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Od Redakcji Nr 4(64)/2010

Szanowni Czytelnicy,

W bieżącym numerze „WiD”, w rozdziale pt. 
Doradztwo i Edukacja przedstawiony został zarys 
strukturalny i zakres działalności nowego Instytu-
tu Techniczno-Przyrodniczego w Falentach. Obec-
nie, aby skuteczniej działać, coraz częściej łączą 
się całe jednostki badawczo-rozwojowe. Nowa jed-
nostka badawcza powstała z połączenia Instytutu 
Melioracji i Użytków Wodnych (IMUZ) z Insty-
tutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji 
Rolnictwa (IMBER). Polecamy ten artykuł szcze-
gólnej uwadze, bowiem został w nim uwzględniony 
profil badawczy ośrodka krakowskiego, z którym od 
dawna współpracujemy.

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z ar-
tykułem autorstwa prof. S. Twardego pt. „Gospo-
darka pasterska w Karpatach Polskich”. Autor na 
podstawie wieloletnich badań i obserwacji w Ma-
łych Pieninach sygnalizuje potrzebę rewitalizacji 
owczarstwa górskiego i jego oddziaływania na śro-
dowisko, a także potrzebę przywrócenia pierwotnej 
roli wyżej położonym użytkom zielonym. Według 
autora publikacji, powinny zostać zmodyfikowane 
mechanizmy organizacyjno-gospodarcze tak, aby 
obok niewielkich zysków, gospodarka była atrak-
cyjnym i chętnie wprowadzanym elementem zrów-
noważonego i trwałego rozwoju tych terenów.

W chwili obecnej troska o jakość środowiska przy-
rodniczego staje się niezmiernie ważnym skład-
nikiem życia społecznego. To upoważnia nas do 
rekomendowania artykułu dotyczącego oceny od-
działywania na środowisko w rozdziale Ekologia 
i Ochrona Krajobrazu.

Z aktualnych zagadnień odsyłamy Państwa do 
artykułu prof. Elżbiety Pisulewskiej pt. „Zioła 
i rośliny miododajne w gospodarce pasiecznej”, 
która w sposób bardzo interesujący przedstawia 
potrzebę rozwoju zielarstwa w gospodarstwach 
agroturystycznych i pasiecznych.

W dziale Technologia Produkcji polecamy także 
interesujący zestaw artykułów, zarówno o znamio-
nach praktycznych porad, jak i innych informacji 
z zakresu wdrażania postępu rolniczego.

W dziale Kronika MSDR zamieszczamy informację 
o projekcie edukacyjnym pt. Konieczność przestrze-
gania zasad wzajemnej zgodności jako niezbędny 
warunek uzyskiwania dopłat bezpośrednich – za-
sięg wojewódzki”.

Życzymy udanej lektury,
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Wprowadzenie

W Polsce od wielu lat dyskutuje się nad potrzebą 
ukształtowania resortowych jednostek naukowo-
badawczych, tak aby efekty ich pracy mogły w jak 
najszerszym zakresie odpowiadać na zamówienie 
społeczne i być wykorzystywane dla jego dobra. Cho-
dzi o ukierunkowanie działalności JBR-ów na takie 
prace poznawcze, których wyniki transformowane 
do szerokiej praktyki, w sposób istotny wspomogły-
by rozwój gospodarki narodowej. Dotyczy to, choć 
w zróżnicowanym stopniu, wszystkich instytutów 
działających w obszarach wiejskich, zwłaszcza zaj-
mujących się problemami produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej, przetwórstwem rolno-spożywczym, mecha-
nizacją, infrastrukturą, jakością wody, gospodarką 
wodno-ściekową, ochroną środowiska itp.

Konkluzjami wspomnianych dyskusji są na ogół 
stwierdzenia mówiące o potrzebie ściślejszego powią-
zania i głębszego przenikania się różnych działań po-
znawczych, które w obrębie danego instytutu badaw-
czego były często tylko jednostronnie rozwiązywane. 
Stąd też często całkowicie odrębnie rozpatrywano np. 
aspekty produkcyjne z pominięciem ekonomicznych, 
energetycznych, czy ekologicznych. Wyniki takich 
prac badawczych pozostawiały zawsze po sobie pe-
wien niedosyt informacyjny, który tłumaczono jednak 
profilem badawczym danej jednostki.

Argumentowano też, że dzięki zespoleniu specjali-
stów pracujących na rzecz tego samego działu gospo-
darki narodowej z jednej strony efektywniej wykorzy-
stana będzie kadra naukowa i techniczna oraz sprzęt, 
urządzenia, laboratoria, pomieszczenia i budynki, 
a z drugiej, że zgromadzone wyniki będą cechowały 
się znacznie większą wartością z uwagi na wszech-
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Struktura oraz przedsięwzięcia badawcze i wdrożeniowe 
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stronne rozpracowanie przedmiotu badań. Do takich 
rozwiązań organizacyjnych przychylało się też Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mając świadomość 
potrzeb społeczno-gospodarczych polskiej wsi i odpo-
wiedzialności za kierunki przeobrażeń zachodzące na 
obszarach wiejskich; zmian związanych z przynależ-
nością do wspólnoty państw europejskich.

Wychodząc naprzeciw wyżej zarysowanym oczeki-
waniom społecznym, dyrekcje i rady naukowe dwóch 
Instytutów Badawczo-Rozwojowych, znajdujących 
się pod patronatem MRiRW, po długich dyskusjach 
i uzgodnieniach postanowiły powołać wspólną komi-
sję oraz wyłonione z niej trzy podkomisje w celu roz-
patrzenia możliwości oraz zasadności połączenia się 
w jeden organizm naukowo-badawczy działający na 
rzecz rolnictwa. Do każdej podkomisji wchodzili też 
przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, które ponadto zapewniało wsparcie prawno-legi-
slacyjne. W obrębie tych zespołów rozważano aspek-
ty prawne, organizacyjne, strukturalne, a zwłasz-
cza integracyjne w odniesieniu do przyszłych prac 
poznawczo-wdrożeniowych. Efekty prac poszczegól-
nych podkomisji przedstawiano na kolejnych posie-
dzeniach Rad Naukowych, w tym również organizo-
wanych wspólnie dla obu Instytutów [Kaca 2010].

Tak w skrócie rodziła się decyzja o połączeniu Insty-
tutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) z Instytu-
tem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rol-
nictwa (IBMER). Decyzja ta została zaakceptowana 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Marka Sa-
wickiego i ogłoszona stosownym rozporządzeniem we 
wrześniu 2009 roku (Dz.U. Nr 163, poz.1300), a nowo 
powstała w ten sposób jednostka otrzymała nazwę: 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, w roboczym 
skrócie IT-P. Natomiast na potrzeby zewnętrznych 
kontaktów ustalono jego angielskojęzyczną nazwę 
jako: Institute of Technology and Life Sciences

Zarys prawno-własnościowy Instytutu 
Technologiczno-Przyrodniczego (IT-P)

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy funkcjonuje od 
1 stycznia 2010 r. Zachował on wszystkie uprawnienia, 
jakie wcześniej posiadał IMUZ (założony w 1953 r.) 
oraz IBMER (założony w 1950 r.). Instytut przejął 
też ich składniki majątkowe i wszystkie zobowiązania 
finansowe, jakie ciążyły na obu jednostkach.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
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IT-P posiada osobowość prawną. Aktywa Instytutu 
zostały wycenione na około 350 mln zł, a ewidencyj-
na wartość aparatury pomiarowo-badawczej i labo-
ratoryjnej na około 7 mln zł. Łączna powierzchnia 
użytkowa pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych 
przekracza 40 tys. m2, a powierzchni rolnych wyko-
rzystywanych do doświadczeń ścisłych i produkcyj-
nych – blisko 1700 ha [Kaca 2010]. Oczywiście w dal-
szym ciągu nadzór nad jego działalnością sprawuje 
minister właściwy do spraw rolnictwa.

IT-P działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 
618) wspomnianego wcześniej rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa w sprawie połączenia obu Instytutów, 
a także statutu uchwalonego przez Radę Naukową 
i zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Instytut posiada uprawnienia do nadawania 
stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowa-
nego w następujących dyscyplinach: kształtowanie 
środowiska, agronomia, inżynieria rolnicza.

Należy zwrócić uwagę, że podane dyscypliny nau-
kowe – rozpatrywane na płaszczyźnie działalno-
ści badawczo-rozwojowej realizowanej w obszarach 
wiejskich – dość mocno się ze sobą wiążą, zazębiają, 
a także problemowo i tematycznie uzupełniają. Stąd 
też uprawiane zakresy badań przez (do niedawna) 
dwie odrębne jednostki obecnie nabierają znacznie 
większego i szczególnego znaczenia.

Zgodnie z obowiązującym statutem, IT-P prowadzi 
badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, 
szkoleniowe, edukacyjne, wydawnicze, normalizacyj-
ne, aprobacyjne, certyfikacyjne, homologacyjne, kon-
trolno-pomiarowe oraz inne. Instytut prace badaw-
cze i rozwojowe realizuje w następujących obszarach 
problemowych:
 •    ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowi-

ska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnie-
niem ochrony zasobów wodnych, ochrony siedlisk, 
trwałych użytków zielonych,

 •    ochrona krajobrazów oraz infrastruktury obsza-
rów wiejskich, nizinnych i górskich,

 •    kompleksowe technologie związane z produk-
cją rolniczą roślinną i zwierzęcą oraz przetwór-
stwem rolno-spożywczym w zakresie ich zastoso-
wania i nowoczesnego, innowacyjnego wykorzy-
stania w różnego typu gospodarstwach,

 •    innowacyjne rozwiązania dotyczące pozyskiwania 
źródeł taniej energii (zarówno ze źródeł odnawial-
nych, jak i pochodzących z materiałów poproduk-
cyjnych lub odpadowych) wraz z dostosowaniem 
ich do różnego rodzaju indywidualnych odbiorców 
i obiektów wiejskich,

 •    przydatność i bezpieczeństwo stosowanych tech-
nologii w odniesieniu do aspektów ekonomicz-
nych, ergonomicznych i technicznych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sposobu i czasu eksploata-

cji maszyn i urządzeń, a także obsługujących je 
ludzi oraz dobrostanu zwierząt gospodarskich.

W podanym wyżej zakresie dyscyplinarnym Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy współpracuje z wielo-
ma jednostkami naukowymi i chętnie poszerzy takie 
kontakty o dalsze, zarówno krajowe jak i zagra niczne.

Kadra naukowa Instytutu

Obecnie nowa jednostka jest stosunkowo liczna, gdyż 
liczy około 430 pracowników. W liczbie tej znajduje 
się ponad 40 samodzielnych pracowników nauko-
wych, profesorów oraz doktorów habilitowanych (do 
niedawna jeszcze pracujących na stanowiskach docen-
tów), którzy zapewne wkrótce będą się ubiegać o przy-
sługujący im – zgodnie z ustawą – tytuł profesora 
nadzwyczajnego. Równocześnie zaś około 10 pracow-
ników kończy swoje prace habilitacyjne, co w najbliż-
szej przyszłości wybitnie zwiększy grupę samodziel-
nych pracowników naukowych. Obok samodzielnych 
pracowników naukowych w IT-P pracuje ponad 50 
doktorów. W większości są to pracownicy z dużym 
stażem i doświadczeniem badawczym. Przewiduje 
się, że grupa ta nie ulegnie zmniejszeniu pomimo 
wspomnianych planowanych habilitacji, gdyż równo-
cześnie w Instytucie otwartych jest kilkanaście prze-
wodów doktorskich. Wkrótce młodzi i zdolni asystenci 
uzupełnią omawianą grupę pracowników naukowych.

Z przytoczonych danych liczbowych wynika, że 
nowo powstały instytut dysponuje dużym potencja-
łem kadrowym, zdolnym do podejmowania różno-
rodnych i skomplikowanych zagadnień badawczych 
z zakresu gospodarki i inżynierii rolnej, a także 
kształtowania środowiska w obszarach wiejskich. 
Bezpośrednim wsparciem dla naukowców legitymu-
jących się stopniem lub tytułem naukowym służą 
pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz zatrudnie-
ni w laboratoriach, a wsparciem pośrednim – zatrud-
nieni m.in. w działach związanych z organizacją 
nauki, promocją i marketingiem, w zespołach nor-
malizacyjnych, certyfikujących czy notyfikujących, 
a także w wydawnictwach naukowych.

Prace badawcze prowadzone są w warunkach te-
renowych na własnych lub dzierżawionych polach 
i obiektach. Na ogół są to doświadczenia ścisłe polet-
kowe, choć często też produkcyjne z uwagi na ist-
nienie w IT-P zakładów doświadczalnych. Ponadto 
prace badawcze są niejednokrotnie lokowane na tere-
nie gospodarstw rolnych. Badania często prowadzi 
się bezpośrednio na sieci hydrograficznej, co łączy 
się z zakładaniem na ciekach własnych wodowska-
zów i przekrojów pomiarowych. Prace te prowadzone 
są również w warunkach laboratoryjnych: zebrany 
w terenie materiał (organiczny wodny, roślinny, gle-
bowy) jest przewożony i analizowany zarówno w cen-
tralnych laboratoriach znajdujących się w Falentach 
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i w Warszawie, jak też w laboratoriach regionalnych 
ośrodków badawczych. W niektórych takich labora-
toriach analizowane są ścieki i osady pochodzące 
z gospodarki komunalnej, a także z przetwórstwa 
rolno-spożywczego, w innych zaś dokonuje się ana-
liz jakości wody, ocen mikrobiologicznych lub cech 
wytrzymałościowych sprzętu rolniczego. Otrzymane 
w tych laboratoriach wyniki trafiają do kierowników 
poszczególnych tematów i zadań, i stanowią podstawę 
do szczegółowych rozważań uwarunkowań poznaw-
czych, gromadzone są one również w bazach danych, 
i w konsekwencji są wykorzystywane w pracach 
naukowych, popularno-naukowych i popularnych.

Struktura organizacyjna IT-P

Instytut działa na terenie całego kraju, a jego sie-
dzibą są Falenty w gminie Raszyn. Oprócz Centrali 
w skład struktury organizacyjnej IT-P wchodzą dwa 
oddziały (w Poznaniu i Warszawie), sześć regional-
nych ośrodków badawczych (w Bydgoszczy, Elblągu, 
Kłudzienku, Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu), czte-
ry stacje badawcze (w Gdańsku, Jaworkach, Kamień-
cu Wrocławskim i Tyliczu) oraz trzy zakłady doświad-
czalne (w Biebrzy, Falentach oraz Poznaniu).

Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym kieru-
je dyrektor, który jest odpowiedzialny za całokształt 
jego działalności. Obecnie jest nim prof. dr hab. inż. 
Edmund Kaca, wyłoniony w drodze publicznego kon-
kursu, były dyrektor IMUZ. Zastępcami Dyrektora 
Naczelnego są: Dyrektor Naukowy ds. Agrośrodowi-
skowych – prof. dr hab. Wiesław Dembek, Dyrek-
tor Naukowy ds. Inżynieryjno-Rolniczych – prof. dr 
hab. inż. Andrzej Myczko, Dyrektor ds. Ekonomicz-
nych, Główny Księgowy – mgr Adam Otto, Dyrek-
tor ds. Administracyjno-Technicznych – mgr inż. 
Kazimierz Borys. Na równorzędnym stanowisku 
Zastępcy Dyrektora pracować też będzie Kierownik 
Laboratorium Badawczego IT-P odpowiedzialny za 
laboratoria badawcze elektryki rolniczej, ciągników 
i maszyn, urządzeń do produkcji zwierzęcej, biopaliw 
ciekłych, inżynierii i chemii środowiska, zanieczysz-
czeń powietrza, oraz mikrobiologii.

Z dyrektorem naczelnym w ścisłym kontakcie 
pozostaje rada ds. certyfikacji wyrobów, którą two-
rzy Komitet Techniczny i Komitet Odwoławczy oraz 
Rada Naukowa IT-P będąca organem stanowiącym, 
inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakre-
sie działalności statutowej, badawczo-technicznej 
oraz rozwoju kadry naukowej. Rada Naukowa liczy 
42 członków: 24 z nich jest zatrudnionych w IT-P, 
a 18 w innych jednostkach naukowych. Rada Nauko-
wa jest uprawniona do nadawania stopnia naukowe-
go doktora i doktora habilitowanego z trzech wcze-
śniej wymienionych dyscyplin naukowych. Z upraw-
nień tych korzystają nie tylko pracownicy rodzime-

go Instytutu, ale również osoby pracujące w innych 
jednostkach, które nie posiadają takich możliwości 
ustawowych. Aktywni pod względem zdobywania 
stopnia doktora są uczestnicy studiów doktoranckich, 
bez względu na to, czy są one realizowane w trybie 
stacjonarnym, czy niestacjonarnym. Stąd też IT-P 
jest znany jako kuźnia młodych pracowników nauko-
wych, których część chciałaby związać swoje życiowe 
losy z pracą w tej jednostce badawczej.

Struktura komórek naukowych

W Instytucie podstawowymi komórkami realizujący-
mi prace naukowe i rozwojowe są zakłady naukowe, 
regionalne ośrodki badawcze oraz stacje badawcze.

Zakłady naukowe mieszczą się w Centrali w Falen-
tach oraz w Oddziałach w Poznaniu i Warszawie. 
W wydzielonym pionie agrośrodowiskowych prac 
naukowych i prac rozwojowych zgrupowane są nastę-
pujące komórki zakładowe;
 •    Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego,
 •    Zakład Użytków Zielonych,
 •    Zakład Zasobów Wodnych,
 •    Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji,
 •    Zakład Ochrony Jakości Wody,
 •    Zakład Inżynierii Sanitarnej i Higienizacji Wsi,

W obrębie omawianego pionu badań agrośrodowisko-
wych znajduje się większość regionalnych ośrodków 
badawczych; są to:
 •    Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu,
 •    Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Byd-

goszczy,
 •    Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie,
 •    Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szcze-

cinie,
 •    Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu.

W wymienionych komórkach naukowych prowadzo-
ne są prace z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii 
wodno-melioracyjnej, urządzania przestrzeni rolno-
produkcyjnej i obszarów wiejskich, sanitacji wsi oraz 
gospodarki łąkowo-pastwiskowej. W tej ostatniej gru-
pie zagadnień rozpatrywane są też relacje występu-
jące między formą i poziomem użytkowania ziemi 
a jakością środowiska wodnego oraz zmienność cech 
biomasy trawiastej w warunkach niskonakładowe-
go, ekstensywnego użytkowania runi. Indykatorem 
zachodzących zmian zarówno w odniesieniu do struk-
tury użytkowania ziemi, jak też jej intensywności jest 
jednak zawsze środowisko wodne.

W pionie badań inżynieryjno-rolniczych znajdują 
się następujące zakłady;
 •    Zakład Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobro-

stanu Zwierząt wraz dwoma laboratoryjnymi sta-
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nowiskami badawczymi ukierunkowanymi na ba-
dania urządzeń służących do doju zwierząt, oraz 
systemów wentylacyjnych,

 •    Zakład Odnawialnych Źródeł Energii, którego 
skład uzupełniają laboratoryjne stanowiska ba-
dawcze specjalizujące się w badaniach paliw, 
energetyki solarnej i geotermalnej, oraz monito-
rowania procesów fermentacyjnych zachodzących 
w odchodach,

 •    Zakład Kształtowania Środowiska w Obiektach 
Inwentarskich i Ochrony Powietrza,

 •    Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej, wraz z la-
boratoryjnym stanowiskiem badania biomasy,

 •    Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego,
 •    Jednostka Certyfikująca Wyroby, wraz z labo-

ratoryjnym stanowiskiem specjalizującym się 
w badaniach materiałowych,

 •    Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku.

Wymienione zakłady z grupy badań technicznych zaj-
mują się działalnością naukowo-badawczą i imple-
mentacją wiedzy inżynieryjnej do praktyki po wcze-
śniejszym wnikliwym przeanalizowaniu procesów 
występujących w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 
Praca ich pozostaje w związku z optymalizacją nakła-
dów na jednostkowe wytwory produktów rolniczych, 
z uwzględnieniem aspektów energetycznych, ergono-
micznych, eksploatacyjnych, a także ekologicznych 
w obrębie zarówno obszarów rolno-produkcyjnych, 
jak też obiektów inwentarskich.

Na rzecz wymienionych zakładów naukowych, 
oddziałów oraz ośrodków badawczych pracują nastę-
pujące laboratoria:
 •    Laboratorium Badawcze Ciągników i Maszyn 

Rolniczych,
 •    Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej,
 •    Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn 

do Produkcji Zwierzęcej,
 •    Laboratorium Mikrobiologiczne,
 •    Laboratorium Chemiczne,
 •    Laboratorium Inżynierii Środowiska.

Należy wspomnieć, że trzy pierwsze laboratoria 
posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredy-
tacji nr AB116 (obejmujące następujące dziedziny: 
akustykę, bezpieczeństwo użytkowania, elektrykę, 
korozję, odporność na narażenia mechaniczne i kli-
matyczne, a także wymiary geometryczne), a trzy 
kolejne obecnie o nie się ubiegają. Wszystkie zaś obok 
prac wewnętrznych związanych z bieżącą działalno-
ścią naukowo-badawczą wykonują również zlecone 
usługi zewnętrzne.

Prace poznawcze prowadzone są również w sta-
cjach badawczych. IT-P dysponuje:
 •    Stacją Badawczą w Gdańsku,
 •    Stacją Badawczą w Jaworkach,

 •    Stacją Badawczą w Kamieńcu Wrocławskim,
 •    Stacją Badawczą Górskie Centrum Badań i Wdro-

żeń w Tyliczu.

Wymienione wyżej stacje badawcze są organicznie 
związane z regionalnymi ośrodkami badawczymi. 
I tak SB w Gdańsku wchodzi w skład Żuławskiego 
Ośrodka Badawczego w Elblągu, SB w Kamieńcu 
Wrocławskim w skład Dolnośląskiego Ośrodka Ba-
dawczego we Wrocławiu, a SB Jaworki oraz GCBiW 
w Tyliczu w skład Małopolskiego Ośrodka Badaw-
czego w Krakowie.

Regionalne ośrodki badawcze wyodrębniono pod 
względem merytorycznym, a częściowo też pod wzglę-
dem administracyjnym i ekonomicznym, i są jednost-
kami prowadzącymi działalność poznawczą na rzecz 
regionów, w których funkcjonują. Kierują nimi samo-
dzielni pracownicy naukowi legitymujący się tytułem 
profesora. Wyraźnie odmienne są bowiem problemy 
gospodarcze występujące na północy naszego kraju 
od problematyki obszarów położonych w centrum lub 
na południu.

Poniżej skrótowo przedstawiona zostanie struk-
tura organizacyjna i zakres problemowy jednego 
z takich ośrodków – Małopolskiego Ośrodka Badaw-
czego w Krakowie, będącego przykładem specyficznej 
odmienności regionalnej dotyczącej rozwiązywania 
problemów nurtujących obszary wiejskie tej części 
naszego kraju.

Problematyka badawcza MOB – Kraków

Małopolski Ośrodek Badawczy IT-P obejmuje zakre-
sem obszarowym działalności dorzecze górnej Wisły 
(po przekrój w Zawichoście), szczególnie jego urzeź-
bioną, prawostronną część, na której rozprzestrze-
niają się obszary karpackie. Przez wiele lat badania 
MOB realizowano wyłącznie w Karpatach z uwagi na 
ich wyraźną odmienność przyrodniczą i orograficz-
ną, determinującą w znacznym stopniu gospodarcze 
wykorzystanie tych ziem.

Obecnie w strukturze użytkowania ziem karpac-
kich duży udział mają lasy, a w strukturze użyt-

Stacja Badawcza IT-P w Jaworkach
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ków rolnych – użytki zielone. Równocześnie trzeba 
pamiętać, że są to tereny wodorodne, gdyż występują 
tu znacznie większe niż na niżu opady atmosferycz-
ne, które wskazane byłoby jak najdłużej zatrzymać 
i stopniowo wykorzystywać na potrzeby gospodarki 
narodowej.

W ostatniej dekadzie poszerzono obszar badań 
o tereny położone po lewej stronie Wisły i znajdujące 
się już w obrębie Wyżyny Małopolskiej. W tym wzglę-
dzie do szczegółowych rozważań rolno-produkcyjnych 
i środowiskowych wybrano zlewnię rzeki Szreniawy, 
gdzie dominują grunty orne, a gospodarka rolna 
cechuje się dużą intensywnością.

W problematyce badawczej MOB mocno uwzględ-
niane są zarówno aspekty rolno-strukturalne, jak 
i związane z ilościowo-jakościowymi cechami two-
rzonych tu zasobów wodnych. Relacje człowiek–śro-
dowisko rozpatrywane były w trakcie analizowania 
trzech kolejnych problemów badawczych dotyczących 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Prowa-
dzono je od końca minionego wieku do chwili obecnej. 
Ich tytuły brzmią następująco:
 •    Harmonizacja gospodarczo-społecznych funkcji 

obszarów urzeźbionych w aspekcie tworzenia och-
rony i użytkowania ich zasobów przyrodniczych 
(Problem nr 7, lata realizacji: 1999–2002).

 •    Kształtowanie użytkowania obszarów karpac-
kich w procesie dochodzenia do zrównoważone-
go i wielofunkcyjnego ich rozwoju (Problem nr 7, 
lata realizacji: 2003–2005).

 •    Równoważenie użytkowania wiejskich obszarów 
karpackich w warunkach wielofunkcyjnej gospo-
darki rolno-środowiskowej (Problem nr 12, lata 
realizacji: 2006–2010).

W podanych problemach badawczych, którymi koor-
dynował autor, szczególne znaczenie miał dobór ob -
szaru badań. Brano pod uwagę rzeźbę i położenie 
terenu, uwarunkowania edaficzne oraz czynniki kli-
matyczne. Spośród czynników użytkowo-demograficz-
nych uwzględniano: zagospodarowanie i intensyw-
ność wykorzystania ziemi, rozmieszczenie trwałych 
użytków zielonych oraz obszarów leśnych w zlewni, 

charakter zabudowy wiejskiej, układy komunika-
cyjne i infrastrukturalne itp. Rozpatrywano też sto-
pień zagęszczenia ludności na jednostkę powierzchni, 
a także zmiany zagęszczenia spowodowane sezono-
wym napływem turystów i wczasowiczów do określo-
nych gmin lub rejonów górskich. Wszystkie te zagad-
nienia analizowano łącznie w kilkunastu tematach 
i zadaniach badawczych.

W aktualnie realizowanym problemie (nr 12) doty-
czącym znaczenia wielofunkcyjności w procesie zrów-
noważonego rozwoju obszarów wiejskich, skupione są 
następujące tematy badawcze:
 •    Wyznaczanie agrośrodowiskowych wskaźników 

intensywności rolniczego użytkowania ziemi na 
podstawie bilansowania NPK i monitoringu wód 
zlewni rzeki Szreniawy (temat nr 12.8, realizator 
– dr inż. Sylwester Smoroń).

 •    Uwarunkowania jakości wód powierzchniowych 
zlewni górskich użytkowanych rolniczo, na przy-
kładzie badań w zlewni Raby (temat nr 12.9, 
realizator – dr inż. Marek Kopacz).

 •    Wpływ rolnictwa i innych czynników antropoge-
nicznych na jakość wód w wybranych transgra-
nicznych dopływach Sanu, w kontekście możli-
wości jej poprawy (temat nr 12.10, realizator – 
dr inż. Antoni Kuźniar).

 •    Procesy erozyjne w zlewni górnego Dunajca na 
przykładzie zlewni Grajcarka i bezpośredniej zle-
wni Zbiornika Czorsztyńskiego (temat nr 12.11, 
realizator – dr inż. Agnieszka Kowalczyk)

Celem wymienionych badań jest identyfikacja i para-
metryzacja czynników decydujących zarówno o wzro-
ście zagrożenia dla środowiska, jak też o możliwości 
jego tonowania poprzez poszerzanie wielofunkcyjnych 
działań związanych z implementacją zrównoważone-
go rozwoju danego obszaru. Rozpatrywane są czyn-
niki środowiskowe w relacji: stan historyczny, stan 
aktualny, kierunki przeobrażeń w użytkowaniu ziemi 
oraz przewidywane docelowe zmiany, z uwzględnie-
niem wyraźnie ukształtowanej już w tych obszarach 
niskonakładowej gospodarki rolno-środowiskowej 
[Kopacz i in. 2007]. Zebrane wyniki z tego zakresu, 
pochodzące z wyżej wymienionych problemów i tema-
tów badawczych, staną się podstawą do opracowania 
i rozpoznania środowiskowo-gospodarczych skutków 
zmian, jakie zaszły w wyniku transformacji ustrojo-
wej [Smoroń i in. 2007].

Ponieważ od początku 2010 r. do struktury admini-
stracyjnej Małopolskiego Ośrodka Badawczego IT-P 
została włączona Stacja Badawcza w Tyliczu k. Kry-
nicy o nazwie Górskie Centrum Badań i Wdrożeń, 
warto dodać, że realizowana tam problematyka doty-
czy górskiej techniki rolniczej z zakresu optymalizacji 
prac na użytkach rolnych, ekonomiki gospodarstw 
rolnych specjalizujących się m.in. w produkcji mleka, 

Małopolski Ośrodek Badawczy IT-P w Krakowie
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a także sanitacji wsi ze szczególnym uwzględnieniem 
przydomowych oczyszczalni roślinnych. Zaintereso-
wanie badawcze oczyszczalniami przydomowymi 
znajduje uzasadnienie w fakcie, że w górach wiejskie 
tereny są często pozbawione możliwości zastosowania 
klasycznych rozwiązań sanitarno-kanalizacyjnych. 
Z uwagi na rozproszony charakter zabudowy wiej-
skiej takie rozwiązania byłyby tu bardzo kosztow-
nymi inwestycjami, drogimi również w eksploatacji. 
Dlatego też należałoby szukać stosunkowo tanich 
i skutecznych oczyszczalni, zabezpieczających śro-
dowisko wodno-glebowe w obrębie poszczególnych 
gospodarstw rolnych, przed migracją z nich zanie-
czyszczeń komunalnych oraz gospodarskich. Badania 
w tym zakresie prowadzi GCBiW w Tyliczu, trans-
formując wyniki w postaci konkretnych projektów 
do indywidualnych użytkowników.

Zakończenie

Prace badawcze podejmowane przez MOB IT-P 
w Krakowie w obszarach urzeźbionych Polski połu-
dniowej zawsze opierają się na szerokim tle przy-
rodniczym, często rozpoznawanym w ciągu wielu 
poprzednich lat. Dotyczyło to prac nad aspektami 
ilościowo-jakościowymi biomasy trawiastej wytwa-
rzanej w warunkach różnego poziomu nawożenia, 
zarówno na łąkach, jak i pastwiskach [Twardy 1993]. 
W przypadku pastwisk, obok ich produktywności 
przy wypasie różnych gatunków zwierząt, rozpozna-
wano również skuteczność oddziaływania świeżych 
odchodów owczych na ruń w układzie zróżnicowa-
nego poziomu ich aplikacji. Oceniano też naturalny 
potencjał górskich użytków zielonych, pozbawionych 
nawożenia, a różnicowanych częstością koszenia runi 
w ciągu sezonu wegetacyjnego. Podstawową bazą 
terenową wspomnianych prac była Stacja Badaw-
cza IT-P w Jaworkach (gm. Szczawnica), położona 
na pograniczu Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego 
w górnej części zlewni potoku o nazwie Grajcarek.

Ze względu na szeroko realizowane prace hydrolo-
giczne i hydrochemiczne obszarami badawczymi były 
również wybrane części zlewni górskich rzek, a to: 
górnej Raby (po Zbiornik Dobczycki) oraz Dunajca 
(wraz z Popradem dopływającym do niego w okolicy 
Starego Sącza), górnego Sanu (po przekrój w Lesku 
i Przemyślu), a także rozciągająca się już na lewym 
brzegu Wisły zlewnia rzeki Szreniawy, która odpro-
wadza wody zbierane z Wyżyny Miechowskiej oraz 
Płaskowyżu Proszowickiego. W obrębie wymienionych 
obszarów wyróżniono jeszcze mniejsze powierzchnie 
zlewniowe, które wnikliwie rozpatrywano pod wzglę-
dem strukturalno-użytkowym i demograficznym 
[Twardy 2008, 2009]. Były to między innymi zlewnie 
rzek Białki, Białego i Czarnego Dunajca oraz kilku 
potoków, a wśród nich potoku o nazwie Grajcarek, 

prawostronnego dopływu do Dunajca w miejscowości 
Szczawnica. Do badań szczegółowych wybrano rów-
nież bezpośrednie zlewnie zbiorników Dobczyckiego 
na Rabie oraz Czorsztyńskiego i Sromowieckiego na 
Dunajcu. Wymienione obszary są w większości repre-
zentatywne dla gór średnich występujących w Karpa-
tach. Wyjątkiem jest tu jedynie zlewnia rzeki Szre-
niawy, która reprezentuje tereny wyżynne, szczegól-
nie zaś Wyżynę Małopolską.

Zasygnalizowane w niniejszej publikacji proble-
my i tematy badawcze realizowane były często przy 
współudziale doradczym pracowników naukowych 
z takich jednostek jak: Uniwersytet Rolniczy w Kra-
kowie, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska 
w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza, a także 
współudziale wykonawczym studentów tych uczelni 
opracowujących m.in. na podstawie zgromadzonych 
w MOB materiałów swoje prace dyplomowe. Z wyni-
ków zgromadzonych w MOB w Krakowie korzystają 
również uczestnicy studiów doktoranckich prowadzo-
nych w IT-P w Falentach, którzy przygotowują swoje 
dysertacje doktorskie.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
w Falentach

Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie
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WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NR 4/64/2010

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się dynamicz-
ny rozwój zielarstwa. Wzrost zainteresowania tą 
grupą roślin upatrywać należy nie tylko w modzie na 
powrót do leków naturalnych, ale przede wszystkim 
w istotnym zwiększeniu oferty przemysłu spożyw-
czego (przyprawy, dodatki do żywności pozyskiwane 
z ziół) i kosmetycznego (aromaterapia, kosmetyki na 
bazie surowców naturalnych i in.). Dzięki dotacjom 
Unii Europejskiej wzrosła także liczba plantacji 
roślin zielarskich, a co za tym idzie – powierzchnia 
uprawy tej grupy roślin, którą szacuje się obecnie na 
ponad 50 tysięcy hektarów. W wielu regionach Pol-
ski powstały specjalistyczne gospodarstwa zielarskie 
produkujące surowiec dla przemysłu. 

Zainteresowanie ziołami wykazują także coraz 
liczniejsze gospodarstwa agroturystyczne i pasieczne. 
Przykładem może być nowy małopolski szlak tury-
styczny „Małopolska wieś pachnąca ziołami”, który 

obejmuje 22 gospodarstwa agroturystyczne specjali-
zujące się w uprawie i wielostronnym wykorzysta-
niu ziół (potrawy, nalewki, bukiety ziołowe, kąpiele, 
aromaterapia i in.).

Wiele gatunków ziół to liczące się rośliny miododaj-
ne, dostarczające pszczołom pyłek kwiatowy, nektar 
lub spadź. Najlepszą miarą roślin jako pożytku dla 
pszczół jest wydajność miodowa. Jest to ilość nektaru 
przeliczonego na surowiec zawierający 80% cukrów, 
którą dostarczają kwitnące rośliny danego gatunku 

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

Zioła i rośliny miododajne w gospodarce pasiecznej

z jednostki powierzchni. Pszczoły pobierają 70% tego, 
co rośliny mogą wyprodukować.

W literaturze fachowej najlepiej opisane są upraw-
ne gatunki roślin, znane pszczelarzom od dawna. 
Należą do nich między innymi: esparceta siewna, 
facelia błękitna, fasola wielokwiatowa, gorczyca 
biała, gryka zwyczajna, kapusta rzepak i koniczyna 
czerwona. Ich wydajność miodowa wynosi od 50 do 
300 kg · ha-1.

Esparceta siewna (Onobrychis vicifolia Scop) 
jest wieloletnią, wytrzymałą na mróz i suszę warto-
ściową rośliną pastewną należącą do rodziny bobo-
watych (Fabaceae). Wykształca groniaste kwiatosta-
ny na długich bezlistnych rozgałęzieniach. Kwiaty 
o różowym zabarwieniu, z ciemniejszymi prążka-
mi, wytwarzają nektar łatwo dostępny dla pszczół. 
Esparceta zakwita pod koniec maja i kwitnie około 
4 tygodni. Wydajność miodowa wynosi 180 kg z ha. 

Miód z esparcety jest jasny o bardzo przyjem-
nym aromacie.

Facelia błękitna (Phacelia tanacaetifolia 
Benth) to roczna roślina należąca do faceliowa-
tych (Hydrophyllaceae). Pochodzi z Kalifornii. 
W Polsce uprawiana jest przede wszystkim jako 
pożytek dla pszczół, ale także na paszę i zielo-
ny nawóz. Roślina wykształca kwiaty 5-krotne, 
zebrane w skrętki na szczytach łodyg, barwy 
niebieskofioletowej. Na dnie kwiatowym znaj-
duje się nektarnik, chroniony przez wyrastające 
w połowie rurki korony osklepki. Kwiaty kwit-
ną 4–6 tygodni. Miód z facelii ma barwę jasną 
o przyjemnym aromacie. Wydajność miodowa 
z 1 hektara plantacji wynosi około 300 kg.

