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Środowisko przyrodnicze na skutek oddziaływania czynników endogenicznych i 
egzogenicznych oraz działalności człowieka ulega zmianom, które mają zarówno charakter 
ilościowy i jakościowy. Człowiek zaczyna odgrywać rolę czynnika geologicznego, który na 
skutek dużej koncentracji pierwiastków w powietrzu, wodzie i glebach prowadzi do 
naruszenia równowagi w poszczególnych ekosystemach środowiska przyrodniczego. W 
wyniku procesu myślowego człowieka i jego działań w środowisku następują zmiany natury 
fizycznej, chemicznej i biologicznej, określane jako atak na życie [Ochrona litosfery 1998]. 
Na brak utrzymania koniecznej równowagi w relacji człowiek – środowisko – gospodarka 
zwraca uwagę Jan Paweł II w swojej encyklice „Redemptor Hominis”: „niekontrolowany 
wszechstronnym i autentycznie humanistycznym planem rozwój techniki niesie z sobą 
zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, eliminuje go w stosunku do przyrody, 
odrywa od niej” [Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II 2005]. 

Panuje obecnie przekonanie, że w wieku XXI podstawowym wyzwaniem, jakie stoi 
przed ludzkością będzie ochrona środowiska, polegająca na zapobieganiu jego 
zanieczyszczeniom i nadmiernej eksploatacji [Ochrona i zrównoważony rozwój 1996]. 
Wszelkie interdyscyplinarne działania, zmierzające do ochrony środowiska traktowane są 
obecnie jako jego kształtowanie. Dyscyplina ta jest przedmiotem nie tylko nauk 
przyrodniczych i geologicznych, ale także technicznych, medycznych oraz nauki społecznej 
Kościoła Katolickiego. Troska o środowisko przyrodnicze i jego kształtowanie stała się 
przedmiotem szeregu inicjatyw międzynarodowych [Ochrona i zrównoważony rozwój 
1996]. Nowe myślenie o związkach między środowiskiem, życiem człowieka, gospodarką a 
polityką wprowadziła Światowa Konferencja „Środowisko życia człowieka”. Podstawowa 
zasada tej Konferencji brzmiała: „człowiek ma niepowtarzalne prawo do wolności, 
równości i odpowiednich warunków życia w środowisku”... W latach 80-tych ubiegłego 
stulecia „Światowa Konwencja do Spraw Środowiska i Rozwoju” wypracowała koncepcję 
trwałego i zrównoważonego rozwoju (sustainable development) zwanego w Polsce 
ekorozwojem. Koncepcja ta zakładała, że rozwój powinien być stały i zapewniać potrzeby 
obecne i potrzeby przyszłych pokoleń. Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju 
(ekorozwoju) winna się opierać o takie zasady, jak: 

 7



INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 15 (2006) 
 

 prawo człowieka do korzystania ze środowiska i jego zasobów, 
 ochrona i kształtowanie środowiska dla przyszłych pokoleń, 
 ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej, wprowadzanie norm 

środowiskowych (krajowych i międzynarodowych), 
 prowadzenie oceny środowiska przy zamierzonych działaniach gospodarczych, 
 wymiany informacji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. 

Analiza zmian, jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym i jego kształtowaniu jest 
złożona i niełatwa. Wynika to ze zróżnicowania uwarunkowań fizycznogeograficznych i 
morfogenezy środowiska. Do poznania zmian w ładzie przestrzennym i czasowym 
środowiska przyrodniczego są przydatne wskaźniki glebowe [Degórski 2005]. Umożliwiają 
one odtworzenie czynników, jakie w przeszłości miały wpływ na środowisko przyrodnicze i 
pozwalają prognozować ocenę jego stanu i zmian pod wpływem procesów naturalnych i 
antropogenicznych. Duża wartość wskaźnikowa pokrywy glebowej wynika z jej otwartości, 
stabilności, wielofunkcyjności w krajobrazie oraz ścisłym powiązaniu z pozostałymi 
elementami środowiska przyrodniczego [Piaścik 2004, Degórski 2005, Skłodowski i inni 
2005]. Funkcje gleby są zbieżne z funkcjami ekorozwoju, co ma istotne znaczenie w 
kształtowaniu środowiska oraz jego ilościowych i jakościowych cech. 

W kształtowaniu środowiska ważną cechą jest jego rozmaitość i zmienność. Do jej 
utrzymania w dużym stopniu przyczynia się sieć hydrograficzna i biotopy mokradłowe 
[Ochrona i zrównoważony rozwój 1996, Piaścik 2004, Skłodowski i inni 2005]. 
Różnorodność biologiczna Polski wymaga wzbogacenia i ochrony. Stąd pożądana jest 
większa stabilność ekologiczna, polegająca na dopasowaniu wszelkich poczynań do funkcji 
i cech środowiska. Utrzymanie funkcji systemu ekologicznego jest zgodne z zasadą 
różnorodności biologicznej, obejmującej zróżnicowanie między ekosystemami oraz 
procesami w nich zachodzącymi. 

Przy podejmowaniu decyzji i działań wpływających na środowisko ważna jest „Ekologia 
czasu”. Stanowi ona podstawowy warunek właściwej praktyki ekologicznej i dobry sposób 
na kształtowanie środowiska, gdzie istotna jest współzależność ładu ekologicznego i ładu 
moralnego. Zwraca na to uwagę Jan Paweł II w encyklice „Sollicitudo rei socialis” 
[Encykliki Ojca Świętego 2005]. 

Dużą rolę w kształtowaniu środowiska odgrywa zrównoważone wykorzystanie gleb, 
mające na celu zachowanie wszystkich funkcji gleby, przy ograniczeniu różnych form 
degradacji w takim stopniu, aby były w równowadze z procesami powstawania gleb 
[Międzynarodowa Konwencja o ochronie gleb 1999]. 

Kształtowanie środowiska (obejmujące pola badawcze nauk przyrodniczych, 
geologicznych, technicznych, medycznych i teologicznych) opiera się na utrzymaniu 
równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, które są ze 
sobą wzajemnie powiązane. Zapewnia to utrzymanie jego trwałości, różnorodności 
biologicznej i wielofunkcyjności. Mając na uwadze fakt, że środowisko przyrodnicze jest 
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podstawowym warunkiem każdego życia, konieczne jest zatem jego ulepszanie zgodnie z 
prawami natury i przekazanie następnym pokoleniom.  

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie jest kontynuatorem najlepszych tradycji naukowych i praktycznych zastosowań 
rozwiązań godzących potrzeby żywnościowe ludzi z obowiązkiem zachowania środowiska 
w najlepszym stanie. Pracom naukowych towarzyszy aksjomat „Jak produkować żywność, 
aby nie utracić walorów środowiska?”. Ostatnie 30-lecie to rozwój badań z zakresu 
kształtowania środowiska – dyscypliny naukowej z dziedziny nauk rolniczych 
ukierunkowującej swoje cele, metody badawcze i rozwiązania problemów na obszary 
wiejskie. Kształtowanie środowiska to dążenie do kompleksowego i zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich celem dostosowania ich do pełnienia podstawowych funkcji 
społecznych, gospodarczych i przyrodniczych.. Dynamiczne przemiany społeczno-
gospodarcze Polski ostatniego dziesięciolecia powodują rozszerzenie funkcji obszarów 
wiejskich, które można uszeregować następująco [Koc 2004]: 

 Funkcje produkcyjne – produkcja żywności, surowców energetycznych, surowców 
dla przemysłu, surowców drzewnych, drobna wytwórczość i usługi, 

 Funkcje społeczne – mieszkalnictwo i budownictwo rezydencjalne, rekreacja i 
wypoczynek, ekolecznictwo, ochrona dziedzictwa kulturowego, baza badań 
społecznych, edukacja ekologiczna, inspiracja twórcza, 

 Funkcje sozologiczne (ochrona środowiska człowieka) – ochrona zasobów przyrody 
ożywionej i nieożywionej-formowanie zasobów i jakości wód oraz powietrza, 
absorpcja, rozcieńczanie i neutralizacja zanieczyszczeń, miejsce unieszkodliwiania i 
utylizacji odpadów, pochłanianie i długookresowa blokada (absorpcja) gazów 
cieplarnianych, 

 Funkcje biologiczne – zachowanie środowisk naturalnych, ochrona 
bioróżnorodności, ochrona siedlisk gatunków chronionych i zagrożonych, ochrona 
unikalnych ekosystemów, elementy sieci ekologicznej Natura 2000. 

Stan środowiska przyrodniczego jest czynnikiem decydującym o jakości naszego życia i 
wliczany jest do czynników warunkujących poziom dobrobytu społeczeństwa [Koc 2003]. 

