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W ocenie pokarmowej wartości runi łąkowo-pastwiskowej coraz więk- . 
szą rolę przypisuje się mikroelementom. Ujemne następstwa ekonomiczne 
dla gospodarstw rolniczych powodować może nie tylko niedobór, ale też 
nadmiar mikroskładników w glebach i paszy. W związku z tym istnieje 
potrzeba ciągłego śledzenia stanu zawartości podstawowych mikroelemen- 

‚ tów w paszach, a szczególnie łąkowo-pastwiskowych, które stanowić po- 
wimny podstawę żywienia zwierząt gospodarskich. 

Zmajomość zawartości mikroelementów w runi górskich użytków zie- 
lonych naszego kraju jest stale jeszcze niedostateczna, gdyż badań w tym 
zakresie przeprowadzono bardzo mało. Z terenu Sudetów opublikowane 
zostały na temat mikroelementów prace: Andruszczak, Filara i Presia, 
Czuby i Munzyńskiego oraz Mikołajczaka i wsp. [1-3,8]. Nie więcej opra- 
cowań pochodzi też z terenów karpackich. Są to między innymi wyniki 
badań Mazura i wsp., Klęczek, Kostucha, Michny i Haduli oraz Skrijki 
[4-7, 9]. Wszystkie wymienione opracowania mają charakter przyczynko- 
wy i obejmują niewielkie tylko obszary górskie. Z tego też względu istnie- 
je potrzeba rozszerzenia badań nad zawartością mikroelementów w runi 
łąkowo-pastwiskowej na wszystkich terenach górskich. Przedmiotem ni- 
niejszego opracowania jest omówienie wyników badań nad zawartością 
niektórych mikroelementów (w runi podstawowych zbiorowisk roślinnych 
beskidzkich użytków zielonych. 

METODYKA BADAŃ 

Badania nad zawartością mikroelementów (Cu, Mn, Mo, Fe, Zn, B) 
w runi beskidzkich użytków zielonych prowadzono w latach 1976-1977 
według następującej metodyki: 
— materiął roślinny do oznaczeń wymienionych mikroskładników po-
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bierano wyłącznie z I pokosów dokonywanych w okresie od wykłoszenia 

do początku kwitnienia tzw. gatunków przewodnich, czyli dających głów- 

ną masę plonu i tworzących typy florystyczne runi łąkowo-pastwisko- 

wej, 

— próbki runi do oznaczeń pobierano w obrębie występowania tzw. | 

jednolitych płatów roślinnych, wyznaczanych identyczną częstotliwością 

występowania w runi gatunków przewodnich, 

— oznaczenia poszczególnych mikroelementów wykonywano zgodnie 

z metodyką przyjętą w Rejonowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Knako- 

wie, a częściowo także w Centralnym Laboratorium IMUZ; wykorzystano 

tu także dane pochodzące z ogólnopolskich badań siana, _ 

_— podane w opracowamiu wartości liczbowe są średnimi wynikami 

z dwóch, a niekiedy i większej ilości analiz chemicznych. | 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W tabeli 1 podano zawartość mikroelementów w próbkach runi po- 

chodzących z trwałych beskidzkich użytków zielonych, zaliczanych do 
następujących zespołów roślinności łąkowo-pastwiskowej: rajgrasu wy- 

niosłego (Arrhenatheretum elatioris), życicy trwałej z grzebienicą pospoli- . 

tą (Lolio-Cynosuretm), mietlicy pospolitej z mieczykiem dachówkowym 

(Gladiolo-Agros tietum), oraz bliźniaczki psiej trawki (Nardetum stictae). 

_ Zespół rajgrasu wyniosłego oraz zespół mietlicy pospolitej związane 

są z kośnym użytkowaniem runi oraz systematycznie powtarzżanym na- 

wożeniem organicznym. Różnica między wymienionymi zespołami polega 

głównie na ich odmiennym, przestrzennym rozmieszczeniu. Pierwszy bo- 

wiem występuje w obniżeniach kotlinowo-dolinowych i dolnych partiach 

stoków na glebach świeżych, nie przekraczając w swym zasięgu piono- 

wym 600 m wzniesienia npm, a drugi natomiast w warunkach stokowych 

powyżej tego wzniesienia, wprawdzie także na glebach świeżych, ale 

dość często okresowo przesychających, a szczególnie przy ekspozycjach 

południowych. 
Charakterystyeznymi zbiorowiskami roślinnymi zespołu pierwszego są 