Fasola wielokwiatowa (Phaseolus cocineus) 
to roczna roślina należąca do bobowatych (Fa-

baceae). Kwiatostany wyrastające z kątów liści 
są groniaste, wielokwiatowe. Kwiaty barwy białej 
lub czerwonej kwitną do 6 tygodni. Kwiat zawiera 
10 pręcików (9 zrośniętych i 1 wolny) oraz słupek 
z 1 owocolistka. Fasola wielokwiatowa ma wydajność 
miodową 200 kg ∙ ha-1. Miód fasolowy, zgłoszony jako 
polski produkt tradycyjny, ma jasną barwę i deli-
katny smak.

Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum (Fago-

pyrum esculentum Moench) posiada podobną do face-
lii wydajność. Jest roczną rośliną uprawną należącą 

Przetacznik kłosowy (fot. dr inż. Robert Witkowicz)
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do rośliny rdestowatych. W lecznictwie surowcem 
jest ziele gryki. Gatunek ten ma małe wymagania 
glebowe, udaje się nawet na ubogich, piaszczystych 
stanowiskach. Rozgałęziona łodyga gryki dochodzi 
do 60 cm wysokości. Kwiaty barwy białej lub różo-
wej zawierają 8 pręcików i 1 słupek o 3 szyjkach. 
Nektarniki mają postać 8 wyrostków występujących 
na dnie kwiatowym pomiędzy pręcikami. Rośliny 
kwitną od lipca do sierpnia (około 6 tygodni). Wydaj-
ność miodowa wynosi około 300 kg · ha-1, przy czym 
odmiany tetraploidalne odznaczają się o 40% wyż-
szym nektarowaniem w porównaniu z odmianami 
diploidalnymi.

 Gorczyca biała (Sinapis alba) ma znacznie 
mniejszą wydajność miodową. Jest także roczną rośli-
ną uprawną. W lecznictwie surowcem są nasiona gor-
czycy. Gatunek ten należy do rodziny kapustowatych 
(Brassicaceae), a największą jego zaletą jest krótki 
okres wegetacji (85–100 dni), dzięki czemu można 
go wysiewać w międzyplonach i poplonach. Gorczyca 
wytwarza łodygi wysokie do 60 cm. Zakwita po około 
40 dniach od daty wschodów i kwitnie około 4 tygo-
dni. Kwiaty zebrane są w grona na szczytach rozga-
łęzień. Kwiat zawiera 6 pręcików 1 słupek. Rośliny 
uprawiane w plonie głównym kwitną od czerwca do 
lipca. Wydajność miodowa gorczycy zależna jest od 
terminu siewu i może wynosić od 50 do 100 kg z ha. 

Kapusta rzepak (Brassica napus) jest rośliną 
ozimą lub jarą. Obficiej nektaruje forma ozima. 
Kwiaty zebrane są w luźne wydłużone grona, barwy 
żółtej. Kwiat posiada 6 pręcików (4 dłuższe i 2 krót-
sze) i 1 słupek. Nektar wydzielany jest tylko przez 
2 nektarniki które znajdują się pomiędzy zalążnią 
a zewnętrznymi pręcikami. Rzepak kwitnie około 
3 tygodni. Wydajność miodowa rzepaku wynosi około 
140 kg z hektara. Miód rzepakowy jest jasny, prawie 
biały, szybko krystalizuje.

Koniczyna czerwona (Trifolium pratense) należy 
do rodziny bobowatych (Fabaceae). Pierwszy pokos 
zbierany jest na początku kwitnienia a zatem nie 
ma znaczenia dla pszczelarstwa. Drugi pokos koszo-
ny jest na paszę z końcem kwitnienia, więc pszczoły 
mogą go w znacznej mierze wykorzystać. Największe 
znaczenie mają plantacje nasienne. Wydajność mio-
dowa: 100–150 kg z ha. Miód barwy białej ma charak-
terystyczny kwaskowaty smak i słaby aromat.

Drugą grupę stanowią gatunki roślin o wydajności 
miodowej 350–650 kg · ha-1. Należą tu: chaber bła-
watek, nostrzyk biały, przegorzan węgierski i trojeść 
amerykańska.

Chaber bławatek (Centaurea cyanus) w warun-
kach Polski jest pospolitym chwastem. Gatunek ten 
to roczna lub dwuletnia roślina z rodziny astrowatych 
(Asteraceae). W lecznictwie używa się kwiat bławat-

ka. Rozgałęziona łodyga osiąga wysokość do 80 cm. 
Kwiaty zebrane są w koszyczki na szczytach łodyg. 
Niebieskie kwiaty brzeżne są płonne, a środkowe, 
rurkowate, ciemnofioletowe, obupłciowe. Kwitnie-
nie w obrębie jednego koszyczka trwa około 3 dni 
i jest nierównomierne. Najpierw rozwijają się kwiaty 
brzeżne, a następnie rurkowate. Miód z chabra w sta-
nie płynnym jest żółtobursztynowy z zielonkawym 
odcieniem, a po skrystalizowaniu żółty.

Nostrzyk biały (Melilotus albus Desr.) Nostrzyk 
biały to 2-letnia roślina z rodziny bobowatych (Fa-

baceae). Uprawiany jest na zielony nawóz, paszę, 
a także jako pożytek dla pszczół. Kwiaty nostrzyku 
barwy białej, zebrane w luźne grona, są zarówno 
nektarodajne, jak i pyłkodajne. Wydajność miodowa 
formy rocznej wynosi 300–400, a formy dwuletniej 
400–600 kg z hektara. Miód nostrzykowy jest jasny, 
o przyjemnym przypominającym wanilię aromacie, 
uznawany za jeden z najlepszych.

Przegorzan węgierski (Echinops exaltatus 
Schrad.) jest rośliną trwałą z rodziny astrowatych. 
Udaje się na wszystkich stanowiskach za wyjątkiem 
podmokłych. Ma małe wymagania glebowe i nadaje 
się do zagospodarowania nieużytków. Kwiaty barwy 
białej czasami z niebieskim odcieniem. Kwitnie około 
4 tygodni. Jest bardzo atrakcyjną rośliną dla pszczół. 
Wydajność miodowa wynosi około 400 kg.

Trojeść amerykańska (Asclepias syriaca) to 
trwała bylina z rodziny trojeściowatych (Asclepia-

daceae). W Polsce rozpowszechniona w ogródkach 
pszczelarskich, a obecnie coraz częściej spotykana 
w stanie naturalnym. Trojeść kwitnie około 4 tygo-
dni. Wydajność miodowa tego gatunku wynosi około 
600 kg z ha. Miód z trojeści ma lekko żółtą barwę, 
delikatny subtelny smak i przyjemny aromat oraz 
długo zachowuje stan płynny.

Trzecia grupa to gatunki roślin o wydajności miodo-
wej 650–1000 kg · ha-1. Zalicza się do nich: kocimiętkę 
nagą, mikołajka płaskolistnego, nawłoć późną, nie-
cierpka gruczołowatego i trędownik bulwiasty. Dodat-
kową i niezwykle cenną zaletą tej grupy roślin są nie-
wielkie wymagania glebowe, dzięki czemu gatunki 
te nadają się do zagospodarowania nieużytków.

Kocimiętka naga (Nepeta nuda) to bylina z rodzi-
ny jasnotowatych (Lamiaceae). Podobnie jak koci-
miętka właściwa i jej odmiana cytrynowa zaliczana 
jest do cennych roślin miododajnych. Dawniej pszcze-
larze używali świeżego ziela kocimiętki cytrynowej 
do nacierania wnętrza nowych uli. Łodygi osiągają 
wysokość do 120 cm. Nibyokółki kwiatowe zebrane są 
w gałęziste szczytowe wiechy. Korona białofioletowa 
lub biaława, purpurowo nakrapiana, rurka jest dłuż-
sza niż dzwonkowaty kielich. Dzięki małym wymaga-
niom glebowym, dużej trwałości gatunku oraz wydaj-
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ności miodowej około 800 kg · ha-1 jest to idealna rośli-
na do zagospodarowania suchych nieużytków.

Mikołajek płaskolistny (Eryngium planum) 
należy do rodziny selerowatych (Apiaceae). Rośnie na 
słonecznych nieużytkach, ugorach i miedzach. Rośli-
na stosowana w lecznictwie ludowym do sporządza-
nia naparów o działaniu moczopędnym. Surowcem 
jest ziele i korzeń mikołajka. Gatunek ten wykształca 
łodygi wysokie do 60 cm. Kwiatostany w postaci jajo-
watych główek umieszczone są na szczytach rozga-
łęzień. Bardzo krótka 5-płatkowa korona ma barwę 
fioletowo-niebieską. Na szczycie zalążni umieszczony 
jest okrągławy, lekko wklęsły nektarnik. Wydajność 
miodowa mikołajka płaskolistnego wynosi około 700 
kg z ha. Mikołajek kwitnie w lipcu i sierpniu.

Nawłoć późna (Solidago serotina) to bylina z ro-
dziny astrowatych (Asteraceae). Występuje powszech-
nie na nieużytkach, w szkółkach drzew leśnych oraz 
na terenach aluwialnych. W lecznictwie ludowym 
stosowane jest ziele nawłoci późnej. Gatunek ten wy-
kształca łodygi do 2 m. Kwiaty zebrane w koszyczki 
osadzone są na odstających gałązkach, tworząc pira-
midalny kwiatostan. Nawłoć kwitnie około 5 tygodni. 

Wydajność miodowa wynosi około 900 kg · ha-1. Miód 
z nawłoci jest ciemnobursztynowy, z wyczuwalną 
goryczką.

Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glanduli-

fera Royle), syn. gniewosz, to okazała roczna roślina 
z rodziny niecierpkowatych (Balsaminaceae). W Pol-
sce często był uprawiany jako roślina ozdobna. Kwia-
ty grzbieciste zebrane w luźne grona. Kielich okazały, 
barwny, tylna działka z ostrogą gromadzącą nektar. 
Ze względu na łatwość rozmnażania jest dobrą rośli-
ną do zagospodarowania niezbyt suchych nieużyt-
ków. Wydajność miodowa około 700 kg · ha-1.

Trędownik bulwiasty (Scrophularia nodosa) 
to bylina z rodziny trędownikowatych (Scrophula-

riaceae), występująca na wilgotnych stanowiskach 
w lasach i zaroślach na terenie całej Polski. W lecznic-
twie ludowym stosowano ziele i korzeń trędownika. 
Roślina ma nieprzyjemny zapach. Czterokanciasta 
łodyga wyrasta do 1,2 m wysokości. Kwiaty zebrane 
są w szczytowych wiechach złożonych. Kwitnie około 
5 tygodni (czerwiec–sierpień). Korona jest kształtu 
beczułkowatego o dwuwargowym brzegu. Dolna 
warga i rurka są barwy zielonej, a górna brunatno-
czerwonej. Trędownik uznawany jest za najobficiej 
nektarującą rodzimą roślinę miododajną. Wydajność 
miodowa wynosi od 700 do 1000 kg · ha-1.

Czwarta grupa to gatunki roślin o największej wydaj-
ności miodowej od 1000 do 1350 kg · ha-1

. Należą do 
nich kłosowiec fenkułowy i mięta długolistna.

Kłosowiec fenkułowy (Agastache foeniculum) jest 
byliną należącą do rodziny jasnotowatych (Lamiace-

ae). W Polsce spotykany w ogródkach pszczelarskich. 
Kwiaty w nibyokółkach zebrane są w kłosowate kwia-
tostany na szczytach rozgałęzień. Korona kwiatu jest 
barwy fioletowej. Cała roślina ma bardzo charaktery-
styczny zapach fenkułu włoskiego. Wydajność miodo-
wa kłosowca fenkułowego wynosi od 700 (w warun-
kach Polski) do 1400 kg · ha-1 (w Ameryce Północnej).

Nawłoć (fot. Robert Witkowicz) Niecierpek (fot. Robert Witkowicz)

Kocimiętka (fot. Robert Witkowicz)
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Mięta długolistna (Mentha longifolia) jest byli-
ną z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). W Polsce 
występuje na terenie całego kraju nad brzegami rzek, 
potoków, rowów oraz w innych wilgotnych miejscach. 
Kwiaty zebrane są na szczycie rośliny w kwiatostany 
o postaci walcowatego nibykłosa. Korona kwiatów 
jest barwy różowej lub fioletowej, bez wyraźnych 
warg. Wydajność miodowa waha się w granicach 
720–1300 kg · ha-1 w zależności od przebiegu warun-
ków atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym.

Wiele gatunków roślin zielarskich wykorzystywa-
nych w Polsce głównie jako rośliny lecznicze lub 
przyprawowe to cenne rośliny miododajne, których 
jednakże wydajność miodowa w warunkach naszego 
kraju nie została jeszcze dokładnie określona. Należą 
tu: dzięgiel leśny, dziurawiec zwyczajny, hyzop lekar-
ski, kolendra siewna, lawenda wąskolistna, lebiod-
ka pospolita, lubczyk ogrodowy, mniszek lekarski, 
ogórecznik lekarski, serdecznik pospolity, wiesiołek 
dwuletni i wrzos zwyczajny.

Dzięgiel leśny (Angelica silvestris) to gatunek 
występujący w Polsce w stanie naturalnym na 
łąkach, w wilgotnych lasach i zaroślach, na niskich 
torfowiskach. Jest to roślina aromatyczna, o wyso-
kości od 30 cm do 1,5 m. Wykształca kwiaty drobne, 
biało-zielone lub różowe. Kwitnie od czerwca do sierp-
nia. Zastosowanie: surowcem zielarskim jest korzeń. 
Wyciągi z niego pobudzają wydzielanie soku żołąd-
kowego. Dzięgiel może wchodzić w skład mieszanek 
pobudzających trawienie.

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum). 
Gatunek ten nazywany często „świętojańskim zie-
lem”, znany także pod nazwą „dzwonki Panny Ma-
rii” (nazwa używana przez Szymona Syreńskiego) 
to bylina występująca w Polsce na polanach, łąkach 
lub na skraju lasu. Bywa uprawiana na glebach ja-
łowych. Roślina wysoka do 1 m. Kwiatostan stanowi 
gęste, wielokwiatowe baldachogrono. Kwiaty żółte, 

czarno nakrapiane. Okres kwitnienia: od czerwca do 
sierpnia. Surowcem leczniczym jest ziele dziurawca 
(dwa zbiory w roku). Wyciągi z dziurawca są foto-
uczulające.

Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis) jest mocno 
rozgałęzionym półkrzewem, dorastającym do wyso-
kości 50–60 cm. Rośnie dobrze na glebach ciepłych, 
piaszczysto-gliniastych, przepuszczalnych, boga-
tych w wapń. Cała roślina hyzopu jest gruczołowato 
owłosiona; charakterystyczny aromatyczny zapach. 
Ciemnoniebieskie dwuwargowe kwiaty kwitną od 
lipca do września. Hyzop uprawiany jest na plan-
tacjach celem pozyskania ziela, wykorzystywanego 
jako przyprawa, surowiec farmaceutyczny oraz rośli-
na miododajna.

Kolendra siewna (Coriandrum sativum) zwana 
także plukiewnikiem to roślina jednoroczna wystę-
pująca w Azji, Afryce, Ameryce i w Europie. Gatunek 
o małych wymaganiach glebowych, ale źle rośnie na 
glebach zimnych, podmokłych o odczynie kwaśnym. 
Łodyga od 50–120 cm. Kwiaty drobne, białe lub 
różowe zebrane w baldaszki. Kwitnie od czerwca do 
sierpnia.

Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) 
to krzewinka występująca w krajach śródziemno-
morskich uprawiana na plantacjach oraz w ogro-
dach przydomowych w całej Europie. Łodyga od 50 
do 90 cm wysoka, silnie rozgałęziona. Kwiaty drobne 
zebrane w kłosowatym kwiatostanie, w kilku niby-
okółkach. Kwitnie od lipca do sierpnia, na planta-
cjach zbierany w pierwszej połowie lipca; zdarza się 
powtórne kwitnienie we wrześniu.

Lebiodka pospolita (Origanum vulgare) to byli-
na występująca w stanie naturalnym w Środkowej 
Azji, Europie, a także w Ameryce Północnej. W Pol-
sce roślina pospolita na niżu. Łodyga wysoka do 
80 cm, górą rozgałęziona. Kwiaty drobne, liczne, różo-
we lub różowo-lila w szczytowych podbaldachach, 
z przykwiatkami często o zabarwieniu purpurowym. 

Dziurawiec (fot. Robert Witkowicz) Lebiodka pospolita (fot. Robert Witkowicz)
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Kwitnie lipiec–sierpień. Roślina gruczołowato owło-
siona o intensywnym zapachu.

Lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale) jest 
byliną należącą do selerowatych. Gatunek ten upra-
wia się na glebach lekkich, próchnicznych, zasobnych 
w wapń. W Polsce znany jest przede wszystkim jako 
roślina lecznicza i przemysłowa (czubrica, magii). 
Wykształca łodygi sztywne, wzniesione, obłe, wysokie 
od 50–150 cm. Kwiaty drobne, żółte, zebrane w balda-
chy szczytowe. Roślina o charakterystycznym inten-
sywnym, korzennym zapachu.

Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) nale-
ży do rodziny astrowatych. Jest byliną występują-
cą powszechnie w strefie klimatu umiarkowanego. 
W Polsce to pospolity chwast występujący na traw-
nikach, łąkach i ugorach. Pędy kwiatowe są bezlist-
ne, dęte, wyrastają do wysokości 50 cm. Kwiaty żółte 
języczkowate, osadzone na płaskim dnie kwiatosta-
nu. Mniszek (dmuchawiec) kwitnie od kwietnia do 
września.

Ogórecznik lekarski (Borago officinalis) należy 
do grupy roślin oleistych. Jest gatunkiem jednorocz-

nym. W Polsce uprawia się go obecnie na powierzchni 
około 2000 ha, na glebie od 1 do 4 klasy bonitacyjnej. 
Kwitnie od początku czerwca do końca lipca (czyli 
do zbioru nasion), pozostawiony może kwitnąć aż do 
września. Jeden kwiat wydziela do 12 mg nektaru 
o zawartości cukru 40–70%. Nektarowanie trwa od 
świtu do nocy, nawet w dni chłodne. Miód bardzo 
dobry jakościowo, w niektórych krajach (np. w Wiel-
kiej Brytanii) sprzedawany po wyższej cenie.

Serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca) znany 
także pod nazwą „lwie serce” to pospolita w Polsce 
bylina, szczególnie często występująca na niżu i pogó-
rzu. Wykształca łodygę wyrastającą maksymalnie do 
120 cm. Kwiaty występują w kątach górnych liści. 
Kielich ząbkowany, korona dwuwargowa o zabar-
wieniu różowo-lila. Kwitnie od czerwca do września. 
Miód ma kolor jasnożółty o swoistym zapachu i łagod-
nym smaku. Zaletą plantacji jest długość użytkowa-
nia, nawet do 5 lat. Wadą jest trudny zbyt surowca 
zielarskiego.

Wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis) to dwu-
letnia roślina występująca w całej Europie. W Polsce 
pospolity chwast rosnący na mało urodzajnych gle-
bach oraz na nieużytkach. Od kilku lat uprawiany 
dla celów farmaceutycznych. W drugim roku roślina 
wytwarza prostą, gęsto ulistnioną łodygę, wysokości 
do 1,5 m. Kwiaty jasno żółte, wonne, umieszczone 
pojedynczo w kątach liści otwierają się wieczorem.

Wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris) to krze-
winka lub krzew z rodziny wrzosowatych. W Pol-
sce występuje na niżu, w suchych lasach sosnowych 
i brzozowych jako poszycie, na wyrębach, piaszczy-
stych nieużytkach. Wrzosy wymagają słonecznych 
stanowisk. Gatunek ten rośnie na glebach kwa-
śnych, torfowych, bielicowych, piaszczystych z war-
stwą próchnicy. Wrzosy w Polsce osiągają wysokość 
60–80 cm (w innych rejonach klimatycznych do 2 m). 
Łodygi gęsto ulistnione, rozgałęzione. Kwiaty różowo-
lila, kwitną w sierpniu i wrześniu.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
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W Karpatach wyżej położone użytki zielone są 
od dawna wykorzystywane wędrownymi stadami 
zwierząt gospodarskich, zwłaszcza owiec. Z czasem 
ukształtowała się tradycja zbiorowych wypasów tych 
zwierząt, która zapewniała zyski nie tylko organi-
zatorowi wypasu oraz pracę i zarobek obsłudze, ale 
także pewne profity gospodarzom – właścicielom 
zwierząt [Karkoszka 1961].

Zbiorowe wypasy stanowiły podstawę egzysten-
cji wielu górali. Przy tym w okresie koniunktury na 
produkty owczarskie pogłowie tych zwierząt szybko 
wzrastało, natomiast niekorzystna sytuacja gospo-
darczo-ekonomiczna lub pogodowa, skutkująca np. 
brakiem paszy na okres zimowy, powodowała dra-
styczną jego redukcję. Pozostawiano jednak zawsze 
najwartościowsze sztuki z myślą o konieczności 
odtworzenia stada.

W takich środowiskowo-ekonomicznych uwarun-
kowaniach przez kilka wieków rozwijała się gospo-
darka pasterska na obszarach karpackich. Równo-
legle zaś kwitła specyficzna kultura związana z ca-
łosezonowym pobytem wielu ludzi na paszowiskach 
górskich, tj. halach, polanach czy połoninach.

Karpackie tereny wypasowe utworzone  zostały 
zarówno w sposób naturalny, jak też w wyniku eks-
pansywnej działalności człowieka. W pierwszym 
przypadku decydowały o tym czynniki przyrodnicze, 
zwłaszcza potężne wiatry fenowe zwane, które czę-
sto pokotem kładły całe połacie lasów, pozostawia-
jąc na grzbietach i stokach górskich tzw. halizny. 
Po pozyskaniu drewna z takich wiatrołomów i doko-
naniu karczunku korzeni, zagospodarowywano ich 
powierzchnie na pola uprawne lub użytki zielone. 
Dbano też, aby nie ulegały one powtórnemu zalesie-
niu lub zakrzaczeniu.

Do początku XVI w. trzebież lasów na potrzeby 
rolnicze traktowano jako pozytywną i pożądaną dzia-
łalność gospodarską. Osadnicy-pionierzy lokowani na 
tzw. surowym korzeniu intensywnie je wyrąbywali 
lub wypalali systemem żarowym. Podobnie czynili 
też nomadyczni pasterze w czasie wędrówek ze sta-
dami zwierząt, dbając w ten sposób o powiększenie 
przyszłych terenów wypasowych. Przemieszczali się 
oni z Karpat Południowych i Wschodnich do Zachod-

nich, a więc na tereny należące dzisiaj do Polski, Sło-
wacji oraz Czech [Drozdowski 1960, Drożdż 2001]. 
Później, zwłaszcza już w XIX w., pozyskiwanie ziemi 
uprawnej na drodze wycinania i karczowania lasów, 
związane było z niezmiernie ciężką sytuacją żywno-
ściową, opisywaną w literaturze jako „głód ziemi”. 
W rzeczywistości na Podhalu było to spowodowane 
dużym przeludnieniem poszczególnych gospodarstw, 
przy niskiej i zawodnej produkcji roślinnej, zwłaszcza 
zbóż i okopowych. W tym czasie ostatecznie wyodręb-
niły się też trwałe formacje trawiaste; niżej użytko-
wane kośnie, a wyżej pastwiskowo zazwyczaj dużymi 
stadami owiec lub młodego bydła.

Powstawanie nowych terenów rolniczych związane 
było również z silnym rozwojem przemysłu i gwał-
townym wzrostem zapotrzebowania na drewno. 
Wykorzystywane one było na potrzeby przemysłowe: 
budowlane, górnictwa, hutnictwa oraz opałowe. Uży-
wano go również do napędzania lokomotyw i różne-
go rodzaju maszyn parowych. Wszystko to wpłynęło 
na trwałe wytrzebienie znacznych powierzchni naj-
wartościowszych lasów i pierwotnych borów karpac-
kich. W wyniku takich działań powiększały się tereny 
użytkowane rolniczo. Ich niekorzystne rozmieszcze-
nie w strukturze użytkowania ziemi utrzymywało się 
niemal do końca XX w. [Twardy 1993].

Rozmieszczenie oraz udział gruntów ornych i użyt-
ków zielonych w wyodrębnionych strefach wysokości 
przedstawiono w tabeli 1 w odniesieniu do powierzch-
ni użytków rolnych w nich występujących [Twardy 
2009].

Z przedstawianych danych liczbowych wynika, że 
intensywne, korzystne zmiany strukturalne w obrę-
bie karpackich użytków rolnych zaczęły zachodzić 
stosunkowo niedawno, bo dopiero w ostatniej deka-
dzie ubiegłego wieku. W ich następstwie udział grun-
tów ornych zmniejszył się o prawie 40,0%, a użytków 
zielonych zwiększył o ponad 73,0%. Wyraźnie więk-
sze zmiany strukturalne rejestrowano w górnych 
strefach wysokości, tj. powyżej linii hipsometrycznej 
700 m n.p.m. (tab. 1).

W Pieninach i Małych Pieninach od XIX w. aż do 
okresu powojennego pola orne sięgały często do wyso-
kości około 850 m n.p.m. Przykładem w tym wzglę-

Prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy

Gospodarka pasterska w Karpatach Polskich 

(na przykładzie badań prowadzonych w Małych Pieninach)
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dzie może być zlewnia Grajcarka, a szczególnie wieś 
Jaworki, utworzona z dwóch przysiółków rozciąga-
jących się wzdłuż potoków Czarnej i Białej Wody. 
Górale dużym nakładem swojej pracy, mimo małej 
opłacalności oraz zawodności plonowania, uprawiali 
tam zboża i ziemniaki, a często karpiele (Brassica 

napus L. var napobrassica), zabezpieczając swoim 
licznym członkom rodziny pożywienie na długie 
zimowe miesiące. Z łąk na okres żywienia zimowego 
zwierząt gospodarskich gromadzili również siano, 
skrzętnie wykorzystując każdy skrawek zadarnio-
nej powierzchni swoich użytków zielonych.

Sytuacja ta wyraźnie zmieniła się dopiero po II woj -
nie światowej, gdy na skutek decyzji wojskowo-poli-
tycznych (znanych pod nazwą akcja Wisła, 1947 r.), 
znaczna część miejscowej ludności została z omawia-
nych terenów wysiedlona, a porzucone pola upraw-
ne szybko zaczęły ulegać samozadarnieniu. Takie 
naturalne przeobrażenia pól uprawnych w obsza-
ry zielone stanowiły zachętę dla podhalańskich 
gospodarzy do ich pastwiskowego wykorzystywa-
nia. Nieco później ułatwiła to sama ówczesna wła-
dza państwowa, wskazując stosowną ustawą, że 
opuszczone rolnicze tereny w Małych Pieninach są 
swoistą rekompensatą za utracone przez górali pod-
halańskich przywileje użytkowania polan tatrzań-
skich, co związane było z utworzeniem w 1954 r. 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. W ten sposób 
ponad 1000 ha użytków zielonych w górnej części 
zlewni Grajcarka stało się ważną bazą wypasową 
dla zwierząt chowanych w rejonie Zakopanego. Już 
w połowie lat 50. ubiegłego wieku wypasało się tam 
5–6 tys. owiec, a później z każdym rokiem stopnio-
wo ich przybywało. Stąd też w połowie lat 80., gdy 
owczarstwo i pasterstwo karpackie przeżywało swój 
rozkwit, na małopienińskich pastwiskach rozciągają-
cych się wokół Jaworek wypasało się 16–18 tys. tych 
zwierząt.

Niestety kilka następnych lat przyniosło dra-
styczne załamanie się chowu i hodowli owiec w skali 
całego kraju. O jego skali mogą świadczyć dane sta-
tystyczne podające, że w latach 1989–1990 pogłowie 
owiec w Polsce wynosiło około 4,5 mln szt., a w latach 
2005–2007 utrzymywało się już zaledwie w grani-
cach 300–330 tys. szt. Kryzys ten nie ominął rów-
nież owczarstwa górskiego, które do dzisiaj z dużym 
uporem i trudem próbuje się odbudować. Pomocne 
w tym zakresie jest wsparcie finansowe państwa. 
W bieżącym roku wynosi ono 1,5 mln euro. Wspar-
cie to ukierunkowane jest do rolników-hodowców 
z 5 województw (podkarpackiego, małopolskiego, 
śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego). Warunkiem 
otrzymania płatności jest wykazanie się własnością 
co najmniej 10 samic owiec w wieku od 18 miesięcy, 
zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich pro-
wadzonego przez ARiMR (system JRZ). O szczegóło-
we informacje z tego zakresu należy zwracać się do 
doradców rolnych. W tym miejscu chciałbym jedynie 
dodać, że warto podjąć starania o przyznanie wspar-
cia finansowego za chów odpowiednich ras owiec. 
W przeliczeniu na jedną sztukę wynosi ono obecnie 
30 euro, tj. około 120 zł.

Przyrodnicze uwarunkowania 
gospodarki pasterskiej

Obszary karpackie cechuje bogata rzeźba terenowa 
i duże deniwelacje, przy równocześnie całkowicie 
odmiennych niż na niżu uwarunkowaniach geolo-
gicznych, glebowych i klimatycznych. Czynniki te 
ukształtowały szatę roślinną, wśród której dominują 
lasy i trwałe użytki zielone. Pod względem siedlisko-
wym formacje te wyraźnie konkurują między sobą. 
Zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk skutkuje 
dość szybkim wchodzeniem roślinności typowej dla 

Tabela 1. Zmiany w strukturze użytków rolnych obszarów karpackich

Przedział wysokości 
w m n.p.m.

Udział powierzchni użytków rolnych [%] 

Grunty orne Użytki zielone Pozostałe 
(łącznie z nieużytkami) 

1988–1991 2002–2004 1988–1991 2002–2004 1988–1991 2002–2004

300–500 68,6 47,4 18,5 30,2 12,9 22,4

500–700 52,3 30,3 30,6 50,2 17,1 19,5

700–900 48,5 16,3 38,6 65,4 12,9 18,3

900–1100 22,7 5,6 55,7 68,7 21,6 25,7

>1100 – – 43,0 44,6 57,0 55,4

Razem 62,3 37,4 23,1 40,1 14,6 22,5
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zbiorowisk leśnych, co skutkuje ubożeniem ekosyste-
mów. Objawia się to między innymi zmniejszeniem 
bioróżnorodności runi i opanowaniem jej przez jeden 
lub niewielką liczbę agresywnych gatunków pionier-
skich składających się z krzewinek i krzewów (np. 
Hypericum maculatum L, Vaccimium myrtillus L. 

lub Rubus idaeus L.) tworzących przedpole dla jałow-
ców, zwłaszcza Juniperus communis Lamus, olszy 
(Alnus incana L.) lub leszczyny (Corylus avellana L.) 
oraz w dalszej perspektywie bardziej zwartych eko-
systemów leśnych [Jagła i Twardy 1999].

Karpackie obszary trawiaste stanowią bardzo 
wartościowy składnik krajobrazowo-przestrzenny. 
Obok funkcji produkcyjno-gospodarczych sprawu-
ją również funkcje ochronne, szczególnie pożądane 
w przypadku ubogich gleb górskich. Spełniają też 
trudne do jednowymiarowej parametryzacji funkcje 
zdrowotne i estetyzujące krajobraz górski. Ponadto 
w sposób istotny decydują o bioróżnorodności siedli-
skowej i gatunkowej świata roślinnego i zwierzęcego. 
Są bazą biologicznie wartościowej paszy dla zwierząt 
gospodarskich oraz dzikich, głównie przeżuwaczy. 
Żywienie zwierząt zielonką pastwiskową jest z eko-
nomicznego i zdrowotnego punktu widzenia wysoce 
zasadne. Pasterskie wykorzystywanie paszowisk 
górskich, zwłaszcza wyżej położonych, pozwala za-
chować trwałą równowagę pomiędzy powierzchniami 
leśnymi a użytkami zielonymi.

W górach wysokość terenu nad poziomem morza 
istotnie różnicuje środowisko przyrodnicze. Wraz z jej 
wzrostem wyraźnie zmieniają się warunki klimatycz-
ne i glebowe. Stwierdzono, że w Karpatach na każde 
100 m wzniesienia terenu n.p.m. temperatura powie-
trza obniża się średnio o około 0,5ºC, a roczna suma 
opadów atmosferycznych zwiększa się o 30–50 mm. 
Równocześnie skraca się okres wegetacyjny (przecięt-
nie o 8–10 dni) i pogarsza jakość gleb, gdyż zmniejsza 
się ich zasobność i miąższość, a rośnie udział frak-
cji kamienistych. Wraz ze wzrostem wysokości nad 
poziom morza zwiększa się też urzeźbienie terenu 
oraz stoczystość zboczy. W konsekwencji obniża się 
naturalny potencjał produkcyjny siedlisk, co skut-
kuje ogólnym pogorszeniem się warunków produkcji 
rolniczej.

Opisane wyżej zmienności czynników agroklima-
tycznych i uwarunkowań rolno-produkcyjnych z wy-
raźnie mniejszym skutkiem wpływają na roślinność 
trawiastą niż na inne kultury uprawne. Roślinność ta 
może egzystować nawet w skrajnie trudnych warun-
kach, choć wówczas nie należy oczekiwać zbyt wyso-
kich plonów, zarówno pod względem ilościowym jak 
i jakościowym.

Poziom produkowanej biomasy roślinnej warunku-
je wzniesienie terenu n.p.m. Jest to wpływ wyraźny, 
choć silnie modyfikowany czynnikami klimatycznymi 

i edaficznymi oraz ekspozycją i stoczystością tere-
nu. Syntetyzując różnorodne wyniki badań można 
uznać, że do wysokości 600–650 m n.p.m. w warun-
kach właściwego użytkowania i pielęgnowania runi 
trawiastej wpływ wzniesienia terenu na produkcję 
biomasy jest znikomy. Dopiero powyżej tej granicy 
hipsometrycznej obserwuje się stopniowe obniżanie 
produkcji i to zarówno pod względem jakościowym, 
jak i ilościowym. Na wysokości 950–1050 m n.p.m. 
kształtuje się ona już na poziomie około 50% w sto-
sunku do wielkości uzyskiwanych w strefie wysokości 
300–600 (650) m n.p.m. [Twardy 1993]. Niektórzy 
badacze podają jednak, że w Beskidzie Śląskim 
już powyżej 500 m n.p.m. wydajność plonów łąko-
wo-pastwiskowych obniża się średnio o około 10% 
na każde 100 m wzniesienia [Kostuch i Janeczko 
1980]. Nie rozwijając szerzej tego zagadnienia, na-
leżałoby jednak dodać, że zbliżone relacje między 
plonowaniem runi trawiastej a wzniesieniem n.p.m. 
występują we wszystkich europejskich masywach 
górskich. Z badań Caputy [1970] wynika, że w gó-
rach średnia dzienna produkcja paszy przy odpo-
wiednim nawożeniu wynosi około 55 kg · ha-1 s.m. 
Natomiast wzniesienie terenu n.p.m. determinuje 
długość trwania okresu wegetacyjnego oraz sezonu 
pastwiskowego.

Stąd też potencjalną wydajność każdego górskiego 
użytku zielonego można dość łatwo obliczyć, choć na 
ogół w przybliżeniu ± 10%. Wystarczy tu znajomość 
długości trwania okresu wegetacyjnego. W warun-
kach Karpat Zachodnich wyniki te zostały potwier-
dzone w wielu badaniach ścisłych i produkcyjnych 
prowadzonych na pastwiskach górskich np. przez 
Ciurusia [1977] w Gorcach czy Twardego [1991] 
w Małych Pieninach.

Gospodarka pasterska; użytkowanie zwierząt, 
wykorzystanie runi

Polskie owce górskie (p.o.g.) są zwierzętami wszech-
stronnie użytkowanymi. Okresy zimowe spędzają 
w gospodarstwach macierzystych, a letnie na pastwi-
skach, gdzie żywią się głównie zielonką. Ich wyko-
ty przypadają na ogół na drugą połowę lutego, choć 
nieraz przeciągają się aż do połowy marca. Po odsta-
wieniu jagniąt, co przypada zazwyczaj na przełom 
kwietnia i maja, rozpoczyna się pozyskiwanie mleka. 
Obecnie termin odłączania jagniąt od matek coraz 
mocniej wiąże się z ruchomymi terminami Świąt 
Wielkanocnych. Jagnięta rasy p.o.g. są w okresie 
przedświątecznym w dużych ilościach sprzedawane 
na rynki zachodnioeuropejskie, zwłaszcza rynek wło-
ski. Później już szybko trafiają na stoły i są konsumo-
wane jako tradycyjna potrawa świąteczna.
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Od momentu odłączenia jagniąt dój owiec-matek 
musi być w każdym gospodarstwie systematycznie 
prowadzony, aż do czasu wypędzenia zwierząt na 
pastwisko górskie. Zaniedbywanie tej czynności 
odbija się w sposób wyraźny na ilości pozyskiwane-
go mleka i może być przyczyną stanów zapalnych 
wymion.