Coraz częściej na terenach wiejskich pojawiają się przyrodnicze bariery rozwoju w 
postaci niedoboru zasobów, nieodpowiednia wartość użytkowa zasobów dostępnych oraz 
szybsze zużywanie zasobów przyrodniczych niż proces ich odtwarzania. Postęp 
cywilizacyjny oparty na rozwoju zrównoważonym powinien odbywać się z poszanowaniem 
praw przyrody i dostarczać środków na ochronę i kształtowanie środowiska oraz 
przyczyniać się do zwiększenia jego wartości użytkowej. Skuteczna ochrona środowiska 
wymaga rozpoznania źródeł jego zagrożeń i skali niezbędnych działań ochronnych. Obszary 
wiejskie są podane działaniu zagrożeń: 

 wewnętrznych, rozumianych jako skutki naturalnych procesów geochemicznych i 
biologicznych oraz klęsk ekologicznych, 
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 antropogenicznych autochtonicznych jako środowiskowych skutków pobytu ludzi i 
działalności gospodarczej na danym obszarze,  

 antropogenicznych allochtonicznych czyli przenoszonych z obszarów sąsiednich i 
odległych. 

Stan środowiska będzie zawsze wypadkowa oddziaływań zagrożeń oraz zdolności do 
pochłaniania i neutralizowania działań szkodliwych, a także jego możliwości samoregulacji 
i samoodtwarzania. 

Kształtowanie i ochrona obszarów wiejskich powinny mieć jako priorytet kompleksowe, 
racjonalne i społecznie efektywne wykorzystanie warunków naturalnych do rozwoju 
społecznego i poprawy jakości życia ludzi. Osiągnąć to można poprzez działania 
ukierunkowane na: 

 Tworzenie i zachowanie ekologiczno-zdrowotnych warunków bytowania ludzi, 
 Przekształcania i przystosowania środowiska do produkcji żywności, pasz oraz 

surowców przemysłowych i energetycznych metodami biologicznymi, 
 Odtwarzanie naturalnych i tworzenie nowych walorów środowiska przyrodniczego 

oraz formowanie krajobrazów kulturowych, 
 Podtrzymywanie procesów ekologicznych oraz utrzymanie i zwiększanie 

bioróżnorodności, 
 Odnowa zdegradowanych i zdewastowanych obszarów i ekosystemów poprzez 

rekultywację i renaturyzację, 
 Zachowanie cennych fragmentów środowiska przyrodniczego poprzez tworzenie 

warunków ich funkcjonowania i ochronę przed degradującym wpływem terenów 
intensywnie użytkowanych. 

Obszary wiejskie poddane są działaniu zagrożeń zewnętrznych z terenów 
zurbanizowanych oraz wewnętrznych, których źródłem są osiedla wiejskie, produkcja rolna, 
przetwórstwo, usługi i turystyka. Obok terenów silnie przekształconych istnieją jeszcze 
duże obszary o wysokich walorach przyrodniczych. Nasilenie antropopresji prowadzi do 
przekształceń od krajobrazów naturalnych do kulturowych, ale często również prowadzi do 
krajobrazów zdewastowanych, wymagających rekultywacji i renaturyzacji. 

Współcześnie coraz większą rolę przypisuje się kształtowaniu krajobrazu jako 
optymalnej kompozycji wszystkich elementów środowiska: rzeźby terenu, szaty roślinnej i 
wód oraz efektów pracy ludzkiej: budynków i budowli. Krajobraz pożądany to taki, gdzie 
elementy naturalne i antropogeniczne są w harmonii i pozytywnym współdziałaniu. W 
takim krajobrazie jest miejsce na pola i obiekty produkcyjne, budowle, domy z ogrodami, 
obszary chronione oraz obiekty wypoczynku i rekreacji. Produkcja rolna musi być 
prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki rolniczej, ujmowanymi nazwą 
„agrotechnika’ z udziałem chemii i techniki, na tyle, na ile jest to niezbędne i biologii, na 
tyle, na ile jest to możliwe. Rozwijająca się turystyka wiejska nie musi być zagrożeniem 
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środowiska, może być czynnikiem mobilizującym do jego optymalnego kształtowania i 
ochrony. 

Obecny stan środowiska na obszarach wiejskich, świadomość zagrożeń oraz dążenie do 
jego zachowania i wzbogacenia, są motywem szerokiej dyskusji naukowej, koncepcji i 
rozwiązań prezentowanych na konferencjach. Wydział Kształtowania Środowiska i 
Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wspólnie z Komitetem 
Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN, Komitetem Gleboznawstwa i Chemii 
Rolnej PAN, Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej i Polskim Towarzystwem 
Gleboznawczym oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie zorganizował w dniach 15-17 czerwca 2005 roku II Ogólnopolską 
Konferencję Naukową z udziałem gości zagranicznych pt. „Kształtowanie i ochrona 
środowiska – uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne. W 15 
osobowym komitecie naukowym i 15 osobowym komitecie programowym uczestniczyli 
powszechnie znani pracownicy naukowi zajmujący się problematyką konferencji, 
sformułowaną w obrębie zagadnień: 

 Polityka ekologiczna państwa-założenia, cele i realizacja, 
 Zagrożenia środowiska – źródła, rozmiary i przeciwdziałanie, 
 Monitoring, waloryzacja, ochrona i renaturyzacja środowiska, 
 Kształtowanie ekosystemów i krajobrazów, 
 Melioracje, rekultywacja i renaturyzacja środowiska, 
 Unieszkodliwianie ścieków i odpadów, 
 Nowe technologie w ochronie środowiska [Program 2005]. 

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w środowisku naukowym, organizacji 
ekologicznych, instytucji ochrony środowiska i przedsiębiorców. W konferencji udział 
wzięło 249 osób z ośmiu uniwersytetów (Jagielloński, Łódzki, Opolski, Rzeszowski, Śląski, 
Szczeciński, UMK w Toruniu i Warmińsko-Mazurski) sześciu politechnik (Białostocka, 
Koszalińska, Rzeszowska, Szczecińska, Warszawska, Wrocławska) Akademii Techniczno-
Rolniczej w Bydgoszczy, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pięciu 
akademii rolniczych (Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Wrocław) Akademii Bydgoskiej –
obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Pomorskiej 
Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Akademii 
Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Licznie 
reprezentowane były państwowe instytuty badawcze – JUNG, IMUZ, IMGW, JOŚ, IO i K 
oraz instytuty Polskiej Akademii Nauk – IPIŚ w Zabrzu, Ogród Botaniczny CZRB w 
Warszawie. Z zagranicy uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu w Getyndze, 
Uniwersytetu Medycznego w Riazaniu, Akademii Rolniczej w Gorki i Instytutu 
Badawczego w Rapotin. Wśród uczestników byli przedstawiciele instytucji państwowych, 
samorządowych i przedsiębiorstw; urzędów marszałkowskich, urzędów miejskich, 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasów Państwowych, Sanepidu, 
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PIOŚ, ATECh Rzeszów, NIVA Geomor, Oslo-Gdańsk. W konferencji wzięli udział 
nauczyciele szkół średnich i studenci. Liczna obecność i zaangażowanie młodych 
pracowników nauki i studentów jest dobrą prognozą dla tej dziedziny badań. 

Motto konferencji zawarte zostało referacie wstępnym-programowym pt: „Kształtowanie 
i ochrona Środowiska w warunkach Unii Europejskiej” [Gotkiewicz, Koc, Łachacz 2005]. 

W ramach obrad konferencji wygłoszono 60 referatów, w tym 8 zagranicznych oraz 
zaprezentowano ponad 240 prezentacji plakatowych (posterów). Przedstawiono aktualne 
wyniki badań podstawowych i aplikacyjnych z zakresu kształtowania środowiska i jego 
ochrony. Prezentacji wyników badań towarzyszyła ożywiona dyskusja, szczególnie twórcza 
w czasie sesji terenowej. W związku z konferencją przygotowano i opublikowano 314 
artykułów i komunikatów naukowych w piśmie „Inżynieria ekologiczna (nr 11, 12, 13, 15) 
46 oryginalnych prac twórczych w Journal of Elementology 10 nr 2 i 3, oraz 216 w 
Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych nr 505, 506 i 507. 

W podsumowaniu obrad i dorobku naukowego konferencji komisja wnioskowa 
sformułowała następujące wnioski: 

1. Obecny poziom organizacji badan monitoringowych pozwala na określenie stanu i 
jakości poszczególnych elementów środowiska oraz źródeł ich zagrożeń. Jednak 
niezbędne jest ciągłe unowocześnianie systemów i procedur badań monitoringowych. 
Należy dążyć do ciągłości monitorowania środowiska i obiektów na nie 
oddziaływujących. Niezbędnym jest poszerzenie monitoringu zintegrowanego. 
Obecny stan wiedzy pozwala na dokonanie przestrzennej oceny stanu środowiska. 