w Beskidach zazwyczaj: kupkówka pospolita, konietlica łąkowa, wiechli- 

na łąkowa, kostrzewa łąkowa oraz rajgras wyniosły. Cechuje je stosunko- 

wo wysoka produkcyjność, gdyż po zastosowaniu intensywmego mawożenia 

plon siana z ha może dojść do 10 t. W zespole łąk mietlicowych najczę- 

stszymi dominantami runi są: mietlica pospolita, kostrzewa czerwona oraz 

tomka wonna. W porównaniu ze zbiorowiskami pierwszego zespołu ich 

możliwości produkcyjne są prawie o połowę mniejsze. 

Zespół życicy trwałej z grzebiemicą pospolitą stanowi w odróżmieniu 

od zespołów poprzednich typową roślinność pastwiskową. W swym zą-



MIKROELEMENTY W RUNI BESKIDZKICH UŻYTKÓW ЕГОМУСН 333 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

      

Tabela 1 
Zawartość mikroelementów w s.m. runi pierwszych pokosów 

Opis miejsca pobrania . - ppm 

miejscowość położenie typ florystyczny Cu Mn Mo Fe Zn В 
1 2 3 4 5: 6 7 8 9 

. . Zespół Arrhenatheretum elatioris 

Łososina Dol. kotlina kupkówka 9,5 87,2 0,95 220,5 72,5 55 
Raciechowy kotl. Żyw.. 8,1 90,0 0,75 197,5 60,0 4,4 
Ślemień * dol. stokowe 9,0 79,0 0,80 168,0 63,0 3,2 
Nowy Sacz kotl. Sad. 9,0 75,3 0,68 195,0 77,1 5,0 
Chabówka podnóże stok. ` 7,4 79,9 0,65 178,0 71,3 4,0 
Jaworki stok a 8,5 67,9 0,50 185,0 643 5,0 
Wisła Malinka stok ` 77 70,0 0,56 172,3 70,0 4,0 

Barcice. dol. Dunajca rajgras wyniosły 6,9 85,0 0,90 195,6 71,0 4,1 
Limanowa dol. stokowe 78 86,8 0,60 205,1 78,0 6,0 

_ Lubień dolina Raby 8,8 82,8 0,75 201,5 75,5 5,8 
Piwniczna dol. Popr. 7,2 65,5 0,55 164,0 56,0 3,2 
Brzezna . kotl. Sad. ‚ 80 80,0 0,77 200,0 66,5 4,4 
Sucha-Maków kol. Skawy . 9,0 72,0 0,80 211,0 67,5 3,5 

Szczyrk dolinowe kostrzewa łąkowa 8,7 80,0 0,70 190,5 50,5 4,0 
Nowy Targ dolina-kotlina 7,3 65,0 0,55 164,0 66,0 3,5 

Czorsztyn dol. Dunajca konietlica łąkowa 7,7 106,0 0,69 197,0 57,8 5,0 
Krościenko dol. Dunajca , 8,1 92,5 0,65 181,5 60,0 4,5 

Zespół Lolio-Cynosuretum 
Jaworki . stok grzebienica 9,8 62,0 0,57 198,0 77,0 5,5 
Szczyrk stok | 8,5 67,8 0,60 130,7 67,4 4,5 

Jazowsko = dol. Dunajca  życica trwała 10,0 75,1 0,65 204,4 71,5 6,0 
Kurów © kotlina Sąd. | 8,9 70,3 0,70 187,3 67,5 4,1 
Cieszyn stok A 9,3 71,5 0,82 195,0 70,4 5,0 
Wieprz kotlina 9,0 2,0 0,80 195,3 70,0 4,5 

