej produkcji, uzyskuje dobre 
efekty ekonomiczne (czysty zysk w 1965 r. wyniósł 992 tys. zł), a większa 
część plonów jest wykorzystywana przez okoliczne gospodarstwa rolne. 
Wydajność z 1 ha łąki na glebach murszowo-torfowych przy nawożeniu 
№ — 50 Кв, Р.О; — 68 kg i K,O — 120 kg przekracza plony uzyskiwa- 
ne na podobnych glebach w kraju. Wydajność łąk na glebach darniowo- 
bielicowych i murszowatych nie zasilanych nawozami, a tylko nawad- 
nianych, wynosiła na najsłabszych łąkach dzielnicy Podlesie (dawniej 
piaski wydmowe porośnięte karłowatą sosną) 26 q siana z 1 ha, a na 

lepiej nawodnionych w Zielonej Łące — 30 do 42 q/ha. 
Po zwiększeniu dawek nawozów mineralnych na łąkach położonych na 

glebach murszowo-torfowych jak również po zastosowaniu nawożenia sko- 

relowanego z nawodnieniami na glebach darniowo-bielicowych i murszo- — 

watych, przy równoczesnym uzupełnieniu sieci urządzeń nawadniających, 

można będzie oczekiwać znacznie większej wydajności siana. 

  

  

                
  

Tabela l 

A Użytkownicy Łąk Czerskich w latach 1955/56 i 1964/65 

Użytkownik 
© a 0 

om pd | N © h 

2 b Е я я a 
Rok Ogólna | 55H & © a b» BD © 

da о =. a O bo A 
gospo- |powierz-| gm Е в S > wa Е 

darczy |chnia łąk SĘ Е с а 53 a 5 3 © 
w ` — — © 0 

BUSS ©, z a B. oo B ce 

a ha ha; % ha | % ha| % ha | % ha | % ha | % 

1955/56 1250 163 13,0 181 145 — — 140 11,2 638 511 1122 89,8 
1964/65 1 633 370 20,7 115 7,1 516 31,6 14 0,8 326 20,0 1341 92,7 
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Sprzedaż zbiorów z Łąk Czerskich okolicznym rolnikom odbywa się 
według określonych zasad. Wydajność użytków zielonych jest szacowana 
na pniu komisyjnie na podstawie wyników uzyskanych z prób botaniczno- 
wagowych. Stosowane są następujące ceny: przy plonie wynoszącym po- 
nad 30 q/ha z pierwszego pokosu cena za 1 q siana wymosi 70 zł, przy 
plonie poniżej 30 q/ha — do 50 zł. Cena zbiorów z drugiego pokosu, z uwa- 
gi na większe ryzyko nabywcy, wynosi 50—30 zł za 1 q. Wedug opinii za- 
interesowanych rolników cena ta jest korzystna dla nabywcy. Zbiór 
siana odbywa się na koszt i ryzyko kupującego. 

Pomimo dużego, własnego zapotrzebowania lasów państwowych, go-- 
spodarstwo sprzedaje znaczne ilości siana rolnikom. Wstrzymanie sprze- 
daży siana odbiłoby się ujemnie na stanie pogłowia bydła w okolicznych 
wsiach i rozluźniłoby więź między administracją lasów państwowych 
a rolnikami, którzy pracują również w lesie. Bilans użytkowania Łąk 

  

  

        
      
  

  

Tabela 2 
Zapotrzebowanie na siano i paszę z pastwisk wsi korzystających z Łąk Czerskich 

Powiat , 7 

Wyszczególnieni Staro- 
у PE Świecie | Chojnice | Sępólno Byd- Tuchola gard 

505762 Gdański 

1 | 2 3 4 5 6 7 

Zapotrzebowanie na sia- 
no i paszę z pastwisk 
w przeliczeniu na sia- 
no w roku: 

bydło i owce (szt. przel.) 9 737 12 031 8 049 1 695 11 026 1 278 
— dawka roczna na 

I szt. przel. (q) 32 32 32 32 32 32 
— zapotrzebowanie w 

roku (q) 311584 384992 257568 54240 352832 40898 
konie (szt. przel.) 3 766 4 381 3117 664 4 016 416 
— dawka roczna na 