2. Zwiększonego zainteresowania i systematycznych badań wymagają zagrożenia 
związane z materiałami wnoszonymi do gleb. Niezbędne jest określanie ich 
właściwości fizycznych, biologicznych i chemicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem substancji toksycznych (WWA, dioksyny, metale ciężkie) oraz 
organizmów patogennych. 

3. Dalszych szczegółowych badań wymagają zagrożenia związane ze składowaniem 
odpadów, zrzutem i emisją zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych oraz ich 
działanie na środowisko i jakość wyprodukowanej biomasy, w tym pasz i żywności. 

4. Intensyfikacji wymagają działania zmierzające do ograniczenia ilości 
produkowanych odpadów drogą selekcji i recyklingu u źródeł ich wytwarzania. 
Pożądane są nowe, bezpieczniejsze i skuteczniejsze metody i technologie ich 
utylizacji, neutralizacji i likwidacji. 

5. Postępu metodycznego i technologicznego wymaga ciągle oczyszczanie ścieków, 
szczególnie z małych jednostek osadniczych. Dalszych badań wymaga eliminacja 
biogenów z wód zużytych i powierzchniowych metodami naturalnymi, przyjaznymi 
środowisku. 

6. Wszelkie działania w środowisku winny zapewnić i utrzymać równowagę pomiędzy 
poszczególnymi jego elementami, winny one być zintegrowane i zrównoważone, aby 
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zapewnić wartość użytkową i funkcję poszczególnych elementów środowiska oraz 
zachowanie równowagi pomiędzy procesami naturalnymi i antropogenicznymi. 

7. Użytkowanie środowiska nie może zakłócać ładu przestrzennego i powinno 
uwzględnić kryteria jakości i bezpiecznego użytkowania środowiska. Elementy 
fizyczno-geograficzne muszą być traktowane priorytetowo w kształtowaniu i 
ochronie środowiska. Należy dążyć do określenia priorytetowych funkcji środowiska 
poszczególnych regionów Polski i opracowania map przestrzennego rozmieszczenia 
preferowanych funkcji. 

8. Ze względu na szczególną rolę w środowisku obszarów funkcjonujących bez 
ingerencji człowieka należy zwrócić szczególną uwagę na mokradła, doliny rzeczne, 
obszary starodrzewia, wytwory martwej natury. 

9. Ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do działań w zakresie renaturyzacji 
środowiska z powodu nie rozpoznania skutków odwrócenia procesów w 
środowiskach przekształconych w przeszłości. 

10. Kształtowanie i ochrona środowiska wymaga systematycznego unowocześniania i 
doskonalenia programów nauczania, które uwzględniłyby najnowsze osiągnięcia 
nauki światowej. Mimo wymiernych osiągnięć dalszego rozszerzania wymaga 
edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

11. Uznano, że należy zwiększyć udział polskich zespołów badawczych w ramowych 
programach naukowych Unii Europejskiej, związanych z ochroną i kształtowaniem 
środowiska, gdzie problematyka ta traktowana jest priorytetowo. 

12. Zaprezentowana na konferencji interdyscyplinarna wiedza została wydatnie 
poszerzona i wzbogacona o szereg nowych elementów przydatnych w ochronie i 
kształtowaniu środowiska przyrodniczego, szczególnie w rekultywacji, renaturyzacji 
i waloryzacji ekosystemów środowiskowych. 

13. Należy dalej czynić starania o przekształcenie dyscypliny naukowej kształtowanie 
środowiska w dziedzinę nauki. Podkreślano, że przemawia za tym nie tylko jej 
wielokierunkowość celów i metod badawczych, ale także potrzeby ekologiczne, 
ekonomiczne i społeczne Polski oraz Unii Europejskiej, gdzie problematyka ta 
traktowana jest priorytetowo. 
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Woda jest zasobem, który nie ma substytutu, niczym nie potrafimy jej zastąpić, jest obok 

składników mineralnych, światła, ciepła i powietrza jednym z pięciu najważniejszych 
czynników życia i rozwoju organizmów żywych, niezbędna dla człowieka, zwierzęcia, dla 
rośliny. 

Tales z Miletu (620-540 lat p.n.e.) uważał wodę za pierwotną substancję wszechświata, z 
której wszystko powstało. 

Woda jest fundamentalnym składnikiem biomasy. Masę młodej rośliny w ponad 90% 
stanowi woda. W masie 3-dniowego niemowlęcia jest 97% wody, w masie 65-letniego 
człowieka wody jest już dużo mniej, stanowi ok. 70% [Tlapak i in. 1992]. 

Całkowite zasoby wody na kuli ziemskiej stanowią wielkość stałą. Gwałtownie jednak 
wzrasta liczba mieszkańców Ziemi. Tak więc na każdego mieszkańca Ziemi będzie 
przypadać coraz mniej wody. 10 000 lat temu naszą planetę zamieszkiwało 10 mln ludzi. 
Przed wiekami przyrost liczby mieszkańców był powolny. Około 1600 roku zamieszkiwało 
Ziemię 500 mln ludzi. Począwszy od 20 wieku liczba mieszkańców rosła szybko, w 1950 r. 
wynosiła 2,5 mld, w 2000 r. – 6,1 mld, w 2050 r. – 9,8 mld. Oznacza to, że dziennie liczba 
ludności obecnie wzrasta o ok. 200 000 (głównie w Chinach, Indiach, Indonezji). W 
Europie natomiast w bieżącym półwieczu (2000-2050 r.) liczba mieszkańców zmniejszy się 
o ok. 50 mln [Majewski 2005]. 

Tej coraz większej liczbie ludności rządy państw rozwijających się nie są w stanie 
zapewnić dostępu do wody o dobrej jakości. Wprawdzie wody na Ziemi mamy dużo, ale nie 
jest ona rozmieszczona równomiernie. Poza tym 99% wód jest praktycznie niedostępna, jest 
zasolona (na ich odsalanie stać jedynie kilka państw), występuje w postaci lodowca i stałej 
pokrywy śnieżnej, na znacznych głębokościach bądź jest zanieczyszczona. Odnawialne 
zasoby słodkiej wody stanowią tylko około 0,3% ogólnej ilości wód świata.  

Światowa Rada Wody przy ONZ deklarując, że dostępna i bezpieczna woda do picia jest 
prawem każdego człowieka, jednocześnie podaje dramatyczne fakty, że aktualnie 1/6 

                                                 
* Wykład wygłoszony na uroczystości nadania prof. dr hab. Stanisławowi Kostrzewie tytułu Doktora 
Honoris Causa Akademii Rolniczej w Krakowie w dniu 23 czerwca 2005 r. 
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światowej ludności, tj. 1,1 mld ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody do picia, a 2,4 
mld nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych [Majewski 2005]. Statystyki 
wykazują, że z powodu chorób związanych z zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami 
sanitarnymi co 4 sekundy umiera człowiek (w ciągu doby umiera ich ok. 20 000, w tym 
6 000 dzieci). 

Warto podkreślić, że w XVI-XVII wieku, w okresach wybuchu epidemii chorób 
zakaźnych, w Europie niektóre środowiska medyczne oceniały negatywnie oddziaływanie 
wody na zdrowie i higienę człowieka [Tlapak i in. 1992]. Znaleźć można było w 
wydawnictwach medycznych takie oto ciekawe wątki, cytuję:  

– „Łaźnie i kąpiele oraz ich skutki, nagrzanie ciała i humory, które osłabiają ciało i 
otwierają pory, są przyczyną śmierci i choroby”. 

– „Kąpiel, jeśli nie jest środkiem medycznym, wskazanym w razie palącej 
konieczności, jest nie tylko zbyteczna, ale bardzo szkodliwa dla ludzi”. 

Polska jest krajem ubogim w zasoby wodne w przeliczeniu na jednego mieszkańca i na 
rok. W tej klasyfikacji zajmujemy jedno z ostatnich miejsc na naszym kontynencie. W 
Europie zasoby te wynoszą około 4500 m3 i są niższe od średniej światowej, które wynoszą 
około 7000 m3, natomiast analogicznie w Polsce wynoszą jedynie około 1600 m3; w latach 
posusznych spadają do około 1000 m3, a w latach mokrych wzrastają odpowiednio do 2000 
m3 [Majewski 2005]. Musimy zatem w Polsce racjonalnie gospodarować tymi zasobami 
wodnymi, tak jak należy gospodarować przy niezbyt wysokich przychodach pieniężnych. 
Gdy mamy przychody większe – pieniądze należy zdeponować w banku, a wodę 
zmagazynować na przykład w zbiornikach, w okresach deficytu możemy z tych zapasów 
skorzystać. Zdolność retencyjna polskich zbiorników wynosi niestety tylko 5-6% średniego 
rocznego odpływu wody, a realne możliwości sztucznej retencji, która wydatnie 
powiększyłaby nasze zasoby i bezpieczeństwo, sięgają 15% [Hotloś 2004]. 