Uhryn stok życica z grzebienicą 8,7 70,1 0,75 179,3 65,9 4,0 

Zespół Gladiolo-Agrostietum 

Rdzawka grzbiet-stok _ _ mietlica pospolita 7,5 50,0 0,20 214,0 58,0 5,1 
Jaworki stok . . 6,5 75,0 0,35 137,0 45,0 3,9 
Jaworki | _ grzbiet | 6,1 53,2 0,20 151,2 430 3,2 
Tylicz stok : 8,2 58,0 0,25 145,0 47,9 3,5 
Kosarzyska stok 7,2 57,4 0,25 150,0 47,7 40 
Kowaniec stok . 6,8 55,0 0,33 122,0 48,8 5,0 
Wisła Malinka stok . 6,5 68,0 0,45 141,0 58,0 _ 3,0 
Limanowa stok ся 7,1 67,3 0,42 143,0 571 4,5 
Wysokie grzbiet . 6,9 51,2 0,35 127,0 57,2 5,0 

Rdzawka grzbiet tomka wonna 6,0 50,5 0,25 176,0 50,5 4,0 
Jaworki grzbiet 6,2 50,0 0,20 137,0 410 3,0 
Kosarzyska stok | 3,8 55,5 0,20 132,0 45,0 3,8 

  

Kowaniec stok 5,5 55,0 0,31 123,0 46,0 2,5
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c.d. tab. 1 

1 Е 3 4 5 6 7 8 9 

Tylicz _ grzbiet kostrzewa czerwona 6,9 55,0 0,20 139,0 445 3,0 

Wisła Malinka stok | 60 63,0 0,35 137,0 51,0 3,1 

Zespół Nardetum strictae 

Jaworki grzbiet blizniczka 59 64,7 0,30 180,0 47,0 3,0 

Gorce stok 6,1 70,0 0,30 167,0 52,0 3,0 

Wisła Malinka stok 5,5 50,0 0,20 1275 491 2,2 
  

sięgu pionowym nie jest on tak ograniczony jak zespoły łąk kwaśnych 

i z tego względu spotyka: się go wszędzie tam, gdzie prowadzi się stały 

wypas bydła lub owiec. Zespół ten tworzą głównie takie gatunki roślin, 

jak: życica trwała, grzebienica pospolita, tymotka łąkowa i koniczyna 

biała. W zależności od intensywności wypasu i nawożenia, a także wznie- 

sienia terenu wydajność zielonki waha się od 15 do 50 t z ha. 

Zespół bliźniczki psiej trawki, charakterystyczny dla kulminacyj- 

nych partii terenów górskich w Karpatach, jest silnie zdegradowanym 

typem runi łąkowo-pastwiskowej o znikomych walorach pokarmowych 

i z tego względu w nieznacznym tylko stopniu wykorzystywanym do. 

celów paszowych. R 

Na podstawie zamieszczonych w tabeli 1 wyników dotyczących zawar- 

tości mikroelementów we wszystkich zbiorowiskach roślinnych wymie- 

nionych zespołów łąkowo-pastwiskowych można przypuszczać, że ruń 

beskidzkich użytków zielonych jest na ogół wystarczająco zaopabrzona 

w omawiane mikroskładniki. Istnieje jednakże pewne zróżnicowanie w ich 

zawartości u poszczególnych typów florystycznych. Zaznacza się także 

zróżnicowanie zawartości mikroelementów w runi, w zależności od wznie- 

sienia terenu. Na ogół najbandziej zasobnymi w rozpatrywane mikroełe- 

menty są zbiorowiska roślinne wchodzące w skład zespołu Lolio-Cyno- 

suretum, z położeń dolinowo-kotlinowych oraz najniższych partii stoków, 

gdyż oprócz działania nawozowego pozostawianych przez zwierzęta od- 

chodów zasobnych w mikroelementy [9] otrzymują one najczęściej do- 

datkowe nawożenie organiczne w formie gnojówki lub obornika. Podob- 
nie zasobne w mikroelementy są zbiorowiska roślinne kośnych łąk raj- 

grasowych, występujących w analogicznych warunkach terenowych. 