1 szt. przel. (q) 14 14 14 14 14 14 
— zapotrzebowanie w 

roku (q) 42 724 61 334 43 638 9 296 56 224 5 824 
zapotrzebowanie razem 

w roku 364 308 446206 301 206 63 536 409056 46720 

Zapotrzebowanie na sia- 
no na okres zimy: 

bydło i owce (szt. przel.) 9 737 12 031 8 049 1 695 11 026 1 278 
— dawka na okres zimy 

na 1 szt. przel. (q) 15 15 15 15 15 15 
— zapotrzebowania na 
okres zimy (q) 146 055 180465 120735 25425 165390 19170 

konie 3 766 4 381 3117 664 4 006 416 
— dawka na okres zimy 

na 1 szt. przel. (q) 7 7 7 7 7 7 
— zapotrzebowanie na 

okres zimy (q) 26 362 30 667 21819 4 648 28112 2912 
Zapotrzebowanie razem 

na okres zimy (q) 172417 211132 142564 30073 193502 22082 
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Czerskich w latach 1956—1965 przedstawiono w tabelach 1 i 2. Z Łąk 
Czerskich korzysta łącznie 24593 gospodarstw chłopskich położonych 
W powiatach: Swiecie, Chojnice, Sępólno, Bydgoszcz, Tuchola i Staro- 
gar 

Jak wynika z tabeli 3, udział Łąk Czerskich w pokryciu zapotrzebo- 
wania na siano w tych powiatach wynosi średnio 10,6%; natomiast w po- 
szczególnych powiatach waha się od 3,9% (pow. Bydgoszcz) do 50,1% 
(Starogadr Gdański). Z własnej produkcji gospodarstwa rolne pokrywają 
zaledwie 66% ogólnego zapotrzebowania. 

Oddziaływanie Łąk Czerskich na okoliczne tereny przejawia się rów- 
nież w szerzeniu kultury rolnej, co ma duże znaczenie społeczno-gospo- 
darcze. Wysokie plony od 50 do 80 q/ha siana na niektórych powierz- 
chniach świadczą o dużych możliwościach produkcyjnych użytków zie- 
lonych na podobnych glebach. Łąki te są praktycznym przykładem pra- 
widłowego zagospodarowania. 

Stan pogłowia zwierzyny płowej w nadleśnictwach przylegających do 
Łąk Czerskich jest dwukrotnie większy niż w innych nadleśnictwach o po- 
dobnym układzie typów siedliskowych, dzięki możliwości korzystania 
z dobrej paszy na łąkach. 

  

  

              

Tabela 3 
Pokrycie zapotrzebowania na siano na okres zimy dostawami z Łąk Czerskich 

Dostawy siana of 
Sp z Łąk Czerskich DIE 

|= Я N m © 

o R CE Я SSF 
зо Pao | 

Powiat ЕН zbiór zbiór CEJ Uwagi 
2° 2 Dow plon | ogó- R ad 

sa | łem | EZ 
Зо ods 
o 8 o O u 

Зо | 28 | q/ha Ч | ЕСЕ 

Swiecie 172417 261 59 15 399 8,9 m 

Chojnice 211 132 358 12 25 776 122 Dzielnice: Rosocha 144 ha 
80 q, Polana 102 ha X 60 q, 
Mościńska 94 ha X 85 q, Mylof 

| 19 Ва Х 12 а= 25776 а 

Sępólno 142564 149 62 9 238 6,5 
Bydgoszcz 30073 19 62 1178 3,9 m | 
Tuchola . 193502 404 49 19796 102 Dzielnice: Barłogi 176 ha X 