Produkcja żywności jest bardzo wodochłonną działalnością. Wynika to z potrzeb 
wodnych roślin. Według Światowej Rady Wody na wyprodukowanie 1 kg mięsa niezbędne 
jest zużycie 45 000 litrów wody. Stąd też niektóre kraje mające deficyt wody słodkiej na 
dużą skalę importują żywność. Do takich należy np. Japonia, w której około 40% żywności 
pochodzi z zagranicy. Można powiedzieć, że importuje dużo wirtualnej wody 
[Mioduszewski 2003]. Około 70-80% zużywanej w świecie wody jest wykorzystywane do 
nawodnień rolniczych (w Polsce tylko około 10%, i jest to niemal wyłącznie woda z rzek i 
zbiorników).  

Produkcja rolna w Polsce w ciągu ostatnich 50 lat uległa podwojeniu. Było to możliwe 
między innymi dzięki regulacji stosunków wodnych w glebie. W województwach centralnej 
i zachodniej Polski, gdzie zaspokojenie tych potrzeb było najwyższe (obejmowało ok. 70-
80% użytków), najwyższa jest też produkcja rolna. 

Uzyskiwane w polskim rolnictwie około 2-krotnie niższe plony niż w Europie 
Zachodniej wskazują na duże rezerwy produkcyjne naszych gruntów uprawnych. Nie 
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można jednak uzyskiwać wysokich plonów z gleb o nieuregulowanych stosunkach 
wodnych. Nadmiar wody występujący w porze wiosennej i niedobory w lecie dowodzą o 
potrzebie wyposażenia naszych gruntów uprawnych zarówno w systemy o działaniu 
odwadniającym, jak i nawadniającym. 

Zmniejszone w Polsce nakłady na melioracje wodne w ostatnich kilkunastu latach 
powodują stałe zwiększenie powierzchni gruntów nadmiernie uwilgotnionych, nie 
nadających się do uprawy, a także pogarszają bezpieczeństwo przed powodzią. Okresowy 
nadmiar lub niedobór wody w glebie nie pozwoli nam w przyszłości podnieść wysokości 
plonów na miarę krajów Europy Zachodniej. 

Około 800 mln ludzi w krajach rozwijających się cierpi głód. Jego likwidacja 
wymagałaby między innymi zwiększenia światowej produkcji żywności. W tym celu już w 
ostatnich 40. latach zwiększono w skali świata prawie o 100% powierzchnię nawadnianych 
gruntów [Michna 2005]. 

Nawadnianie to najstarsza, sprawdzona technologia zwiększania produkcji rolniczej. 
Pierwsze systemy nawadniające istniały już kilka tysięcy lat przed naszą erą, na przykład w 
dolinach Nilu - 6 000 lat p.n.e., Eufratu i Tygrysu – 4 000 lat, Żółtej Rzeki – 3 000 lat, rzeki 
Indus – 2 500 lat p.n.e. 

Aktualnie najwięcej powierzchni nawadnianej jest w Azji – Indiach, Chinach, krajach 
byłego Związku Radzieckiego, USA i Pakistanie. Ogółem nawadnia się około 20% 
powierzchni gruntów uprawnych. Z tej powierzchni zbiera się plon o wartości około 40% 
łącznej produkcji roślinnej [Michna 2005]. 

Brak wody kojarzy się nam z suszą. Początkiem suszy jest niedostatek lub całkowity 
brak opadów. Brak opadów nie jest równoznaczny z suszą glebową, bowiem wcześniej 
zretencjonowana w niej woda do pewnego czasu roślinom wystarcza. Następstwem suszy 
glebowej jest brak zasilania koryt rzecznych i zauważalne wysychania małych potoków oraz 
gorsze plony roślin uprawnych. 

Susza jest zjawiskiem mało spektakularnym, przebiegającym w dłuższym okresie, nie 
bardzo wiadomo, kiedy się ona zaczyna. Jej efektem są bardzo małe przepływy wody w 
rzekach, niskie poziomy wody w zbiornikach, niskie i małej wartości plony roślin 
uprawnych [Majewski 2004].  

Archiwalne materiały wykazują, że susze w Polsce występują dość często. Wielką suszę 
odnotowano w latach 1471 i 1472. Odnośnie tych lat w kronikach zapisano, że „wszędzie 
koło Głogowa tak pieszo, jak i konno ... Odrę ... można było przejść” ... w bród, a na rzece 
Baryczy „młyny przez całe lato nie mogły pracować” [Szczegielniak 1979]. 

Większe lub mniejsze susze w Polsce notowane są przeciętnie co drugi rok. Susze mogą 
czynić wielkie spustoszenie w rolnictwie Azji, Afryki, Ameryki Środkowej. 

Badania międzynarodowego zespołu skupionego w Federalnym Instytucie Technologii 
w Zurichu wykazały, że jedną z głównych przyczyn upadku imperium Majów przed ponad 
1000 lat temu – wysokiej cywilizacji w dżunglach Ameryki Środkowej, która wzniosła się 
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na wyżyny rozwoju kulturalnego, cywilizacji znającej pismo, kalendarz, podstawy 
matematyki i astronomii, najprawdopodobniej był przedłużający się okres suszy – braku 
regularnych opadów, niskie zbiory, i na tym tle zrodzone wewnętrzne niepokoje i rozpad 
państwa [Lewicki 2003]. 

Pośród kataklizmów, jakie nawiedzają Ziemię (powodzie, susze, tornada, burze, 
osuwiska, lawiny), powodzie przynoszą w skali świata największe straty, wynoszące ok. 
33% wszystkich kosztów wywołanych naturalnymi zjawiskami. Polskie kroniki zawierają 
sporo informacji o występowaniu takich kataklizmów, albo łagodniej mówiąc, zjawisk 
ekstremalnych. Między innymi do takich zaliczyć można powódź notowaną 26 lipca 1310 
r., w wyniku której przedmieście Kłodzka zostało zatopione i utonęło przeszło 2 tysiące 
ludzi [Szczegielniak 1979].  

W czasie powodzi we Wrocławiu w 1785 r. „prawie wszystkie osiedla wzdłuż Odry 
zostały zalane do wysokości okien, a niektóre nawet po dach”. „Przedmieścia Wrocławia 
stały przez 8 dni pod wodą. Przerwane zostały prawie wszystkie połączenia 
komunikacyjne” [Szczegielniak 1979]. 

Powodzie w 18, 19 i 20 wieku były impulsem dla podjęcia prac hydrotechnicznych w 
obrębie koryta Odry – skrócono bieg rzeki, wykonano obwałowania, poldery, kanały, ulgi, 
stopnie wodne, zbiorniki suche i zbiorniki retencyjne (między innymi w Otmuchowie, 
Turawie, Dzierżnie). 

Przeglądając wyciągi z kroniki Długosza (1415-1480) bynajmniej nie można nabrać 
przekonania, że powodzie dawniej były rzadsze albo mniej groźne niż obecnie [Lambor 
1954]. Najcenniejsze opisy powodzi w kronikach Długosza dotyczą powodzi okresu jego 
życia. O jednej z nich Długosz napisał: „Dnia 24 lipca 1475 r. i przez 3 dnie następne w 
Krakowie i jego okolicy ciągle dzień i noc padające deszcze sprawiły niepamiętny i straszny 
wylew Wisły. Powódź zalała Kazimierz, Stradom i wszystkie przedmieścia. W kościołach 
św. Bernarda i św. Agnieszki woda aż do ołtarzów dochodziła, ... mosty i ... wiele domów 
kazimierzowskich poznosiła, ogrody warzywne naokół Krakowa zamuliło i popsowało”. 

Wiadomości o katastrofalnych powodziach w różnych okolicach globu sięgają paru 
tysięcy lat wstecz. Do największych powodzi zalicza się notowane ponad 150 lat temu w 
Chinach. Wówczas po 10-dniowym deszczu rzeka Hoang-ho przerwała tamy, zniszczyła 
3000 wiosek, a 7 milionów ludzi utraciło życie.  

5600 lat temu w Mezopotamii dolina Eufratu i Tygrysu została nawiedzona tak wielką 
powodzią, że pamięć o niej zachowała się przez długie wieki i podobno przeszła do biblii 
jako potop. 