Szczególnie bogate w mikroelementy są w tym zespole (Arrhenatheretum 

eliatoris) zbiorowiska kopkówki pospolitej i komietlicy łąkowej, występu- 

jące zazwyczaj w miejscach najintensywniej nawożonych nawozami orga- 

nicznymi i mineralnymi. W miarę wznoszenia się terenu nad poziom 

morza, nawet przy występowaniu tych samych zbiorowisk roślinnych, 

obniżała się w runi zawartość niektórych mikroelementów, a zwłaszcza 

miedzi, co może wynikać przede wszystkim ze zmniejszania ilości nawo-
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zów gospodarskich. Przemawia za tym réwniez fakt uwidaczniania sie 
tych zmian przede wszystkim w runi użytków kośnych. Z podobnym 
zjawiskiem spotkała się również Amdruszczak [1] na terenie Sudetów. 
Można również przypuszczać, że zmniejszanie się zawartości miedzi w 
próbkach rumi wyżej położonych użytków zielonych ma związek ze sto- 
sowaniem mniejszych dawek nawozów mineralnych, a szczególnie azotu. 
Wielu bowiem badaczy [2-8] wykazuje dodatnią współzależność między 
intensyfikacją nawożenia azotowego a zawartością przyswajalnej miedzi 
w runi łąkowo-pastwiskowej. 

W zbiorowiskach zespołu mietlicy pospolitej mamy na ogół mniejszą 
zawartość mikroelementów niż w zbiorowiskach zespołów dotychczas omó- 
wionych. Równocześnie poszczególne typy runi są pod tym względem 
wyraźmie zróżnicowane. Najbogatsze w mikroelementy są zbiorowiska 
mietlicy pospolitej, następnie ‘kostrzewy czerwonej, a wreszcie tomki 
wonnej. Powtarza się to we wszystkich strefach wysokości i ekspozycjach, 
z tym jednak, że w miarę wznoszenia się terenu zaznacza się ubożenie 
w mikroelementy wszystkich omawianych zbiorowisk roślinnych tego 
zespołu. Podobny układ występuje także wraz ze zwiększaniem się spad- 
ków stoków, co przypisać należy prawdopodobnie nasilającym się pro- 
cesom tzw. erozji chemicznej gleb. 

„ Najmniejsze zawartości omawianych mikroelementów stwierdzono w 
zbiorowiskach bliźniczki: psiej trawki, występujących zazwyczaj w naj- 
wyższych wizniesieniach Beskidów. Niemniej jesdnak i w tych przypad- 
kach zawartość ta mieściła się przeważnie w granicach wymagań pokar- 
mowych zwierząt gospodarskich. Biorąc to pod uwagę, można więc przy- 
jąć za Mikołajczakiem [8], że dostateczna na ogół zasobność runi górskich 
użytków zielonych w podstawowe mikroskładniki jest w dużej mierze 
wynikiem występowania ich w dostatecznych ilościach w skałach macie- 
rzystych. | | . р 

Porównując zawartość badanych mikroelementów w runi beskidzkich 
użytków zielonych z podanym przez Filara i Presia [3] zapotrzebowaniem 
na te składniki krów mlecznych, można stwierdzić, że pokrywają one 
w zasadzie wszystkie pokarmowe wymagania tego rodzaju zwierzat go- 
spodarskich. W bardzo wyraźnym natomiast nadmiarze, w stosunku do 
podanych norm, występuje żelazo i mangan. Niedoborowym mikroele- 
mentem okazał się natomiast molibden. Pożądana jego zawartość w suchej 
masie runi łąkowo-pastwiskowej powinna wynosić od 0,5 do 1,5 ppm. 
W takich właśnie ilościach występował on jedynie w zbiorowiskach: kup- 
kowki pospolitej, rajgrasu wyniosłego, konietlicy łąkowej oraz życicy 
trwałej. W pozostałych natomiast zbiorowiskach roślinnych zawartość 
molibdenu nie sięgała nawet dolnej granicy podanych norm. Szczególnie 
małą zawartość molibdenu wykazywały zbiorowiska bliźniczki psiej
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trawki, tomki wonnej, kostrzewy czerwonej oraz mietlicy pospolitej, 

W przypadku molibdenu nie spotkano też prawidłowości charakterystycz- 

mej dla strefowości hipsometrycznej, jak to miało miejsce przy pozosta- 
łych mikropierwiastkach. Pozwala to na wyrażenie poglądu, że tereny 

górskie Beskidów wykazują na ogół niedostateczną ilość molibdenu i stąd 

też brakuje go w wystarczających ilościach w runi beskidzkich użytków 
zielonych. Ze względu jednak na to, że spełnia on w organizmach zwie- 
rzęcych ważme funkcje fizjologiczne, należałoby go — w przypadku ży- 

wienia zwierząt niedoborowymi w ten mikroskładnik zbiorowiskami runi 

— uzupełniać poprzez stosowanie lizawek. Do poprawy zawartości molib- 

denu w niektórych typach runi beskidzkich użytków zielonych powinno 

się również przyczynić wprowadzenie użytkowania pastwiskowego oraz 

bardziej regularnego nawożenia organicznego. 