Dój owiec trwa przez cały okres wypasowy, jed-
nak ilość pozyskiwanego od nich mleka systematycz-
nie z każdym dniem maleje. Przeciętnie w sezonie 
wypasowym od jednej owcy omawianej rasy uzy-
skuje się około 45–50 (55) dm3, choć obserwuje się 
w tym zakresie duże indywidualne zróżnicowania 
[Twardy 1991]. Mleko owcze jest bezpośrednio na 
pastwisku przerabiane na miękki ser podpuszczko-
wy tzw. bundz lub regionalne wędzone sery twarde 
zwane oszczypkami. Oba te rodzaje serów cieszą się 
dużym uznaniem wśród konsumentów z uwagi na 
oryginalne walory smakowe związane między innymi 
ze sposobem ich ręcznej produkcji. Produkty te zna-
lazły również uznanie na rynkach unijnych i zostały 
zarejestrowane w rejestrze chronionych nazw jako 
wyroby regionalne (Rozp. Komisji WE nr 127/2008 
– DZ.U.U.E., L 40/5).

Na pastwisku zwierzęta przebywają zazwyczaj 
od pierwszych dni maja do końca września, tj. przez 
140–150 dni. Niekiedy ich pobyt przedłuża się do 
połowy października, dochodząc do 160–165 dni 
sezonu wypasowego. W czasie pobytu na pastwisku 
owce poprawiają swoją kondycję, zwiększając masę 
ciała. Z danych liczbowych zebranych w czasie wie-
loletnich badań nad przyrostami owiec p.o.g. wypa-
sanych w górach wynika, że są one niskie, ale sta-
bilne. Dane wynikowe w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów owiec górskich przedstawiono w tabeli 2. 
Podobne pomiary kontrolno-porównawcze wykona-
ne w latach 2004–2007 na tym samym pastwisku 
górskim i tej samej rasie owiec wykazały, że śred-
nie przyrosty masy ich ciała za sezon pastwiskowy 
stosunkowo niewiele, bo zaledwie o 3–7% odbiegają 
od parametrów podawanych w tabeli 2. Pomiarami 
w podanych czterech latach objęto również wszystkie 
rodzaje owiec, jakie przebywały na pastwisku.

Z zamieszczonych danych wynika, że w identycz-
nych warunkach bytowych i żywieniowych więk-
szymi przyrostami masy ciała charakteryzują się 
młode owce tj. jagnięta (8,3 kg) i jarki (9,6 kg · szt-1) 
niż zwierzęta dorosłe, czyli owce matki i tryki (6,3 
i 6,8 kg · szt-1). Bez względu na uwarunkowania pogo-
dowe w danym okresie pastwiskowym, uzyskane 
przyrosty oscylowały zawsze dość blisko wokół śred-
nich z wielolecia i bardziej związane były z czasem 
realizacji wypasu niż zmianami pogodowymi. Dla-
tego też dość łatwo można określić końcowy efekt 
produkcji zwierzęcej przy omawianej rasie owiec. 
Wymagana jest tylko wiedza dotycząca liczebności 
stada (lub obsady zwierząt na ha) oraz zakładanego 
czasu (dni) trwania wypasu. W celu określenia spo-
dziewanej w sezonie produkcji zwierzęcej, jako prze-
liczniki można zastosować średnie wartości liczbowe 
przytaczane w tabeli 2. Obsada i czas wypasu zależą 
od ilości wytwarzanej biomasy roślinnej. Racjonalne 
jej wykorzystanie związane jest z kolei z prawidło-
wą organizacją wypasu, stanem i kondycją zwierząt 
wychodzących na pastwisko górskie, a także bieżącą 
opieką weterynaryjną.

Najbardziej odpowiednia do wypasu jest ruń 
znaj dująca się w początkowej fazie tzw. dojrzałości 
pastwiskowej. W suchej masie takiej runi znajduje 
się minimum 20% białka oraz maksimum 25% włók-
na surowego, co powoduje, że jest ona dobrze wyko-
rzystywana przez zwierzęta. Na ogół jej strawność 
wynosi 75–80%, a niekiedy nawet więcej. Do utrzy-
mania wysokiej strawności runi przez cały sezon 
wypasowy przyczynia się zarówno jej skład bota-
niczny, jak i odpowiedni reżim wypasowy.

Wiosną dynamika odrostu runi jest największa 
i dlatego jej użytkowanie należy rozpoczynać możli-
wie jak najwcześniej. Owce powinno się wprowadzać 
na ruń o wysokości 6–8 cm. Takie rozpoczęcie wypasu 
ma na celu spowolnienie dynamiki wiosennego odro-
stu runi, co w konsekwencji wyrównuje rozkład bio-
masy roślinnej w całym sezonie pastwiskowym. Zbyt 
późne wprowadzenie zwierząt na pastwisko, zwłasz-
cza gdy ruń przekroczy średnią wysokość 10 cm, jest 
niewskazane, gdyż występują wówczas zwiększone 

Tabela 2. Produkcja zwierzęca uzyskana w sezonie w latach 1973–1991

Rodzaj owiec
Przyrosty masy ciała [kg · szt-1] Wełna [kg · szt-1] Mleko [dm3 · szt-1]

od–do średnio od–do średnio od–do średnio

Matki 5,3–7,2 6,3 1,7–2,1 1,8 37,7–57,8 46,4

Jarki 7,5–11,2 9,6 1,3–1,6 1,5 – –

Jagnięta 7,1–10,4 8,3 0,7–1,0 0,8 – –

Tryki 5,3–8,7 6,8 3,2–3,6 3,4 – –
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straty zielonki z powodu jej tratowania i wylegiwa-
nia. Takie niszczenie nasila się zwłaszcza w czasie 
długotrwałych opadów atmosferycznych. Wynika to 
z faktu, że zwierzęta pozostające nieprzerwanie na 
pastwisku wielokrotnie je przemierzają i wchodzą na 
te same płaty roślinne w poszukiwaniu bardziej sma-
kującej im paszy [Kostuch i Twardy 1986]. Dlatego 
racjonalniej jest zacząć wypasa-
nie wczesną wiosną, nawet tylko 
częścią stada, niż je nadmiernie 
opóźnić i wprowadzić wszystkie 
zwierzęta na zbyt wyrośniętą 
już ruń pastwiskową. Przyha-
mowanie na pastwisku wiosen-
nej dynamiki odrostu roślinno-
ści trawiastej spowoduje lepsze 
rozłożenie jej biomasy w całym 
okresie sezonu wypasowego.

Jesienią wypas powinien być możliwie jak naj-
dłuższy, jednak nie można dopuścić, aby zwierzęta 
głodowały, a ruń i darń uległa nadmiernemu wyeks-
ploatowaniu. Wydłużony wypas na pastwisku gór-
skim jest uzasadniony ekonomicznie, gdyż oszczędza 
pasze zgromadzone w gospodarstwach macierzystych 
na okres żywienia zimowego. Oszczędne w tym cza-
sie musi być też dokarmianie owiec paszami objęto-
ściowymi wcześniej zebranymi z pastwiska. Chodzi 
bowiem o zachowanie w miarę dużej rezerwy paszo-
wej na wiosnę następnego roku.

Przy organizacji wypasu dużych stad owiec nale-
ży dążyć do stworzenia optymalnych warunków 
wykorzystania potencjału roślinnego wytwarzanego 
na pastwisku, jak też do jednorodności warunków 
żywieniowych zwierząt przez cały sezon pastwisko-
wy. Warunki te może zagwarantować zarówno wypas 
kwaterowy, jak i bezkwaterowy, strzeżony.

Wypas kwaterowy wymaga podzielenia pastwi-
ska na kilka (5–6) części oraz stosownego urządze-
nia, tj. wykonania ogrodzeń, wodopojów, dróg dopędo-
wych itp. Takie urządzenia są kosztowne i w warun-
kach górskich niezbyt trwałe. Stąd też przy dużych 
stadach owiec kwatery nie są jeszcze powszechnie 
stosowane, choć wyraźnie poprawiają organizację 
pracy na pastwisku.

Wypas strzeżony polega na tym, że pasterz lub 
pasterze kierują stadem, a pastwisko wykorzystują 
partiami. Zwierzęta są stale nadzorowane przez ludzi 
i psy. Wprawdzie to je stresuje, ale równocześnie 
zapewnia właściwe wykorzystanie biomasy trawia-
stej. Dobrze wyszkolone psy nie tylko współpracują 
z pasterzami, ale też chronią stado w dzień i w nocy 
przed dzikimi zwierzętami. Zaletą wypasu strze-
żonego jest możliwość zastosowania go w każdych 
warunkach terenowych. Ponadto jest to wypas tani, 
zwłaszcza w odniesieniu do nawożenia, które najczę-

ściej sprowadza się tu do wykorzystania dość dużego 
potencjału plonotwórczego zawartego w nawozach 
naturalnych pozostawianych bezpośrednio przez 
zwierzęta na pastwisku. Ich przeciętny skład che-
miczny zamieszczono w tabeli 3. Odchody te cechują 
się dużą zasobnością w makroelementy, zwłaszcza 
azot i potas [Twardy 1991].

Owce w tzw. koszarze nocnym pozostawiają w cią-
gu około 9–10 godzin średnio niewiele ponad 2,0 kg 
odchodów, co stanowi około 50% ogólnej ilości odcho-
dów wydalanych przez nie w ciągu doby. Zróżnico-
waną wydajność runi na poszczególnych częściach 
pastwiska wyrównuje się, stosując zmienne zagęsz-
czenie owiec w koszarze; na ogół od 1,0 do 2,0 (2,5) m2 
na sztukę. Racjonalne gospodarowanie zasobami 
plonotwórczymi zawartymi w świeżych odchodach 
owczych zezwala na znaczne ograniczenie, a nawet 
całkowite wyeliminowanie drogiego nawożenia mine-
ralnego.

Prowadzone w warunkach produkcyjnych badania 
wykazały, że na pastwiskach górskich możliwe jest zu-
pełne wyeliminowanie nawozów mineralnych i utrzy-
manie produkcji biomasy na poziomie 5,0–6,0 t · ha-1 
s.m. Ilość ta zapewnia wyżywienie 15–16 szt · ha-1 
dorosłych owiec p.o.g. przez sezon pastwiskowy trwa-
jący co najmniej 150 dni. Przy takim plonowaniu 
istnieje też możliwość wygospodarowania pewnych 
nadwyżek paszy, jako rezerwy na następny rok lub 
wydłużenie jesiennego wypasu przez 2–3 tygodnie 
zredukowaną stawką stada.

Wpływ pasterstwa na krajobraz

Pastwiska górskie spełniają funkcje integrujące ob-
szary leśne, ustabilizowane trwałą wielopiętrową 
szatą roślinną z terenami użytkowanymi kośnie lub 
płużnie. Jest to integracja użytkowo-przestrzenna, 
która obok funkcji czysto produkcyjnych spełnia rów-
nież ważne funkcje ochronne. Trwała szata roślinna 
skutecznie osłania ubogie gleby górskie przed erozją, 
zarówno wodną, jak i eoliczną. W sposób zasadniczy 
wpływa też na przypowierzchniową strefę profilu gle-
bowego, mocno go oplątując systemem korzeniowym 

Tabela 3. Skład chemiczny świeżych odchodów owczych

Rodzaj 
odchodów

Masa organiczna 
[kg · szt-1 · dobę-1]

Składniki [%]

N P2O5 K2O CaO MgO

Kał 0,93 0,95 0,55 0,43 0,56 0,31

Mocz 1,14 1,48 0,02 1,19 0,03 0,07



1818

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NR 4/64/2010

i w ten sposób tworząc monolit roślinno-glebowy. 
Roślinność trawiasta odgrywa istotną rolę przy wy-
chwytywaniu z atmosfery zanieczyszczeń pyłowych 
oraz osadzaniu ich w warstwie darniowej, co dzieje 
się przy współudziale opadów atmosferycznych, które 
częściowo je rozpuszczają. Ponadto w znacznych ilo-
ściach pobiera z atmosfery CO2 i emituje do niej duże 
ilości tlenu, rocznie co najmniej 10 t · ha-1.

Krajobraz obszarów karpackich został w znacznej 
mierze ukształtowany dzięki kilkuwiekowej, żmud-
nej działalności pasterzy i rolników. Oni to usuwa-
li zbędne zakrzaczenia z powierzchni wypasowych, 
karczowali lasy, trasowali drogi górskie i przepędy 
dla zwierząt oraz kształtowali granice rolno-leśne. 
Wykonywali też charakterystyczne budowle, most-
ki i wodopoje na potokach, a także ujęcia i obudowy 
źródeł bezpośrednio na pastwiskach.

Na terenach użytkowanych pastersko powstawa-
ły drewniane budynki: bacówki lub szałasy dla ludzi 
oraz szopy i strągi, a często tylko prowizoryczne 
zadaszenia dla zwierząt. Już sama ich lokalizacja 
w przestrzeni rolno-leśnej świadczy o dużym zmy-
śle praktycznym, a także poczuciu piękna i estetyki. 
Dotyczy to zwłaszcza bacówek, których zwarta bryła 
architektoniczna bywa często dekorowana roślinny-
mi ornamentami wykonanymi w drewnie lub rzeźbie-
niami, zwłaszcza na poziomych i pionowych belkach 
nośnych. Przed wejściem do bacówki znajdują się 
ławeczki dla gości oraz miniaturowe ogródki skal-
niaki obsadzone polnymi kwiatami oraz rzadkimi, 
a często nawet chronionymi gatunkami roślin.

Z kolei budynki gospodarcze, w których się prze-
trzymuje bydło i trzodę chlewną, są ukryte nie tyl-
ko przed okiem ludzkim, ale też słońcem i wiatrem. 
Zapewnia to zwierzętom w miarę spokojny pobyt na 
pastwisku nawet w warunkach gwałtownych zmian 
pogodowych. Niekiedy budynki inwentarskie zastę-
powane są bardzo prostymi zadaszeniami, które 
osłaniają zwierzęta jedynie przed opadami atmosfe-
rycznymi. W przypadku owiec górskich nawet i taka 
ochrona jest często zbędna. Zazwyczaj przez cały se-
zon pastwiskowy pozostają one pod gołym niebem, 
bezpośrednio narażone na zmienne czynniki klima-
tyczne, które jednak dobrze znoszą. Właściwość ta 
jest cenną pozostałością genetyczną przeniesioną 
z prymitywnego białego cakla, rasy uszlachetnianej 
w okresie międzywojennym.

Obecna polska owca górska (p.o.g.) jest efektem 
tych wieloletnich prac hodowlanych. Dobrze znosi 
spadki temperatur, obfite opady atmosferyczne, 
a nawet okresowe niedostatki paszy. Jest ona zwie-
rzęciem stadnym, ale dość ruchliwym. W poszukiwa-
niu paszy przemierza dziennie 10–12 km, a w przy-
padku jej braku – nawet więcej. Duże stada owiec 
wędrujące po pastwiskach tworzą ruchome białe 

plamy malowniczo kontrastujące z zielenią traw 
i lasów. Pobrzękujące dzwonki zawieszone na szy-
jach niektórych owiec, poszczekujące psy pasterskie, 
a czasem też dźwięczny, wysoki i charakterystycznie 
gardłowy głos popisującego się śpiewem juhasa pilnu-
jącego stada uzupełniają ten niepowtarzalny koloryt 
pasterstwa górskiego.

Nieodłącznymi towarzyszami każdego stada są 
psy pasterskie. Pilnują one owiec przed ewentual-
nym atakiem wilka, zaganiając pojedyncze, niesforne 
sztuki do stada. Strzegą też bacówki pozostawianej 
bez opieki. Inne psy pracują w koszarze, zmyślnie 
napędzając owce do dojenia. Dój wykonują najczę-
ściej wszyscy pasterze, często w znacznej odległości 
od bacówki. Stąd też posiadanie przez bacę dobrze 
ułożonych psów jest cenne stanowi też często nie-
ukrywany powód jego dumy.

Całosezonowy pobyt ludzi i zwierząt na pastwisku 
wpływał wyraźnie na kształtowanie krajobrazu. Nie-
zauważalnie przesuwana była granica leśno-darnio-
wa. Pasterze potrzebują drewna na opał, ogrodzenia, 
poprawę budynków gospodarskich itp. Mając go pod 
dostatkiem i to w najbliższym sąsiedztwie, często 
nie stosowali się do obowiązujących w tym wzglę-
dzie przepisów. Do lasów wprowadzali też zwierzę-
ta. W ten sposób stopniowo poszerzali powierzchnię 
swoich pastwisk. Obecnie zjawisko to jest zminima-
lizowane z uwagi na wcześniej wspomnianą reduk-
cję pogłowia zwierząt gospodarskich. Ponadto łączna 
liczba wypasanych zwierząt nie jest w stanie wyko-
rzystać całej ilości wytwarzanej na pastwisku zielon-
ki. Dlatego zmienia się krajobraz samych pastwisk. 
W okresie koniunktury na produkty owczarskie były 
one pielęgnowane, odchwaszczane i odkrzaczane. 
Obecnie zaś zaczynają pokrywać się agresywnymi 
gatunkami pionierskimi. Równocześnie z runi tra-
wiastej stopniowo ustępują trawy szlachetne wypie-
rane przez mniej wartościowe np. kostrzewę czerwo-
ną (Festuca rubra L.), wiechlinę pospolitą (Poa trivia-

lis L.), mietlicę pospolitą (Agrostis vulgaris With.) lub 
bezwartościowe jak np. bliźniczkę psią trawkę (Nar-

dus stricte L.) czy śmiałka darniowego (Deschamp-

sia caespitosa L.), a w końcu też niepożądane rośliny 
dwuliścienne, zwłaszcza małowartościowe chwasty, 
jak np. ostrożeń polny (Cirsium arvense L.) lub szcza-
wie (Rumex acetosa L., Rumex crispus L.).

Wszystko to, tworząc zmienny krajobraz karpac-
kich obszarów darniowo-leśnych, decyduje o jego nie-
powtarzalnym kolorycie, zarówno w okresie letnim, 
jak i zimowym. W Karpatach pastwiska górskie są 
wyjątkowym elementem obszarowo-krajobrazowym. 
Dlatego powinny być zachowane i pieczołowicie chro-
nione. Obecnie nabierają one szczególnego znaczenia 
z uwagi na wprowadzane działania na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju. Uwzględniają one i wiążą w jedną 
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całość zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne uwa-
runkowania produkcji rolnej. Działania te zmierzają 
do poprawy cech jakościowych środowiska przyrod-
niczego, w których aspekty krajobrazowe odgrywają 
istotną rolę.

*  *  *

Chów owiec w obszarach karpackich jest bardziej mo-
tywowany kilkuwiekową tradycją niż stroną docho-
dową. Obecnie obserwuje się też niewielki popyt na 
produkty owczarskie, zwłaszcza wełnę i skóry. Wśród 
nich wyróżniają się jedynie przetwory z mleka owcze-
go (sery miękkie i twarde oraz bryndza), na które jest 
większe zapotrzebowanie, podobnie zresztą jak na 
jagnięcinę, tj. mięso z jagniąt. Prognozy wskazują, 
że zapotrzebowanie na wyżej wymienione produkty 
owczarskie będzie wzrastać. Potwierdzają to ogólno-
światowe trendy dotyczące konsumpcji i właściwego 
sposobu odżywiania się ludzi.

Z analizy różnorodnych danych ekonomicznych 
i badawczych dość wyraźnie wynika, że występuje 
potrzeba przekształcenia rodzimego pogłowia owiec 
górskich bardziej w kierunku zwierząt o cechach 
wyraźnie mięsnych i mlecznych, niż dostarczających 
wełnę czy skóry [Twardy i Hamnett 2001]. Polska 
owca górska dotychczas wszechstronnie użytkowana 
doskonale się nadaje do takiego towarowego krzyżo-
wania. W tym zakresie zarysowują się duże możli-
wości dla hodowców. Równolegle powinny być jed-
nak intensyfikowane prace w kierunku zwiększenia 
plenności i płodności tej rasy owiec. Zakłada się, że 
poprawę opłacalności w owczarstwie można osiągnąć 
przez wzrost mięsności jagniąt oraz wzrost mleczno-
ści owiec-matek żywionych tradycyjnie w lecie zie-
lonką pastwiskową.

Drugim ważnym zagadnieniem jest sanacja samych 
paszowisk górskich, które przez kilkanaście lat były 
zaniedbywane lub niewłaściwie użytkowane. Ofer-
tę z tego zakresu przygotował Małopolski Ośrodek 
Badawczy Instytutu Technologiczno-Przyrodnicze-
go pod nazwą: Strategia rewitalizacji wielkostadnej 
gospodarki pasterskiej owiec w obszarach górskich, 
gdzie w poszczególnych działaniach przewiduje się 
przeprowadzenie rozpoznania stanu pastwisk gór-
skich w poszczególnych jednostkach fizycznogeogra-
ficznych. Przewiduje się tu rozpoznanie możliwości 
produkcyjnych runi w warunkach racjonalnego wy-
korzystania koszarzenia jako podstawowego czynni-
ka plonotwórczego. W wymienionej strategii chodzi 
o takie połączenie aspektów ekologiczno-ochronnych 
z produkcyjnymi, aby dla pełnego zachowania walo-
rów agrarno-środowiskowych obszarów karpackich, 
utrzymać również tradycyjny sposób wykorzystania 
wyżej położonych użytków zielonych.

Z uwagi na specyfikę terenów, prowadzi się wypa-
sy, a zwłaszcza ich wodorodne, rekreacyjno-wypo-
czynkowe i turystyczne znaczenie, w proponowanej 
strategii dominują niskonakładowe formy gospoda-
rowania. Natomiast zweryfikowane w badaniach 
ścisłych oraz produkcyjnych mechanizmy organiza-
cyjno-gospodarcze wkomponowane zostaną w model 
zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obsza-
rów górskich, co jest również jednym z celów wspo-
mnianej strategii.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
w Falentach

Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie
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Zjawisko dwuzawodowości było i jest bardzo popu-
larne w wielu częściach naszego kraju. Powszech-
ne było szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie 
ośrodków przemysłowych, gdzie wraz z rozwojem 
przemysłu i budownictwa po II wojnie światowej 
następowało gwałtowne zwiększenie zapotrzebowa-
nia na siłę roboczą. Rozwój komunikacji publicznej 
w latach 70. XX w. sprzyjał powiększaniu dystan-
su, jaki gotowi byli przebyć potencjalni pracownicy 
z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. 
W wyniku tego coraz większa rzesza ludzi 
z obszarów wiejskich podejmowała pracę 
w rozwijających się ośrodkach przemysło-
wych. Możliwość dojazdu do pracy sprzyjała 
łączeniu działalności rolniczej w niewielkim 
– na ogół – gospodarstwie i pracy zarobkowej 
poza rolnictwem. W ten sposób wieś i rolnic-
two, pełniąc funkcję buforową w gospodarce 
narodowej, udostępniały miastom i rozwijają-
cym się przedsiębiorstwom swoje zasoby siły 
roboczej, na ogół zbędnej w samym rolnictwie. 
W wyniku tego procesu miasta zyskiwały ta-
nich pracowników, zwiększały siłę nabywczą 
dużej rzeszy mieszkańców wsi, poszerzając 
w ten sposób rynki zbytu. Wieś otrzymywała 
środki finansowe, które mogły być wykorzystywane 
na poprawę warunków bytowych i inwestycje, bardzo 
często również inwestycje rolnicze. Transformacja go-
spodarki na początku lat 90. XX w. ze wzmożoną siłą 
uderzyła w rodziny chłopo-robotnicze. Konieczność 
obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw 
stała się główną przyczyną eskalacji zjawiska bezro-
bocia. Zwolnienia w pierwszej kolejności objęły osoby 
posiadające inne źródła dochodów, w tym głównie po-
siadaczy gospodarstw rolniczych. W przypadku osób 
dojeżdżających do pracy ze znacznej odległości nie 
bez znaczenia okazały się problemy przedsiębiorstw 
świadczących usługi transportowe. Konieczność ure-
alnienia cen świadczonych usług w zakresie przewo-
zu osób spowodowała likwidację wielu połączeń, 
a tym samym uniemożliwiła osobom dojeżdżającym 
świadczenie pracy.

Zjawisko dwuzawodowości było i jest bardzo po-
wszechne na obszarach Pogórza Śląskiego. Prze-

Mgr inż. Alicja Młynarska, dr inż. Tomasz Wojewodzic

Przesłanki trwania gospodarstw rolniczych 
użytkowanych przez rodziny górnicze

mysłowe miasteczka: Wadowice, Andrychów, Kęty 
i Oświęcim dawały pracę okolicznej ludności, stano-
wiąc swego rodzaju lokalne centra rozwoju gospo-
darczego. Ponadto jeszcze w latach osiemdziesiątych 
dziesiątki autobusów dowoziły codziennie mieszkań-
ców tego obszaru do pracy w kopalniach węgla ka-
miennego aglomeracji śląskiej, głównie w Libiążu, 
Brzeszczach i Katowicach. Wiele osób – spośród do-
jeżdżających do pracy w kopalni – stanowili rolnicy 

lub osoby pomagające w gospodarstwach rolnych. 
Transformacja gospodarcza wywarła bardzo nega-
tywny wpływ na opłacalność produkcji rolnej oraz 
w istotny sposób wpływała na liczbę osób pracujących 
w górnictwie.

Pomimo restrukturyzacji górnictwa wciąż stanowi 
ono istotne źródło dochodów dla sporej grupy właści-
cieli gospodarstw rolniczych z obszaru gminy Wieprz. 
Bardzo ciekawe zagadnienie stanowi ocena zapatry-
wań osób łączących pracę w górnictwie i rolnictwie 
na zachodzące zmiany gospodarcze, w tym również 
zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych na 
tym obszarze.

Uwagi metodyczne

Gmina Wieprz, zlokalizowana w północno-wschod-
niej części Pogórza Śląskiego, postrzegana jest jako 
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gmina rolnicza, mimo iż znaczenie rolnictwa w do-
chodach miejscowej ludności systematycznie maleje. 
Usytuowane w promieniu kilku, kilkunastu kilome-
trów miasta: Wadowice, Andrychów, Kęty i Oświęcim 
w znaczący sposób oddziaływały i w dalszym ciągu 
oddziaływają na poziom życia mieszkańców na tym 
obszarze. Odległość jednej godziny jazdy samocho-
dem do Krakowa, Katowic i Bielska Białej powodu-
je, że również te rynki pracy mogą być dostępne dla 
mieszkańców gminy. Lokalizacja gminy w istotny 
sposób ułatwia jej mieszkańcom podejmowanie pra-
cy poza rolnictwem, sprzyja również podejmowaniu 
działalności gospodarczej, którą na terenie gminy 
zarejestrowało blisko pięciuset przedsiębiorców. Ni-
kły odsetek gospodarstw domowych utrzymuje się 
wyłącznie z działalności rolniczej (średnia wielkość 
gospodarstwa rolnego1 – ok. 2 ha). Dzięki informa-
cjom uzyskanym od sołtysów udało się wyszacować 
liczbę byłych i obecnych górników (osób pracujących 
w kopalniach węgla kamiennego) na ok. 700 osób, 
z czego ponad połowa jest właścicielami lub współ-
właścicielami gospodarstw rolniczych.

Celem opracowania jest zainicjowanie rozważań 
nad przyczynami i konsekwencjami łączenia pracy 
w gospodarstwie rolniczym i w kopalni węgla ka-
miennego. Szczególną uwagę poświęcono zmianom 
w skali i strukturze produkcji gospodarstw rolni-
czych gminy Wieprz prowadzonych przez rodziny 
górnicze, w których przynajmniej jedna z osób pra-
cujących w gospodarstwie jest lub była pracownikiem 
kopalni węgla kamiennego. Badania przy wykorzy-
staniu formularza ankiety zostały przeprowadzone 
na przełomie 2008 i 2009 r. na celowo dobranej próbie 
41 górników spełniających kryteria doboru (tab. 1). 
Ankiety przeprowadzono w Gierałtowicach – 10, Fry-
drychowicach – 9, Gierałtowiczkach – 7, Wieprzu – 5, 
Nidku – 6, Przybradzu – 4.

Powierzchnia analizowanych gospodarstw rolnych 
wahała się od 1,1 do 11,5 ha. Można zatem uznać 
te gospodarstwa za typowe dla tego obszaru, mimo 
iż średnia ich powierzchnia (3,6 ha) była wyższa od 
średniej dla gminy Wieprz, w której były zlokalizo-
wane. Największą grupę ok. 58% procent stanowi-
ły gospodarstwa o powierzchni 2–5 ha powierzchni 
ogólnej.

Stopień wyposażenia badanych gospodarstw w środ-
ki trwałe był bardzo zróżnicowany. Wszystkie gospo-
darstwa prowadzące działalność rolniczą posiadały 
budynki dla inwentarza i stodoły, ciągniki rolnicze 
stwierdzono w 70% gospodarstw, pozostałe maszyny 
znacznie rzadziej znajdowały się na wyposażeniu: 
siewnik zbożowy miało 47% gospodarstw, kosiarki 
do trawy, rozsiewacze nawozów i sadzarki do ziem-
niaków – 30,2%. Zaledwie w dwóch gospodarstwach 
stwierdzono kombajny zbożowe i kombajny ziemnia-
czane. W zasadzie od 2000 r. jedynie liczba rozrzut-
ników obornika wzrosła, liczba pozostałych maszyn 
pozostaje na niezmienionym poziomie.

Skala działalności rolniczej i jej znaczenie 
dla dochodów gospodarstw domowych

W latach 1990–2008 nastąpiły znaczące zmiany 
w skali i strukturze produkcji, trzy spośród bada-
nych gospodarstw całkowicie zaniechały działalności 
rolniczej, a w kolejnych czterech powierzchnia upraw 
zmniejszyła się do kilkudziesięciu arów. Wprowa-
dzenie kwot mlecznych i znaczne utrudnienia w pro-
dukcji mleka spowodowały obniżenie pogłowia bydła 
prawie o 70%. W tym samym okresie zmniejszeniu 
uległo również pogłowie trzody chlewnej – o 20% 
i drobiu – o ok. 9%. Na zmniejszenie skali produkcji 
trzody i drobiu w badanej próbie gospodarstw wpły-

1 Definicja gospodarstwa rolnego według GUS obejmuje jednostki o powierzchni powyżej 0,1 ha UR.

Tabela 1. Powiązania respondentów z rolnictwem i górnictwem

Wyszczególnienie

Powiązania respondenta z gospodarstwem rolnym

kierownik osoba 
pomagająca

właściciel ziemi, 
nieprowadzący obecnie 

działalności rolniczej
razem

Powiązanie 
respondenta 
z kopalnią 
węgla 
kamiennego

Czynny pracownik 17  3 1 21

Emeryt, rencista górniczy 11  7 2 20

Razem 28 10 3 41

Źródło: badania własne
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Tabela 2. Przyczyny ograniczania produkcji w gospodarstwie w ostatnich latach w zależności od charakteru powiązań 

z pracą w kopalni węgla kamiennego

Wyszczególnienie

Powiązanie respondenta z kopalnią węgla kamiennego

czynny 
pracownik

emeryt, 
rencista górniczy razem

[% wskazań]

Problemy zdrowotne – 50,0 24,4

Sytuacja rodzinna 4,8 5,0 4,9

Brak następców, niechęć ludzi młodych do pracy 
w gospodarstwie

28,6 50,0 39,0

Problemy z pogodzeniem pracy w gospodarstwie 
i poza nim

71,4 35,0 53,7

Wyjazdy za granicę – – –

Brak opłacalności produkcji 71,4 75,0 73,2

Trudności ze zbytem produktów 19,0 10,0 14,6

Zdarzenia losowe – – –

Brak środków finansowych na wyposażenie gospodarstwa 33,3 30,0 31,7

Inne 4,8 – 2,4

Źródło: badania własne

wały przede wszystkim zmiany w gospodarstwach 
z byłymi górnikami. Szczegółowa analiza wykazała, 
iż w grupie gospodarstw, gdzie użytkownikiem lub 
osobą pomagającą jest aktywny pracownik kopalni 
węgla kamiennego, pogłowie trzody wzrosło średnio 
o 3,5%, a drobiu o 35,8%. Studia przypadków wyka-
zały, że na wzrost pogłowia trzody miała wpływ stra-
tegia zastosowana przez sześć gospodarstw (28,6%), 
które zmniejszając pogłowie bydła lub rezygnując cał-
kowicie z tej gałęzi produkcji, zwiększyły znacznie 
produkcję trzody chlewnej jako mniej pracochłonną 
i nieobjętą kwotowaniem. W 2008 r. bydło było utrzy-
mywane tylko w co trzecim gospodarstwie, w jed-
nej trzeciej gospodarstw nie było już trzody chlew-
nej, a w co czwartym nie było ani trzody, ani bydła. 
W szesnastu gospodarstwach stwierdzono powiąza-
nia z rynkiem produktów rolnych, ale tylko w czte-
rech przypadkach deklarowana przez respondentów 
wartość produkcji towarowej w 2007 r. osiągnęła 
poziom powyżej 10 tys. zł.

Przyczyny ograniczania produkcji są bardzo złożo-
ne. Pierwszym z powodów jest zdecydowanie niska 
opłacalność produkcji lub wręcz jej brak – ponad 
73% wskazań (tab. 2). Jako pochodne tego czynnika 
można uznać: brak następców – prawie 40% wska-
zań, brak środków finansowych na wyposażenie 
gospodarstwa – ponad 31% oraz trudności ze zby-
tem produktów – prawie 15% wskazań. W gospodar-

stwach z górnikiem aktywnym zawodowo istotnym 
problemem okazała się konieczność godzenia pracy 
w gospodarstwie i poza gospodarstwem, natomiast 
dla byłych górników (emerytów i rencistów) istotną 
przyczynę ograniczania produkcji stanowią proble-
my zdrowotne.

Procesy dezagraryzacji Karpat Polskich przybiera-
ją na sile [Musiał 2007, Musiał i Wojewodzic 2008] 
i można je obserwować w wielu przekrojach. Jednym 
z przejawów dezagraryzacji obszarów wiejskich jest 
niewątpliwie zmniejszenie znaczenia rolnictwa w kre-
owaniu dochodów mieszkańców wsi. Wzrastające wy-
nagrodzenia w sektorach pozarolniczych, powszechny 
dostęp do kształcenia, a w konsekwencji również do 
rynków pracy, powodują szybki wzrost kosztu alter-
natywnego pracy we własnym gospodarstwie rolnym. 
Kultura masowa, a szczególnie telewizja w istotny 
sposób wpływają na modele życia, kreowanie potrzeb, 
a w konsekwencji upodabniają oczekiwania i zacho-
wania mieszkańców wsi i miast. W życiu rolników 
pracujących w kopalniach węgla kamiennego bardzo 
istotną rolę odgrywa tradycja. Zarówno w zawodzie 
górnika, jak i rolnika bardzo duże znaczenie odgrywa 
ziemia, choć spojrzenie na nią jest zupełnie odmien-
ne. To tradycyjne przywiązanie do ziemi i poszano-
wania jej darów pozyskanych ciężką pracą w dużym 
stopniu utrudnia rolnikom-górnikom podjęcie decyzji 
o pozbyciu się gospodarstwa rolnego, mimo że bardzo 
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rzadko dochody z gospodarstwa stanowią więcej niż 
10% dochodów rodziny. Na funkcje dochodowe pro-
wadzonych gospodarstw rolnych częściej wskazują 
emeryci i renciści (tab. 3), którzy dzięki obowiązują-
cemu prawu w relatywnie młodym wieku uzyskali 
świadczenia społeczne. Małe gospodarstwa rolne Po-
górza Karpackiego produkują głównie na potrzeby 
własne, tak też było w przypadku badanych gospo-
darstw. Funkcja samozaopatrzeniowa była najczę-
ściej wskazywaną przesłanką prowadzenia gospo-
darstwa rolnego, które wytwarzało zdrową żywność, 
w tym przypadku produkty o znanym pochodzeniu, 
wytwarzane przy zastosowaniu niewielkich ilości 
nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. 
Nie bez znaczenia dla podtrzymywania działalności 
rolniczej (lub własności gospodarstwa) okazała się 
również możliwość dostępu do rolniczych świadczeń 
społecznych, stanowiących na ogół zabezpieczenie 
dla kobiet, które wychowując dzieci, prowadząc 
dom, a często również gospodarstwo, nie mogły pod-
jąć pracy zarobkowej poza rolnictwem. Dla części 
respondentów działalność rolnicza to swego rodzaju 
hobby i sposób na spędzanie wolnego czasu w kon-
takcie z przyrodą.

Zdaniem respondentów co trzecia znana im rodzi-
na górnicza posiadająca gospodarstwo rolne posiada-
ną ziemię wydzierżawiła lub ją odłoguje. Skala tego 

zjawiska obserwowanego wśród rodzin górniczych 
pokrywa się z obserwacjami dokonanymi odnośnie 
do gospodarstw powiatu wadowickiego dwa lata 
wcześniej [Wojewodzic i in. 2008]. O ile w przytacza-
nych powyżej badaniach trudności ze znalezieniem 
następcy, a w konsekwencji perspektywę zaniechania 
działalności rolniczej w najbliższych dziesięciu latach 
przewidywano w 50% gospodarstw powiatu wadowic-
kiego, to w przypadku rodzin górniczych posiadają-
cych gospodarstwa rolnicze w gminie Wieprz szacuje 
się, że udział gospodarstw o podobnych problemach 
będzie o kilka punktów procentowych niższy (tab. 4). 
O dziesięć punktów procentowych niższy będzie rów-
nież odsetek gospodarstw skłonnych sprzedać swoją 
ziemię.