Przybór wody na rzekach w czasie nadzwyczajnych powodzi sięga do 10 metrów ponad 
stan średni, przeważnie zawiera się w granicach 5 metrów. Na wielkich rzekach, jak np. na 
Jang-tse-kiang, amplitudę wahań wielokrotnie notowano dużo większą, dochodziła 
gdzieniegdzie do kilkudziesięciu metrów [Lambor 1954]. Na tym tle głośna powódź w 
dolinie Odry w 1997 r. jawi się jako kataklizm nie tak wielki. Powódź ta przypomniała, 
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kolejny już raz, władzom naszego Państwa o potrzebie nie tylko doraźnych, ale i 
długofalowych działań oraz przeznaczaniu odpowiednich funduszy na rzecz ochrony 
przeciwpowodziowej i poprawy sytuacji gospodarki wodnej w Polsce. W najbliższym 
czasie może nas bowiem spotkać ponownie powódź czy też susza. 
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STRESZCZENIE 

Zarówno nadmiar, jak i deficyt wody w środowisku jest źródłem strat, a nawet wielkich tragedii. 
Tym ekstremalnym stanom, w dużym stopniu można zapobiec. Całkowite ich wyeliminowanie nie 
jest możliwe, mamy bowiem do czynienia z naturą, która jest nieobliczalna. 
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WSTĘP 
 

Świadomość ekologiczna jest częścią świadomości społecznej. Górka, Poskrobko i 
Radecki [1995] uważają, że pojęcie to może być używane w dwóch znaczeniach. W 
znaczeniu szerszym oznacza całokształt uznawanych idei, wartości i opinii o środowisku 
przyrodniczym jako miejscu życia i rozwoju człowieka (społeczeństwa), wspólnych dla 
określonych grup w danym okresie historycznym. W znaczeniu węższym, bardziej 
praktycznym, świadomość ekologiczna jest to stan wiedzy, poglądów i wyobrażeń ludzi o 
roli środowiska w życiu człowieka, jego antropogennym obciążeniu, stopniu 
wyeksploatowania, zagrożenia i ochrony, w tym także stan wiedzy o sposobach i 
instrumentach sterowania użytkowaniem i ochroną środowiska.  

Zdaniem Kobyłko [2000] świadomość ekologiczna jest to świadomość zależności ludzi 
od pozostałej części przyrody i świadomość wpływu, jaki działalność człowieka wywiera na 
otaczające środowisko. Świadomość oznacza nie tylko odpowiedni poziom wiedzy, ale 
również takie jej racjonalne i emocjonalne przyswojenie, które powoduje podejmowanie 
określonych działań. 

Jak stwierdza Kiełczewski [1999] świadomość ekologiczna nie jest człowiekowi dana 
„raz na zawsze”, lecz może ulegać modyfikacjom, a więc można ją w sposób świadomy 
kształtować. 

 
MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 
Celem prowadzonych badań było uzyskanie wiedzy na temat kształtowania się 

świadomości ekologicznej wśród studentów i ich rodziców, a więc w układzie 
dwupokoleniowym. Z założenia to porównanie powinno dać obraz tego, która z obu grup 
charakteryzuje się wyższą świadomością ekologiczną oraz czy rodzice mają znaczący, a być 
może decydujący wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej swoich dzieci. 
Powyższy cel badań zrealizowano poprzez bezpośrednie porównanie układu rodzic i jego 
dziecko.  
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Badania dotyczące świadomości ekologicznej wybranych grup mieszkańców 
województwa podkarpackiego przeprowadzono w 2004 r. na 222 osobowej próbie celowej 
(ankieta skierowana była do studentów pierwszego roku i ich rodziców). Podana liczba 
oznacza, że spośród otrzymanych z powrotem poprawnie wypełnionych ankiet wybrano 
tylko te, które stanowiły pary, czyli student odpowiadał na zadane pytania i taką samą 
ankietę wręczał do samodzielnego wypełnienia swojemu rodzicowi. Postępując w ten 
sposób do ostatecznych badań zebrano w sumie 111 par ankiet. Badania wykonano w 
ramach zajęć z przedmiotu „Ochrona środowiska i zarządzanie środowiskiem”, 
realizowanego na pierwszym roku studiów, Wydziału Zarządzania i Marketingu 
Politechniki Rzeszowskiej. Intencją autorów jest cykliczne powtarzanie badań, w celu 
określenia dynamiki zachodzących zmian w świadomości ekologicznej. Przygotowana 
ankieta badawcza stanowiła odzwierciedlenie kwestionariusza, który posłużył do 
wykonania ogólnopolskich badań przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Centrum Badań 
Opinii Społecznych wśród dorosłych mieszkańców Polski. Wykorzystanie wielu elementów 
ankiety realizowanej w wymiarze krajowym pozwoliło na bezpośrednią konfrontację 
otrzymanych wyników.  

W publikacji, z powodu ograniczenia objętości, przedstawiono niektóre fragmenty badań 
własnych. 

 
WYNIKI I DYSKUSJA 

 
Podstawowym czynnikiem uwzględnionym w badaniach był podział populacji 

badawczej na studentów i ich rodziców, a następnie w ramach obu grup na kobiety i 
mężczyzn. Zdecydowanie wśród ankietowanych osób przeważały kobiety. Stanowiły one 
wśród rodziców 73% respondentów, a wśród studentów 72%. Taki rozkład obu płci wśród 
studentów wynika ze struktury studiujących na Wydziale.  

W tabeli 1 przedstawiono strukturę odpowiedzi dotyczących pytania związanego z 
identyfikacją negatywnych zjawisk i zagrożeń, jakie przynosi ze sobą rozwój cywilizacji. 
Badania wykazały dość dużą zbieżność odpowiedzi udzielanych przez studentów i ich 
rodziców, co miało też związek z możliwością wyboru dowolnej liczby odpowiedzi, 
aczkolwiek hierarchia ocenianych zagrożeń nie przedstawia się identycznie.  

Na zatrucie środowiska naturalnego jako zagrożenie cywilizacyjne wskazało aż 80,2% 
ankietowanych studentów, natomiast znacznie mniejsza liczba ich rodziców, bowiem tylko 
51,4%. Uzyskane wyniki mogą wskazywać na wpływ edukacji na świadomość dotyczącą 
zatrucia środowiska naturalnego. Jest oczywiste, że myślimy tutaj o edukacji 
wielokierunkowej, a nie tylko tej związanej z zajęciami w szkołach. Przeprowadzone przed 
podjęciem badań rozmowy ze studentami wykazały, że w grupach przeciętnie 
trzydziestoosobowych tylko kilka osób (3-5) uczestniczyło w szkole średniej w zajęciach z 
przedmiotu „Ochrona środowiska”. Do grupy zjawisk i zagrożeń podkreślanych jako ważne 
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zarówno przez studentów jak i rodziców należy zaliczyć również narkomanię, choroby 
nowotworowe, przestępczość, alkoholizm, AIDS. Wśród uzyskanych wyników zwraca też 
uwagę ponad dwukrotnie wyższa liczba studentów (w porównaniu do liczby rodziców) 
wskazująca na zagrożenia wynikające z katastrof i awarii elektrowni atomowych.  
 
Tabela 1. Hierarchia zagrożeń cywilizacyjnych w odpowiedziach respondentów 
Table 1. Hierarchy of the civilization threats in the respondents' answers 

Rozwój cywilizacji niesie ze sobą wiele negatywnych zjawisk i zagrożeń. Które z wymienionych 
zjawisk uznał(a)by Pan (i) za najgroźniejsze dla Polski i Polaków? 
Development of civilization carries many negative phenomena and threats. Which of the mentioned 
phenomena do you recognize as the most dangerous for Poland and Poles? 

Rodzice; Parents Studenci; Students 

Zagrożenia; Threats 
Liczba 

odpowiedzi 
Number of 

answers 

Procent 
Percentage

Hierarchia
zagrożeń 
Hierarchy 
of threats 

Liczba 
odpowiedzi 
Number of 

answers 

Procent 
Percentage 

Hierarchia
zagrożeń 
Hierarchy 
of threats 

Narkomania; Drug 
addition 60 54,1 1 59 53,2 4 

Choroby nowotworowe 
Neoplasmic diseases  54 48,6 4 67 60,4 2 

AIDS 52 46,8 5 46 41,4 6 

Alkoholizm; Alcoholism 47 42,3 6 61 55,0 3 

Przestępczość; Crime 58 52,3 2 54 48,6 5 

Terroryzm; Terrorism 26 23,4 7 22 19,8 8 

Zatruwanie środowiska 
naturalnego 
Poisoning of natural 
environment 

57 51,4 3 89 80,2 1 

Katastrofy 
komunikacyjne 
Communication disasters

6 5,4 9 19 17,1 9 

Katastrofy, awarie 
elektrowni atomowych 
Brake downs atomic 
power stations 

16 14,4 8 37 33,3 7 

Inne zagrożenia (jakie?) 
Different threats 
(which?) 