75 q, Z. Łąka 241 ha X 30 q 
— 19796 а 

Starogard Gd. 22 082 462 24 11 088 50,1 

Razem 771770 1653 — 82 475 10,6 

* № * 

Na podstawie planów w gospodarstwie łąkowym w Czersku, można 

założyć, że na pozostałych łąkach w lasach plony siana przy „należytej, 

intensywnej gospodarce w nadleśnictwach mogą rowniez być znacznie 

większe niż dotychczas osiągane. 
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W 1967 r. na zmeliorowanych i zagospodarowanych łąkach leśnych przy 
nawożeniu srednio N — 21 kg, P,O; — 50 kg, K,0 — 80 kg, produkcja 
siana wynosiła szacunkowo z 52 546 ha X 30 q = 1 576 380 q na łąkach nie 
zagospodarowanych z 36143 ha * 10 q=361 430 q, produkcja zielonki 
z 00486 ha pastwisk w przeliczeniu na siano, po 5 q — 177 430 aq. 

Warto nadmienić, że jedynie siano z łąk zagospodarowanych nadaje się 
na paszę zimową. Ź innych nadaje się na ściółkę a częściowo na paszę dla 
koni nie pracujących. Pasza z pastwisk leśnych (obecnie półnieużytki) 
może służyć na przetrzymanie 1 sztuki jałowizny na 1 ha. Dla krów 
mlecznych pastwiska te nie nadają się. 

Po melioracji i zagospodarowaniu łąk leśnych, przy corocznym nawo- 
zeniu: N — 150 kg, Р.О; — 70 kg, K,O — 120—150 kg w czystym skład- 
niku można teoretycznie przewidywać następujące plony: 
— z 86 225 ha łąk po 50 q siana — 4511 250 q. | 

Z powyższego wynika, że na łąkach leśnych pomimo gorszych warun- 
ków przyrodniczych można osiągnąć plon zadowalający, zbliżony do osią- 
ganego w rolnictwie. 

W ostatnich latach zarysował się, moim zdaniem, nie zawsze uzasad- 
niony kierunek przekazywania łąk leśnych resortowi rolnictwa. 

Przekazywanie łąk rolnictwu może pozbawić leśnictwo źródła pozy- 
skania niezbędnych dla gospodarki leśnej pasz. Uniemożliwia to też zwię- 
szenie pogłowia bydła hodowanego przez pracowników administracji i ro- 
botników leśnych. Przy dostatecznej ilości stanowisk oborowych w leś- 
nictwach i osadach robotniczych jest to niewyikorzystaniem możliwości 
produkcyjnych miejscowej bazy. 

Duże znaczenie łąk leśnych w bilansie paszowym gospodarstwa leśnego 

oraz okolicznych gospodarstw rolnych, przemawia za pozostawieniem leś- 

nych użytków zielonych administracji lasów państwowych i za sprzedażą 

zbiorów okolicznym rolnikom, pod warunkiem utrzymania łąk w wysokiej 

kulturze rolnej. Leśnicy udowodnili, że potrafią gospodarować na łąkach 

leśnych nie gorzej, a często lepiej niż rolnicy. 

UWAGI KOŃCOWE 

Intensyfikacja produkcji leśnych użytków zielonych jest konieczna 

ij możliwa przy zwiększeniu nakładów finansowych na melioracje i inten- 

sywne zagospodarowanie oraz przy podjęciu, środków organizacyjnych. 

Wydaje się niezbędne zatrudnienie w każdym OZLP melioranta i spec- 

jalistów łąkarzy. Do ich obowiązków należałoby czuwanie nad sprawnym 

funkcjonowaniem urządzeń melioracyjnych w lasach i na leśnych użyt- 

kach zielonych nad intensyfikacją zagospodarowania łąk i racjonalnym 

tem siana oraz organizacją wypasów. W nadleśnictwach funkcję tę nale- 

żałoby zlecić specjalnie do tego celu wyznaczonemu pracownikowi. 

Deputatowi użytkownicy łąk i pastwisk leśnych powinni być zorga- 

nizowani w zespoły łąkowe czy pastwiskowe analogicznie jak w spółkach 

wodnych, pod fachowym instruktażem łąkarza z OZLP wykonywaliby 

planowe zadania. | s 

Z uwagi na odmienny charakter środowiska leśnego należy prowadzić 

badania w celu opracowania naukowych podstaw do gospodarowania na 

łąkach leśnych. 
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