Przyczyn lepszej (na co wskazują powyższe dane) 
sytuacji gospodarstw rolniczych prowadzonych przez 
rodziny górnicze niż pozostałych gospodarstw w tym 
terenie dopatrywać się można między innymi w:
  –  zmianowym systemie pracy w kopalniach węgla 

kamiennego, co daje możliwość wygospodarowa-
nia czasu na wsparcie osób pracujących w gospo-
darstwie,

  –  relatywnie wyższych dochodach, które w przeszło-
ści pozwalały na doinwestowanie gospodarstwa,

  –  uzyskaniu lub perspektywie uzyskania świad-
czeń emerytalnych w relatywnie młodym wieku 

Tabela 3. Funkcje gospodarstwa rolnego dla respondenta i jego rodziny

Wyszczególnienie

Powiązanie respondenta z kopalnią węgla kamiennego

czynny 
pracownik

emeryt, 
rencista górniczy razem

[% respondentów2]

Sposób na uzupełnianie dochodów 9,5 15,0 12,2

Miejsce pracy dla członków rodziny (pracy, w której można 
im pomagać)

9,5 0,0 4,9

Sposób na dostarczenie rodzinie zdrowej żywności 85,7 70,0 78,0

Sposób na ubezpieczenie społeczne (KRUS) 23,8 30,0 26,8

Lokata kapitału (majątek, który w przyszłości będzie można 
sprzedać i zarobić)

0,0 5,0 2,4

Zabezpieczenie dla rodziny na trudne czasy (gdyby nastały) 14,3 15,0 14,6

Kontynuacja tradycji rodzinnych 71,4 60,0 65,9

Hobby, sposób na przyjemne spędzanie wolnego czasu 
i kontakt z przyrodą

33,3 35,0 34,1

Inne 0,0 5,0 2,4

Źródło: badania własne

2 Respondent mógł wskazać maksymalnie 3 funkcje.
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(praca we własnym gospodarstwie nie jest ogra-
niczana żadnymi limitami, rolnik ustala zakres 
pracy, jaką wykona i nikt nie pyta go o to, ile 
zarobił poprzez swoją działalność rolniczą, mimo 
że pobiera świadczenia społeczne wypracowane 
w kopalni węgla kamiennego).

Podsumowanie

Zarówno górnictwo jak i rolnictwo bardzo mocno 
odczuły skutki transformacji systemowej i gospodar-
czej w Polsce. Pomimo trudnej sytuacji w obydwóch 
sektorach sytuacja dochodowa rodzin górniczych jest 
wciąż lepsza niż rodzin czerpiących dochody z innych 
źródeł. Proces upadku ekonomicznego małych gospo-
darstw Polski południowej nie ominął również gospo-
darstw rolniczych prowadzonych przez rodziny górni-
cze. Przeprowadzone obserwacje pozwalają postawić 
tezę, iż procesy upadku ekonomicznego w tych gospo-
darstwach następują wolniej m.in. ze względu na: 
stabilne źródło dochodów pozarolniczych, zmianowy 
system pracy oraz wcześniejsze uzyskiwanie praw do 
świadczeń społecznych.

Dochody z działalności rolniczej stanowią suple-
mentarne źródło dochodów dla rodzin górniczych 
z właścicielem gospodarstwa rolnego. Przejmowa-
nie gospodarstwa rolnego przez osoby podejmujące 
pracę na kopalni węgla kamiennego wynika przede 
wszystkim z kontynuowania tradycji rodzinnych, 
chęci zagospodarowania dotychczasowego dorobku 
rodziny i zapewnienia jej żywności o wysokich walo-
rach zdrowotnych.

Ograniczanie produkcji rolniczej w gospodar-
stwach prowadzonych przez aktywnych zawodowo 
górników może mieć charakter przejściowy i po uzy-
skaniu górniczych świadczeń emerytalnych znaczna 

część górników/właścicieli gospodarstw rolniczych 
podejmie próbę wznowienia działalności rolniczej.

Przeprowadzone badania wskazują, iż w perspek-
tywie kilkunastu lat ok. 40% rodzin górniczych, po-
siadających gospodarstwa rolnicze w gminie Wieprz 
zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, a co 
czwarte z może zdecydować się na sprzedaż ziemi 
rolniczej. Podejrzewać jednak należy, że dopóki będą 
w promieniu 40 km funkcjonowały zakłady wydoby-
cia węgla kamiennego, dopóty będzie na tym terenie 
popularny model rodziny rolniczo-górniczej wytwa-
rzającej w mniejszym bądź większym stopniu żyw-
ność na potrzeby własne.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 
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Tabela 4. Opinie respondentów na temat przyszłości gospodarstw innych rodzin górniczych

Wyszczególnienie

Odsetek gospodarstw rodzin górniczych, w których:

Gospodarstwa
[%]

Nie prowadzi się działalności rolniczej, a ziemia jest wydzierżawiona lub leży odłogiem 32,9

Utrzymuje się jeszcze bydło lub trzodę chlewną 33,4

Trudno będzie znaleźć następcę, który chętnie poprowadzi gospodarstwo 40,5

W perspektywie dziesięciu lat nie będzie się prowadziło żadnej działalności rolniczej poza 
przydomowym ogródkiem

43,9

W perspektywie dziesięciu lat sprzeda się ziemię rolniczą 24,6

Działalność rolnicza prowadzona jest dzięki uporowi ludzi starszych 30,7

Wzrośnie zainteresowanie działalnością rolniczą po przejściu górnika na emeryturę 33,4

Źródło: badania własne
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Siedliskami sensu lato obejmuje się obszary o jed-
nolitych lub zbliżonych warunkach glebowych, poro-
śnięte roślinnością, która swym wyglądem różni się 
od roślinności innych obszarów występujących w tej 
przestrzeni geograficznej, czyli w środowisku przy-
rodniczym. W odniesieniu do przytoczonej definicji 
za środowisko możemy uważać las, tereny trawiaste, 
uprawne lub też wodne.

W niniejszym opracowaniu ograniczymy się jed-
nak do omówienia fragmentacji siedlisk ekosystemów 
leśnych i jej szkodliwego oddziaływania na 
zwierzęta, które w danym siedlisku leśnym 
(czyli kompleksie leśnym) występują.

Obecnie, w dobie tak zwanej dominacji 
motoryzacyjnej, a szczególnie samochodowej 
drogi przystosowane do ruchu samochodo-
wego są nieodzowne. Przybywa ich też nie 
tylko wiele, ale i w szybkim tempie. Zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa oraz wysoki-
mi kosztami budowy powinny one być moż-
liwie proste i krótkie. Dlatego też prowadzi 
się je w taki sposób, żeby uniknąć rożnych 
zakrętów i wydłużania trasy. Najlepszym 
tego przykładem są autostrady, chociaż 
w przypadku innych dróg bywa podobnie. 
W związku z tym drogowe szlaki komunika-
cyjne dość często przechodzą przez komplek-
sy leśne, powodując ich fragmentację, czyli 
podział na mniejsze powierzchnie. Tego rodzaju frag-
mentacja siedliska – czyli kompleksu leśnego – ma 
fatalne następstwa dla zwierząt żyjących w danym 
kompleksie leśnym, ponieważ w krótkim czasie 
(10–20 lat), prowadzi do ich wymarcia. Najlepiej to 
widać przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, 
które rozdzielają kompleksy leśne. W celu zapobie-
żenia tragicznym w skutkach wypadkom drogowym 
i uśmiercaniu dzikich zwierząt drogi zaczęto ogra-
dzać siatką, żeby uniemożliwić wtargnięcie zwierząt 
na jezdnię.

Zdawało się, że problem został rozwiązany. Okaza-
ło się jednak, że nie tylko nie zmniejszyło to redukcji 
populacji zwierząt żyjących w danym kompleksie, ale 
nawet ją powiększało. Nastąpiła ekstynkcja, czyli 
wygaszanie, polegające na zanikaniu całych popu-
lacji zwierząt żyjących w siedliskach sfragmentowa-

Prof. dr hab. Ryszard Kostuch

Drogowa fragmentacja siedlisk 
powodem ekstynkcji zwierząt

nych drogowymi szlakami komunikacyjnymi,. Było 
to w głównej mierze następstwem chowu wsobnego, 
czyli kojarzenia się zwierząt w coraz bliższym pokre-
wieństwie. Normalnie w przyrodzie kojarzenie się 
zwierząt zachodzi pomiędzy osobnikami, które prze-
bywają w największym od siebie oddaleniu. Dla sko-
jarzenia się, czyli wymiany genów, zwierzęta wędru-
ją niekiedy daleko, gdyż to gwarantuje zachowanie 
mniejszego pokrewieństwa genetycznego. Jeżeli jed-
nak kompleks leśny zostanie podzielony drogowym 

szlakiem komunikacyjnym, to przemieszczanie się 
zwierząt na całym jego obszarze staje się niemoż-
liwe nawet wtedy, gdy nie ma przydrożnych sia-
tek, ponieważ zwierzęta rzadko kiedy przekraczają 
jezdnię. Kojarzenie następuje więc tylko wśród tych 
zwierząt, które znajdują się na sfragmentowanej czyli 
zmniejszonej powierzchni oraz w mniejszej popula-
cji zwierząt. Dochodzi wówczas do chowu wsobnego, 
czyli w pokrewieństwie, co ma fatalne następstwa 
dla potomstwa. Rodzi się ono z rozmaitymi wadami, 
ma mniejszą odporność na rozmaite choroby, a kon-
dycyjnie jest dużo słabsze. W konsekwencji jest ono 
znacznie częściej dziesiątkowane przez rozmaite cho-
roby. Jeżeli dodamy do tego, że w wyniku skojarzeń 
w pokrewieństwie rzadziej dochodzi do zapłodnienia 
i donoszenia ciąży, to nietrudno zrozumieć, dlaczego 
w populacjach zwierząt żyjących na zmniejszonych 
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przez fragmentację powierzchniach rozrodczość tak 
szybko się zmniejsza i dochodzi do ekstynkcji zwie-
rząt, czyli ich wyginięcia. Wiele na to przykładów 
pochodzi z krajów zachodnich, gdzie budowa auto-
strad fragmentujących siedliska, a szczególnie kom-
pleksy leśne, doprowadziła do wyginięcia populacji 
wielu gatunków zwierząt, a szczególnie tzw. zwie-
rzyny płowej. W kontekście powyższego nasuwa się 
pytanie, czy można na fragmentowanych drogowy-
mi szlakami komunikacyjnymi siedliskach, zapobiec 
ekstynkcji żyjących tam dzikich zwierząt? Odpowiedź 
jest twierdząca. Można, jeżeli stworzy się możliwość 
poruszania się zwierząt na całym kompleksie frag-
mentowanym drogami. Najlepszym przykładem tego 
może być Szwajcaria, gdzie pomimo przedzielania sie-
dlisk drogami i autostradami stan pogłowia zwierząt 
utrzymuje się nadal zadawalają cyna zadowalającym 
poziomie, zarówno pod względem liczebności jak też 
zdrowotności. Szwajcarzy rozwiązali ten problem, 
przejściami dla zwierząt, które umożliwiają porusza-
nie się zwierząt po całym kompleksie. Najczęściej są 
to przejścia ponad drogami, umożliwiające przecho-
dzenie zwierząt z jednej strony drogi na drugą.

Żeby zwierzęta zaczęły korzystać z przeznaczonych 
dla nich przejść drogowych muszą zostać spełnione 
następujące warunki:
 •    ich lokalizacja musi być niezwykle precyzyjna,
 •    szerokość przejść dla zwierząt musi być odpowied-

nio duża,
 •    przejścia muszą wyglądać całkowicie podobnie jak 

fragmentowane drogą kompleksy leśne,
 •    z przejścia nie mogą być widoczne światła jadą-

cych drogą samochodów.

Wymienione warunki są nieodzowne do tego, żeby 
spełniały one swoje zadanie. Lokalizacja przejść dla 
zwierząt powinna się znajdować w tych miejscach, 
gdzie zwierzęta przed budową drogi miały swoje duk-
ty, czyli ścieżki, którymi dochodziły do wodopoju, do 
paszy, miejsc kojarzenia itp. Zlokalizowanie przejść 
drogowych w innych miejscach jest bezcelowe, gdyż 
zwierzęta nie będą z nich korzystać. Dlatego przed 
budową przejścia drogowego dla zwierząt niezbędne 
są obserwacje, którymi ścieżkami zwierzęta się prze-
mieszczają po całym kompleksie. Dopiero gdy uda 
się to ustalić, to w miejscu, gdzie ścieżka wędrówki 
zwierząt została przecięta drogą, powinno się zloka-
lizować przejście. W Europie zachodniej i u nas przy 
budowie autostrad wykonano ich wiele. Niestety, 
z różnych względów nie spełniły swojego zadania. 
Empirycznie udało się ustalić, szczególnie w Szwajca-
rii, jakie powinny być drogowe przejścia dla zwierząt. 
Przede wszystkim muszą być odpowiednio szerokie. 
Ich szerokość nie powinna być mniejsza niż 40 m, 
a im są szersze to tym lepiej dla zwierząt. Wysokość 

powinna być przystosowana do wysokości terenu 
znajdującego się po obu stronach drogi. Jeżeli droga 
przechodzi przez tereny płaskie, to droga pod przej-
ściem powinna być poprowadzona wykopem, żeby 
przejście pozostawało na wysokości terenu. Samo 
przejście musi przybrać wygląd identyczny z otacza-
jącym kompleksem leśnym po obu stronach drogi: 
na przejściu powinny się znajdować te same gatunki 
drzew, które występują w przyległym do drogi lesie. 
Podobne też powinno być ich zagęszczenie. Dobrze by 
też było, gdyby rosnące na przejściu drzewa wiekowo 
były zbliżone do drzew rosnących w lesie. Nie zawsze 
jednak jest to możliwe, gdyż zgodnie z przysłowiem 
starych drzew się nie przesadza. Zagęszczenie drzew 
na przejściu powinno tak maskować przechodzące 
zwierzęta, żeby nie były one widoczne i czuły się 
bezpiecznie.

Przechodzące przez przejścia drogowe zwierzęta, 
nie powinny dostrzegać świateł przejeżdżających dro-
gą samochodów; jest to dla nich stresujące. Dlatego 
na krawędziach przejścia powinny być zainstalowane 
nieprzepuszczające światła ścianki, najlepiej drew-
niane. Muszą być one również zamaskowane roślin-
nością, najlepiej pnączami. Dla zachęcenia zwierząt 
do korzystania z przejścia, dobrze jest też wysiać 
tam smakowite dla nich rośliny np. trawiaste i mo-
tylkowate.

W taki sposób przygotowane przejścia drogowe dla 
zwierząt dają dopiero gwarancję, że zwierzęta będą 
z nich korzystać, a to powstrzyma ekstynkcję ich 
populacji.

Wiadomo, że budowa opisanych przejść drogowych 
na fragmentowanych siedliskach łączy się z wysokimi 
kosztami, ale to jedyny sposób zachowania wystar-
czających liczbowo populacji zwierząt, w odpowied-
niej kondycji i zdrowiu. Jestem głęboko przekonany, 
że gra jest w pełni warta tej świeczki, jaką są wysokie 
koszty budowy przejść drogowych dla dziko żyjących 
zwierząt, względem których mamy moralny obowią-
zek ochrony.

W przyspieszonym tempie buduje się w naszym 
kraju autostrady i drogi szybkiego ruchu. W licz-
nych miejscach będą one rozdzielały kompleksy leś-
ne. Przeciwdziałanie przyspieszonemu wymieraniu 
zwierząt żyjących na sfragmentownych obszarach 
wymaga budowy przejść zapewniających zwierzę-
tom możliwość poruszania się po całym kompleksie. 
Dla uniknięcia przy ich budowie błędów należałoby 
skorzystać z doświadczeń tych krajów, które wypra-
cowały najlepsze rozwiązania w tej dziedzinie.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Katedra Ekologicznych Podstaw 
Inżynierii Środowiska
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Wstęp

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, zwana potocznie usta-
wą OOŚ, jest obszernym aktem legislacyjnym, który 
integruje i częściowo zmienia wcześniejsze ustawy 
z zakresu inspekcji ochrony środowiska, ochrony 
zwierząt gospodarki leśnej, wodnej, planowania 
przestrzennego i szeregu innych zagadnień 
społeczno-środowiskowych, jakie występują na 
terenie naszego kraju. Ustawa ta zbliża krajo-
we regulacje prawne do wielu wcześniej ogło-
szonych dyrektyw wspólnotowych, dotyczących 
oceny wpływu niektórych planów i działań na 
środowisko, ochrony siedlisk przyrodniczych, 
sposobu ich kontroli, a w końcu publicznego 
dostępu do informacji na temat przedsięwzięć 
prośrodowiskowych, planów inwestycyjnych, 
czy też dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 
Szczegółowy zakres regulacji i wykaz zmie-
nionych aktów prawnych został zamieszczony 
w przypisach, zwłaszcza w pierwszych trzech 
działach omawianej ustawy. Należy podkreślić, 
że analizowana ustawa uwzględnienia wcze-
śniejsze zastrzeżenia Komisji Europejskiej, 
podnoszone w ramach wszczętych przeciwko nasze-
mu krajowi postępowań o naruszenie przepisów:
  •  Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerw-

ca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywiera-
nych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 
i prywatne na środowisko naturalne, zmienio-

Mgr Beata Domagała*, prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy**

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
w świetle Ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
Dz. U. Nr 199 poz. 1227  

CZĘŚĆ I*

nej dyrektywą Rady 97/11/WE i dyrektywą Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE,

  •  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/42/ WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko,

  •  Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory w części dotyczącej oceny 
oddziaływania na środowisko.

Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku 
ma za zadanie usprawnić procedury dotyczące ocen 
oddziaływania na środowisko poprzez ich uprosz-
czenie i skrócenie. Służą temu zmiany przepisów 
ustanawiających te procedury i powołanie nowych 
organów ochrony środowiska, którymi są: Generalny 

* Sygnalizujemy, że w kolejnym numerze ukaże się artykuł przedstawiający drogę postępowania – najczęściej samo-
rządów lokalnych – w wytyczaniu procedur przy tzw. ocenie oddziaływania na środowisko. W prezentowanym artykule 
Autorzy analizują głównie ustawę o „udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...” podkreślając, że korespon-
duje ona z wieloma dyrektywami Rady i Parlamentu Europejskiego.
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Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalni dyrek-
torzy ochrony środowiska.

Pierwszy z nich (w skrócie GDOŚ) podlega mini-
strowi właściwemu do spraw środowiska i odpowiada 
za pracę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
a pozostali, tj. regionalni dyrektorzy (zwani rdoś) pod-
legają Generalnemu Dyrektorowi i sami odpowiadają 
za pracę w regionach. Taki układ powinien sprzyjać 
zwiększonej efektywności w zakresie realizacji zadań, 
w tym lepszemu pozyskiwaniu środków z funduszy 
pomocowych Unii Europejskiej. Zgodnie z definicją 
zamieszczoną w punkcie 7 ustępu 1 artykułu 3 usta-
wy OOŚ przez pojęcie oceny oddziaływania na śro-
dowisko rozumie się postępowanie administracyjne 
w sprawie planowanego przedsięwzięcia, obejmujące 
w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu 
na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opi-
nii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału 
społeczeństwa w postępowaniu. Warto podkreślić, 
że niezależnie od tego, czy przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, czy 
fakultatywne jej przebieg będzie zawsze taki sam. 
Jak wynika z przytoczonej definicji, można wyróżnić 
trzy podstawowe elementy tego postępowania: spo-
rządzenie i analizę raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko, konsultacje ze społeczeństwem (udział spo-
łeczeństwa), a także z właściwymi organami admini-
stracji (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 
i organem inspekcji sanitarnej).

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja 
procedur poszczególnych rodzajów ocen oddziaływa-
nia na środowisko, wraz ze wskazaniem schematów 
postępowania i przedstawienie kluczowych kompe-
tencji organów dyrekcji ochrony środowiska wynika-
jących z ustawy OOŚ.

1. Konstrukcja ustawy OOŚ

Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko składa się ze 174 artykułów zgrupowanych 
w VIII zasadniczych działach. Każdy dział z kolei jest 
podzielony na zatytułowane rozdziały, co umożliwia 
szybkie wyszukanie treści interesujących czytelni-
ka. W celu przybliżenia całej tak objętościowo dużej 
ustawy, uważamy za właściwe dokonania jej synte-
tycznego przeglądu.

Dział I o brzmieniu przepisy ogólne składa się 
z 2 rozdziałów (1–7 art.), w których właśnie podano 
przepisy ogólne, zwracając szczególną w nich uwagę 
na zakres obowiązywania ustawy (rozdział 1.) oraz 
użyte definicje i zasady ogólne (rozdział 2.). Dzięki 

temu użytkownik ustawy może jednoznacznie usta-
lić, co ustawodawca rozumie, używając danego ter-
minu.

Dział II zatytułowany udostępnianie informacji 
o środowisku i jego ochronie składa się z 4 roz-
działów (8–28 art.) informujących o sposobie udo-
stępniania danych o środowisku i jego ochronie. 
Rozdział 1. zawiera informacje ogólne; podaje m.in., 
jakie elementy środowiska organy administracyjne 
są zobowiązane udostępniać społeczeństwu. Nato-
miast w rozdziale 2. wyszczególnione są przypadki, 
gdy wspomniane służby administracyjne mogą lub 
nawet muszą odmówić udostępnienia takich informa-
cji, gdyż wynika to m.in. z tajemnicy statystycznej, 
praw przemysłowych lub szeroko rozumianych praw 
autorskich. W rozdziale 3. z kolei zestawiono doku-
menty dotyczące publicznie dostępnych wykazów 
oraz upowszechnień, które można otrzymać drogą 
elektroniczną. Wśród nich, obok opinii, wniosków, 
prognoz, projektów itp. mieszczą się również infor-
macje dotyczące decyzji odmownych. Ostatni, tj. 4. 
rozdział, odnosi się do opłat za udostępniane dane. 
W art. 26 podkreśla się, że wyszukiwanie i przeglą-
danie w siedzibie organu jest bezpłatne, a tylko za 
kopiowanie lub przekształcanie danych pobierane są 
stosowne opłaty. Ich wysokość została określona na 
poziomie tzw. górnej jednostkowej stawki. Przyjęto 
jednak zasadę, że bez względu na formę przygotowa-
nia informacji koszty ich przygotowania muszą być 
uzasadnione i nie mogą stanowić bariery w dostępie 
do informacji.

Dział III zatytułowany udział społeczeństwa 
w ochronie środowiska obejmuje, podobnie jak po-
przedni, również 4 rozdziały (29–45 art.). Pierwszy 
grupuje przepisy ogólne mówiące o prawach każde-
go obywatela w zakresie składania uwag i wniosków 
w ramach przygotowywanych lub toczących się postę-
powań dotyczących ochrony środowiska. Rozdział 2. 
prezentuje (w artykułach 33–38) sposób komuniko-
wania się i sposób włączania społeczeństwa w podej-
mowanie decyzji. Podane są też terminy oraz sposób 
i miejsce składania wniosków, a także wymagane nie-
zbędne załączniki przy ich składaniu. W rozdziale 
tym podkreśla się, że wydana decyzja ma charakter 
publiczny i każdy zainteresowany może się zapoznać 
z jej treścią. Rozdział 3. omawia udział społeczeństwa 
w opracowywaniu dokumentów; wylicza uprawnie-
nia obywateli dotyczące informacji o opracowywanym 
projekcie, możliwości zapoznania się z nim, a także 
możliwości składania wniosków i uwag, zarówno 
w formie pisemnej i ustnej oraz drogą elektroniczną. 
Zapisy zamieszczone w tym rozdziale zobowiązują 
organ opracowujący dokumentacje do rozpatrzenia 
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wniosków wypływających od społeczeństwa. Jest on 
też zobligowany do poinformowania, w jakim stop-
niu zostały one uwzględnione w końcowym opraco-
waniu lub ewentualnie dlaczego pominięte. Kolejny, 
tj. 4. rozdział omawia uprawnienia organizacji eko-
logicznych. Organizacjom tym (zgodnie z ich zapi-
sami statutowymi) przysługuje prawo wniesienia 
odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wy-
magającym udziału społeczeństwa. Odwołanie takie 
jest równocześnie zgłoszeniem chęci uczestnictwa 
w postępowaniu na prawach strony. Organizacje te, 
podobnie zresztą jak pomocnicze jednostki samorzą-
du gminnego, straż pożarna czy związki zawodowe, 
mogą współdziałać w ochronie środowiska z władza-
mi administracyjnymi. W tym zakresie mogą też ze 
strony tych władz administracyjnych liczyć na pomoc 
wzmacniającą takie działania.

DZIAŁ IV o nazwie strategiczna ocena oddziały-
wania na środowisko składa się z 3 rozdziałów (46–
58 art.), w których podano kolejno wymogi dotyczą-
ce dokumentów przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko (rozdział 1.), prognozy 
oddziaływania na środowisko (rozdział 2.), a także 
sposób opiniowania, udział społeczeństwa i przyjęcie 
dokumentu (rozdział 3.).

DZIAŁ V o brzmieniu: ocena oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natu-
ra 2000 tworzy 5 rozdziałów (59–103 art.) dotyczą-
cych określonych przedsięwzięć wymagających oceny 
(rozdział 1.), sposobu raportowania o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, a także opisu ele-
mentów przyrodniczych (rozdział 2.), decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego 
przedsięwzięcia (rozdział 3.), konieczności powtór-
nego przeprowadzenia oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko (rozdział 4.) oraz oddziały-
wania danego przedsięwzięcia na obszary określone 
jako Natura 2000 (rozdział 5.). Zagadnienia te w po-
łączeniu z poprzednim działem będą szczegółowiej 
omawiane w dalszej części niniejszej publikacji.

DZIAŁ VI, którego tytuł brzmi postępowanie 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko, składa się z 4 rozdziałów (104–120 art.) 
zawierających przepisy ogólne dotyczące tych obsza-
rów (rozdział 1.), sposobu postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania pochodzącego z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przed-
sięwzięć (rozdział 2.), sposobu postępowania w spra-
wie transgranicznego oddziaływania pochodzącego 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 
projektów polityk, strategii, planów i programów 
(rozdział 3.), a także postępowania w przypadku 

oddziaływania pochodzącego z zagranicy (rozdział 4.). 
Przepisy i informacje podane w opisywanym dziale 
są cenną wskazówką mówiącą o zasadach postępo-
wania w obszarach przygranicznych, zarówno wystę-
pujących po stronie naszego kraju, jak też w obrębie 
obszarów transgranicznych państw ościennych.

DZIAŁ VII o nazwie Generalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony 
środowiska obejmuje 4 rozdziały (121–136 art.), 
informujące kolejno o przepisach ogólnych i umiej-
scowieniu generalnego Dyrektora i dyrektorów 
regionalnych w hierarchii powiązań administracyj-
nych (rozdział 1.), sposobie powoływania Dyrektora 
Generalnego oraz zadania, jakie mu są przypisane 
(rozdział 2.), sposobie powoływania regionalnych 
dyrektorów i warunków, jakie muszą spełniać, chcąc 
się ubiegać o to stanowisko, łącznie z kierunkiem 
ukończonych studiów (rozdział 3.), a w końcu spo-
sobie powoływania i odwoływania Krajowej i regio-
nalnych komisji do spraw oceny oddziaływania na 
środowisko oraz pokrywania wydatków związanych 
z ich funkcjonowaniem (rozdział 4.).

DZIAŁ VIII zawierający zmiany w przepisach 
obowiązujących, przepisach przejściowych oraz 
końcowych składa się z 2 obszernych rozdziałów 
(137–174 art.). Rozdział 1. podaje zmiany w prze-
pisach obowiązujących, tj. w ustawie o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (art. 137), w ustawie o lasach 
(art. 138), w ustawie Prawo geologiczne i górnicze 
(art. 139), w ustawie Prawo budowlane (art. 140), 
w ustawie o ochronie zwierząt (art. 141), w ustawie 
o działach administracji rządowej (art. 142), w usta-
wie o administracji rządowej w województwie (art. 
143), w ustawie Prawo ochrony środowiska (art. 144), 
w ustawie o odpadach (art. 145), w ustawie Prawo 
wodne (art. 146), w ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (art. 147), w ustawie 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (art. 148), 
w ustawie o krajowym systemie ekozarządzania 
i audytu (art. 149), w ustawie o ochronie przyrody 
(art. 150), w ustawie o handlu uprawnieniami do 
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 
substancji (art. 151), a w końcu w ustawie o zapo-
bieganiu szkodom w środowisku oraz ich naprawie 
(art. 152). Wszystkie przytoczone ustawy zawierają 
pod wyżej cytowanymi numerami artykułów odnie-
sienia (rok ogłoszenia, nr Dziennika Ustaw, pozy-
cja ustawy) ułatwiające ich odszukanie w zbiorach 
aktów legislacyjnych. Rozdział 2. zawiera natomiast 
przepisy przejściowe i końcowe. Mieszczą się tu prze-
pisy dotyczące podejścia do spraw wszczętych przed 
wejściem omawianej ustawy i niezakończonych osta-
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teczną decyzją. W tym rozdziale znajdują się rów-
nież niektóre decyzje instytucjonalne, mówiące np. 
o przekształceniu podstaw powołania wojewódzkiej 
rady ochrony przyrody na regionalną radę ochrony 
przyrody (art. 159). Natomiast członkowie jej pozo-
stają w składzie i pełnią swoje funkcje do końca 
kadencji. Podobnie przedstawiają się zmiany w obrę-
bie Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania 
na Środowisko. Przepisy podają tutaj zasady prze-
kazywania sobie dokumentów toczących się spraw 
w postępowaniach administracyjnych (art. 160, 
161), a także zasady dotyczące ogłoszenia i termi-
nów wszystkich informacji, które powinno znać spo-
łeczeństwo i bezpośrednio zainteresowani pracowni-
cy. W omawianym rozdziale podane są również decy-
zje prawno-własnościowe w odniesieniu do mienia 
ruchomego, które nieodpłatnie przechodzi w trwały 
zarząd właściwych regionalnych dyrektorów ochrony 
środowiska.

2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko

Zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 
zostały zawarte w dziale V ustawy oraz w rozporzą-
dzeniu w sprawie podziału przedsięwzięć. Częściowo 
określają je też przepisy zawarte w rozdziale 2. działu 
I tej ustawy, a także ogólnie obowiązujące regulacje 
kodeksu administracyjnego. Określają je też niektó-
re przepisy zamieszczone w wyżej cytowanych usta-
wach, np. Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, 
ustawa o ochronie przyrody czy ustawy o prawie bu-
dowlanym.

Dokonania oceny oddziaływania na środowisko 
będą wymagały wszystkie działania znacząco mu 
zagrażające. Ustawa dzieli je na dwie grupy;
  •  planowane przedsięwzięcia mogące zawsze zna-

cząco oddziaływać na środowisko,
  •  planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko.

Poza planowanymi przedsięwzięciami mogącymi 
znacząco oddziaływać na środowisko przepisy usta-
wy OOŚ odnoszą się także do inwestycji, które nie 
są wymienione w rozporządzeniu w sprawie podzia-
łu przedsięwzięć, ale mogą znacząco oddziaływać na 
obszar Natura 2000, a jednocześnie nie są bezpo-
średnio związane z jego ochroną lub z niej nie wy-
nikają. Będą one wymagały przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000, gdy właści-
wy organ stwierdzi taki obowiązek. Jak wcześniej 
wspominaliśmy, ocena oddziaływania na środowisko 
może być przeprowadzona dwukrotnie. Pierwszy raz 

w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i postępowaniu 
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz 
o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. 
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko może 
mieć miejsce, gdy:
  •  organ wydający stosowną decyzję stwierdzi taką 

potrzebę,
  •  wniesie o to podmiot planujący realizację przed-

sięwzięcia,
  •  organ właściwy do wydania pozwolenia na budo-

wę (lub innych decyzji budowlanych, np. drogo-
wych) stwierdzi, że we wniosku o ich wydanie 
dokonano zmian w stosunku do wymagań okre-
ślonych w decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach.

Do przeprowadzenia pierwszej oceny oddziaływania 
na środowisko właściwy będzie organ administracji, 
w którego gestii leży wydawanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, za drugą ocenę będzie odpo-
wiadał regionalny dyrektor ochrony  środowiska.

Nieco inne reguły obowiązują w przypadku oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000, gdyż prze-
prowadza się ją w ramach wydawania każdej decy-
zji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przed-
sięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na ten 
obszar. Konieczność w tym względzie stwierdza 
regionalny dyrektor ochrony środowiska i nakaz ten 
obowiązuje nawet w przypadku oddziaływania nie-
związanego bezpośrednio z ochroną tego obszaru.

Niezależnie od momentu przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko i od jej przedmiotu 
obowiązują takie same zasady udziału stron postę-
powania. Ich ustalenie odbywa się na zasadach okre-
ślonych w Kpa.

2.1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko w ramach decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach musi 
zostać wydana przed uzyskaniem następujących 
postanowień administracyjnych:
  •  decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego, o pozwoleniu na wzno-
wienie robót, wydawanych na podstawie ustawy 
o prawie budowlanym,

  •  decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądro-
wych, wydawanej na podstawie ustawy o prawie 
budowlanym,

  •  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, wydawanej na podstawie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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Dla każdego przedsięwzięcia tylko raz ustala się uwa-
runkowania środowiskowe (chyba, że wydana wcze-
śniej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
straci ważność). Jedna prawidłowo wydana decy-
zja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna 
wystarczyć do przeprowadzenia poprawnej oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeżeli przed-
sięwzięcie, dla którego ustalono już uwarunkowania 
środowiskowe lub wydano decyzje inwestycyjne nie-

zbędne do jego realizacji, może znacząco negatywnie 
oddziaływać na obszar Natura 2000, wyznaczony po 
dniu wydania tych decyzji, uprawniony podmiot musi 
w ciągu roku od dnia jego wyznaczenia złożyć wnio-
sek o wydanie nowej (dodatkowej) decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływa-
nia na obszar Natura 2000.

2.2. Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach wszczyna się zwykle na 
wniosek podmiotu planującego realizację przedsię-
wzięcia. Wyjątkiem jest działalność polegająca na 
scalaniu lub wymianie gruntów. Wówczas procedura 
zostanie wszczęta z urzędu.

Organami administracji, do których trafi więk-
szość wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, będą wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci miast. Jedynie w przypadku dróg, linii 
kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów 
naftowych, substancji chemicznych lub gazu, a także 
sztucznych zbiorników wodnych, które będą przedsię-
wzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, organem właściwym do ustalenia 
uwarunkowań środowiskowych będzie regionalny 

  •  koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie 
złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, 
na bezzbiornikowe magazynowanie substancji 
oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym 
w podziemnych wyrobiskach górniczych, wyda-
wanych na podstawie ustawy o prawie geologicz-
nym i górniczym,

  •  decyzji określającej szczegółowe warunki wydoby-
wania kopaliny, wydawanej na podstawie ustawy 
o prawie geologicznym i górniczym,

  •  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 
urządzeń wodnych, wydawanego na podsta-
wie ustawy o prawie wodnym,

  •  decyzji ustalającej warunki prowadzenia ro-
bót polegających na regulacji wód oraz bu-
dowie wałów przeciwpowodziowych, a także 
robót melioracyjnych, odwodnień budowla-
nych oraz innych robót ziemnych zmieniają-
cych stosunki wodne na terenach o szczegól-
nych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza 
na tych, na których znajdują się skupienia 
roślinności o szczególnym znaczeniu z przy-
rodniczego punktu widzenia, terenach o wa-
lorach krajobrazowych i ekologicznych, ob-
szarach masowych lęgów ptactwa, występo-
wania skupień gatunków chronionych oraz 
tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc ma-
sowej migracji ryb oraz innych organizmów wod-
nych, wydawanej na podstawie przepisów ustawy 
o ochronie przyrody,

  •  decyzji zatwierdzającej projekt scalania lub wy-
miany gruntów, wydawanej na podstawie ustawy 
o scalaniu i wymianie gruntów,

  •  decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, wydawa-
nej na podstawie ustawy o lasach,

  •  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej, wydawanej na podstawie ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (tzw. spec-
ustawy),

  •  decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wy-
dawanej na podstawie ustawy o transporcie ko-
lejowym,

  •  decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, wyda-
wanej na podstawie ustawy o autostradach płat-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,

  •  decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 
2012, wydawanej na podstawie ustawy o przygo-
towaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012,

  •  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego, wydawa-
nej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
lotnisk użytku publicznego.
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dyrektor ochrony środowiska. Będzie się on również 
zajmował sprawami przedsięwzięć realizowanych 
na terenach zamkniętych i na obszarach morskich, 
a także zmiany lasu niestanowiącego własności skar-
bu państwa na użytek rolny oraz przedsięwzięć pole-
gających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska 
użytku publicznego.