2 1,8 10 0 0 10 

Brak odpowiedzi 
No answer 0 0 - 0 0 - 

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet 
Source: Own investigations on the ground inquiries 
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W wykonanych przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Centrum Badań Opinii 
Społecznych badaniach struktura odpowiedzi była zbliżona, aczkolwiek najczęściej 
znacznie większy procent ankietowanych w 2000 r. osób wskazywał na zagrożenia takie jak 
przestępczość (85%), narkomania (75%), alkoholizm (70%), AIDS (62%), terroryzm (52%). 
Natomiast na zatrucie środowiska naturalnego w cytowanych badaniach wskazało 65% osób 
[Burger 2000]. 

W tabeli 2 przedstawiono strukturę odpowiedzi związanych z pytaniem dotyczącym 
określenia, w jakim zakresie stan środowiska naturalnego jest przyczyną niepokoju 
ankietowanych osób.  
 
Tabela 2. Stopień zaniepokojenia stanem środowiska wśród respondentów 
Table 2. Degree of anxiety the state of environment among respondents 

W jakim stopniu stan środowiska naturalnego w Polsce jest powodem Pana(i) niepokoju? 
To what degree the state of natural environment in our country is reason of yours anxiety? 

Rodzice; Parents Studenci; Students 
Odpowiedź 

Answer Liczba odpowiedzi
Number of answers

Procent  
Percentage 

Liczba odpowiedzi 
Number of answers 

Procent  
Percentage 

W bardzo dużym 
To very large 13 11,7 9 8,1 

W dużym; To large 75 67,6 72 64,9 

W niewielkim; To small 16 14,4 15 13,5 

W zasadzie w żadnym 
Basically none 2 1,8 2 1,8 

Trudno powiedzieć 
Difficult to say 5 4,5 11 9,9 

Brak odpowiedzi 
No answer 0 0 2 1,8 

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet 
Source: Own investigations on the ground inquiries 

 
Zarówno wśród studentów jak i ich rodziców zdecydowana większość respondentów 

stwierdziła, że stan środowiska naturalnego w dużym stopniu (terminologia zgodna z 
cytowanymi badaniami ogólnopolskimi [Burger 2000]) jest przyczyną ich niepokoju. Jeżeli 
uwzględnimy w tym przypadku również osoby twierdzące, że w bardzo dużym stopniu 
niepokoi ich aktualny stan środowiska, to wówczas w obu grupach ankietowanych ponad 
70% stanowią osoby, u których stan środowiska budzi niepokój. Niewielki odsetek osób 
(mniej niż 2%) twierdzi, że w zasadzie w żadnym stopniu nie niepokoi ich stan środowiska 
naturalnego.  

Badania ogólnopolskie [Burger 2000] nie dały tak optymistycznych wyników. Wynika z 
nich, że w 2000 r. tylko 51% ankietowanych w bardzo dużym lub dużym stopniu jest 
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zaniepokojonych stanem środowiska naturalnego, natomiast 7% w zasadzie w żadnym. 
Podkreślenia wymaga też, że aż 36% osób odpowiedziało, że stan środowiska naturalnego 
niepokoi ich w niewielkim stopniu. Podobnie jak w wielu innych analizowanych pytaniach i 
odpowiedziach zróżnicowanie pomiędzy wynikami badań własnych oraz wynikami 
wykonanych przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Centrum Badań Opinii Społecznych 
może wynikać z uwzględnienia innej populacji badawczej: w badaniach własnych są to 
studenci i ich rodzice, a w badaniach Instytutu reprezentatywna próba dorosłych 
mieszkańców kraju.  

W tabeli 3 przedstawiono liczbę i procent odpowiedzi związanych z pytaniem 
dotyczącym wyboru instytucji i osób, które powinny według respondentów podejmować 
działania na rzecz poprawy stanu środowiska w miejscowości ich zamieszkania. 

W pytaniu „Kto przede wszystkim powinien podejmować działania na rzecz poprawy 
stanu środowiska w Pana(i) miejscowości?” każdy respondent mógł wybrać nie więcej niż 
dwie odpowiedzi. Ich struktura, choć w przypadku niektórych możliwości dość 
zróżnicowana, ogólnie wskazuje jednak na zbliżone spojrzenie rodziców i ich dzieci 
dotyczące poruszanej w pytaniu problematyki. Zdecydowana większość respondentów 
(78,4% rodziców i 76,6% studentów) uważa, że takie działania powinny przede wszystkim 
podejmować lokalne władze gminy w miejscu zamieszkania respondentów. Pewnym 
zaskoczeniem może być wskazanie przez 60,4% ankietowanych studentów na akcje o 
charakterze społecznym podejmowane w miastach i gminach. Społecznym zaangażowaniem 
chciałoby się wykazać natomiast tylko 35,1% ich rodziców. Najmniejsza liczba 
ankietowanych wskazała natomiast na partie ekologiczne, niewiele większy odsetek uważa, 
że działania te powinny podejmować władze centralne i wojewódzkie. 

Wykonywane na przestrzeni wielu lat badania ogólnopolskie [Burger 2000] prowadzą do 
podobnych wniosków, pozwoliły także na sprecyzowanie dynamiki poglądów. 
Systematycznie wzrasta odsetek odpowiedzi wskazujących na gminę jako miejsce 
podejmowania działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Wzrasta również liczba 
odpowiedzi wskazujących na mieszkańców i organizacje ekologiczne, chociaż 
bezwzględnie są to liczby znacznie niższe od wskazań w stronę gminy. Coraz mniejsza 
liczba osób wskazuje na rząd, wojewodę, dyrekcję przedsiębiorstw i partie ekologiczne. 
Powyższe trendy wydają się mieć logiczne uzasadnienie w rosnącym przekonaniu o 
możliwości i skuteczności podejmowania działań na obszarze gminy (samoświadomość 
samorządów lokalnych) jak i malejącym autorytecie organizacji rządowych, partii, biznesu, 
oczywiście analizowanym tu pod kątem działań na rzecz ochrony środowiska. Być może 
wypływa z tego kolejny optymistyczny wniosek – ludzie pragną decydować sami o swoim 
losie, a ich wzrastająca świadomość ekologiczna pozwala mieć nadzieję, że ekorozwój 
przestanie być głównie podręcznikową teorią.  
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Tabela 3. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące określenia osób i instytucji 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska. 
Table 3. Structure of the respondents' answer on question the relating qualifications of persons and 
institution liable for the protection of environment. 

Kto przede wszystkim powinien podejmować działania na rzecz poprawy stanu środowiska w Pana(i) 
miejscowości? Proszę wybrać nie więcej niż dwie możliwości 
Who first of all should undertake activities aiming at improving the state of the environment in your town? 
Give not more than two possible answers 

Rodzice; Parents Studenci; Students 
Odpowiedź 

Answer 
Liczba 

odpowiedzi 
Number of 

answers 

Procent  
Percentage

Liczba 
odpowiedzi 
Number of 

answers 

Procent  
Percentage

Władze centralne, rząd 
Central authorities, government 10 9,0 5 4,5 

Władze wojewódzkie, wojewoda 
Province authorities, voivode 20 18,0 8 7,2 

Władze lokalne gminy, w której Pan(i) mieszka 
local authorities of the district you live 87 78,4 85 76,6 

Dyrekcje przedsiębiorstw z terenu gmin 
The managements of enterprises from terrain the 
populace 

15 13,5 21 18,9 

Partie ekologiczne; Ecological parties 4 3,6 3 2,7 

Stowarzyszenia i społeczne organizacje 
ekologiczne 
Associations and social ecological organizations 

24 21,6 16 14,4 

Mieszkańcy miasta, gminy w ramach akcji 
społecznych 
Inhabitants of towns and rural areas within 
voluntary actions 

39 35,1 67 60,4 

Nikt, nie ma takiej potrzeby 
Nobody, there is no such need 0 0,0 0 0,0 

Trudno powiedzieć; It is hard to say 1 0,9 0 0,0 

Brak odpowiedzi; No answer 0 0,0 0 0,0 

Źródło: Badania własne na podstawie ankiet; Source: Own investigations on the ground inquiries 
 
 

WNIOSKI 
 

1. Wykonane badania wskazały na zbliżony poziom świadomości ekologicznej studentów i 
ich rodziców. W przypadku większości pytań struktura odpowiedzi była zbliżona, co 
może wskazywać na znaczącą rolę środowiska rodzinnego w kształtowaniu poglądów i 
świadomości ekologicznej.  