WNIOSKI 

1. Rozpoznanie zawartości mikroelementów w runi beskidzkich użyt- 

ków zielonych jest dotychczas niewystarczające i należy go odpowiednio 

przyspieszyć. | 

2. Zawartość Cu, Mn, Fe, Zn i B wydaje się być na podstawie prze- 

prowadzonych badań zadowalająca. Jedynie Mo występuje w niektórych 

zbiorowiskach w ilości niedostatecznej. 

3. Wraz ze wznoszeniem się terenu oraz zwiększaniem się spadków 

zawartość mikroelementów w runi beskidzkich użytków zielonych na 

ogół się zmniejsza, mieszcząc się jednak w granicach wymagań pokarmo- 
wych zwierząt. 

4. Najbogatsze w mikroelementy są zbiorowiska zespołu Lolio- -Cy- 

nosuretum, użytkowane pastwiskowo, a także zbiorowiska łąk kośnych 

dzących w skład zespołu Arrhenatheretum elatioris. 

5. Przytoczone wyniki, ze względu na niedostateczną ilość zebranych 

próbek runi, traktować należy wyłącznie informacyjnie. 
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P. Kocmyx 

. СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В ТРАВОСТОЕ ЛУГОВЫХ УГОДИЙ В ГОРНОМ МАССИВЕ БЕСКИД 

Резюме 

В период 1966-1967 гг. на площади горного массива Бескид (Западные Карпаты) отби- 
рали образцы лугопастбищного травостоя, в которых определяли содержание Cu, Mn, Mo, 
Ее, 7л и В. Все образцы травостоя отбирали со стадии колошения до стадии цветения пре- 
обладающих в травостое видов злаковых трав. 

Полученные данные показывают, что травостой горных травяных угодий в общем 
обилует микроэлементами, за исключением Мо. Тем не менее, в рамках отдельных флорис- 
тических типов содержание микроэлементов в травостое довольно различно. Наиболее 
микроэлементов содержат сообщества травостоев пастбищ и косных лугов, принадлежащих 
к ассоциации Аггйепайегеит еаНонх, растущих в котлинно-долинных зонах. Меньше ми- 
кроэлементов содержат сообщества косных лугов на склонах, принадлежащих к ассоциа- 
nmu Gladiolo-Agrostetum, a HaumeHee — cooómecTBa Nardus stricta, растущих на наивысших 
высотах н. у. м. l 

‚ Эта дифференциация (с точки зрения высоты н. у. м) содержания микроэлементов в тра- 
востое Бескидских травяных угодий связана в сильной степени со снижающейся по мере 
высоты н. у. м. интенсификацией органического и минерального удобрения, а также с ин- 
тенсификацией эрозионных процессов. 

« 

R. Kostuch 

_ CONTENT OF SOME MICROELEMENTS IN THE GRASSLAND 
SWARDS IN THE BESKIDY MOUNTAINS 

\ 
. Summary 

In the period 1966-1967 in the Beskidy mountains (Western Carpathians) grass- 
land sward samples were taken, in which the Cu, Mn, Mo, Fe, Zn and B content 
was determined. All the samples were taken since the ear-forming stage till the 
flowering stage of grass species prevailing in the given sward. 

The data obtained proved that the mountain grassland sward was, as a rule, 
abundant in the microelements under study, except for Mo. Nevertheless, the 
abundance of swards within particulaf floristic types was rather different. The 
most abundant in microelements were communities of pasture swards and mown 
meadow swards belonging to the Arrhenatherum elatioris association ‘occurring in 
syncline-valley zones. Less microelements were contained in the plant communities 
of mown meadows on slopes, belonging to the Gladiolo-Agrostetum association 
and their least amounts in the Nardus stricta community growing at the highest 
altitudes. | 

The above zonal (as regards altitude a.s.l.) differentiation of the content of 
microelements in swards of the Beskidy grasslands is connected to a considerable 
degree with the organic and mineral fertilization level decreasing with the altitude 
a.s.l. as well as with intensification of the erosion processes. 
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