Przepisy ustawy OOŚ nie precyzują ani zakre-
su, ani formy wniosku o wydanie decyzji artykułu 
63 Kpa. Często jednakże nie da się wyłącznie na pod-
stawie wniosku zdecydować, jakie uwarunkowania 
będą istotne przy jego realizacji i eksploatacji, dlatego 
potrzebne będą określone załączniki. Przy planowa-
niu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia-
ływać na środowisko, kluczowym dokumentem sta-
nie się z reguły raport o oddziaływaniu przed sięwzię-
cia na środowisko. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy 
w przypadku takich przedsięwzięć inwestor wystą-
pi o ustalenie zakresu raportu (wówczas do podania 
dołączona zostanie karta informacyjna przedsię-
wzięcia).

Karta informacyjna przedsięwzięcia będzie z kolei 
podstawowym załącznikiem dla planowanych przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko. Ponadto należy zawsze dołączyć 
dwa dokumenty:
  •  poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy 

ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, 
na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, 
oraz obszar jego oddziaływania. Wyjątkiem będą 
tu przedsięwzięcia wymagające wydania koncesji 
geologicznej lub decyzji określającej szczegółowe 
warunki wydobycia kopaliny, prowadzone w gra-
nicach przestrzeni niestanowiącej części składo-
wej nieruchomości gruntowej – dla nich, zamiast 
mapy ewidencyjnej, załącza się mapę sytuacyjno-
wysokościową,

  •  wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidy-
wany teren, na którym będzie realizowane przed-
sięwzięcie, oraz obszar jego oddziaływania.

Ostatnim dokumentem – dołączanym do wniosku 
jedynie w przypadku, gdy decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor 
ochrony środowiska – będzie wypis i wyrys z miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
jeżeli został on uchwalony. Natomiast jeśli planu 
nie uchwalono, wnioskodawca powinien przedłożyć 
informację o jego braku.

W przypadku braków formalnych – dotyczących 
niezbędnych elementów wniosku, uzupełnienie po-
winno nastąpić jeszcze przed wszczęciem postępo-
wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Uzupełnianie braków meryto-
rycznych, może nastąpić na każdym etapie postępo-

wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

2.3. Kwalifikowanie przedsięwzięcia 
do przeprowadzenia lub zaniechania 
procedury OOŚ (Screening)

W przypadku planowanych przedsięwzięć, mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
wydaniu decyzji z definicji będzie towarzyszyła oce-
na oddziaływania na środowisko. Inaczej jest przy 
planowanych przedsięwzięciach mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, gdzie 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko 
może się okazać niekonieczne, a decyzja o jej prze-
prowadzeniu będzie podejmowana indywidualnie. 
Temu elementowi procedury, zmierzającej do wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(po angielsku nazywanego screeningiem), ze wzglę-
du na jego specyfikę należy się odrębny komentarz. 
W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych 
w §3. rozporządzenia w sprawie podziału przedsię-
wzięć o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na 
środowisko rozstrzyga organ administracji wyda-
jący decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Organ właściwy do ewentualnego nałożenia obo-
wiązku przeprowadzenia oceny musi – poza stwo-
rzeniem indywidualnej analizy – zasięgnąć jeszcze 
opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli ta 
stwierdzi potrzebę przeprowadzenia oceny oddziały-
wania na środowisko, powinna jednocześnie wskazać 
w swojej opinii zakres raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, kierując się instrukcją określoną w ustę-
pie 2 artykułu 68 ustawy OOŚ. Zarówno regionalny 
dyrektor ochrony środowiska, jak i inspekcja sani-
tarna mają 14 dni (liczonych od otrzymania wniosku 
o opinię) na wyrażenie swoich stanowisk. Niewydanie 
opinii przez ten drugi organ traktuje się jako brak 
zastrzeżeń. Opinie powinny zostać wydane w drodze 
postanowienia na podstawie artykułu 123 Kpa. Na 
to postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie. 
Żądanie bądź rezygnacja z oceny oddziaływania na 
środowisko powinna zostać uzasadniona.

Przygotowane opinie o obowiązku przeprowadze-
nia oceny oddziaływania na środowisko bądź braku 
takiego obowiązku przekazuje się organowi właści-
wemu do wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach.

Organ administracji prowadzący postępowanie, 
który otrzymał obie opinie i dokonał analizy do-
kumentacji, rozstrzyga o ewentualnym obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
w drodze postanowienia.
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Postanowienie powinno zostać wydane w ciągu 30 
dni od daty wszczęcia postępowania w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podpisane rozstrzygnięcie należy przekazać stro-
nom postępowania, które muszą w nim znaleźć 
pouczenie o trybie wnoszenia zażaleń.

2.4. Określanie treści i zakresu informacji 
zgodnie z procedurą OOŚ (Scoping)

Opisany powyżej obowiązek ustalania potrzeby prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie 
dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko. W ich przypadku przewi-
dziano jedynie możliwość ustalenia zakresu rapor-
tu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
a jego przebieg będzie przypominał proces kwalifika-
cji (screeningu).

Określanie zakresu raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko jest przeprowadzane na wniosek przedsiębiorcy, 
który dołącza kartę informacyjną przedsięwzięcia 
(zamiast raportu) wraz z prośbą do wniosku o wy-
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Następnie organ prowadzący postępowanie o wy-
danie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przed podjęciem rozstrzygnięcia o zakresie raportu 
zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Organy opiniujące zakres raportu powinny odnieść 
się do wymagań przepisu zawartego w ustępie 2 ar-
tykułu 68 i w artykule 66 ustawy OOŚ. Dodatkowo 
w omawianych tu opiniach może się znaleźć wska-
zanie zakresu i metody badań podejmowanych na 
potrzeby przygotowania raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.

Zarówno regionalny dyrektor ochrony środowiska, 
jak i inspekcja sanitarna mają 14 dni (liczonych od 
otrzymania wniosku o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach i karty informacyjnej przedsię-
wzięcia) na wyrażenie swoich stanowisk. Niewy-
danie opinii w terminie przez inspekcję sanitarną 
traktuje się jako brak zastrzeżeń. Opinie powinny 
zostać wydane w drodze postanowienia na podsta-
wie artykułu 123 Kpa, na które nie przysługuje zaża-
lenie.

Opinie o zakresie raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko przekazuje się organowi 
właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, który na ich podstawie wydaje 
odpowiednie postanowienie.

Organ administracji prowadzący postępowanie, 
który otrzymał obie opinie i dokonał analizy wniosku 
i karty informacyjnej przedsięwzięcia, określa zakres 

raportu w drodze postanowienia. Kieruje się przy tym 
przesłankami określonymi w ustępach 1 i 2 artykułu 
68 ustawy OOŚ, tzn. lokalizacją, charakterem i skalą 
oddziaływań, a także stanem wiedzy, techniki i meto-
dologii oraz dostępności danych.

Postanowienie o zakresie raportu powinno zostać 
wydane w ciągu 30 dni od daty wszczęcia postępo-
wania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Na koniec postanowienie nale-
ży przekazać stronom postępowania, przy czym nie 
przysługuje na nie zażalenie.

Po określeniu zakresu raportu organ administracji 
właściwy do przeprowadzenia postępowania w spra-
wie wydania decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach wydaje na podstawie ustępu 4 artykułu 69 
ustawy OOŚ postanowienie o jego zawieszeniu do 
czasu uzupełnienia wniosku (przedłożenia gotowego 
raportu). W stosunku do postanowienia o zawiesze-
niu procedury przysługuje zażalenie.

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko

Zadaniem raportu jest określenie oddziaływania pla-
nowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych 
przez inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projekto-
wych, technologicznych, technicznych i organizacyj-
nych. Od liczby szczegółów, wiarygodności i jakości 
zawartych w nim danych będzie zależał przebieg 
oceny oddziaływania na środowisko, rodzaj rozstrzy-
gnięcia oraz zakres, rodzaj i charakter zidentyfikowa-
nych oraz nałożonych na inwestora warunków środo-
wiskowych. Raport o oddziaływaniu na środowisko 
powinien zawierać elementy wymienione w artykule 
66 ustawy OOŚ, a mianowicie:
  •  opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczegól-

ności jego charakterystykę oraz warunki użyt-
kowania terenu w trakcie budowy i eksploatacji 
lub użytkowania, cechy procesów produkcyjnych, 
a także przewidywane rodzaje i ilości zanieczysz-
czeń,

  •  opis elementów przyrodniczych objętych zakre-
sem oddziaływania, w tym elementów środowiska 
objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody,

  •  opis zabytków objętych ochroną, istniejących 
w sąsiedztwie przedsięwzięcia lub obszarze jego 
oddziaływania,

  •  opis przewidywanych skutków dla środowiska 
w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,

  •  opis analizowanych wariantów, w tym wariantu 
proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjo-
nalnej alternatywy, a także wariantu najkorzyst-
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niejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem 
ich wyboru,

  •  opis oddziaływania na środowisko analizowa-
nych wariantów z uwzględnieniem wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej i transgraniczne-
go oddziaływania na środowisko,

  •  uzasadnienie proponowanego przez wnioskodaw-
cę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania 
na środowisko (jego elementy oraz dobra mate-
rialne, zabytki i krajobraz kulturowy, a także 
powiązania między nimi),

  •  opis zastosowanych metod prognozowania oddzia-
ływań planowanego przedsięwzięcia na środowi-
sko wraz z ich opisem uwzględniającym oddzia-
ływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, sku-
mulowane, krótko-, średnio-, długoterminowe, 
stałe i chwilowe, wynikające z istnienia przedsię-
wzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska 
i  emisji,

  •  opis przewidywanych działań zapobiegających, 
ograniczających lub kompensujących negatywne 
oddziaływania na środowisko, w tym również na 
obszary Natura 2000,

  •  założenia do ratowniczych badań zabytków i pro-
gramu zabezpieczenia zabytków oraz ochrony 
krajobrazu kulturowego, a także analizę i ocenę 
możliwych zagrożeń oraz szkód dla zabytków 
objętych ochroną prawną – jedynie w przypadku 
dróg publicznych zaliczonych do kategorii przed-
sięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środo-
wisko,

  •  porównanie proponowanej technologii z najlep-
szymi dostępnymi technikami BAT (best avail-

able technique) – jeżeli przedsięwzięcie jest zwią-
zane z użyciem instalacji wymagających uzyska-
nia pozwolenia zintegrowanego,

  •  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia 
konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczone-
go użytkowania, wraz z określeniem granic ewen-
tualnego obszaru, ograniczeń w zakresie przezna-
czenia terenu i wymagań technicznych dotyczą-
cych obiektów budowlanych oraz sposobów korzy-
stania z nich – wymóg ten nie dotyczy budowy 
dróg krajowych,

  •  analizę potencjalnych konfliktów społecznych,
  •  przedstawienie propozycji monitoringu oddzia-

ływania planowanego przedsięwzięcia na środo-
wisko w trakcie jego realizacji i funkcjonowania, 
w tym również na obszary Natura 2000,

  •  wskazanie trudności wynikających z niedostat-
ków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Mimo dość sztywnego zakresu raportów określone-
go w przepisach dopuszczalna jest pewna dowolność 
przy ich sporządzaniu, zwłaszcza jeśli chodzi o formę 

i szczegółowość prezentowanych w nich informacji. 
Sporządzenie raportu nie wymaga szczególnych 
uprawnień; nie oznacza to, że raporty mają być spo-
rządzane przez niefachowców.

4. Udział społeczeństwa

Gotowy i złożony do urzędu raport umożliwia rozpo-
częcie konsultacji społecznych. Zapewnienie udziału 
społeczeństwa w tym postępowaniu jest obowiązkiem 
organu prowadzącego postępowanie w sprawie decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmio-
tem udziału społeczeństwa będzie wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 
z załącznikami, w szczególności z raportem o od-
działywaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także 
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny 
(dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziały-
wać na środowisko) lub postanowienie w sprawie za-
kresu raportu (dla przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko, jeśli zakres był 
określany), wraz z opiniami właściwych organów. 
Ponadto konsultacjom mogą podlegać uzgodnienie 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinia 
organu inspekcji sanitarnej, jeśli są dostępne w cza-
sie wyznaczonym na składanie uwag i wniosków.

Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko obwieszczenia o możli-
wości zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania 
zastrzeżeń powinny się pojawić po złożeniu wnio-
sku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach. W przypadku przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
postępowanie z udziałem społeczeństwa rozpocznie 
się po nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny 
i dostarczeniu do urzędu pełnego raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko. Niezależnie od rodzaju dzia-
łalności tam, gdzie będą prowadzone konsultacje spo-
łeczne, właściwy organ powiadamia opinię publiczną 
o wszczęciu postępowania zmierzającego do wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
o przedsięwzięciu, którego ma ona dotyczyć, o przy-
stąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania 
na środowisko wraz z ewentualną oceną transgra-
niczną, jak również o organach administracji włączo-
nych w ocenę. Dodatkowo w stosownym obwieszcze-
niu musi się znaleźć rodzaj instrukcji dla wszystkich 
zainteresowanych, obejmującej informacje o: możli-
wości zapoznania się z dokumentacją sprawy; miej-
scu, gdzie wyłożono ją do wglądu; możliwości skła-
dania uwag i wniosków oraz terminie (obejmującym 
21 dni), sposobie i miejscu ich składania; organie 
administracji, który będzie je rozpatrywał, a także 
o ewentualnym terminie i miejscu przeprowadzenia 
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rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa. Samo 
podanie do publicznej wiadomości przywołanych bli-
żej informacji powinno się odbywać na kilka sposo-
bów, a mianowicie poprzez:
  •  udostępnienie informacji organu właściwego w tej 

sprawie na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej (BIP),

  •  ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przy-
jęty w siedzibie organu,

  •  obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty 
w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Po podaniu tych informacji do wiadomości publicznej 
następuje właściwa część konsultacji społecznych, po-
legająca na zapoznawaniu się społeczeństwa z doku-
mentacją sprawy oraz składaniu uwag i wniosków. 
Uczestniczyć w niej może każdy zainteresowany. 
Wszystkie zastrzeżenia wniesione w ramach kon-
sultacji społecznych powinny być rozpatrzone przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach. Na skutek konsultacji społecznych organ admi-
nistracji prowadzący postępowanie może zażądać 
uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko o informacje w zakresie wskazanym przez opinię 
publiczną. Może także zastosować część postulatów 
przy określaniu środowiskowych warunków realizacji 
planowanego przedsięwzięcia.

Ostatnim elementem postępowania z udziałem 
społeczeństwa będzie obowiązek poinformowania 
opinii publicznej przez organ o wydanej decyzji i moż-
liwości zapoznania się z jej treścią.

5. Zakończenie

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. [Dz. U. Nr 199 
poz. 1227 z 7 listopada 2008 r.] o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie… jest niezmiernie 
ważnym aktem prawnym, który zbliża nasze ustawo-
dawstwo do wielu wcześniej ustanowionych dyrektyw 
Wspólnoty Europejskiej. Porządkuje też następujące 
podstawowe kwestie naszego życia społeczno – gospo-
darczego, obejmujące:
  •  sposób udostępniania społeczeństwu informacji 

o środowisku,
  •  sposób informowania społeczeństwa o ochronie 

środowiska,
  •  udział społeczeństwa w poprawie warunków swo-

jego otoczenia,
  •  relacje między działaniami człowieka a zmiana-

mi środowiskowymi w ujęciu opisowym i parame-
trycznym jako wymierna ocena oddziaływania na 
środowisko różnych projektowanych, realizowa-
nych lub funkcjonujących przedsięwzięć gospo-
darczych.

Zagadnienia te w niniejszej publikacji staraliśmy 
się przedstawić od strony obowiązujących zapisów 
ustawowych. Równocześnie, zdając sobie sprawę 
z obszerności jej treści i powiązań z wieloma inny-
mi ustawami, przedstawiony tekst traktujemy jako 
niezbędne wprowadzenie (CZĘŚĆ I) do omówienia 
całości problemu.

W CZĘŚĆI II natomiast, która ukaże się w kolej-
nym numerze Wsi i Doradztwa, chcielibyśmy skupić 
się na zagadnieniach bardziej praktycznych. Wśród 
nich znajdą się problemy związane z warunkami re-
alizacyjnymi danego przedsięwzięcia (opiniowanie 
i wydawanie uzgodnień), a także schematyczne drogi 
postępowania w konkretnych przypadkach zróżnico-
wanego stopnia oddziaływania danego przedsięwzię-
cia na środowisko. Kolejnym zagadnieniem będzie 
omówienie problemów prawno-środowiskowych po-
jawiających się w obrębie obszarów wyznaczonych 
jako Natura 2000, w kontekście oceny oddziaływa-
nia przedsięwzięć. W omówieniu tym przedstawiony 
zostanie również schemat ułatwiający zrozumienie 
zasad wydawania pozwolenia na budowę dla przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000.

Jeżeli zaś prezentowana problematyka wzbudzi 
wśród czytelników szersze zainteresowanie, to jeste-
śmy skłonni ją rozwijać na przykładzie konkretnych 
decyzji opartych na omawianej ustawie.

* Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Kielcach

** Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
w Falentach

Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie
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Irlandia to kraj wyspiarski, znajdujący się u zachod-
nich kresów kontynentu europejskiego, oblewany od 
zachodu chłodnymi wodami Oceanu Atlantyckiego, 
a od południa i wschodu kolejno przez morza Celtyckie 
i Irlandzkie. Jako wyspa długo pozostawał w izolacji 
od reszty kontynentu, dzięki czemu przez wiele stu-
leci przyroda pozostawała tu niezmieniona, a ludność 
zamieszkująca te tereny wykształciła bardzo cieka-
wą i nieco odmienną od terenów sąsiednich kulturę.

Linia brzegowa wyspy liczy ponad 3200 km długo-
ści i jest bardzo urozmaicona, zwłaszcza w zachodniej 
jej części. Morze, wkradając się w ląd od tysięcy lat, 
doprowadziło do wykształcenia pięknych wybrzeży, 
często opadających stromymi klifami wprost do zim-
nych wód Atlantyku. Dlatego też zachodnie i połu-
dniowo-zachodnie wybrzeże Irlandii, obejmujące ta-
kie hrabstwa jak np. Galway, Clare, Kerry czy Cork, 
są z całą pewnością warte odwiedzenia ze względu na 
piękno krajobrazów, jak również interesującą i nieco 
odmienną od polskiej florę roślin naczyniowych.

Deszcz – wierny towarzysz i nieodłączny 
element krajobrazu Zielonej Wyspy

Irlandia, a zwłaszcza zachodnia jej część znajduje się 
w strefie klimatycznej określanej jako umiarkowana, 
o odmianie wybitnie morskiej. Decyduje to o znacz-
nym złagodzeniu wysokich temperatur lata, ale także 
niskich temperatur podczas zim. Częste są zimy pra-
wie całkiem bezmroźne, jednak pomimo iż śnieg bywa 
rzadkością, jest także i sporą atrakcją. W całej stre-
fie umiarkowanej, w tym również na terenie Polski 
pogoda bywa zmienna, ze względu na napływ różnych 
mas powietrza z zachodu lub też wschodu. Jednakże 
zmienność pogody w pełni uwidacznia się właśnie 
w rejonie zajmowanym przez Irlandię, zwłaszcza zaś 
w jej zachodniej części bezpośrednio wystawionej na 
wpływ Oceanu Atlantyckiego. Tutaj opady deszczu 
notowane są praktycznie codziennie, a precyzyjniej: 
nawet kilkakrotnie w ciągu dnia; deszcz i słońce 
następuję szybko po sobie, a tęcza nie jest dla niko-
go zjawiskiem zaskakującym.

Dlatego też w strefie tej roślinność kształtują dwa 
znaczące czynniki – wysokość opadów i temperatu-
ra. W tej atlantyckiej części Europy, odznaczającej 
się długim i chłodnym latem, a także bardzo łagodną 
zimą, wiele gatunków roślin nie przechodzi zimowego 
okresu spoczynkowego. Podstawową, naturalną for-

macją roślinną, ze względu na dużą ilość opadów, są 
dla tej strefy lasy liściaste zrzucające liście na zimę. 
Właściwie należy użyć tutaj czasu przeszłego, jako 
że większość kompleksów leśnych wykarczowano, 
co spowodował niedostatek ziemi uprawnej przed 
tzw. Wielkim Głodem w XIX w. Dzisiejszy krajobraz 
Irlandii wygląda jak olbrzymie, pofalowane pastwi-
sko, przechodzące miejscami w łąki i wrzosowiska. 
Wszystko to pooddzielane jest dzikimi zaroślami 
i długimi rzędami specjalnie sadzonych tam drzew.

Zbiorowiska roślinne zachodniego 
wybrzeża Irlandii

Bardzo charakterystyczny element krajobrazu Szma-
ragdowej Wyspy – jak bywa czasami nazywana Irlan-
dia – stanowią wrzosowiska. Powstanie ich wiąże 
się z uprzednim odlesieniem, które doprowadziło do 
degradacji zbiorowisk lasów liściastych. Podobnie 
jak w przypadku makii, mówimy tu o wytworzeniu 
się wtórnych zbiorowisk roślinnych. Również ciągłe 
użytkowanie tych terenów pod intensywny wypas, 
głównie owiec, a także wypalanie w celu doraźnego 
użyźniania gleby, przyczyniło się do powstania zmie-
nionych krajobrazów roślinnych. Rozciągające się na 
ogromnych obszarach Irlandii wrzosowiska to forma-
cja krzewinkowa, w której dominującym elementem 
są przedstawiciele rodziny wrzosowatych (Ericace-

ae) jak wrzos (Calluna vulgaris) czy wrzosiec (Erica 

Mgr Kamila Musiał

Roślinność zachodniego wybrzeża Irlandii

Niezwykle malowniczy krajobraz Półwyspu Dingle 
w hrabstwie Kerry – tutaj ocean ciągle wdziera się w ląd 
(autorką wszystkich zdjęć jest Kamila Musiał)
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cinerea). W zachodniej części Irlandii wrzosowiska są 
szczególnie częste i rozpościerają się na wzgórzach 
w pobliżu wybrzeża, w miejscach uprzedniego wystę-
powania lasów liściastych. Gleba jest tu zazwyczaj 
uboga w substancje mineralne i płytka, powstająca 
bezpośrednio na skale. Sprawia to, że liczba gatun-
ków porastających te tereny jest zazwyczaj niewielka, 
lecz ich kolory są bardzo intensywne i często mocno 
ze sobą kontrastujące. Bardzo charakterystyczne są 
również formacje krzewiaste budowane przez kilka 
gatunków z rodzaju kolcolist (Ulex sp.). Zwłaszcza 
rozpowszechniony na zachodnim wybrzeżu jest Ulex 

gallii, wiecznie zielony krzew, należący do rodzi-
ny bobowatych (Fabaceae). Jest on rośliną rodzi-
mą także dla zachodniego wybrzeża innych krajów 
Europy, jak Wielkiej Brytanii, Francji czy Hiszpa-
nii. Gatunek ten preferuje kwaśne gleby, typowe dla 
wrzosowisk, więc często się go napotyka na wybrzeżu 
wraz z gatunkami wrzosu i wrzośca; kwitnie obficie 
późnym latem i wczesną jesienią, rozpościerając się 
niczym kolorowe kobierce. Wszystko to sprawia, że 
północna część Europy, często kojarząca się z szaro-
ścią i jednostajnością, jest w rzeczywistości niezwykle 
kolorowa i piękna.

Osobne zbiorowisko tworzy roślinność porastają-
ca skaliste wybrzeża Irlandii, w tym też zachodniej 
jej części. Wszędzie tam, gdzie krajobraz przyjmuje 
takie właśnie formy, można spotkać zawciąg nad-
morski (Armeria maritima). Gatunek ten, należący 
do rodziny zawciągowatych(Plumbaginaceae), wystę-
pujący także nad Bałtykiem. Tworzy on gęste maty 
lub poduchy traw podobnych do liści. W czasie lata 
rośliny te obfitują w różowe, pachnące kwiaty na dłu-
gich łodyżkach, które przekształcają scenerię wybrze-
ża w kolorowe łatki na tle szarości skał i kamieni. 
Wczesną jesienią kolor ten jest już nieco wypłowiały, 
ale poduchy zawciągu nadal przykuwają uwagę.

Bardzo ciekawym gatunkiem jest także mikoła-
jek nadmorski (Eryngium maritimum), należący do 

rodziny selerowatych (Apiaceae). Jest to jedna z tych 
roślin, które zasięg swój wiążą tylko z terenami roz-
pościerającymi się wzdłuż morza, występując wzdłuż 
wybrzeży Europy, Azji Mniejszej i Afryki Północnej. 
Gatunek ten występuje także wzdłuż wybrzeży Morza 
Bałtyckiego i zalicza się do flory obszaru Polski. Jest 
on na terenie naszego kraju dosyć rzadki, ustępujący, 
dlatego też objęto go ochroną gatunkową. Jako gatu-
nek ciepłolubny, mikołajek rośnie na nadmorskich 
luźnych wydmach o odczynie obojętnym. Mikołajek 
nadmorski ze względu na niebieskawą barwę i kol-
czasty, ostowaty wygląd jest jedyny w swoim rodzaju, 
w rzeczywistości niezwykle dekoracyjny, co niestety 
prowadzi do zanikania i zmniejszania się zasięgu tej 
rośliny, także i na terenie Zielonej Wyspy.

Kolejnym ciekawym gatunkiem porastającym ska-
liste urwiska jest burak zwyczajny (Beta vulgaris), 
należący do rodziny komosowatych (Chenopodiace-

ae). Często można go spotkać na plażach, blisko linii 
pływów. Dawniej jego trójkątne liście jedzono niekie-
dy jako szpinak. Faktycznie jest on dzikim krewnym 
takich roślin uprawnych jak burak czy szpinak.

Następną ważną grupą roślin zachodniego wybrze-
ża Irlandii są gatunki związane z obrzeżami dróg, 
niekiedy celowo wprowadzone przez człowieka. 
Gatunkiem nadającym szczególne piękno krajobra-
zowi zachodniego wybrzeża Irlandii jest montbrecja 
(Crocosmia x crocosmiiflora), należąca do rodziny 
kosaćcowatych (Iridaceae). Jest ona formą mieszań-
cową (co oznacza się literą x przy łacińskiej nazwie), 
dwóch gatunków rodzimych dla obszaru Południo-
wej Afryki, zwłaszcza państwa roślinnego określa-
nego jako Kraj Przylądkowy – Capensis. W Irlandii 
oprócz przydroży, porasta ona dziko ubogie gleby bli-
sko wybrzeży. Montbrecja jest bardzo łatwa do roz-
poznania, ponieważ już z daleka uwagę przykuwa jej 
piękna pomarańczowo-pastelowa barwa. Obfitość jej 
występowania sprawia, że trudno uwierzyć, iż poja-
wiła się tutaj dopiero na początku XX w.

Wrzosowisko w zachodniej części Irlandii z przedstawi-
cielami gatunków kolcolist i wrzosów

Zawciąg nadmorski (Armeria maritima). Wczesną jesienią 
kwiaty płowieją, tracą intensywnie różową barwę
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Kolejnym gatunkiem podobnie jak montbrecja na-
dającym koloryt zachodniemu wybrzeżu, także niero-
dzimym dla tego obszaru, jest fuksja (Fuchsia magel-

lanica). Pomimo, iż powiada się że jest ona teraz tak 
irlandzka jak słynne jeziora w pięknym hrabstwie Ker-
ry, zaczęto ją sadzić w tym rejonie dopiero w XIX w., 
jako roślinę wchodzącą w skład żywopłotów. Tak też 
jest do dzisiaj. Ta piękna roślina należąca do rodzi-
ny wiesiołkowatych (Onagraceae), pochodząca z Chi-
le i Argentyny, rzeczywiście stanowi ważny składnik 
budujący żywopłoty na całym zachodnim wybrzeżu.

W tej części kraju istotne i częste, także przy wszel-
kich ciągach komunikacyjnych są również takie ga-
tunki jak jeżyna (Rubus fruticosus) porastająca przy-
droża, a także obrzeża pastwisk, czy bluszcz (Hedera 

helix). Ten drugi to jedyny w Europie przedstawiciel 
tropikalnej rodziny araliowatych (Araliaceae). Jest 
to gatunek wiecznie zielonego pnącza, rodzimego dla 
Irlandii, jeden z niewielu kwitnących w tym rejonie 
jesienią. Pomimo iż ogromna część Irlandii pozosta-
je bezdrzewna w wyniku intensywnego karczowania 
w minionych stuleciach, w hrabstwie Kerry, zwłasz-
cza w okolicach jego turystycznej stolicy Killarney, 
zachowały się partie niższych górskich stoków pokry-
tych dziewiczym lasem, którego komponentem jest 
również bluszcz.

Warto wspomnieć jeszcze o jednej bardzo pięknej 
roślinie, na zachodnim wybrzeżu Irlandii, często ro-
snącej wzdłuż dróg: o naparstnicy purpurowaej (Digi-

talis purpurea), należącej do rodziny trędownikowa-
tych (Scrophulariaceae). Jest to roślina częsta w tym 
rejonie, w przeciwieństwie do obszaru Polski. Dlate-
go może budzić lekkie zdziwienie napotkana także 
w miastach, przy chodnikach, obok osiedli ludzkich.

Na terenie Irlandii olbrzymie obszary łąk i pa-
stwisk, a także sprzyjający klimat pozwalają na cało-
roczny wypas zwierząt: owiec i krów, co jest kluczowe 
dla gospodarki rolnej tych terenów. Właśnie to bogac-
two i wielość terenów łąkowych, a zwłaszcza pastwi-

skowych, nadało wyspie przydomek zielonej lub też 
szmaragdowej. Tak też wygląda z lotu ptaka (bądź 
też samolotu); jakże jest inna od polskich krajobra-
zów rolniczych złocących się latem od uprawianych 
zbóż. Z gatunków budujących łąki można wymienić 
występujące i w Polsce dwa gatunki koniczyny: białą 
(Trifolium repens) i czerwoną (T. pratense), a także 
groszek łąkowy (Lathyrus pratensis), czy wykę (Vicia 

sativa). Wszystkie te pospolicie rosnące na całym za-
chodnim wybrzeżu wyspy gatunki należą do rodziny 
bobowatych (Fabaceae).

Surowe piękno

Spoglądając na krajobraz zachodniego wybrzeża 
z dominującymi skałami i kamieniami, szybko można 
zrozumieć, jak skromnie musieli tutaj żyć mieszkań-
cy przez całe stulecia. Ciężko na takiej ziemi wyhodo-
wać jakiekolwiek rośliny użytkowe, poza może jedy-
nie ziemniakami; uprawa zbóż była i jest praktycznie 
niemożliwa. Dlatego też głód wypędził tysiące miesz-
kańców tych ziem do USA w poszukiwaniu chleba 
i lepszego życia. Emigracja ta nasiliła się zwłaszcza 
w czasie trwania zarazy ziemniaczanej, w połowie 
XIX w. Jej skutki (w ciągu kilku lat z rzędu znisz-
czyła plony ziemniaków) doprowadziły do powstania 
ogromnego deficytu żywności i bardzo wysokiej umie-
ralności populacji ludzkiej tych regionów z powodu 
permanentnego niedożywienia. I tak dzisiaj podzi-
wiane przez rzesze turystów surowe piękno przyrody, 
niegdyś spowodowało niekończącą się batalię o prze-
życie jej mieszkańców, w mało sprzyjającym klima-
cie, z codziennymi opadami deszczu, silnie wiejącymi 
wiatrami od oceanu i przy niedoborze pożywienia.

Jednakże roślinność zachodniego wybrzeża Irlandii 
jest niezwykle ciekawa i piękna, jakby natura starała 
się choć po części wynagrodzić mieszkańcom czasami 
ciężkie warunki życia. Obfituje ona w gatunki zwią-
zane z obszarami wrzosowisk, też torfowisk, poprze-
platanych płatami łąk i pastwisk a także skromnymi 
pasami zadrzewień. Wielość kolorów porastających ją 
gatunków, zwłaszcza w okresie późnego lata i wcze-
snej jesieni, a także otoczenie morza sprawia wraże-
nie obrazka z okresu impresjonizmu, pełnego paste-
lowych barw, jakże pozytywnego i wesołego.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Katedra Łąkarstwa
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Raba należy do rzek I rzędu, co znaczy, że jest bezpo-
średnim dopływem rzeki głównej, czyli takiej, która 
uchodzi bezpośrednio do morza. Jest nią Wisła, do 
której Raba wpada w pobliżu miejscowości Uście 
Solne jako prawostronny dopływ.

Źródła Raby znajdują się na zachodnich krańcach 
Gorców (780 m n.p.m.), skąd ich wody spływają do 
przełęczy Sieniawskiej, dając początek omawianej rze-
ce, której długość liczy blisko 132 km, a powierzchnia 
zlewni zajmuje 1537,1 km². Sieć hydrograficzna rzeki 
Raby jest stosunkowo gęsta, a największymi jej dopły-
wami są: Mszanka, Krzyworzeka i Stradomka. Raba 
przepływa przez 3 jednostki fizjograficzne: w swym 
górnym biegu przez tereny górskie, na które przypa-
da niemal 60 km biegu rzeki, przez tereny Pogórza 
Karpackiego (ok. 32 km) oraz przez tereny Kotliny 
Sandomierskiej (ok. 40 km). W związku z tym na zde-
cydowanie największym odcinku swej długości Raba 
ma charakter rzeki górskiej o spadkach wynoszących 
średnio dla odcinka gór 8,5‰ oraz 2,3‰ na odcinku 
Pogórza. O górskim charakterze rzeki na obszarach 
tych dwóch jednostek fizjograficznych – oprócz wymie-
nionych spadków, dużej chyżości przepływu, kamie-
nistości koryta i głębokości wąskich dolin – świadczy 
również nagłość wezbrań rzeki po obfitszych opadach 
atmosferycznych, względnie roztopach.

Raba nabiera charakteru rzeki nizinnej w dolnym 
odcinku koryta, od wpłynięcia na obszar Kotliny 
Sandomierskiej. Średni spadek podłużny jej koryta 
zmniejsza się wówczas do 0,6‰, koryto znacznie się 
rozszerza, a dolina staje się rozległa po zasięg widno-
kręgu. Pomimo tych zmian chyżość przepływu nadal 
pozostaje dość duża, a erozja denna i brzegowa zacho-
dzi nie mniej intensywnie niż w górnych odcinkach 
rzeki. Powoduje to głównie napór wód dopływających 
z wyższych partii terenu i przepychających sobą wody 
koryta w nizinnej części rzeki.

W miejscowości Dobczyce na Rabie znajduje się 
zaporowy zbiornik wodny o pojemności 140 mln m³, 
który dostarcza wodę do aglomeracji krakowskiej. 
W miejscowości Proszówki na Rabie zbudowano 
ujęcie wody dla Huty im. Sendzimira w Krakowie. 
Raba jest bardzo ładną rzeką o dużym znaczeniu 
gospodarczym (ryby, zaopatrzenie w wodę, prąd elek-
tryczny itp.).

Nasze zainteresowanie Rabą wynikło ze zniszczeń 
brzegów spowodowanych przepływami powodziowy-
mi w 2010 r. Przeprowadzona analiza pozwala nam 
stwierdzić wyraźną zależność występującą pomiędzy 
zniszczeniami a zabudową biologiczną. Dolny odcinek 
rzeki Raby na terenie nizinnym ma brzegi chyba naj-
bardziej zniszczone przez przepływy wód wezbranio-
wych, chociaż wydaje się to nieprawdopodobne. Zasta-
nawiające jest, dlaczego tak się dzieje. Powinno być 
odwrotnie, bo na terenie nizinnym przepływ powinien 
być wolniejszy i mniej niszczycielski. Na rzece Rabie 
tak jednak nie jest. Rzeka na tym odcinku płynie z po-
dobnie dużą prędkością jak na terenie Pogórza Kar-
packiego, gdzie średni podłużny spadek koryta jest 

znacznie większy. Dzieje się tak dlatego, że na wody, 
które znajdują się już w niżowym fragmencie rzeki, 
napierają z góry wody szybciej płynące i wypychają je 
w dół rzeki. Przyspiesza to nie tylko chyżość przepły-
wu w korycie, ale też rozpychanie wody na boki w kie-
runku brzegów, co skutkuje ich niszczeniem, niekiedy 
przybierającym duże rozmiary. Powstają osuwiska, 
urwiska, podcięcia skarp brzegowych, wymycia lub 
zamuliska. Charakterystyczne jest przy tym, że naj-
większe zniszczenia brzegów wywołane przez wody 
wezbraniowe powstają w tych miejscach, gdzie nie 
ma zabudowy biologicznej, występującej na skarpach 
brzegowych, która może powstawać z roślinności ziel-
nej, trawiastej, krzewiastej i drzewiastej.