2. Znacznie wyższy odsetek studentów (80,2%) niż ich rodziców (51,4%) uznaje zatrucie 
środowiska naturalnego jako podstawowe zagrożenie związane z rozwojem cywilizacji. 
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STRESZCZENIE 

W 2004 r. wykonano badania ankietowe dotyczące stanu świadomości ekologicznej wśród 
studentów i ich rodziców. Badania wykazały znaczna zbieżność poglądów i świadomości 
respondentów w układzie rodzic i jego dorosłe dziecko. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, 
iż ponad 80% studentów uważa zatrucie środowiska naturalnego za podstawowe zagrożenia 
związane z rozwojem cywilizacji. Analogicznie wśród rodziców takie samo zdanie posiada tylko 
51% ankietowanych. 
 
Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, studenci, rodzice, badania ankietowe 
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SUMMARY 

In the 2004 the questionnaire investigations relating the state of ecological consciousness were 
carried out among students and their parents. The investigations show considerable convergence of 
the respondents' opinion and between parents and their adult children. It should be stressed that over 
80% students consider the environmental protection to be the greatest danger connected with the 
development of civilization. Such an opinion was represented by only 51% of parents. 
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WSTĘP 
 

Olsztyn jest miastem położonym w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego, 
stanowiącego zachodni fragment makroregionu Pojezierza Mazurskiego. Pojezierze to 
zajmuje powierzchnię około 3820 km². Główna rzeka regionu Łyna stanowi oś symetrii 
łuków morenowych [Kondracki 2000]. Jest także ona istotną osią krajobrazową Olsztyna, 
który rozwinął się po jej obu brzegach. Znaczące walory krajobrazowe miasta, wynikają z 
ukształtowania terenu obfitującego w liczne wzniesienia i obniżenia terenowe oraz 
bezpośredniego sąsiedztwa licznych jezior i dużych kompleksów leśnych. 

 
Rys. 1. Położenie jezior w Olsztynie (źródło: www.miasto.olsztyn.pl) 
Fig. 1. Location of the lakes on Olsztyn urban area (source: www.miasto.olsztyn.pl) 
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Miasto posiada skomplikowany układ hydrograficzny. Obszar Olsztyna leży w trzech 
zlewniach: rzeki Łyny, jeziora Wadąg i jezior położonych na południe od miasta. 
Charakterystyczną cechą Olsztyna jest duża jeziorność [Studium 1997]. W obrębie granic 
administracyjnych położonych jest 11 jezior: Ukiel (412 ha), Kortowskie (89,7 ha), Trackie 
(52,8 ha), Skanda (51,1 ha), Redykajny (29,9 ha), Długie (26,8 ha), Sukiel (20,8 ha), Tyrsko 
(18,6 ha), Stary Dwór (6,9 ha), Podkówka (6,0 ha), Czarne (1,3 ha) [Jańczak (red.) 1999, 
Waluga (red.) 1999] i wiele mniejszych oczek wodnych (rys.1.). Przez Olsztyn w kierunku 
z południa na północ przepływa rzeka Łyna. Jej dolina leży w korytarzu ekologicznym sieci 
ECONET-PL. Z ogólnej powierzchni miasta wody (jeziora i rzeki) zajmują 1100 ha, co 
stanowi 9,9% [Skupski (red.) 2001].  

Kolejnym elementem środowiska naturalnego, który podkreśla walory krajobrazowe 
Olsztyna są kompleksy leśne. Lasy na terenie miasta zajmują powierzchnię 1867 ha, co 
stanowi 16,8 %. Szczególną wartość ekologiczną i zdrowotną posiada Las Miejski (1054 
ha) [Stypiński 1995], położony w północnej części miasta. Pozostałe tereny leśne 
zlokalizowane są głównie wokół jezior: Ukiel, Kortowskiego i Skanda. 

 
METODY BADAŃ 

 
Dla potrzeb tego opracowania w pierwszym etapie pracy wykorzystano do badań analizę 

kartograficzną i studia monograficzne. Przeanalizowano dostępne materiały archiwalne i 
współczesne dotyczące badanego obszaru. Korzystając z metody analitycznej dokonano 
bezpośredniej autopsji terenu metodą marszrutową. Umożliwiło to właściwą ocenę stanu 
istniejącego i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. 

 
ZAGOSPODAROWANIE JEZIOR DLA CELÓW REKREACYJNYCH 

W UJĘCIU HISTORYCZNYM 
 

Pierwsze kąpielisko miejskie zorganizowano w mieście w 1845 roku nad malowniczo 
położonym jeziorkiem Fajferek [Wakar 1971]. Już wcześniej było ono wykorzystywane 
przez mieszkańców Olsztyna w celach wypoczynkowych i stanowiło ulubione miejsce 
kąpieli. Jednak w późniejszych latach teren wokół jeziora miasto sprzedało. Nowy 
właściciel, spodziewając się większych dochodów z parceli budowlanych niż z gospodarki 
rybnej, w 1882 roku zasypał je. Obecnie na terenie dawnego jeziora Fajferek znajdują się 
ogródki działkowe. 

W celu stworzenia nowego miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Olsztyna 
wybudowano nowe kąpielisko nad jeziorem Długim. Urządzono nad nim dwa kąpieliska: 
jedno na skraju jeziora (w pobliżu dzisiejszej ulicy Bałtyckiej) dla ludności cywilnej, 
oddane do użytku w 1878, drugie w północno-wschodniej części zorganizowały władze 
wojskowe dla żołnierzy miejscowego garnizonu [Wakar 1971]. Nad brzegami tego jeziora 
zlokalizowano w 1935 roku pięknie położone osiedle o charakterze willowym. 
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Dla celów rekreacyjnych wykorzystano również przepływającą przez centrum miasta 
rzekę Łynę. Już pod koniec XIX wieku na obu jej brzegach zbudowano przystanie i 
pomosty, przy których mogły cumować łodzie wiosłowe i kajaki [Piechocki 2002].To nad 
nią w 1889 roku powstało miejskie kąpielisko. Zlokalizowane było na tyłach dzisiejszej 
ulicy Knosały, gdzie wówczas znajdowała się wyspa pomiędzy korytem rzeki, a 
nieistniejącym już kanałem prowadzącym do gazowni. Kąpielisko zostało zamknięte na 
przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, kiedy powstała Plaża Miejska nad 
jeziorem Ukiel. We współczesnych planach miasta, od wielu już lat, ten malowniczy teren 
położony nad Łyną, w samym centrum Olsztyna, przeznaczony jest na Park Centralny. 
Jednak nie może on doczekać się realizacji. Dolina rzeki Łyny tworzyła atrakcyjny pod 
względem krajobrazowym ciąg spacerowy, zaczynający się przy zamku i prowadzący z 
miasta nadłyńskimi wzgórzami do Lasu Miejskiego i dalej do parku Jakubowo. Trasa ta 
nadal jest dla mieszkańców Olsztyna jednym z ulubionych miejsc o charakterze 
spacerowym i wycieczkowym. 

Jedynym dawnym kąpieliskiem, które nadal funkcjonuje w mieście jest Plaża Miejska 
nad jeziorem Ukiel, która powstała, według różnych źródeł, w 1928 lub 1932 roku [Wakar 
1971, Piechocki 2002]. Na jej zabudowania składały się drewniane pawilony na 
podmurówce, hangary, restauracja z tarasem, zaplecze sanitarne i pomieszczenia służbowe. 
Przy brzegu znajdowało się molo z wieżą dla skoczków i wydzielone baseny kąpielowe dla 
dzieci i dorosłych. Dodatkową atrakcją były rejsy spacerowe po jeziorze parowcem i 
stateczkami motorowymi [Piechocki 2002]. 

W 1942 roku powstał projekt zagospodarowania okolic jezior Ukiel i Długiego, 
sporządzony przez radcę miejskiego. Przewidywał on rekreacyjno-wypoczynkowe 
zagospodarowanie tego terenu. Projekt zakładał powstanie dużego kompleksu obiektów o 
charakterze sportowym, na który składały się stadion, korty tenisowe i zespół boisk. W 
zatoce nad jeziorem Ukiel przewidziano plażę i przystań żeglarską [Projekt 
zagospodarowania 1942]. Wszystkie obiekty wkomponowane były w istniejącą i 
projektowaną zieleń. Jednak projekt nie doczekał się realizacji. Na terenie objętym 
omawianym projektem znalazło się również małe jezioro Czarne. W jego otoczeniu w 1974 
roku powstał park. 

 
WSPÓŁCZESNE ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ JEZIOR 

I ICH WALORY KRAJOBRAZOWE 
 

Rozmieszczenie jezior na terenie miasta jest nierównomierne. Przewaga jezior występuje 
w części zachodniej Olsztyna. Tam jeziorność sięga 40%. Tylko dwa jeziora są położone w 
części wschodniej: Trackie i Skanda. Jeziorność tej części miasta wynosi ok. 8% [Studium 
1997]. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta równomiernie rozsiane są liczne akweny wodne, 
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a do najważniejszych z nich należy zaliczyć jeziora: Wulpińskie, Bartąg, Klebarskie, 
Wadąg.  