Dr inż Jacek Kostuch, prof. dr hab. Ryszard Kostuch

Znaczenie zabudowy biologicznej 
w ochronie brzegów dolnego odcinka Raby

Zniszczony brzeg przez wielkie przepływy wód 
wezbraniowych (fot. J. Kostuch)
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Najmniej skutecznie chroni brzegi przed zniszcze-
niami przepływów wezbraniowych roślinność zielna, 
chociaż niewątpliwie są tu też pewne wyjątki. Nale-
żą do nich przede wszystkim lepiężniki (Petasites 

sp.) o dużych blaszkach liściowych przypominają-
cych swym wyglądem liście rabarbaru, z tym że są 
bardziej zaokrąglone. Pod naporem płynącej wody 
te wielkopowierzchniowe blaszki liściowe lepiężni-
ków układają się na brzegu i szczelnie pokrywają 
powierzchnię. Woda przepływa po powierzchni liści 
i nie rozmywa gleby. W wyniku tego w miejscach, 
gdzie masowo występują lepiężniki rzadko dochodzi 
do zniszczenia brzegów. Zdarza się to prawie wyłącz-
nie tam, gdzie przy płatach lepiężników rosły zbio-
rowiska innych roślin zielnych, zwłaszcza od strony 
dopływającej wody. Wówczas zbiorowiska te są nisz-
czone w pierwszej kolejności, a następnie bywają też 
niszczone lepiężniki.

Spośród traw największe działania ochronne wzglę-
dem brzegów wykazuje mozga trzcinowata (Phalaris 

arundinacea). Podobnie jak lepiężniki pod naporem 
wody pokłada się ona na powierzchni gleby, tworząc 
rodzaj strzechy, po której płynie woda, nie niszcząc 
warstw gleby. Ani lepiężniki, ani mozga nie zapo-
biegają jednak takim zniszczeniom jak osuwiska czy 
urwiska brzegów. Dlatego wymienione gatunki roślin, 
aczkolwiek przydatne w ochronie brzegów rzek przed 
erozją wysokich przepływów wód wezbraniowych, to 
jednak nie zapobiegają występowaniu osuwisk ani 
urwisk brzegów rzecznych.

Na badanym odcinku Raby widoczne jest, że naj-
skuteczniejszą ochronę brzegów stanowią zarośla 
krzewiaste i zadrzewienia. Jednak i w tych grupach 
roślin można zauważyć wyraźne różnice w przydatno-
ści do ochrony brzegów. Z naszych obserwacji prowa-
dzonych na omawianym odcinku rzeki Raby wynika, 
że brzegów najskuteczniej bronią wierzby krzewiaste, 
a przede wszystkim wierzba purpurowa (Salix purpu-

rea) oraz wierzba wiciowa (Salix viminalis). Tworzą 
one kępiaste zakrzaczenia o długich i elastycznych 
pędach nadziemnych, które pod wpływem napierają-
cej wody pochylają się ku powierzchni gleby i zabez-
pieczają ją w ten sposób przed niszczącym działaniem 
przepływu. Jednocześnie ich korzenie tak silnie wiążą 
podłoże glebowe, że wody przepływów wezbraniowych 
nie są w stanie ich rozerwać. Wszędzie więc, gdzie 
rosną wymienione gatunki wierzb krzewiastych, 
zniszczenia brzegów nie występują; natomiast tam, 
gdzie ich nie ma, uszkodzenia są bardzo duże. Wspo-
mniane wierzby krzewiaste mają też tę właściwość, 
że po przepływie wielkich wód szybko się regenerują: 
podnoszą się i wyprostowują. Uszkodzone pędy odra-
stają, a z pędów przysypanych żwirem rzecznym i za-
mulonych wyrastają liczne nowe, ukorzenione pędy 
nadziemne. Jeżeli analizujemy przestrzenne wystę-

powanie omawianych wierzb, to nietrudno zauważyć, 
że zazwyczaj zajmują one najniższe dolne partie skarp 
brzegowych, przylegające bezpośrednio do płynącej 
wody. Z tego też względu bywają najczęściej zalewa-
ne wodami wezbraniowymi różnej wielkości, co znoszą 
doskonale. Na omawianym odcinku Raby można też 
zobaczyć, że dolna część skarpy, gdzie rosną pasmami 
zarośla wierzb krzewiastych, jest bardzo dobrze utrzy-
mana, a zniszczenia występują dopiero powyżej ich 
zasięgu, gdzie zakrzewienia i zadrzewienia nie wystę-
pują. Niekiedy zdarza się tak, że ziemia osuwająca się 
z wyższych partii skarp brzegowych zatrzymuje się na 
znajdujących się poniżej zaroślach wierzbowych, czę-
ściowo je przysypując zwałami materiału glebowego. 
Nawet jednak wówczas nie następuje zniszczenie za-
rośli wierzbowych, które przez warstwę gleby szybko 
przerastają. Tego rodzaju sytuacje pozostawiają na 
skarpach brzegów Raby ślad w postaci wybrzuszeń 
lub wałów układających się równolegle do koryta (po-
przecznie do spadku skarp). Inne zarośla krzewiaste 
już nie tak skutecznie chronią brzegi.

Słabsze przeciwdziałanie niszczącym przepływom 
wód wezbraniowych na brzegi wykazują takie krze-
wy jak wierzba łoza (Salix cinerea), a także inne 
wierzby krzewiaste oraz głóg jednoszyjkowy (Cra-

taegus monogyna), dereń świdwa (Cornus sangu-

inea), czeremcha pospolita (Padus avium), trzmie-
lina zwyczajna (Euonymus europaeus) oraz czarny 
bez (Sambucus nigra). Wynika to prawdopodobnie 
z ich słabszego ukorzenienia, sztywnych pędów nad-
ziemnych łatwiej łamiących się pod naporem wody, 
a także gorszego ukorzeniania się i odrastania. Dla-
tego krzewy te występują najczęściej w górnych czę-
ściach skarp i przy krawędziach nabrzeży, gdzie czę-
stotliwość pojawiania się wielkich przepływów jest 
znacznie rzadsza.

Drzewami najbardziej przydatnymi w zabudowie 
biologicznej omawianego odcinka Raby chroniącymi 

Wierzba wiciowa dobrze chroni brzegi przed 
zniszczeniami (fot. J. Kostuch)
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brzegi przed niszczącymi je wielkimi przepływami 
są: olsz czarna (Alnus glutinosa), wierzba biała (Salix 

alba), wierzba krucha (Salix fragilis) oraz jesion 
wyniosły (Fraxinus excelsior). Rosnąć mogą w róż-
nych miejscach, jednak na skarpach spotyka się je 
najczęściej w dolnej części, w bezpośrednim sąsiedz-
twie wody w korycie rzeki. Umacniają brzegi bardzo 
skutecznie, szkoda tylko, że nie tworzą skupień lecz 
rosną pojedynczo. Często można zauważyć, że wokół 
drzewa, a szczególnie olszy czarnej i wierzb, wyrwana 
została gleba lub występują osuwiska, a drzewo tkwi 
mocno w nienaruszonej ziemi, wiążąc ją silnie korze-
niami. Natomiast tam, gdzie omawiane drzewa rosną 
grupowo na pewnej powierzchni, żadne zniszczenia 
spowodowane wezbraniami nie nastąpiły.

Nieco słabiej chroni glebę przed zniszczeniami 
wielkich przepływów jesion wyniosły, co można tłu-
maczyć jego wprawdzie głębokim, ale niezbyt roz-
przestrzenionym systemem korzeniowym.

Dość skuteczną ochronę brzegów zapewniają topole 
(Populus sp.) oraz robinia akacjowa (Robinia pseudo-

accacia). Na omawianym odcinku rzeki Raby wystę-
pują 3 gatunki topól: topola biała (Populus alba), 
topola czarna (Populus nigra) i topola osika (Popu-

lus tremula). Najliczniejsza z nich – topola biała na 
pewnych odcinkach brzegów i w przybrzeżnej części 
doliny tworzy niewielkie skupienia. W tego rodzaju 
zadrzewieniach nie stwierdzono nigdzie zniszczeń 
spowodowanych przepływami wezbraniowymi.

Pozostałe topole (osika i czarna) rosną znacznie 
rzadziej i przeważnie pojedynczo. W miejscach ich 
występowania chronią one brzegi przed niszczącymi 
przepływami dość skutecznie, chociaż nie w takim 
stopniu jak wierzby krzewiaste. W niektórych przy-
padkach można zauważyć częściowe wymycie gleby 
spod korzeni. W zabudowie biologicznej omawiane-
go odcinka rzeki Raby oba te gatunki topoli nie mają 
większego znaczenia, bo rosną nielicznie.

W obudowie biologicznej dolnego odcinka Raby 
występują też takie drzewa i krzewy jak robinia aka-
cjowa, wiąz górski (Ulmus glabra), dąb szypułkowy 
(Quercus robur), klon jawor (Acer pseudoplatanus), 
tarnina (Prunus spinosa), dzika róża (Rosa canina), 
a nawet pochodzące z nasadzeń modrzew europejski 
(Larix decidua) i czeremcha amerykańska (Prunus 

serotina). O ich przydatności w ochronie brzegów 
przed niszczącym działaniem wielkich przepływów 
niewiele można powiedzieć, ponieważ rosną niemal 
wyłącznie w górnej części skarp (z reguły przy samej 
ich krawędzi) i na terenach przybrzeżnych, gdzie 
przepływy wezbraniowe dochodzą bardzo rzadko, 
trwają krótko i nie mają już takiego impetu.

Znaczne zniszczenia przez wody powodziowe 
w 2010 r. wywołały zainteresowanie zabudową biolo-
giczną brzegów dolnego odcinka rzeki Raby. Zniszcze-

nia na dolnym odcinku rzeki na Nizinie Sandomier-
skiej, przy małym średnim spadku podłużnym wy-
noszącym 0,6‰ są znacznie większe niż w wyższych 
odcinkach Raby przepływającej przez tereny górskie 
i podgórskie. Jest to spowodowane głównie naporem 
wód dopływających z wyżej położonych części zlewni. 
Pod wpływem tego naporu wody w korycie nizinnego 
odcinka rzeki przepływają szybciej niż by to wynikało 
ze spadku podłużnego rzeki. Równocześnie naciskają 
też na brzegi, które pod wpływem takiego działania 
ulegają zniszczeniu. Na odcinku tym bardzo nieliczne 
są też progi rzeczne, które spowolniałyby prędkości 
przepływu wody w korycie. Ogólnie można powie-
dzieć, że wielkość zniszczeń brzegów na omawianym 
odcinku rzeki Raby jest odwrotnie proporcjonalna 
do zabudowy biologicznej brzegów. Znaczy to, że 
im więcej jest krzewów i drzew na skarpach brzego-
wych tym mniejsze są zniszczenia po przepływach 
wód wezbraniowych. Nie wszystkie jednak drzewa 
i krzewy są tak samo przydatne w ochronie brzegów 
przed działaniem wody. Najskuteczniejsze są wierzby 
krzewiaste. Ich występowanie w odpowiedniej liczbie, 
szczególnie występowanie wierzby purpurowej (Sa-

lix purpurea) oraz wierzby wiciowej (Salix viminalis) 
nawet przy najgroźniejszych przepływach powodzio-
wych zapobiega erozji i dewastacji brzegów. Podobną 
ochronę zapewniają takie drzewa jak olsza czarna 
(Alnus glutinosa), wierzba biała (Salix alba), wierzba 
krucha (Salix fragilis), a w nieco już mniejszym stop-
niu topole (Populus sp.) oraz wszystkie inne drzewa 
i krzewy, które mogą rosnąć i rozwijać się na brze-
gach. Również rośliny niedrzewiaste różnią się pod 
względem przydatności do ochrony brzegów rzeki. 
Najskuteczniej przeciwdziałają zniszczeniom zwar-
te zbiorowiska mozgi trzcinowatej (Phalaris arundi-

nacea), a także lepiężników (Petasites sp.). Chronią 
one brzegi nie tyle głębokością ukorzeniania się, co 
pokładaniem swych liści i pędów na powierzchni 
gleby, uniemożliwiając w ten sposób jej erodowanie. 
Wymienione gatunki roślin, a szczególnie drzewia-
sto-krzewiaste, powinny rosnąć na skarpach brzego-
wych w możliwie największych skupieniach i w od-
powiednim zwarciu. To samo odnosi się do mozgi 
trzcinowatej i lepiężników. Niestety taka zabudowa 
biologiczna na omawianym odcinku Raby po prostu 
nie istnieje, chociaż rosną wszystkie wymienione 
gatunki tych roślin. Jest ich po prostu za mało i nie 
pokrywają wystarczająco dużych powierzchni. Wy-
stępujące pomiędzy nimi przestrzenie są niszczone 
przez wodę.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Katedra Ekologicznych Podstaw 
Inżynierii Środowiska
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Uzyskane informacje dotyczące fermy roku bydła 
mlecznego pochodzą z 29 czołowych w Polsce ferm, 
utrzymujących bydło o mlecznym kierunku użyt-
kowym. Zlokalizowane są w gospodarstwach woje-
wództw: podlaskiego – 6, mazowieckiego – 4, łódzkie-
go – 4, wielkopolskiego – 3, kujawsko-pomorskiego 
– 3, lubelskiego – 3, opolskiego – 2, pomorskiego – 2. 
Można powiedzieć, że regiony te przodują w chowie 
bydła na terenie Polski.

Gospodarstwa z przodującymi fermami bydła 
mlecznego należą do wielkoobszarowych. Ich średni 
rozmiar wynosi 199,6 ha użytków rolnych. Są one 
jednak zróżnicowane pod względem formy własności. 
Większość to 27 gospodarstw indywidualnych rodzin-
nych o średniej wielkości 49,1 ha. Spośród 2 pozosta-
łych jedno o powierzchni 2 863 ha jest stadniną koni 
(?), a drugie 840 ha to spółka z o.o. Wszystkie gospo-
darstwa rodzinne z czasem powiększyły swój obszar 
– drogą zakupu i przede wszystkim poprzez dzierża-
wę gruntów; np. w jednym z gospodarstw położonych 
w woj. lubelskim rolnik odziedziczył po rodzicach 
14 ha. Sukcesywnie swój obszar powiększał o nowe 
grunty aż do 100 ha użytków rolnych w 2009 r. Po-
dobne tendencje przejawiały się wszakże z mniejszym 
natężeniem w pozostałych gospodarstwach rodzin-
nych. W każdym z nich dzierżawa jest powszech-
nym środkiem powiększania obszaru gospodarstw. 
Np. rolnik w woj. łódzkim gospodaruje obecnie na 
powierzchni 44 ha, z czego 20 ha dzierżawi. Inny 
zaś rolnik z tegoż województwa, gospodarując na ob-
szarze 105 ha, dodzierżawia 57 ha. Obecny obszar, 
na którym gospodaruje rolnik w woj. mazowieckim 
wynosi 200 ha, z czego 100 ha to dzierżawa. Areał 
gospodarstwa w woj. podlaskim składa się z 31 ha 
własnych i 37 ha dzierżawionych. Dzierżawa staje 
się zatem u nas – podobnie jak w krajach o rozwi-
niętym rolnictwie (Niemcy) – ważnym i najtańszym 
środkiem koncentracji ziemi. Jest to zjawisko pozy-
tywne, aprobowane przez rolników.

Nastawienie gospodarstw na chów bydła (mleczne-
go) w dużym stopniu kształtuje ich strukturę użyt-
ków rolnych. Prawie zawsze znaczący udział zajmu-
ją trwałe użytki zielone, w obrębie których pastwi-
ska stanowią naturalną bazę wypasową dla bydła, 
a z łąk pozyskiwane jest siano i trawa z przeznacze-
niem na sianokiszonki. Np. w jednym z gospodarstw 

rodzinnych w woj. wielkopolskim o obszarze 90 ha 
użytki zielone zajmują powierzchnię 30 ha, czyli 1/3 
ogółu użytków rolnych. W gospodarstwie o ogólnej 
powierzchni 100 ha położonym w woj. opolskim użyt-
ki zielone zajmują obszar 55 ha (55% UR), z których 
z traw podsuszonych o wysokiej jakości pozyskiwana 
jest sianokiszonka i tylko w części – z około 5% TUZ 
produkowane jest siano dla cieląt i starszej młodzie-
ży. W innym gospodarstwie w woj. opolskim o roz-
miarze 76 ha użytki zielone zajmują 32 ha (42% UR). 
W gospodarstwie o powierzchni 71 ha położonym 
w woj. kujawsko-pomorskim użytki zielone stano-
wią dokładnie połowę obszaru użytków rolnych, zaś 
w innym gospodarstwie z tego samego województwa 

użytki zielone stanowią 47% UR. W gospodarstwie 
o powierzchni 65 ha zlokalizowanym w woj. podla-
skim pod użytki zielone przeznaczono obszar 24 ha 
(37% UR). W innym gospodarstwie o obszarze 65 ha 
położonym także w woj. podlaskim użytki zielone zaj-
mują powierzchnię 38 ha (58% UR). W gospodarstwie 
o rozmiarze 84 ha w woj. lubelskim użytki zielone 
zajmują obszar 30 ha (36% UR).

Podobne proporcje – o dużym udziale trwałych 
użytków zielonych pojawiają się w wielu pozosta-
łych omawianych tu gospodarstwach. Zjawisko to 
jest zrozumiałe, gdyż ta forma użytków zielonych 
jest pokaźnym źródłem pasz, a zarazem sposobem 
odchowu krów na pastwisku. Ale są też i przypadki, 
gdy udział trwałych użytków zielonych w użytkach 
rolnych jest niewielki, wręcz znikomy. Otóż w gospo-
darstwie o areale 38 ha w woj. wielkopolskim użytki 
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zielone – łąki zajmują obszar zaledwie 1,02 ha, co 
stanowi 2,7% UR, a w gospodarstwie 64 ha poło-
żonym w woj. kujawsko-pomorskim użytki zielone 
mają obszar 2 ha, czyli tylko 3,1% UR. Tak więc niski 
udział łąk i pastwisk w użytkach rolnych determinuje 
inną technologię chowu bydła – opartą na pozyskiwa-
niu pasz w znakomitej przewadze z gruntów ornych 
i stabulacyjnym utrzymywaniu zwierząt. Jaka forma 
jest lepsza, jakie rozwiązanie przynosi lepsze efek-
ty produkcyjne, ekonomiczne i pracy – to problem, 
który od dawna nurtuje rolników hodowców bydła 
i zajmujących się produkcją pasz oraz organizato-
rów produkcji. Teraz przeważa pogląd, iż gospodarka 
pastwiskowa to forma ekstensywna, a istotny postęp 
w chowie bydła wiąże się z intensywnym żywieniem 
stacjonarnym.

W gospodarstwach nastawionych na chów i hodow-
lę bydła produkcja roślinna prawie w całości podpo-
rządkowana jest produkcji zwierzęcej. I – co obecnie 
charakterystyczne – produkcja pasz jest w przewadze 
uproszczona w tym sensie, że uprawia się niewiele 
roślin pastewnych. Ułatwia to organizację produkcji, 
ale ogranicza asortyment skarmianych przez bydło 
pasz. Rzadkością jest już teraz tzw. zielona taśma, 
tworzona kolejno z różnych roślin w rotacji płodo-
zmiennej. Rośliną podstawową w uprawie polowej 
roślin pastewnych jest kukurydza z przeznaczeniem 
na kiszonki. Zajmuje zwykle duży areał w strukturze 
zasiewów. Na przykład uprawiana jest na 38% grun-
tów ornych w gospodarstwie o ogólnej powierzchni 94 
ha, położonym w woj. pomorskim, na 44% gruntów 
ornych w gospodarstwie o powierzchni 75 ha w woj. 
opolskim, na 58% gruntów ornych w gospodarstwie 
o powierzchni 75 ha w woj. opolskim, na 60% grun-
tów ornych w gospodarstwie o powierzchni 65 ha 
zlokalizowanym w woj. podlaskim, na powierzchni 
73% gruntów ornych w gospodarstwie o powierzch-
ni 38 ha w woj. wielkopolskim, na powierzchni 79% 
gruntów ornych w gospodarstwie o powierzchni 84 ha 
w woj. lubelskim. Kiszonka z kukurydzy sporządza-
na w formie pociętych łodyg i ziaren stanowi dosko-
nałą paszę objętościową (i treściwą), smaczną, jeżeli 
procesy kiszenia przebiegają prawidłowo, chętnie 
zjadaną przez bydło. Przy wysokich plonach (a takie 
uzyskiwane są w gospodarstwach przodujących) sta-
nowi rzeczywiście gwarancję zabezpieczenia potrzeb 
paszowych bydła.

W rozpatrywanych tu gospodarstwach bazę paszo-
wą dla krów, poza kukurydzą, tworzą też inne rośli-
ny pastewne. Na gruntach ornych uprawiane są 
mieszanki traw z roślinami motylkowymi, z których 
sporządzane są zwykle (po podsuszeniu masy zielo-
nej) wysokiej jakości sianokiszonki. Uprawiane są 
też mieszanki zbożowo-strączkowe i zboża paszowe. 
W gospodarstwach tych nie uprawia się buraków 

pastewnych i brukwi, ani też pastewnej dyni. Tylko 
w jednym przypadku rolnik uprawia buraki cukro-
we jako produkt towarowy, a liście stanowią skład-
nik kiszonek. Pozyskiwana trawa z łąk przeznacza-
na jest na siano i sianokiszonki. Są też i przypadki 
intensywnego wykorzystania powierzchni paszowej; 
np. w gospodarstwie o powierzchni 77 ha położonym 
w woj. łódzkim przystąpiono do programu rolno-śro-
dowiskowego w ramach pakietu Ochrona gleb i wód 
z uprawą 20 ha poplonów ozimych i 10 ha poplonów 
ścierniskowych. Jest też i przypadek gospodarstwa 
w woj. łódzkim, w którym połowa uprawy kukurydzy 
jest nawadniana, co sprawia, że plony zielonej masy 
tej rośliny kształtują się w granicach 75–80 ton/ha.

Cechą wyróżniającą przodujące gospodarstwa 
mleczne jest duża jednostkowa wydajność krów, 
uzyskiwana w rezultacie wysokiej jakości zasobu 
genetycznego krów i zapewnienia im racjonalnego ży-
wienia oraz wzorowego wręcz dobrostanu W badanej 
tu zbiorowości 29 ferm przeciętna wydajność mleka 
jednej krowy w 2008 r. kształtowała się na poziomie 
8 660 litrów, była więc taka, jaką uzyskują przodu-
jące pod względem rolniczym kraje świata oraz jest 
dwukrotnie wyższa od średniej krajowej. Najwyższą 
wydajność wśród rozpatrywanej tu zbiorowości ferm 
– na poziomie 11 395 litrów/krowy – wykazuje 850 
krów w fermie SK Dobrzyniewo w woj. wielkopol-
skim. To osiągnięcie wręcz niebywałe jak na polskie 
warunki, a ma miejsce w stadzie o dużej koncentracji 
krów. Następne pod względem wysokiej wydajności 
mleka sytuują się fermy: położona w woj. opolskim 
ze średnią wydajnością 11 010 litrów od 103 krów, 
położona w woj. mazowieckim ze średnią wydajnością 
9 700 litrów mleka od 35 krów oraz położone w woj. 
kujawsko-pomorskim ze średnią wydajnością 9 400 
l od 105 krów. We wszystkich analizowanych tu fer-
mach tylko w 3 przypadkach wydajność mleka od 
krowy jest niższa od 7 tys. litrów. Wydajność mleczna 
krów w większości ferm oscyluje wokół wykazanej tu 
średniej, co oznacza, że stada krów chociaż terytorial-
nie odległe prezentują produkcję wyrównaną i rzeczy-
wiście należą do przodujących. Należy zaznaczyć, że 
w każdej z ferm ma miejsce nieustanny postęp w wy-
dajności mlecznej krów, oraz że w każdym przypadku 
sprzedawane mleko uzyskuje klasę ekstra. Wszędzie 
prowadzi się kontrolę użytkowości mlecznej krów.

Zawartość tłuszczu i białka w mleku jest zróż-
nicowana pomiędzy fermami. Ogólnie jednak moż-
na stwierdzić, że zawartość tłuszczu w mleku jest 
stosunkowo wysoka: ok. 4%, a białka w granicach 
3,2 – 3,6%. W niektórych fermach procent tłuszczu 
w mleku jest bardzo wysoki i np. w gospodarstwie 
o powierzchni 66 ha w woj. podlaskim, utrzymującym 
80 krów, wynosi on 4,78%, a w gospodarstwie o po-
wierzchni 37 ha położonym w woj. łódzkim i utrzy-
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mującym 50 krów wynosi średnio 4,39%. W wielu 
gospodarstwach procent tłuszczu nie przekracza 4%, 
a np. w gospodarstwie o powierzchni 65 ha położonym 
w woj. podlaskim utrzymującym 80 krów kształtuje 
się na poziomie średnio 3,81%.

Jak wiadomo, współcześnie nie dąży się do zwięk-
szania zawartości tłuszczu w mleku. Natomiast taka 
tendencja – ze względu na zapotrzebowanie rynkowe 
i walory zdrowotne mleka – pojawia się w odniesieniu 
do białka. W tym kierunku nastawiona jest selekcja 
w hodowli bydła mlecznego, również w analizowa-
nych tu fermach.

Bydło mleczne w ostatnich latach zdominowała 
rasa holsztyno-fryzyjska, pochodząca z Kanady i USA. 
Z czasem dzięki pracy hodowlanej powstały jej regio-
nalne modyfikacje, także i w Polsce. Wielkie osiągnię-
cia w tym względzie notuje hodowla bydła w Holandii, 
rozprzestrzeniająca postęp genetyczny w holsztyno-
fryzach w Europie. Duże osiągnięcia w poprawie za-
sobu genetycznego polskiego bydła czarno- i czerwono-
białego ma też polska nauka i praktyka zootechnicz-
na. Zostały one udokumentowane wielostronnością 
przedsięwzięć i działań, w tym drogą dolewu krwi 
bydła rasy Hf do bydła ras polskich.

We wszystkich rozpatrywanych tu fermach utrzy-
mywane jest bydło bądź czystej rasy Hf, bądź też 
bydło rasy polskiej holszyno-fryzyjskiej z wysokim, 
ponad 80% dolewem krwi bydła ras Hf. Ta okolicz-
ność jest m in. gwarancją wysokiej wydajności mlecz-
nych krów. Tylko w jednej fermie poza bydłem rasy 
Hf utrzymywane jest też bydło rasy Read White.

Wysoka mleczność krów i znaczny postęp w tym 
zakresie wynika z rozrodu bydła dobrze prowadzo-
nego w tych fermach. Krowy w większości wpisane 
są do ksiąg hodowlanych, a do inseminacji używa 
się nasienia czołowych buhajów krajowych i zagra-
nicznych. Rozbudowa stad oparta jest na odchowie 
jałówek własnych, a także poprzez import jałówek 
cielnych. Urodzone cielęta płci żeńskiej odchowywa-
ne są dalej z przeznaczeniem na remont stad oraz 
na sprzedaż innym rolnikom jako materiał hodow-
lany. Byczki sprzedawane są do dalszej reprodukcji 
lub też jako materiał rzeźny. W rozrodzie bydła dąży 
się tu do zwiększenia długowieczności i zdrowotności 
krów, zwiększenia ich wydajności mlecznej i zawar-
tości suchej masy w mleku, do poprawy pokroju 
i wymion krów. Krowy użytkowane są tu w przewa-
dze w okresie 3–5 laktacji, co zapewnia ich wysoką 
produkcyjność.

W żywieniu bydła rolnicy starają się przestrzegać 
podstawowej zasady, by pasze objętościowe pocho-
dziły z własnego gospodarstwa. Tak więc – jak to już 
opisano – kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonki 
produkuje się na gruntach ornych, a sianokiszonki 
wytwarza się z traw i roślin motylkowych z gruntów 

ornych i z traw łąkowych. Kiszonka sporządzana jest 
zwykle w silosach przejazdowych, betonowych. Siana 
używa się do odchowu cieląt i młodzieży.

W rozpatrywanej tu zbiorowości gospodarstw sto-
sowane są dwa odmienne systemy żywienia: wyłącz-
nie alkierzowy, co przeważnie ma miejsce w nowo 
wybudowanych oborach, oraz system pastwiskowy, 
gdzie porcja zjadanej przez krowy trawy uzupełnia-
na jest w oborze kiszonką lub sianokiszonką. Np. 
rolnik utrzymujący 42 krowy w woj. lubuskim latem 
wypędza je na pastwisko, zimą żywi kiszonką i sia-
nokiszonką.

Sposób zadawania pasz zależy od konstrukcji 
budynku. W oborach z korytarzem paszowym prze-
jazdowym pasze objętościowe zadawane są wozem 
paszowym bezpośrednio na korytarz paszowy syste-
mem TMR, czasem z podziałem na grupy technolo-
giczne. Pasze treściwe pochodzą zarówno z własnych 
gospodarstw, jak też z zakupu. Na gruntach ornych 
uprawiane są zboża pastewne, które po odpowiednim 
przerobie skarmiane są krowami, np. w gospodar-
stwie o powierzchni 64 ha w woj. pomorskim głów-
nym składnikiem pasz treściwych jest własna śruta 
zbożowa. Wykorzystywanie w gospodarstwie wła-
snych pasz treściwych, ogólnie biorąc, obniża kosz-
ty żywienia krów. Jednakże zależnie od warunków 
miejscowych proporcje treściwych pasz własnych do 
kupionych są zróżnicowane. Kupowane są śruty zbo-
żowe, sojowe, rzepakowe, ziarno kukurydzy – w kom-
ponencie z paszami własnymi oraz kupuje się prefik-
sy. Niektóre gospodarstwa zaopatrują się w młóto 
browarniane i kiszą świeże wysłodki buraczane. 
Stanowią one doskonałą paszę mlekopędną. Różne 
są też rozwiązania w zadawaniu krowom pasz tre-
ściwych. Na przykład w gospodarstwie o powierzch-
ni 90 ha w woj. wielkopolskim, utrzymującym 120 
krów, zamontowano komputerowy system feed first 

dozujący indywidualnie pasze treściwe. Gospodar-
stwo o powierzchni 25 ha z 38 krowami w woj. łódz-
kim wyposażono w stację paszową firmy Westfalia, 
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umożliwiającą indywidualne dawkowanie paszy 
treściwej w zależności od fazy laktacji i wydajności 
krów. W innym gospodarstwie – o powierzchni 105 
ha z 160 krowami w woj. łódzkim – zamontowanych 
jest 6 stacji paszowych do zadawania paszy treściwej, 
automatycznie napełnianych z silosa. Współczesne 
żywienie krów(i innych zwierząt gospodarskich), jeśli 
jego skutkiem ma być wysoka wydajność jednostko-
wa, musi opierać się na wiedzy i postępie techno-
logicznym. Już nie wystarczy np. krowie zadać ileś 
tam kilogramów otrąb. Trzeba to ująć w system odpo-
wiadający fizjologicznym wymaganiom organizmów 
zwierząt W żywieniu, a zwłaszcza krów o wysokiej 
wydajności mleka ważna jest nie tylko ilość zada-
wanej paszy, ale jej jakość i smakowitość. Czołowi 
hodowcy uwzględniają w pełni ten wymóg, a wśród 
nich także i właściciele analizowanych tu ferm; 
korzystają oni np. z porad specjalistów przy sporzą-
dzaniu kiszonek i sianokiszonek.

Pomieszczenia dla krów mają różną konstrukcję, 
co różnicuje sposób utrzymania i obsługi krów. Zde-
cydowanie przeważają obory wolnostanowiskowe, 
bezuwięziowe z korytarzem gnojowym i z wydzielo-
nymi legowiskami, pokrytymi matami. Większość to 
obory bezściołowe, z podłogą szczelinową, rusztową, 
ze zbiornikiem na gnojowicę. Obornik usuwany jest 
zgarniaczem na płytę gnojową, skąd po załadowaniu 
na przyczepy ładowaczem teleskopowym wywożony 
jest na pole. Są to obory w większości nowo wybudo-
wane, często z pomocą funduszy unijnych, spełniają-
ce wszelkie wymogi higieny i racjonalnej organizacji 
pracy. W nieco starszych budynkach krowy utrzymy-
wane są systemem uwięzionym ze swobodnym dostę-
pem do wody. Obornik usuwa się zgarniaczem czo-
łowym. Tylko w dwu przypadkach (w gospodarstwie 
o powierzchni 65 ha w woj. podlaskim) w nowocze-
snej oborze 102 krowy utrzymywane są w systemie 
wolnostanowiskowym na głębokiej ściółce, z podłogą 
szczelinową przy stole paszowym oraz w gospodar-
stwie o powierzchni 52 ha ze 112 krowami w woj. 
kujawsko-pomorskim. Tu obornik z części legowi-
skowej usuwany jest dwa razy w roku, a pod częścią 
paszową z podłogą rusztową znajduje się zbiornik 
na gnojowicę.

Różne są też w analizowanych fermach systemy 
udoju mleka, ciągle zresztą doskonalone. Na przy-
kład w gospodarstwie rodzinnym o powierzchni 90 ha 
w woj wielkopolskim z obsadą 120 krów (jako pierw-
szym w Polsce) w wybudowanej w 2008 r. nowocze-
snej oborze zainstalowano robota udojowego VMS 
Delaval. To na polskie warunki całkowita innowa-
cja. W innym gospodarstwie (pow. 2863 ha), w woj. 
wielkopolskim utrzymującym 850 krów w halach 
udojowych typu „rybia ość” istnieją stanowiska 2 × 12 
i 2 × 10 krów. Pozyskiwane mleko schładzane jest tam 

w tankach do 4°C z jego odbiorem przez mleczar-
nię co 2 dzień. W większości ferm wybudowano hale 
udojowe typu „rybia ość” ze zróżnicowaną liczbą sta-
nowisk udojowych, zależnie od wielkości stada. Tak 
więc istnieją tu dojarki typu Autotandem 2 × 3, 2 × 4, 
2 × 5, 2 × 6 stanowisk. W jednej z ferm zainstalowano 
dojarkę typu Metatron P 21, a w innej zaś zastoso-
wanie znajduje dojarka przewodowa typu Westfalia. 
Jeden z rolników w woj. łódzkim planuje zakup dojar-
ki karuzelowej na 22 stanowiska. Wszędzie mleko po 
udoju jest schładzane, zgodnie z wymogami.

Wiele uwagi w opisywanych fermach poświęca się 
dobrostanowi zwierząt, estetyce, porządkowi w obej-
ściu gospodarczym i w oborach. Można też stwierdzić, 
że utrzymywanie wysokiego standardu dobrostanu 
bydła staje się tu prawie powszechnym priorytetem 
W oborach wolnostanowiskowych zapewniony jest 
ruch zwierząt, dostęp do paszy i wody. Wentylacje 
grawitacyjne, mieszadła powietrza zapewniają dobry 
mikroklimat. W wielu fermach zainstalowano auto-
matyczne czochradła, podgrzewane poidła i dobre 
oświetlenie. Obszary wypoczynkowe, wygodne kojce 
i ułożone w nich maty lub słoma zapewniają dobrą 
regenerację sił i prawidłowy przebieg procesów tra-
wiennych. Warunkiem uzyskania wysokiej jakości 
mleka jest zachowanie wysokiej higieny na każdym 
etapie i miejscu procesu produkcyjnego. Przestrzega-
na jest też zasada, by utrzymywane zwierzęta trakto-
wane były przyjaźnie, z należną kulturą ich obsługi. 
Motywem przewodnim w utrzymywaniu w fermach 
wysokiego dobrostanu zwierząt są nie tylko aspekty 
etyczne, ale także, a może przede wszystkim korzy-
ści ekonomiczne wynikające z poprawy zdrowotności 
i produkcyjności zwierząt oraz obniżenia kosztów ich 
obsługi weterynaryjnej.

Wiele zrobiono też, by poprawić stan otoczenia 
fermy. Utwardzone drogi i place, posadzone krzewy 
i drzewa, założona zieleń i posadzone kwiaty przy-
dają fermom estetyki. I świadczą, że to już rolnictwo 
XXI w.

Właściciele ferm to hodowcy bydła mlecznego 
z prawdziwego zdarzenia. Są wykształceni w swoim 
fachu i zamiłowani w swej pracy i stąd tak dobre 
wyniki. Mają też dużą satysfakcję z pracy, a swe go-
spodarstwa i fermy ciągle doskonalą. Udzielają się 
aktywnie w swych środowiskach. Rezultaty ich pra-
cy – dorodne krowy i jałowice – widoczne są na wie-
lu aukcjach i wystawach regionalnych i krajowych. 
Uzyskują dyplomy uznania i nagrody.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Katedra Hodowli Bydła

Instytut Ekonomiczno-Społeczny
Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa 
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W obliczu postępującego skażenia środowiska przez 
przemysł i znacznego zużywania środków chemicz-
nych w rolnictwie, coraz większego znaczenia nabie-
rają systemy jakości żywności.

Europejskie systemy uregulowane prawem UE 
i funkcjonujące w Polsce to Gwarantowana Trady-
cyjna Specjalność, Chroniona Nazwa Pochodzenia, 
Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Rolnictwo 
Ekologiczne. Rejestr produktów w ramach pierw-
szych trzech systemów prowadzony jest przez Komi-
sję Europejską. W rejestrze mogą znaleźć się produk-
ty posiadające udokumentowaną minimum 25-letnią 
tradycję wytwarzania i zasługują na to, by je zaliczyć 
do żywności wyjątkowej i bezpiecznej. Znakowanie 
produktów chronionymi znakami pozwala je identy-
fikować w skali UE. Nazwa każdego wyrobu zareje-
strowanego przez Komisję Europejską podlega ochro-
nie przed jej wykorzystywaniem niezgodnym z pra-
wem. Ochrona ta ma na celu uniknięcie nieuczciwej 
konkurencji oraz wprowadzania w błąd co do miejsca 
pochodzenia określonego wyrobu. 

Rejestr polskich produktów rozpoczęła bryndza 
podhalańska (11.06.2007). Piętnastym polskim pro-
duktem a pierwszym w województwie świętokrzy-
skim, przyjętym Rozporządzeniem Komisji UE z 15 
grudnia 2009 r. (Dz.U. UE z dn. 16.12.2009) i umiesz-
czonym w rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia 
jest wiśnia ‘Nadwiślanka’, uprawiana w pasie środ-
kowej Wisły od Ożarowa do Lipska.

Rodowód lokalnego typu odroślowej wiśni 
‘Nadwiślanki’

Początki uprawy wiśni ‘Nadwiślanki’ sięgają dość 
odległych czasów, których nie pamiętają obecni 
mieszkańcy rejonu, w którym jej uprawa do dnia 
dzisiejszego jest kultywowana. Pierwsze drzewa 
sadzono już w końcu XIX w. w okolicy Słupi Nad-
brzeżnej, stąd pierwotna jej nazwa „wiśnia ze Słupi 
Nadbrzeżnej”, rzadziej „słupska”, „słupianka” lub 
„słupiec”. Ze wspomnień mieszkańców tego terenu 
wynika, że pierwszymi drzewami tej wiśni dyspono-
wał ziemianin Leszczyński użytkujący włości Słupi 
Nadbrzeżnej i okolic. Źródło ich pozyskania nie jest 

znane. Przypuszcza się, że stanowi wyselekcjonowa-
ną siewkę pochodzącą od wiśni karłowatej, która roz-
mnaża się wegetatywnie przez odrosty korzeniowe 
– syn. wisienki stepowej, do dziś obficie porastającej 
wapienne nadwiślańskie zbocza tej okolicy. Domnie-
manie takie wynika z faktu, że wiele cech wiśni ze 
Słupi Nadbrzeżnej jest zbieżnych z reliktowymi oka-
zami wisienki stepowej (sposób rozmnażania, wiel-
kość owocu czy intensywność aromatu). Pomimo, że 
Leszczyński doceniał walory posiadanej osobliwości, 
nie dokonał większych nasadzeń, gdyż nasadzenia 
roślin sadowniczych nie leżały w ówczesnej tradycji 
tego rejonu. Sadzonki drzew łatwo się rozmnażają-
cych poprzez odrosty korzeniowe udostępniał wszyst-
kim zainteresowanym.

Pierwsze większe nasadzenia o charakterze towa-
rowym obserwowano na początku XX w., a ich pre-
kursorem był Teofil Zając ze Słupi Nadbrzeżnej, 
który nabył sadzonki od ziemianina Leszczyńskiego. 
Zachwycony walorami owoców i plonowaniem posa-
dzonych na wapiennym podłożu drzew, łatwością ich 
rozmnażania przez odrosty korzeniowe, postanowił 
je upowszechnić. W 1925 r. namówił dyrektora szko-
ły w Słupi Nadbrzeżnej – Jana Krupę, by z pomo-
cą uczniów obsadzić drogę ze Słupi Nadbrzeżnej do 
Nowego. Tak się stało i droga stworzyła aleję wiśnio-
wą. Nadwyżkę drzewek zagospodarowali uczniowie, 
sadząc je w obejściach rodziców. Część drzew z alejo-
wego nasadzenia znikła, trafiając do przydomowych 
nasadzeń lokalnych mieszkańców. Jak się po latach 
okazało, pomysł na rozpropagowanie wiśni był traf-

Dr inż. Janusz Suszyna

Nadwiślański wiśniowy gaj

Fot. 1. Czesław Mikołajek w sadzie wiśniowym

Znak towarowy wiśni ‘Nadwiślanki’
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ny: po kilku latach każdą zagrodę w okolicy przy-
ozdobiło obficie biało kwitnące drzewko, które w lipcu 
wydawało dużą masę aromatycznych, drobnych owo-
ców. O tej słynnej akcji sadzenia można usłyszeć z ust 
jednego z jej uczestników, ówczesnego ucznia Szkoły 
Podstawowej w Nowej Słupi – Czesława Mikołajka 
(ur. 1916), który obecnie zamieszkuje w Nowym. 
Pana Mikołajka do dziś pasjonuje uprawa tej wiśni 
i jest nadal jednym z czynnych jej producentów.

Specyfika wiśni ‘Nadwiślanki’

Możliwości uprawy opisywanej wiśni utożsamiano po-
czątkowo wyłącznie z występowaniem skały wapien-
nej, której obecność w podłożu wyjątkowo tolerowała. 
Z biegiem czasu rozpowszechniła się w całym nadwi-
ślańskim pasie tego regionu o podobnych warunkach 
glebowo-klimatycznych, od Ożarowa do Lipska. Ze 
względu na występowanie na tym ściśle określonym 
terenie nad Wisłą, wiśnia ta nazywana jest obecnie 
wiśnią ‘Nadwiślanką’. Nazwą tą określa się lokalną 
sokówkę odroślową zaaklimatyzowaną do lokalnych 
glebowo-klimatycznych warunków. W szczególności 
związane są one z występującym tu podłożem wapien-
nym, wapienno-glinianym i gliniastym z zalegającą 
na spodzie skałą wapienną. Często grubość warstwy 
ornej nie przekracza tu 0,5 m, a pod nią występuje 
lita wapienna skała. Prawdopodobnie wapienie mają 
wpływ na kształtowanie się temperatur w okresie 
kwitnienia, stwarzając dogodne warunki do wiąza-
nia owoców. Na warunki klimatyczne występujące na 
opisywanym obszarze niewątpliwy wpływ ma także 
położenie wzdłuż największej polskiej rzeki, która 
w najbliższym swoim otoczeniu kształtuje swoisty mi-
kroklimat w okresie kwitnienia. Połączenie wpływu 
występujących gleb i bliskości rzeki pozwala nie tyl-
ko na optymalny wzrost drzew i kwitnienie, ale rów-
nież uzyskanie wysokiego stopnia wiązania owoców. 
W konsekwencji uzyskuje się owoce o specyficznych 
właściwościach. W tych warunkach każda inna szla-
chetna odmiana wiśni źle rośnie i źle owocuje. Dlatego 
wśród nasadzeń uprawianych na tym obszarze roślin 
sadowniczych wiśnia ‘Nadwiślanka’ stanowi pozycję 
dominującą, przynosząc lokalnej ludności satysfakcjo-
nujące profity. Ze względu na zawodność owocowania 
w innych warunkach siedliskowych nigdy nie została 
wpisana do rejestru odmian, a pomologia uwzględnia 
ją jako „typ lokalnej wiśni sokowej”.

Upowszechnienie uprawy

Z biegiem czasu występujący na obszarze Ziemi 
Sandomierskiej owoc osobliwości roślinnej, stał się 

poszukiwany przez znawców żywności ze względu na 
utrwalane tradycje spożywania, wykreowaną lokalną 
markę, nie zawsze akceptowaną przez szeroko rozu-
miany przemysł rolno-spożywczy ze względów ekono-
micznych. Celem zapewnienia opłacalności uprawy 
oczekiwana jest cena wyższa o 30–40% w stosunku 
do wiśni szlachetnych ze względu na mniejszą masę 
owoców pozyskiwanych z jednostki powierzchni oraz 
drobniejszy owoc, który zwiększa koszty siły roboczej 
przy zbiorze. Wnikliwsza analiza wykazuje, że wyż-
szą cenę z powodzeniem rekompensują parametry 
chemiczne owoców.

Najintensywniejszy rozwój uprawy tej wiśni nastą-
pił w okresie międzywojennym pod wpływem zainte-
resowania kupców, którzy kupowali owoce na pniu. 
Część owoców sprzedawano jako owoc deserowy na 
jarmarkach i odpustach, a pozostałe przerabiano na 
przetwory, najczęściej na miejscu w sadzie, tuż po 
zbiorach. Zwiększające się zapotrzebowanie na owoce 
skutkowało zwiększeniem nasadzeń. Z czasem pro-
dukcja przerosła lokalne zapotrzebowanie, zmusza-
jąc producentów do poszukiwania nowych kanałów 
dystrybucji. Jednym z nich okazała się droga wodna. 
Statkiem regularnie kursującym na trasie Warsza-
wa – Sandomierz owoce były transportowane do 

Warszawy. Na rynku warszawskim wiśnie cieszy-
ły się dużym powodzeniem wśród konsumentów, ku 
zadowoleniu producenta. Duże tempo powstawania 
nowych nasadzeń było jednak limitowane liczbą odro-
stów korzeniowych, ponieważ był i jest to do dnia dzi-
siejszego jedyny sposób rozmnażania tej wiśni. Obec-
nie podejmowane są próby szczepienia na podkładce 
czereśni ptasiej i antypki, pozwalające na wyelimi-
nowanie odrostów korzeniowych.

Po II wojnie światowej wiśnia ta była przedmiotem 
zainteresowania odbiorców niemieckich oraz punk-
tów skupu prowadzonych przez Spółdzielnię Ogrod-

Fot. 2. Nowe nasadzenia wiśni ‘Nadwiślanki’ do zbioru 
mechanicznego
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niczo-Pszczelarską. Jednak prawdziwy renesans 
uprawa tej wiśni przeżyła w końcu XX w. pod wpły-
wem zainteresowania odbiorców zagranicznych, gdy 
zaczęła konkurować ze znaną z doskonałych parame-
trów przetwórczych odmianą sokową ‘Stivens’. Próby 
adoptowania do uprawy odmiany ‘Stivens’ nie dały 
pomyślnych rezultatów, a na rynku ze swą doskona-
łą barwą i aromatem została ‘Nadwiślanka’. Próby 
modyfikowania korony drzewa celem dostosowania 
do zbioru mechanicznego dają dobre rezultaty, dla-
tego coraz więcej producentów obiera ten kierunek 
dla nowych nasadzeń.

Docenienie oryginalności i niepowtarzalności

Takie lokalne produkty sprawdzone w okresie mini-
mum 25-letnim pod względem swojej oryginalności, 
walorów smakowych, dietetycznych i kulinarnych 
(w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji 
i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środ-
ków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 
– Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) mogą być wpisane 
na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis taki 
umożliwia promocję danego produktu i upowszech-
nienie jego spożywania w szerszym gronie konsu-
mentów. 6 września 2006 r. na Listę Produktów 
Tradycyjnych w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, 
warzywa i owoce, wpisana została również wiśnia 
sokowa ‘Nadwiślanka’.

Uzyskanie wpisu w polskim rejestrze pozwolił na 
optymizm w dążeniu do szerszej promocji tego wy-
jątkowego produktu i już w grudniu 2006 r. złożona 
została za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi aplikacja o Chronioną Nazwę Po-
chodzenia do Komisji Europejskiej. Wiele miesięcy 
konsultacji z KE i wnoszonych korekt, zaowocowało 

opublikowaniem 6 maja 2009 r. wniosku o ChNP 
w Dzienniku Urzędowym UE. Znaczną pomoc w pro-
cedurze aplikacyjnej, świadczyła Świętokrzyska Izba 
Rolnicza, która współpracowała z oficjalnym wnio-
skodawcą wpisu – Spółdzielnią Producentów Owoców 
i Warzyw Nadwiślanka w Ożarowie. Po ogłoszeniu 
wniosku, w półrocznym okresie konsultacyjnym żad-
ne państwo członkowski nie wniosło protestu a wi-
śnia ‘Nadwiślanka’ umieszczona została w unijnym 
rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia (Rozporzą-
dzenie Komisji (UE) NR 1232/2009 z dnia 15 grudnia 
2009 r.).

Obszar uprawy wskazany specyfikacją produktu 
to gminy Ożarów, Tarłów, Lipsko, Solec nad Wisłą, 
Sienno i Annopol położone w województwach: świę-
tokrzyskim, mazowieckim i lubelskim. Sadzonki 
posadzone w innych warunkach siedliskowych będą 
dobrze rosły i kwitły, lecz nie dadzą gwarancji nieza-
wodnego owocowania.

Specyfika produktu

Oryginalność i niepowtarzalność dotyczy owoców 
drzew wiśniowych, które stanowią pewnego rodza-
ju rarytas wśród wiśni, odznaczając się aromatem, 
smakiem i intensywną barwą zarówno skórki, jak 
i miąższu. Miąższ w kolorze bordowym jest jednolity 
w całej objętości owocu. Intensywna barwa zachowuje 
trwałość i utrzymuje się w wyniku wielorakiej obrób-
ki przetwórczej. Tak atrakcyjną barwę sok zawdzię-
cza wysokiej zawartości antocyjanów (wyższej od ‘Łu-
tówki’). Cecha ta stawia owoce ‘Nadwiślanki’ wśród 
produktów prozdrowotnych zawierających skrajne 
zawartości antyoksydantów, czyli związków o dzia-
łaniu przeciwnowotworowym. Intensywny wiśniowy 
aromat zawdzięcza wysokiej zawartości kwasów (po-
wyżej 1,6%) i cukrów, których proporcja zadowala 

Fot. 4. Dojrzałe owoce wiśni ‘Nadwiślanki’Fot. 3. Wiśniowy gaj
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każdego, kto zakosztował tego oryginalnego i niepo-
wtarzalnego owocu. Dojrzałość zbiorczą wyznacza 
ekstrakt 16°Brix, który skrajnie osiąga 24°Brix.

Parametry zewnętrzne nie czynią owoców atrak-
cyjnymi ze względu na ich wielkość; ich średnica 
osiąga 12–20 mm, a masa 2–3,35 g. Duże zróżni-
cowanie wielkości owoców wynika z wieku drzewa, 
stanowiska, warunków pogodowych i odżywienia 
roślin. Owoce choć małe od dawna cieszyły się powo-
dzeniem w zagospodarowywaniu zarówno jako owoc 
deserowy, jak i przetworzony, w czasach minionych 
i współczesnych. Dużym walorem przydatności dla 
przetwórstwa jest stosunkowo niewielki udział pest-
ki, który w zależności od wieku drzew wynosi 9,4 do 
11,3%.

Drzewa cechuje stosunkowo mała podatność na 
choroby grzybowe, lecz kwiaty są stosunkowo wraż-
liwe na chłody, które utrudniają zawiązywanie owo-
ców. Dlatego w latach sprzyjających wiązaniu owo-
ców drzewa na przydrożach owocują równie obficie 
jak w pielęgnowanych nasadzeniach. Drzewa cechu-
je dość silny wzrost, wczesne i obfite kwitnienie lecz 
wiązanie owoców jest najczęściej zawodne. Obecnie 
nie udało się jednoznacznie określić warunków deter-
minujących niezawodne plonowanie tego stosunko-
wo prymitywnego (z hodowlanego punktu widzenia) 
typu wiśni lokalnej. W związku z tym występowanie 
tego typu wiśni i uprawa zapewniająca najwyższy 
możliwy stopień niezawodności plonowania jest ogra-
niczona do ściśle określonego obszaru.

Administrator i dysponent produktu

Administratorem i dysponentem certyfikowanego 
produktu jest Spółdzielnia Producentów Owoców 
i Warzyw Nadwiślanka w Ożarowie, która powstała 
w 2005 r. jako inicjatywa zdeterminowanych produ-
centów, których w roku poprzednim dotknął problem 
zbytu, niesatysfakcjonujące ceny i znaczna ich dys-
proporcja.

Już w pierwszym roku istnienia Spółdzielnia odnio-
sła sukces, wykonując obrót znaczną masą owoców, 
co pozwoliło w lutym 2006 r. uzyskać wpis na listę 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wstęp-
nie uznanych grup producentów. Dalsze działania 
wynikały z dążenia do wypromowania marki swoje-
go strategicznego produktu, który dla wielu gospo-
darstw stanowi jedyne źródło utrzymania. Obecnie 
grupa skupia około 150 członków z województwa 
świętokrzyskiego i mazowieckiego. Podjęte działania 
skutkują przekonywaniem odbiorców i konsumentów 
do wyjątkowych walorów owoców, które zdobywają 
uznanie nie tylko krajowych konsumentów, lecz tak-
że odbiorców zagranicznych.

Sady wiśniowe w północnej części rejonu sando-
mierskiego stanowią nie tylko jego osobliwość, lecz 
również wyróżniają go pod względem czystości śro-
dowiska, zachęcając do spędzenia wolnego czasu. 
Obfitość nasadzeń zarówno tych pod pełną kontrolą 
producenta, porzuconych w uprawie, jak i niekontro-
lowanych, opanowujących nieużytki, sprawia wra-
żenie wiśniowego gaju, szczególnie zauważalnego 
w okolicach Nowego. Rośliny swoją ekspansywność 
zawdzięczają zdolności rozmnażania się przez odro-
sty korzeniowe, a ich areał szacowany jest obecnie na 
blisko 1000 hektarów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Sandomierzu
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Poznanie procesów produkcji rolnej, szczególnie 
w makroskali, wymaga monitorowania zmian zacho-
dzących na różnych poziomach organizacji systemów 
rolniczych i ekologicznych w czasie i przestrzeni. Ze 
względu na zachodzące zmiany żyzności gleby oraz 
pozostające w ścisłej z nią zależności plonowanie 
i skład jakościowy uprawianych roślin, przydatnym 
narzędziem badawczym są wieloletnie statyczne 
doświadczenia polowe.

Liczba wieloletnich doświadczeń prowadzonych 
na świecie wynosi kilkaset, w tym, co najmniej po-
łowa liczy więcej niż 30 lat. Najwięcej doświadczeń 
umiejscowiono w Europie, włączając europejską część 
Rosji, oraz w USA. Większość statycznych doświad-
czeń dotyczyła nawożenia gruntów ornych i roślin 
uprawianych w zmianowaniu. Doświadczenia wielo-
letnie dają pełny obraz efektywności nawożenia w ca-
łej rotacji, gdyż uwzględniają nie tylko wpływ tego 
zabiegu na konkretną roślinę, ale również składniki 
niewykorzystane w poprzednich latach. Długoletnie 
stosowanie różnych systemów nawożenia lub różnych 
dawek składników pokarmowych może wpływać nie 
tylko na wielkość plonów uprawianych roślin i ich 
skład chemiczny, ale również na zmiany właściwości 
fizycznych i chemicznych środowiska glebowego. Po-
trzeba obserwowania wymienionych procesów i ich 
dynamiki wynika z dużego stopnia złożoności i za-
leżności komponentów oraz procesów zachodzących 
w agrocenozie. Wieloletni eksperyment polowy jest 
elementem rozwiązywania zagadnień badawczych 
między innymi w zakresie ekologii, nauk rolniczych 
w dziedzinach dotyczących żyzności gleby i nawoże-
nia, płodozmianów, pratotechniki czy ogólnej upra-
wy. Uważa się, że im bardziej makroskopowe będzie 
podejście do produkcji rolnej i zmian w rolnictwie, 
tym większe znaczenie będzie miało monitorowanie 
w czasie i przestrzeni zmian zachodzących na róż-
nych poziomach organizacji systemów rolniczych 
i ekologicznych. Istnieje pogląd, że wobec złożonego 
charakteru rolnictwa powinno się badać wszystkie 
jego formy i aspekty: od rolnictwa nieracjonalnie in-
tensywnego po rolnictwo ekologiczne. Pomiar plonów 
roślin (ich trendów i zmienności), bilans biogenów, 
trwałość pokrywy glebowej, jakość gleby i wody są 
elementami pozwalającymi poznać środowisko.

Czas w badaniach jest czynnikiem związanym 
z zagadnieniami filozoficzno-metodycznymi, organi-
zacyjno-metodycznymi i przede wszystkim poznaw-
czymi. Długotrwałość badań (a zakłada się również 
potrzebę badań w nieograniczonym czasie, np. suk-
cesji gatunków w ekosystemach naturalnych), zależy 
od postawionego w nich celu. Każda dziedzina wiedzy 
powinna jednak weryfikować swoje w miarę swoje-
go rozwoju, uwzględniać czas jako czynnik istotnie 
modyfikujący przedmiot obserwacji. Gromadzeniu 
danych o wpływie systemów gospodarowania stoso-
wanych w długim okresie czasu na stan środowiska 
rolniczego wieloletnim doświadczeniom towarzyszy 
weryfikacja tworzonych modeli pozwalających opi-
sać otaczające nas procesy w przyrodzie. Na pod-
stawie tych doświadczeń tworzy się zasoby danych 
do opracowywania i sprawdzania modeli symula-
cyjnych pozwalających oceniać wpływ czynników 
agrotechnicznych i zmian klimatu na glebę i rośli-
nę. Weryfikowane są ostatnio w różnych warunkach 
modele dotyczące obiegu azotu i węgla. Stworzone 
bazy danych umożliwiają również obiektywną ocenę 
wpływu nierolniczych czynników antropogenicznych 
na żyzność gleby i jakość produktów roślinnych. Wie-
loletnie badania są jednak kontrowersyjne, co wynika 
na przykład z badania niezbilansowanego nawoże-
nia, którego wartość utylitarna jest mała.

Trwałe zbiorowiska łąkowe są strukturami o wie-
le bardziej złożonymi niż jednogatunkowe uprawy 
polowe lub mieszanki traw w uprawach przemien-
nych. Zmiany zachodzące na łące trwałej, obejmu-
jące długotrwałe dynamiczne sukcesje, prowadzą 
w konsekwencji do przemian w środowisku biotycz-
nym i abiotycznym, których właściwości określają 
tempo tych zmian i ich granice. Po sześciu latach 
doświadczeń w dwóch siedliskach łąkowych Gorlach 
i Curyło [1978] stwierdzili, że brakuje podstaw do 
wyjaśnienia zmniejszania się plonów czasem trwa-
nia doświadczenia. Doświadczenia tych badaczy 
kontynuowano jeszcze kilkanaście lat, co pozwoliło 
wyjaśnić szereg procesów zachodzących w zbiorowi-
sku łąkowym. Krótkotrwałe doświadczenia nawozo-
we nie pozwalają określić odpowiedniego poziomu 
nawożenia lub odpowiedniego stosunku składników 
w dawce nawozowej. Konsekwencją jest zaburzenie 
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równowagi składników w środowisku. Znaczenia na-
bierają szczególnie wieloletnie badania i obserwacje 
obiektów łąkowych na glebach kwaśnych.

Spośród bardzo wielu doświadczeń nawozowych 
założonych na użytkach zielonych tylko nieliczne 
prowadzono w okresie 10–15 lat lub dłużej. Naj-
bardziej znane jest doświadczenie w Rothamsted 
prowadzone od 1848 r. Doświadczenia te zakładane 
w różnym czasie i miejscu dotyczą głównie badań 
nad poziomami nawożenia lub rodzajem nawozów. 
Na tle odżywiania roślin opartego na nawozach na-
turalnych i mineralnych weryfikowano problemy 
dotyczące dynamiki zmiany szaty roślinnej. Z tego 
zakresu szeroko omawiano w polskiej literaturze 
następujące doświadczenia: stacja eksperymental-
na Biebrza 1957; Grodziec Śląski 1965; Bielany koło 
Krakowa 1968; Mydlniki koło Krakowa 1968; Czarny 
Potok – Krynica 1968; Minkowskie 1970; Jaworki 
koło Szczawnicy 1970. Wiele z nich zostało z różnych 
względów zakończone, ale wartość eksperymentalna 
okazuje się ponadczasowa. W Czechach odtworzono 
ostatnio doświadczenie nawozowe założone w latach 
40. XX wieku. Po wielu latach zaniechania zabiegów 
pratotechnicznych skupiono się na badaniach fitoso-
cjologicznych.

W długotrwałych doświadczeniach łąkowych trud-
no jest uzasadnić metodami regresji wpływ warun-
ków klimatycznych na plonowanie runi. Przebieg 
warunków pogodowych wpływa na plon w krótszym 
okresie czasu. Konsekwencją wpływu długotrwałego 
nawożenia mineralnego są jednak takie zmiany skła-
du botanicznego runi oraz właściwości fizykochemicz-
nych gleby, które silniej oddziałują na plonowanie 
runi niż warunki klimatyczne. Niewątpliwie susza 
lub optymalny rozkład opadów i temperatury czy 
koncentracja CO2 warunkują istotnie wielkość plo-
nów, ale w wieloleciu takie skrajne sytuacje zdarzają 
się sporadycznie, a znaczenia nabiera fluktuacja plo-
nowania wynikająca z „aktywności” runi. Trudności 
znalezienia zależności między warunkami meteoro-
logicznymi a plonem na podstawie wyników wielo-
letnich badań potwierdzają różni autorzy. Krajčovič 
[1989] tłumaczy to przystosowaniem się roślinno-
ści, działaniem mechanizmów homeostatycznych, 
wiekiem poszczególnych populacji roślin i fazowym 
oddziaływaniem na poszczególne ekotypy oraz gatun-
ki dominujące. Bezpośredni wpływ opadów na plon 
runi wydaje się mniej ważny niż efekty pośrednie 
wynikające ze współzawodnictwa gatunków i fluktu-
acji potencjału produkcyjnego runi łąkowej.

W początkowym okresie doświadczeń charaktery-
styczny jest wzrost plonów i zmiana składu botanicz-
nego runi łąkowej pod wpływem nawożenia. Duże 
zdolności produkcyjne roślinności łąkowej, buforujące 
zmiany wywołane nawożeniem, maleją wraz z cza-

sem jego stosowania. Zmiany składu botanicznego, 
obieg składników pokarmowych, zmiany właściwości 
fizykochemicznych gleby, zmiany zawartości próch-
nicy, ograniczenie uprawek pielęgnacyjnych tylko 
do koszenia roślin mogą być czynnikami stopniowej 
degradacji gleby i zmniejszania potencjału plono-
twórczego użytku zielonego. Uważa się, że reakcja 
łąki na zabiegi pratotechniczne jest skumulowanym 
efektem tych czynników. Zmiany właściwości gleb 
mają większy wpływ na efektywność nawożenia 
mineralnego użytków zielonych niż gruntów ornych, 
ponieważ skutki – pozytywne lub negatywne – są 
trwalsze. Doboszyński [1996] w syntezie prac doty-
czących nawożenia użytków zielonych w latach 1945–
1990 stwierdza, że należy poszukiwać rozwiązań 
(mając na uwadze trwałość użytku zielonego), które 
pozwolą stwierdzić, jak małe dawki nawozów (przy 
harmonijnym ich wspomaganiu innymi zabiegami) 
są niezbędne do uzyskania odpowiednich wyników 
produkcyjnych.

Na łąkach kośnych można obserwować wszystkie 
procesy wymienione przez Falińskiego [2001], zwią-
zane z dynamiką roślin w zbiorowisku. Ruń łąkową 
charakteryzuje rytmika sezonowa, fluktuacja gatun-
ków lub efektu produkcyjnego (plonu), degeneracja 
np. poprzez dominację gatunków i występowanie 
monokultur oraz proces przeciwstawny, polegający 
na odbudowie (regeneracji) struktury i funkcji zbio-
rowiska. W zbiorowiskach zachodzi również sukcesja 
i regresja gatunków.

Skrajnym poglądem powstałym w ostatnich latach 
jest diametralne przejście od intensyfikacji gospo-
darki na użytkach zielonych do jej ekstensyfikacji. 
Z punktu widzenia ekologizacji rolnictwa w łańcu-
chu pokarmowym niezmiernie ważne jest utrzyma-
nie różnorodności biocenoz. Odpowiednie stosowa-
nie zabiegów pratotechnicznych powinno umożliwić 
zachowanie potencjału plonotwórczego. Jednocześnie 
trzeba przestrzegać zasady, że zamiast dążyć do osią-
gania wysokich i uproszczonych florystycznie plonów 
należy – nawet licząc się ze zmniejszeniem wydajno-
ści biomasy – wzbogacać skład botaniczny runi, gdyż 
to przyczynia się do poprawy jej wartości pokarmowej 
i odżywczej. W tym celu powinno się ekstensyfikować 
nawożenie użytków zielonych, wprowadzając jedno-
cześnie zmiany częstotliwości koszenia i wypas runi. 
Pogląd na temat całkowitego wstrzymania nawoże-
nia lub znacznego jego ograniczenia jest jednak bar-
dzo kontrowersyjny, gdyż skutki takiego działania 
są trudne do przewidzenia. Gorlach [1982] uważał, 
że w takiej sytuacji w krótkim czasie doszłoby do 
zmniejszenia zasobności gleby w składniki pokar-
mowe. Należy mówić więc nie o zaprzestaniu czy 
ograniczeniu stosowania nawozów, ale o koniecz-
ności doskonalenia technologii nawożenia, tak aby 
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zwiększała się efektywność tego zabiegu, a zarazem 
by były prawie zupełnie wykluczone jego ujemne 
następstwa, jak pogorszenie jakości plonów i skaże-
nie środowiska.

W naturalnie ukształtowanych górskich zbioro-
wiskach łąkowych nawożenie jest skutecznym za-
biegiem poprawiającym plonowanie, ale renowacja 
poprzez nawożenie mineralne zdegradowanego zbio-
rowiska łąkowego to zabieg długotrwały i obarczony 
dużym ryzykiem. Wpływ ewentualnego podsiewu 
zdegradowanej łąki na jej plonowanie ma charak-
ter pośredni, gdyż wymaga odpowiedniego poziomu 
nawożenia dostosowanego do składu gatunkowego 
roślin, zbiorowiska, zasobności gleby i sposobu użyt-
kowania. Równie niepewne jest wprowadzanie np. na 
górskie użytki zielone wysoko plonujących odmian 
hodowlanych traw, które zazwyczaj charakteryzują 
się małymi zdolnościami adaptacyjnymi i homeosta-
tycznymi.

W okresie 30 lat zmieniły się poglądy na nawo-
żenie nawozami azotowymi. Świadczą o tym stoso-
wane w doświadczeniach z lat 70. XX w. dawki tych 
nawozów, które wynosiły często prowokacyjnie nawet 
600 kg N · ha-1. Prowadziło to do znacznych zmian 
właściwości gleby. Na podstawie doświadczeń nawo-
zowych ukształtował się pogląd, że uzasadnione jest 
użycie w zależności od siedliska i zbiorowiska dawek 
około 200 kg N · ha-1 na niżu, a w warunkach górskich 
dawka ta powinna być dwukrotnie mniejsza. Kosz-
ty zabiegów przywracających potencjał produkcyjny 
zbiorowisk mogą przekraczać zysk z osiąganych przy-
rostów plonu.

Upływający czas i stosowane zabiegi agrotechnicz-
ne modyfikują warunki rozwoju roślin. Obok najistot-
niejszych zmian w zawartości makroskładników 
wahaniom podlegają również zawartości mikroele-
mentów. Ich niedobór lub zakłócenie odpowiedniego 
stosunku składników pokarmowych, w tym mikro-
elementów do makroelementów, wpływa na wielkość 
lub jakość lub obie te cechy plonu jednocześnie. O ile 
nawożenie nawozami naturalnymi lub wypasanie 
zwierząt sprzyja zawracaniu mikroelementów do 
bilansu składników w obrębie pola, to nawożenie 
oparte wyłącznie na nawożeniu mineralnym (często 
nawozami jednoskładnikowymi) prowadzi do zuboża-
nia gleby w mikroelementy. Relacje mikroelementów 
i makroelementów wpływają na wielkość plonu i wy-
korzystanie składników podstawowych w nawożeniu. 
Ich bilans ma istotne znaczenie dla środowiska. 
Bilans dodatni może świadczyć z jednej strony na 
przykład o zwiększaniu zasobności gleby lub stratach 
niewykorzystanego i niezasorbowanego składnika.

Renowacja użytku zielonego wyłącznie nawoza-
mi mineralnymi, w tym nawozami zawierającymi 
mikroskładniki, po jego intensywnym wieloletnim 

użytkowaniu została podjęta przez Czubę oraz Mu-
rzyńskiego [1977a, 1977b] i przyniosła spodziewaną 
poprawę w plonie i jakości runi, jednak na przykład 
dawka wprowadzonej miedzi była znacząca (51 kg Cu 
w okresie 10 lat). Brakuje potwierdzenia w innych 
warunkach siedliskowych tego typu badań na użyt-
kach zielonych zdegradowanych nawożeniem i cza-
sem jego oddziaływania. Aby ograniczyć niepewność 
nawożenia mikroskładnikami, należy zalecać ich 
wprowadzanie w formie oprysku lub systematyczne 
stosowanie różnego asortymentu nawozów wzboga-
conych w mikroelementy.

W przypadku doświadczenia na pastwisku w Grodź -
cu Śląskim stosowano co trzy lata nawożenie mikro-
elementami w dawkach 0,8 kg B, 10 kg Cu, 10 kg Mn, 
0,6 kg Mo, 3 kg Zn i 1 kg Co. Stwierdzono zwięk-
szenie zasobności gleby we wprowadzone mikroele-
menty i dodatni wpływ na zawartość w runi Mg, 
Zn, Fe i Mn. Jednak zarówno różnice w plonach, 
jak i w składzie botanicznym w porównaniu do serii 
nawożonej wyłącznie NPK były nieznaczne. Różnice 
te niewątpliwie niwelował prowadzony wypas runi. 
Doświadczenia te tłumaczą potrzebę zmiany użyt-
kowania i zachowawczego stosowania nawożenia 
mikroelementami użytków zielonych.

Niewątpliwie oprócz wyradzania się gatunków, 
czy dostosowania się zbiorowiska do zmian żyzno-
ści gleby – nawet przy małym poziomie nawożenia – 
z plonem siana odprowadza się mikroelementy. Nie-
dobory mikroelementów w warunkach Polski mają 
charakter niedoborów ukrytych, tj. niezbyt głębokich. 
Intensyfikacja nawożenia lub zmęczenie gleby wywo-
łane niezrównoważonym uzupełnianiem składników 
odprowadzanych z plonem może spotęgować potrzebę 
uzupełnienia szeregu mikropierwiastków. W ostat-
nich latach zużycie nawozów mineralnych w Polsce 
wynosiło poniżej 100 kg NPK·ha-1 użytków rolnych. 
Ponieważ jest to wartość średnia, należy sądzić, że 
w bardziej wymagających uprawach polowych pokry-
wano wymagania pokarmowe roślin, stosując więk-
sze dawki nawozów kosztem użytków zielonych.

W warunkach wieloletniego doświadczenia w Czar-
nym Potoku dodatni bilans makroskładników, jaki 
wystąpił pod koniec 30 lat doświadczenia oraz nie-
wielki efekt wapnowania, regeneracyjnego nawoże-
nia magnezem i miedzią, czy zmiana użytkowania 
nie potwierdzają skuteczności tych zabiegów w szyb-
kim przywróceniu potencjału produkcyjnego [Kopeć 
2000]. Zmiany asortymentu nawozów w latach 70. 
wywołały wyraźnie negatywne tendencje w zawarto-
ści składników w runi. Nawozy bardziej skoncentro-
wane prowadzą do obniżenia kosztów, ale skutki per-
manentnego ich stosowania zwiększają nakłady na 
uzupełnianie składników niestosowanych z nawozem. 
Sposobem na utrzymanie ciągłości produkcji paszy na 
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łące nie powinna być jej intensyfikacja, ale urozmaice-
nie zabiegów i technik pozwalające na zróżnicowanie 
zbiorowiska łąkowego. Właściwości gleby oraz skład 
botaniczny i chemiczny runi powinny być podstawo-
wymi czynnikami decydującymi o dawkach nawozów 
ich składzie chemicznym i sposobie stosowania.

Ze względu na właściwości roślin łąkowych i spe-
cyficzny sposób ich użytkowania, szybkie i często 
zachodzące zmiany w runi, należy prowadzić pomia-
ry uzupełniające główny cel badań. W Czarnym Poto-
ku prowadzono oznaczanie plonu runi i jego wartości 
pokarmowej, i żyzności gleby oraz badania z zakresu 
ochrony roślin, mikrobiologii czy fizyki gleby. Wyka-
zano, że stopień uszkodzenia roślin przez owady 
szkodliwe zwiększał się w miarę intensyfikowania 
nawożenia. Najmniejszą liczbę uszkodzonych roślin 
obserwowano w urozmaiconej runi obiektu bez nawo-
żenia oraz we wszystkich obiektach serii wapnowa-
nej. Podobna relacja wskaźników porażenia wystę-
powała w odniesieniu do patogenów grzybowych. 
Badania nad mikrobiologiczną aktywnością gleby 
również potwierdzają, że wapnowanie wpływa na 
zwiększenie ilości korzystnych drobnoustrojów gle-
bowych, ale przeczą mikrobiologicznemu zmęczeniu 
gleby w tych warunkach. W obiekcie nawożonym 180 
kg N + PK w porównaniu do pozostałych stwierdzono 
większą ilość w glebie wegetatywnych i spoczynko-
wych form bakterii oraz bakterii fosforowych [Bara-
basz i in. 1999, Kopeć 2000]. Racjonalność zabiegu 
wapnowania oraz jego poziom potwierdzono również 
w odniesieniu do utrzymania stabilnej zawartości 
próchnicy. Doprowadzenie gleby do dużego zakwa-
szenia wiąże się z dużymi ilościami CaO potrzebny-
mi do jej odkwaszenia, co z kolei – przy jednorazowej 
dawce – powoduje zwiększenie mineralizacji mate-
rii organicznej i zmniejszenie zawartości próchnicy 
w glebie płytkich profili gleb górskich. Wapnowanie 
miało wpływ na poprawę jakości próchnicy mierzo-
nej stosunkiem Ckh: Ckf i zawartością humin. Mimo 
nieudowodnionych różnic we właściwościach wodno-
powietrznych gleby spowodowanych długotrwałym 
nawożeniem mineralnym wystąpiło pogarszanie się 
tych właściwości, szczególnie w glebie nawożonej 180 
kg N + PK w serii bez wapnowania.

Poziom i stabilność produkcji grądowego zbioro-
wiska łąkowego zależy więc od zabiegów pratotech-
nicznych, przede wszystkim od nawożenia. W sprzy-
jających warunkach wpływ nawożenia na wielkość 
i stabilność plonów jest mniejszy. Zakres i celowość 
zabiegów pratotechnicznych nabiera tym większego 
znaczenia, im dłużej i intensywniej działają one na 
ekosystem, im skrajniejsze są warunki klimatyczne 
i gorsze warunki siedliskowe. Łąka grądowa, której 
produktywność jest uwarunkowana równomiernością 
rozkładu opadów, nie powinna być użytkowana inten-

sywnie, gdyż wykorzystanie biopierwiastków przez 
rośliny w warunkach okresowego, trudno przewi-
dywalnego braku wody jest ograniczone. Nawożenie 
azotowe łąki górskiej dawkami do 100 kg N · ha-1 na 
tle PK i wapnowania umożliwia utrzymanie równo-
wagi agroekosystemu przez długi czas. Zapewnia ono 
zaspokojenie wymagań pokarmowych i nawozowych 
roślin oraz osiągnięcie plonu zadowalającego pod 
względem jego wielkości i parametrów jakościowych. 
Ewentualny nadmiar składników, wynikający z nie-
pełnego ich wykorzystania przez rośliny w jednym 
okresie wegetacyjnym, jest często wykorzystany w na-
stępnych, sprzyjających plonowaniu latach. Ponieważ 
z plonem runi permanentnie są wynoszone składniki 
pokarmowe nieuwzględniane w nawożeniu, należy 
prowadzić badania nad pokrywaniem zapotrzebowa-
nia pokarmowego i nawozowego roślin na magnez, 
sód i mikroelementy. Niedobory tych pierwiastków 
są czynnikiem ograniczającym potencjał produkcyj-
ny łąk, stąd przy wyłącznym nawożeniu mineralnym 
użytków zielonych dostosowanie techniki ich stosowa-
nia, formy nawozów, a przede wszystkim nawożenia 
do rytmu ich deficytu, pozwoliłoby na optymalne wy-
korzystanie wszystkich składników pokarmowych.

Nawożenie organiczne i wypas użytków zielonych 
z powodu ich dużej odległości od gospodarstw, spad-
ków terenu, rozłogu pól i innych przyczyn jest często 
niewykonalne. Dlatego doświadczenia nad nawoże-
niem użytków zielonych, w tym szczególnie górskich, 
prowadzono głównie z wykorzystaniem nawozów 
mineralnych.

Utrzymanie długotrwałego doświadczenia na użyt-
ku zielonym w Rothamsted wynikało przede wszyst-
kim ze stosowania tam nieskoncentrowanych nawo-
zów wprowadzanych do rolnictwa w drugiej poło-
wie XIX w. Współczesne doświadczenia wieloletnie 
powinny dać odpowiedź, czy jest możliwe – i jeśli tak, 
to w jakim czasie – przywrócenie potencjału produk-
cyjnego ograniczonego przez intensywną gospodarkę 
np. trwałych ekosystemów trawiastych. Wieloletnie 
doświadczenia nawozowe są swoistym pomnikiem 
poczynań ludzkich, których efekty są trudne do 
przewidzenia i wytłumaczenia w kilkuletnim eks-
perymencie. Monitorowanie przemian zachodzących 
w wieloleciu pozwala określić potencjał produkcyj-
ny gleby zgodnie z ideą zachowawczości. Istniejące 
doświadczenia wieloletnie (nieliczne w Polsce) mają 
bardzo dużą wartość poznawczą i kulturową, powin-
ny być utrzymywane oraz wykorzystywane przez 
międzydyscyplinarne zespoły badawcze z udziałem 
szerokiej rzeszy specjalistów.

Człowiek głód odczuwa prawie natychmiast, pod-
czas gdy skutki nieprawidłowej diety dopiero po 
jakimś czasie. Reakcja na głód zawsze jest szybsza 
i gwałtowniejsza, ale może być nieracjonalna. Rolni-
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cza działalność człowieka często prowadzi do zaburze-
nia mechanizmów homeostatycznych ekosystemów 
łąkowych i wywołuje ich niestabilność. Zwiększanie 
nakładów materii i energii będące reakcją człowieka 
na niezrównoważenie biopierwiastków w siedlisku 
potęguje potrzebę działań niezbędnych do uzyskania 
chwilowej równowagi. Wynika stąd, że działalność 
człowieka w rolnictwie powinna prowadzić do osią-
gnięcia stanu, w którym wprowadzane biopierwiastki 
i wykonywane zabiegi uprawowe sprzyjają wykształ-
ceniu zróżnicowanych ekosystemów, charakteryzują-
cych się względnie wysoką i wartościową produkcją 
rolniczą w długim okresie. Trwałość i wierność plono-
wania użytków zielonych utrzymywana w dłuższym 
przedziale czasowym jest proekologicznym czynni-
kiem w procesie produkcji paszy oraz sprzyja obniża-
niu kosztów jej pozyskania. Zbilansowanie substancji 
pokarmowych zapobiega zachwianiu równowagi eko-
logicznej i przeciwdziała zmniejszeniu produktywno-
ści łąki lub wartości jej plonów.

Wyczerpywanie zasobów glebowych ze składni-
ków pokarmowych następuje w sposób naturalny 
i w wyniku działalności człowieka. W przebiegu pro-
cesów glebowych zachodzi powolne, systematyczne 
wymywanie związane z przemieszczaniem skład-
ników pokarmowych w głąb profilu glebowego poza 
system korzeniowy. Potwierdzają to liczne badania 
lizymetryczne. Współczynnik wykorzystania zaso-
bów glebowych w głównej mierze zależy od właści-
wości rośliny uprawnej lub zbiorowiska roślinnego, 
ale przede wszystkim od wielkości plonów. Nabyta 
żyzność gleby jest więc w stanie równowagi chwiej-
nej i wymaga odnawiania. Problem pogłębia fakt, że 
gleba rzadko kiedy zawiera dostateczną ilość składni-
ków pokarmowych w odpowiednim stosunku potrzeb-
nych do pełnego rozwoju. Wymaga to uwzględniania 
w nawożeniu szeregu czynników, które pozwolą na 
osiągnięcie efektu produkcyjnego.

W świetle tych problemów znaczenia nabiera usta-
lenie takiego systemu gospodarowania, który reali-
zowałby założenia rolnictwa zachowawczego. Uważa 
się, że osiągnięcie całkowitej równowagi jest niemoż-
liwe, wobec tego celem staje się już samo dochodze-
nie do niej. Zróżnicowanie i bogactwo florystyczne 
trwałych użytków zielonych jest z wielu względów 
ich najważniejszą wartością, która w pełni zasługu-
je na zachowanie, chociaż niekiedy koliduje z aspek-
tami gospodarczymi. Wydaje się, że intensyfikacja 
rolnictwa ma uzasadnienie wówczas, gdy pamięta 
się o zrównoważeniu wszystkich elementów wpływa-
jących na produkcję rolną. System rolniczego gospo-
darowania powinien charakteryzować się zachowaw-
czością, a podstawową jego ideą powinna być zasada 
pozostawienia warsztatu w nie gorszym stanie, niż 
ten, w jakim się go zastało.

Zachowawczość rolnictwa rozumiana jest jako 
jego zdolność do zaspokajania potrzeb ludzi żyjących 
współcześnie, bez narażania na ryzyko potrzeb na-
stępnych pokoleń. Termin „rolnictwo zachowawcze” 
jest dość powszechnie akceptowany, jednak sama 
koncepcja ciągle pozostaje skomplikowana i kontro-
wersyjna. Mówiąc o rolnictwie zachowawczym, bierze 
się pod uwagę takie jego aspekty, jak utrzymywanie 
zasobów naturalnych i ochronę środowiska w nie-
ograniczonym czasie, traktowanie zdrowia i bezpie-
czeństwa ludzi jako wartości nadrzędnej, produko-
wanie potrzebnej ilości żywności w sposób opłacalny. 
Należy założyć, że jednak tylko świadomość człowie-
ka pozwoli realizować ideę zachowawczości, również 
w tej gałęzi produkcji rolniczej, jaką jest szeroko 
pojęte łąkarstwo.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja 
w Krakowie

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
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Od 01.01.2009 r. we wszystkich państwach człon-
kowskich UE obowiązują nowe zasady dofinanso-
wania rolnictwa, uwzględniające przede wszystkim 
ochronę środowiska w obrębie rozłogu gospodarstwa 
rolnego (przestrzeganie stosowania dobrych prak-
tyk rolniczych). Takie postępowanie nazwano zasa-
dą wzajemnej zgodności, czyli „cross-compliance”, co 
oznaczać ma działalność rolniczą nieszkodliwą dla 
środowiska. Otrzymanie płatności nie jest już zatem 
związane z prowadzeniem określonej produkcji, ale 
zostało uzależnione od przestrzegania przez rolników 
już obowiązującego prawodawstwa. Głównie dotyczą 
one wdrożenia nowych wymagań wzajemnej zgod-
ności, z których najważniejsze obejmują tzw. trzy 
główne obszary:

Obszar A (od 1 stycznia 2009 r.), który obejmuje:
  –  Ochrona środowiska naturalnego:

•  Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory

•  Ochrona wód podziemnych przed zanieczysz-
czeniem spowodowanym przez niektóre sub-
stancje niebezpieczne

•  Zasady stosowania osadów ściekowych w rol-
nictwie

•  Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powo-
dowanymi przez azotany pochodzenia rolni-
czego

  –  Identyfikacja i rejestracja zwierząt:
•  Identyfikacja i rejestracja zwierząt;

Obszar B (od 1 stycznia 2011 r.), obejmujący:
  –  Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie 

niektórych chorób oraz zdrowotność roślin:
• Zakaz stosowania związków o działaniu hor-

monalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym
• Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych 

pasażowalnych encefalopatii

• Zgłaszanie niektórych chorób zakaźnych zwie-
rząt

• Zdrowotność roślin
• Bezpieczeństwo żywności i pasz;

Obszar C (od 1 stycznia 2013 r.), w którym zawie-
ra się:
  –  Dobrostan zwierząt:

• Ochrona zwierząt gospodarskich
• Minimalne normy ochrony cieląt
• Minimalne normy ochrony świń.

Aby uzyskać wsparcie finansowe, rolnik musi być 
właścicielem lub dzierżawcą terenu, który spełnia 
wymagane kryteria. Powinien prowadzić działal-
ność rolniczą na powierzchni co najmniej 1 ha użyt-
ków rolnych, przestrzegać stosowania w swym gospo-
darstwie dobrych praktyk rolniczych, wynikających 
z programu rolno-środowiskowego. Zobowiązany 
jest także do prowadzenia szczegółowych notatek 
dotyczących gospodarowania oraz utrzymywanych 
zwierząt w przeliczeniu na DJP/ha, powinien także 
złożyć oświadczenie o posiadaniu planu rolno-środo-
wiskowego.

Spełnienie tych wymogów jest warunkiem przy-
stąpienia do realizacji programów dotyczących wza-
jemnej zgodności.

Warto podkreślić, że działalność rolnika dotyczą-
ca ochrony środowiska na terenie gospodarstwa po-
winna uwzględniać zalecenia dwóch dyrektyw UE, 
a mianowicie: dyrektywy ptasiej, nakazującej ochro-
nę dzikich ptaków oraz dyrektywy siedliskowej, obej-
mującej ochronę siedlisk przyrodniczych z ich fauną 
i florą.

Sieć Natura 2000 nie wprowadza ograniczeń w za-
kresie działalności gospodarczej, rolnej, leśnej, ło-
wieckiej czy rybackiej, o ile nie zagraża to egzysten-
cji ptaków i zachowaniu siedlisk na wyznaczonych 

Dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR, dr inż. Stanisław Legutko 

Zasady dofinansowania rolnictwa a zależność 
spełnienia przez rolników określonych wymogów*

* Informacja o realizacji projektu szkoleniowego dla rolników pt. „Konieczność przestrzegania zasad wzajemnej zgodności 
jako niezbędny warunek uzyskiwania dopłat bezpośrednich – zasięg wojewódzki”.

Projekt realizowany przez Konsorcjum: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie – Lider, Mało-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie
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obszarach. Dotyczy to również innych zwierząt, szcze-
gólnie wtedy, gdy działki objęte są programem Na-
tura 2000.

Jeżeli działalność rolnicza na tego rodzaju obsza-
rach Natura 2000 nie wpływa negatywnie na zacho-
wanie siedlisk ani żyjących tam gatunków dzikich 
zwierząt, to nie musi być w ogóle ograniczona. Może 
być nawet prowadzone łowiectwo i rybołówstwo, 
a także zbieractwo ziół i owoców, odpowiednio unor-
mowane i zrównoważone.

Rolnicy nie powinni dokonywać zmian stosunków 
wodnych, stosować chemicznych środków ochrony ro-
ślin, a ni też wypalać wyschniętej runi trawiasto-ziel-
nej. Zabroniona jest zmiana sposobu użytkowania po-
wierzchni, na przykład łąk i pastwisk na grunty orne.

Duży nacisk w ramach wzajemnej zgodności „cross-
compliance” kładzie się na:
  –  ochronę wód gruntowych przed substancjami nie-

bezpiecznymi, takimi, jak np. środki ochrony roś-
lin, oleje rolnicze,

  –  zasady postępowania z osadami ściekowymi w go-
spodarstwie,

  –  przeciwdziałanie erozji gleb,
  –  ochronę wód prze azotanami pochodzącymi ze źró-

deł rolniczych.

Wody gruntowe i powierzchniowe zagrożone są 
przez rolnictwo zanieczyszczeniami wynikającymi 
ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin, 
olejów napędowych i opałowych, smarów, benzyny, 
nafty, nawozów organicznych, mineralnych itp. Dla-
tego posługiwanie się wymienionymi substancjami 
musi być rozsądne i umiejętne, żeby nie przedostały 
się one do gleb i wód gruntowych. Chemiczne środki 
ochrony roślin powinny być dopuszczone urzędowo 
do stosowania w rolnictwie i tylko takich powinno 
się używać.

Ważne jest przechowywanie środków ochrony roś-
lin, żeby nie przedostały się samorzutnie do środo-
wiska przyrodniczego. Powinny być przechowywane 
w pomieszczeniach zamkniętych, w wydzielonych 
i widocznie oznaczonych miejscach, do który nie 
powinny mieć dostępu dzieci i osoby niepowołane. 
Skrzynie z pestycydami musza mieć nieprzepuszczal-
ne dno, uniemożliwiające wyciek do podłoża (gleby). 
Opakowania po środkach również muszą być prze-
chowywane w pomieszczeniach zamkniętych i nie-
dostępnych dla postronnych osób. Magazynowane 
środki ochrony roślin powinny mieć oryginalne opa-
kowania z etykietami, obejmującymi też instrukcję 
dotyczącą ich przechowywania.

Do bardzo groźnych zanieczyszczeń gleb i wód nale-
żą też zanieczyszczenia ropopochodne, powodowane 
przez zużyte oleje silnikowe, ropę i benzynę. Dlatego 
sposób postępowania z nimi musi być również bar-

dzo staranny, a przechowywanie musi gwarantować 
skuteczne zapobieganie przed ich przedostawaniem 
się do środowiska.

Oprócz wymienionych, bardzo szkodliwe dla gleb 
i wód są również rolnicze skażenia azotanami. Dla-
tego unijna dyrektywa azotanowa szczegółowo okre-
śla zasady postępowania z nawozami mineralnymi 
i naturalnymi. Dyrektywa azotanowa ogranicza 
intensyfikację nawożenia azotowego użytków rolnych 
do 170kg/ha N w ciągu roku. Zaostrza też agrotech-
niczne terminy stosowania nawozów, wykluczając 
ich stosowanie na zamarzniętą i pokrytą śniegiem 
glebę, a także przed ruszeniem wegetacji roślin. I po 
ich zakończeniu (w praktyce nie należy stosować 
nawozów ani przed 1 kwietnia, ani tez po 30 listo-
pada).

Ustalono też odpowiednie reguły postępowania 
dotyczące przechowywania nawozów naturalnych. 
I tak dla przykładu: obornik powinien być składowa-
ny i przechowywany na nieprzepuszczalnym podłożu, 
najlepiej na betonowych płytach, a gnojówka i gnojo-
wica w szczelnych betonowych zbiornikach.

W naszym kraju wydzielono 21 obszarów szcze-
gólnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami 
pochodzącymi z rolnictwa (OSN), dlatego rolnicy 
powinni co pewien czas sporządzać (przy pomocy 
doradcy) bilans azotu.

Niezmiernie istotnym zagadnieniem jest wykorzy-
stywanie w rolnictwie osadów ściekowych pochodzą-
cych z oczyszczalni ścieków komunalnych. Wynika to 
zarówno z wysokich cen nawozów mineralnych, jak 
i znacznych efektów nawozowych komunalnych osa-
dów ściekowych. Zawsze jednak należy pamiętać, że 
osady ściekowe ze względu na zawartość metali cięż-
kich mogą być niebezpieczne i doprowadzić do pogor-
szenia się jakości gleby oraz płodów rolnych.

Wytwórca osadu komunalnego do każdej partii 
osadu powinien dostarczyć rolnikowi wyniki analizy 
chemicznej. Taką dokumentację rolnik zobowiązany 
jest przechowywać i udostępnić kontrolującym gospo-
darstwo przedstawicielom ODR lub Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nie powinno się też stosować na użytkach rolnych 
osadów ściekowych o ponadnormatywnych zawarto-
ściach metali ciężkich.

Kolejnym bardzo istotnym problemem jest ero-
zja wodna lub wiatrowa prowadząca do degradacji 
gleby. Szkodliwość erozji wodnej polega na niszczeniu 
powierzchni gleby przez intensywne opady atmos-
feryczne. Najbardziej narażone na erozję wodną są 
gleby uprawne, kiedy brak na nich okrywy roślinnej. 
Woda może też niszczyć glebę przez erozję liniową 
(żłobinową), osuwiskową i podpowierzchniową.

Erozja wietrzna powoduje wywiewanie i przenosze-
nie przez wiatr cząsteczek gleby, niekiedy nawet na 
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duże odległości. Poprzez rozmaite zabiegi uprawowe 
i fitomelioracyjne można w dużym stopniu zapobie-
gać występowaniu i natężeniu erozji wodnej i wietrz-
nej. Np. nasilenie erozji wietrznej można ograniczać 
przez stosowanie pasów wiatrochronnych oraz utrzy-
mywanie na powierzchni gleby pokrywy roślinnej.

Spełnienie przez rolników standardów w dziedzinie 
ochrony środowiska jest podstawowym wymogiem 
realizacji programu „cross-compliance”, w ramach 
którego rolnik może się ubiegać o dofinansowanie 
unijne.

Solidne podejście do realizacji wytycznych zawar-
tych w pakiecie „cross-compliance” jest nieodzowne 
i rolnik powinien sobie zdawać sprawę, że niewywią-
zanie się w pełni z tych zaleceń może go pozbawić 
oczekiwanych korzyści finansowych.

Nieprzestrzeganie wymogów zasady „cross-com-
pliance” skutkuje określonymi sankcjami, uzależ-
nionymi od zasięgu, trwałości, powtarzalności oraz 
dotkliwości danej niezgodności:
  •  w przypadku nieumyślnego zaniedbania nastę-

puje obniżenie kwoty dopłaty bezpośredniej o 3% 
całkowitej płatności (Agencja Płatnicza może 
zmniejszyć wysokość obniżki do 1%, bądź też 
zwiększyć maksymalnie do 5%),

  •  w przypadku powtarzającej się niezgodności na-
stąpi obniżenie kwoty płatności maksymalnie do 
15% całkowitej kwoty dopłat bezpośrednich,

  •  w przypadku celowej (umyślnej) niezgodności ob-
niżka będzie wynosić 20% kwoty płatności (Agen-
cja Płatnicza może pomniejszyć wysokość obniż-
ki do 15% bądź też zwiększyć do 100% całkowitej 
kwoty płatności bezpośredniej). Celowa i powta-
rzająca się niezgodność może wykluczyć rolnika 
nawet na kilka lat z programów pomocowych, 
w których uczestniczył.

Na zakończenie niniejszego artykułu informacyjnego 
o założeniach i programie edukacyjnym dla rolników 
warto odnotować, że jeden dzień zajęć odbywa się 
bezpośrednio w gospodarstwie rolnym. Poniżej przy-
taczamy program zajęć warsztatowych na wyjeździe 
studyjnym dla szkoleń prowadzonych w wojewódz-
twie małopolskim. Na konkretnym przykładzie, 
w oparciu o zastaną bazę gospodarstwa wykładowca 
komentuje, zaleca i omawia następujące zagadnienia:
  –  w zakresie produkcji roślinnej:
  –  płodozmian (gospodarowanie w ramach płodo-

zmianu) – zalety i konieczność,
  –  nawożenie organiczne i mineralne,
  –  zdrowotność roślin,
  –  rodzaje stosowanych środków ochrony roślin,
  –  sposób przechowywania zbóż i okopowych,
  –  zakres mechanicznego usprzętowienia gospodar-

stwa rolnego,

Wykładowca powinien w miarę szczegółowo omówić 
prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej 
w/w zagadnień (m.in. wymagania w zakresie składo-
wania nawozów i kiszonek, właściwe konserwowa-
nie i przechowywanie maszyn i urządzeń, ewidencja 
zabiegów środkami ochrony roślin, lista kontrolna 
w zakresie spełniania wymogów ochrony wód grun-
towych i inne).
  –  w zakresie produkcji zwierzęcej:
  –  identyfikacja i rejestracja zwierząt,
  –  ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt 

gospodarskich,
  –  zdrowotność zwierząt,
  –  bezpieczeństwo pasz,
  –  minimalne wymagania w zakresie ochrony świń,
  –  minimalne wymagania w zakresie ochrony cieląt.

Wykładowca powinien w miarę szczegółowo omówić 
prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej 
w/w zagadnień, m.in. wymogi w zakresie identyfika-
cji i rejestracji zwierząt, spełnienie ogólnych zasad 
dotyczących ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie spełniania 
wymogów w sprawie ogólnych wymagań i zasad 
prawa żywnościowego (higiena pasz, higiena pro-
dukcji produktów pochodzenia roślinnego, higiena 
produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, hi-
giena produkcji jaj, status zdrowotny zwierząt, sta-
tus zdrowotny personelu obsługującego zwierzęta 
i inne).

Wykładowca powinien poinformować rolnika o ko-
nieczności przechowywania dokumentacji leczenia 
zwierząt przez 5 lat od daty dokonania w niej ostat-
niego wpisu.
  –  w zakresie opłacalności produkcji:
  –  na podstawie prowadzonej w gospodarstwie na-

wet uproszczonej dokumentacji wykładowca może 
zaprezentować w uproszczony sposób kalkulację 
opłacalności wybranego kierunku produkcji.

Oczywiście we wprowadzeniu do warsztatów i ćwi-
czeń prowadzący informuje słuchaczy – podając 
kilka podstawowych danych – o zwiedzanym gospo-
darstwie i głównych kierunkach produkcji. Ponad-
to wykładowca każdorazowo dostosowuje program 
zajęć warsztatowych w gospodarstwie studyjnym do 
potrzeb regionalnych.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Instytut Ekonomiczno-Społeczny

Zakład Rolnictwa Światowego i Doradztwa

 Małopolskie Stowarzyszenie 
Doradztwa Rolniczego 
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W Wigilię Świąt Bożego Narodzenie dzieląc się opłat-
kiem ze swoimi zwierzętami próbowałem porozma-
wiać z nimi. Pies zjadł opłatek. Koty nie były nim 
zainteresowane – rozmawiać ze mną nie chciały.

Namawiałem do takich rozmów rolników, aby pró-
bowali dowiedzieć się, czy warunki w jakich prze-
trzymują zwierzęta gospodarskie są odpowiednie. 
Czy w oborze, chlewni jest znośnie.

Termin „dobrostan zwierząt” zagościł na dobre 
w rozmowach doradców rolniczych i rolników. Rok 
2013, od kiedy normy dobrostanu mają obowiązy-
wać, zwiastuje liczne zmiany, które musimy nie tylko 
wykonać w budynkach inwentarskich, ale przede 
wszystkim zmienić naszą mentalność i stosunek do 
zwierząt. Przez ostatnie 50 lat w technologii utrzy-
mania zwierząt następowały liczne zmiany. Jeste-
śmy przed kolejnymi, uważam że większość z nich 
jest zasadnych. Mnogość informacji w mediach uka-
zujących bezmyślne i bestialskie zachowanie ludzi 
w stosunku do zwierząt jest najlepszym dowodem, że 
w tej materii mamy dużo do zrobienia. Sami doświad-
czamy sytuacji, w których widzimy, że zwierzęta są 
traktowane jak przedmioty, niewrażliwe na stres 
i warunki, w jakich bytują.

Wygraliśmy w wyścigu ewolucyjnym – jesteśmy 
Panami świata zwierzęcego, to daje prawa, ale i rów-
nież obowiązki. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwie-

rząt jesteśmy winni zwierzętom gospodarskim stwo-
rzenia takich warunków życia, które nie będą naraża-
ły naszych „mniejszych braci” na stresy i cierpienia.

W szkoleniach, które organizujemy w ramach kon-
sorcjum z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa 
Rolniczego i Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego pod tytułem: „Konieczność przestrzegania 
zasad wzajemnej zgodności jako niezbędny warunek 
uzyskiwania dopłat bezpośrednich – zasięg woje-
wódzki” są doskonałą okazją do dokonania analizy 
przystosowania małopolskich gospodarstw do norm 
dobrostanu.

Prowadziłem szkolenia praktyczne w 8 gospodar-
stwach. Świadomie wybierałem drugi dzień szkoleń, 
gdyż dawał mi on szanse na obserwacje, których nie 
mógłbym wykonać na sali wykładowej.

Zalecenie organizatora, aby na koniec szkolenia 
wykonać plan dostosowania, nie mógł być spełniony 

w pełni. Normy „cross-compliance” są dość obszerne. 
Dotyczą pola, siedliska i obiektów gospodarskich. 
Zima nie daje szans na wyjście w pole i dokonanie 
oceny dobrej kultury rolnej. Drugim powodem, który 
musieliśmy uwzględniać w wykonaniu tej oceny było 
bycie gościem w gospodarstwie. Mówienie wprost 
o braku porządku czy przysłowiowym „brudzie” 
przekraczało normy dobrego wychowania.

W swej 35-letniej pracy doradczej widziałem wiele 
gospodarstw, w których rolnik traktował swoje zwie-
rzęta więcej niż dobrze. Po wejściu do obory, stajni 
czy chlewni, po reakcji zwierząt, od razu widać jakie 
są relacje pomiędzy rolnikiem a zwierzętami. Emo-
cjonalne więzi widać przede wszystkim w hodowli 
koni i bydła mlecznego. Wynika to z faktu długiego 
przebywania zwierząt w gospodarstwie. Przebywa-
jąc w gospodarstwie kilka lat, często od urodzenia 
aż do śmierci, zwierze staje się częścią gospodarstwa 
wraz z całym kontekstem emocji w relacjach między 
całą rodziną rolnika. Trudno o taką więź w produkcji 
trzody chlewnej czy drobiu, kiedy okres ten wynosi 
kilka miesięcy. Według moich obserwacji, sukcesów 
w hodowli nie osiągali Ci rolnicy, których stosunek 
emocjonalny do zwierząt nie był właściwy. Według 
badań amerykańskich naukowców hierarchia najlep-
szych relacji między zwierzętami, a rodziną rolnika 
jest następująca: najlepszą opiekę gwarantują żony 
rolników, następnie dzieci, rolnicy, a na samym końcu 
pracownicy najemni. Spotkałem w gminie Alwernia 
hodowcę bydła mlecznego, który twierdził, że dla 
niego hodowla, codzienny kontakt ze zwierzętami to 
cały świat. Spędził przy ich obsłudze całe życie nie 
z przymusu, ale dlatego że chciał i lubił. Zwierzęta 
nie są w jego gospodarstwie przedmiotami, są czymś 
więcej, i widać to po kondycji, zdrowotności a przede 
wszystkim wielkości produkcji. Niestety w większo-
ści przypadków taka więź emocjonalna jest rzadko-
ścią. Najczęściej widziałem traktowanie przez rolni-
ka zwierząt gospodarskich przez pryzmat ekonomii, 
litry, kilogramy przyrostu – to decyduje czy zwierzę 
w gospodarstwie jest akceptowane czy nie.

Działki siedliskowe gospodarstw rolnych w mało-
polsce uwarunkowane historią są małe. W większości 
wypadków nie pozwalają spełnić norm odległościo-
wych pomiędzy budynkami mieszkalnymi, zbiorni-

Mgr inż. Henryk Dankowiakowski

Porozmawiać ze zwierzętami
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kami na gnojówkę, czy gnojowicę. I trudno to będzie 
zmienić ze względu na brak możliwości lokalizacyj-
nych. Zalecane odgradzanie budynków inwentar-
skich od obiektów gospodarskich jest niemożliwe.

Stan techniczny obiektów inwentarskich poza 
nowo wybudowanymi obiektami pozostawia wiele 
do życzenia. W większości to stare budynki mające 
więcej niż 20 lat, budowane z tradycyjnych materia-
łów budowlanych, pustak, cegła, bez uwzględnienia 
norm zoohigieny. Ocenialiśmy też obiekty adop-
towane ze stodół, wiat magazynowych, w których 
urządzono obory wolnostanowiskowe. Stanowiska 
odpowiadały normom powierzchniowym, zbudowa-
ne z dostępnych materiałów, najczęściej metodami 
gospodarskimi. Podłogi betonowe, w nowoczesnych 
obiektach, przede wszystkim w dojarni wyłożone są 
substancjami antypoślizgowymi. Zawartość szkodli-
wych gazów NH3, H2S, CO2 badałem detektorem 
gazów iBRiDNX6. Parametry oświetlenia, wilgot-
ności, temperatury i głośności mierzyłem wskaźni-
kiem uniwersalnym 4IN1. Przekroczenie norm szko-
dliwych gazów stwierdziłem w chlewniach i w starych 
budynkach. Przekroczenie norm dwutlenku węgla 
stwierdziłem w jednej starej oborze z krowami mlecz-
nymi. Przekroczenie norm świadczyło o złej wenty-
lacji. Niespełnienie normy oświetlenia stwierdziłem 
w jednym przypadku w cielętniku. Badania przepro-
wadzone były w okresie zimowym, w najtrudniejszym 
okresie dla wentylacji, kiedy większość drzwi i okien 
jest pozamykana, a więc nie ma zjawiska wentylacji 
grawitacyjnej. W jednej z obór chanardy (wentylacja 
grawitacyjno-dyflekcyjna) dawały sobie doskonale 
radę z prawidłową wentylacją.

Gospodarstwo I.
Produkcja mleka, kwota 510 000 l mleka, 80 krów, 
średnia wydajność od krowy ok. 6 000 l mleka, obora 
wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce, adaptowa-
na z wiaty, jedna ściana obory wolna, na okres zimy 
zasłonięta folią lub plandeką. Cielętnik znajdujący 
się w starym budynku pamiętającym XIX wiek nie 
spełnia norm oświetlenia. Na większości uczestników 
obiekt robił bardzo złe wrażenie, niedostateczna ilość 
ściółki powodowała, że krowy były bardzo zabrudzo-
ne. Stwierdzono łamanie wielu norm BHP (otwar-
te studzienki kanalizacyjne, oraz brak osłon wałka 
przekaźnika mocy, brak poręczy przy schodach). 
Gospodarstwo przeżywa duże trudności ekonomiczne 
związane z produkcją mleka. Koszt produkcji mleka 
w gospodarstwie 1,70 zł. Cena skupu 1,20 zł.

Gospodarstwo II.
Produkcja mleka, kwota mleczna 230 000 l mleka, 35 
krów, obora nowo wybudowana, wolnostanowiskowa 
z wydzielonymi miejscami do leżenia, normy dobro-

stanu w pełni spełnione, gospodarstwo może stano-
wić wzór do naśladowania, godna do podkreślenia 
jest wiedza rolnika.

Gospodarstwo III
Produkcja mleka, kwota mleczna 90 000 l mleka, 20 
krów, obora wolnostanowiskowa na głębokiej ściółce, 
składa się z dwóch części, adaptowanej stodoły oraz 
starej obory na 5 stanowisk, która stanowi porodów-
kę i izolatkę, nowa dojarnia ma 5 stanowisk. Stara 
obora nie spełnia norm dobrostanu, w zakresie oświe-
tlenia, norm szkodliwych gazów, cielęta są wiązane 
wbrew zaleceniom, mankamentem gospodarstwa jest 
wielkość działki środowiskowej. Z punktu widzenie 
zdrowotności zwierząt lokalizacja pastwisk wokół 
siedliska jest korzystna.

Gospodarstwo IV
Produkcja mleka, kwota mleczna 80 000 l mleka, 
15 krów, zwierzęta przetrzymywane w dwóch sta-
rych oborach, system utrzymania uwiązowy, stano-
wiska tradycyjne – długie, co przy dużym kalibrze 
krów, stanowi pozytywną okoliczność. Budynek nie 
spełnia norm oświetlenia, przekroczone normy CO2. 
Pozyskanie mleka dojarkami konwojowymi, obiekt 
inwentarski nie spełnia norm w zakresie wielkości 
otworów drzwiowych. Drugi obiekt w którym trzyma-
ne są jałówki nie spełnia żadnych norm, oświetlenia, 
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wentylacji, norm powierzchniowych. Pastwiska zlo-
kalizowane wokół siedliska.

Gospodarstwo V
Produkcja mleka, kwota mleczna 90 000 l mleka, 
ilość krów 17, system utrzymania alkierzowy, nor-
my oświetlenia, powierzchni, z zakresu szkodli-
wych gazów spełnione, obora wybudowana w latach 
 70-tych.

Gospodarstwo VI
Gospodarstwo trzodowe. Produkcje w cyklu zamknię-
tym, wielkość stada podstawowego zmienia się od 5 
do 10 loch. Wielkość produkcji ok. 200 tuczników. 
Pierwszy budynek 30-letni przeznaczony dla loch 

luźnych i niskoprośnych. Stwierdzono przekroczo-
ne normy NH3. Drugi budynek nowo wybudowany 
– bezściołowy, pełniący funkcje porodówki z indywi-
dualnymi kojcami typu Meprozet.

Trzeci budynek tuczarnia – nowo wybudowana, 
bezściołowa, spełniająca normy dobrostanu. Stwier-
dzono nie spełnienie norm BHP przy pile tarczowej, 
pojemność zbiornika na gnojówkę nieodpowiednia 
w stosunku do obsady zwierząt. Nowe budynki poro-
dówki oraz tuczarnie mogą być wzorem na szkole-
niach z dobrostanu zwierząt.

Gospodarstwo VII
Gospodarstwo trzodowe. Cykl zamknięty, stado 
podstawowe od 10 do 15 loch, produkcja tuczników 
200–250 sztuk w ciągu roku. Produkcja odbywa się 
w dwóch budynkach, w starym budynku zlokalizo-
wane są stanowiska dla loch luźnych, niskoprośnych 
i porodówka. W nowym budynku odbywa się tucz 
w wolnostanowiskowych pomieszczeniach na głębo-
kiej ściółce, żywienie z automatów, automaty zlokali-
zowane na podwyższeniu ze schodami. W starej części 
budynku kojce budowane według własnego pomysłu 
ze stałymi betonowymi przegrodami uniemożliwiają-
cymi kontakt z innymi zwierzętami. W starej części 
budynku przekroczone normy CO2, podłoga wyma-
gająca naprawy. W nowej części (tucz) nie spełnione 
normy oświetlenia. Niespełnione normy dobrostanu 
w pomieszczeniu dla knura.

Gospodarstwo VIII
Gospodarstwo trzodowe. Cykl zamknięty, stado pod-
stawowe ok. 7–10 macior, produkcja tuczników ok. 
200 sztuk w ciągu roku. W starym budynku adapto-
wana porodówka wraz z kojcami dla loch luźnych 
i prośnych. Nie spełnione normy NH3 i CO2. Niebez-
piecznie wystające pręty metalowe w przegrodach 
między kojcami. Tucz odbywa się w adaptowanym 
pomieszczeniu stodoły na głębokiej ściółce bez koj-
ców. Nie spełnione normy oświetlenia. Automaty do 
paszy z czarnej blachy nie pozwalają na utrzymanie 
czystości, schody prowadzące do budynku niebez-
pieczne, bez barier.

Wnioski
1.  Większość gospodarstw produkujących mleko 

spełnia normy dobrostanu. Stwierdzone manka-
menty łatwe do usunięcia.

2.  W gospodarstwach trzodowych ilość odstępstw od 
dobrostanu jest zdecydowanie większa (brak wła-
ściwego oświetlenia, a przede wszystkim źle dzia-
łająca wentylacja).

Małopolska Izba Rolnicza