Największym jeziorem leżącym w granicach administracyjnych Olsztyna jest jezioro 
Ukiel, potocznie nazywane Krzywym. Zlokalizowane jest w północno-zachodniej części 
miasta. Posiada ono bardzo rozwiniętą linie brzegową, tworzącą wiele zatok i półwyspów 
np. zatoki: Miła, Grunwaldzka, Kopernika, Łabędzia Szyja. Południowe brzegi jeziora są 
zalesione. Zabudowania Plaży Miejskiej, pochodzące z lat trzydziestych XX wieku, 
przetrwały do czasów współczesnych, jednak są bardzo mocno zdewastowane, a te 
najbardziej zniszczone zostały rozebrane. Z nowych realizacji w latach dziewięćdziesiątych 
kąpielisko doczekało się mola oraz dużej zjeżdżalni. Ta malowniczo położona plaża 
wymaga kompleksowego projektu zagospodarowania. W 2000 roku powstała koncepcja 
wytyczenia wokół jeziora Ukiel trasy rowerowej długości ok. 15 km., która konsekwentnie 
tworzyłaby pętlę wokół jeziora. Inwestycja ta podniosłaby walory turystyczne i 
krajobrazowe tego obszaru. 

Kolejnym akwenem wykorzystywanym dla celów rekreacyjnych jest jezioro Długie, 
położone w północno-zachodniej części miasta. Północną część jeziora otacza Las Miejski. 
Wokół zbiornika poprowadzony jest ciąg spacerowy i ścieżka rowerowa, które jednocześnie 
stanowią błękitny szlak turystyczny. Na przewężeniu w środkowej części jeziora znajduje 
się most łączący oba brzegi. Atrakcyjne położenie jeziora, wynikające z sąsiedztwa terenów 
leśnych i właściwego zagospodarowania brzegów, wpływa korzystnie na jego rekreacyjne 
wykorzystanie. Trasa spacerowa zaczynająca się wzdłuż wschodniego brzegu jeziora 
prowadzi przez Las Miejski do parku Jakubowo, a dalej malowniczą doliną rzeki Łyny, aż 
do granic administracyjnych miasta. Ten kilkukilometrowy ciąg spacerowy stanowi miejsce 
wycieczek pieszych i rowerowych mieszkańców Olsztyna. Jezioro Długie na skutek 
wprowadzenia do niego w przeszłości nieoczyszczonych ścieków uległo znacznej 
degradacji. Obecnie w wyniku intensywnych zabiegów rekultywacyjnych, poprzez sztuczne 
napowietrzanie, stało się ponownie łowiskiem wędkarskim. 

W południowo-zachodniej części miasta położone jest jezioro Kortowskie. Częściowo 
sąsiaduje z osiedlami zabudowy jedno- i wielorodzinnej, a w części południowo-wschodniej 
nad jego brzegami jest zlokalizowane miasteczko studenckie Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego. Na jego terenie jest dobrze działająca przystań żeglarska, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego i kąpielisko. Wzdłuż brzegu jeziora prowadzi ciąg spacerowy, którego 
wschodnią krawędź tworzy malowniczy park Kortowski. Cały ten zespół stanowi miejsce 
rekreacji dla studentów, jak i chętnie przyjeżdżających tu mieszkańców Olsztyna. 
Południowo-zachodnie brzegi jeziora są zalesione.  

Jeziora Redykajny i Tyrsko leżą w północno-zachodniej części miasta. W ich 
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się łąki, ogródki działkowe i tereny leśne. Ich brzegi 
miejscami są wysokie i strome. Jeziora te posiadają największe walory krajobrazowe i są 
terenami w nieznacznym stopniu przekształconymi w wyniku działalności człowieka. 
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Jedyne niebezpieczeństwo dla wartości krajobrazowych tych jezior, to zbyt blisko 
podchodząca do linii brzegowej zabudowa jednorodzinna. 

Poza przedstawionym rekreacyjno-turystycznym wykorzystaniem jezior, stanowią one 
ważny element krajobrazu. Dotyczy to wody jako elementu, który możemy obserwować z 
obszaru miasta, jak i sytuacji, gdy z linii brzegowej obserwujemy miasto i wówczas woda 
stanowi przedpole widokowe. Ten aspekt krajobrazowy nie jest w Olsztynie odpowiednio 
wykorzystany. Brak jest otwarć i punktów widokowych oraz osi kompozycyjnych 
naprowadzających na te jeziora. Brakuje wyeksponowanych miejsc, które otwierałyby 
widoki na panoramę brzegów jezior. Poruszając się głównymi ciągami komunikacyjnymi 
nie dostrzegamy faktu, iż w mieście znajduje się tak wiele akwenów. Z drugiej strony brak 
właściwego zagospodarowania brzegów pozbawia możliwości odbioru najciekawszych 
krajobrazowo fragmentów panoramy miasta. Z wielu miejsc nad brzegami jezior 
rozpościera się widok na sylwetę Olsztyna z jego najciekawszymi dominantami 
historycznymi. Problem polega na tym, iż miejsca te są praktycznie niedostępne dla 
mieszkańców. 
 

WNIOSKI 
 

1. Wartości przyrodnicze i kulturowe Olsztyna są bardzo duże i należy je w sposób 
właściwy wykorzystać. Powinny one zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunki 
wypoczynku i rekreacji oraz stać się podstawą dla jego turystycznego rozwoju. Ważnym 
aspektem dla miasta jest zachowanie jego walorów przyrodniczych, w tym ochrona 
doliny rzeki Łyny oraz zespołów leśnych, położonych w północnej części miasta i 
okalających jeziora. 

2. Istniejący układ hydrograficzny Olsztyna powinien stać się kanwą dla rozwoju systemu 
zieleni miejskiej. Tereny rekreacyjne leżące nad jeziorami, należy w miarę możliwości, 
powiązać z istniejącymi i projektowanymi terenami zieleni usytuowanymi nad rzeką 
Łyną. 

3. Olsztyn, jako stolica regionu o charakterze turystycznym, powinien lepiej wykorzystać 
walory krajobrazowe związane z obecnością tak dużej liczbie jezior w mieście. Jeziora 
te są elementem tworzącym niepowtarzalny charakter krajobrazowy i tożsamość 
miejsca. Nie bez powodu Olsztyn nazywany jest „wyspą wśród lasów i jezior”. 
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STRESZCZENIE 

Olsztyn jest miastem położonym w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego. Jego cechą 
charakterystyczną jest duża jeziorność. W obrębie granic administracyjnych położonych jest 11 
jezior: Ukiel, Kortowskie, Trackie, Skanda, Redykajny, Długie, Sukiel, Tyrsko, Stary Dwór, 
Podkówka, Czarne i wiele mniejszych oczek wodnych. Przez Olsztyn w kierunku z południa na 
północ przepływa rzeka Łyna. Z ogólnej powierzchni miasta wody (jeziora i rzeki) zajmują 1100 
ha, co stanowi 9,9%. Kompleksy leśne na terenie Olsztyna zajmują powierzchnię 1867 ha, co 
stanowi 16,8%. W północnej części miasta znajduje się Las Miejski, a pozostałe tereny leśne 
zlokalizowane są głównie wokół jezior: Ukiel, Kortowskiego i Skanda. 

Pierwsze kąpielisko miejskie powstało w mieście w 1845 roku nad nieistniejącym obecnie 
jeziorem Fajferek, kolejne nad Długim i Plaża Miejska nad jeziorem Ukiel, pochodząca z lat 
trzydziestych XX wieku, która przetrwała do czasów współczesnych. 

Jeziora najlepiej zagospodarowane obecnie dla celów rekreacyjno-turystycznych to Ukiel, 
Długie i Kortowskie. Istniejący układ hydrologiczny Olsztyna powinien stać kanwą dla rozwoju 
systemu zieleni miejskiej. Tereny rekreacyjne leżące nad jeziorami, należy w miarę możliwości, 
powiązać z istniejącymi i projektowanymi terenami zieleni usytuowanymi nad rzeką Łyną. 
 
Słowa kluczowe: jezioro, rzeka, miasto, krajobraz 
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SUMMARY 

The town of Olsztyn is situated in central part of Olsztyn Lakeland. Its exceptionality consists in 
eleven lakes placed within the city area. The lakes are: Ukiel, Kortowskie, Trackie, Skanda, 
Redykajny, Długie, Sukiel, Tyrsko, Stary Dwór, Podkówka, Czarne and some other smaller water 
bodies. The Łyna river crosses Olsztyn from the south to north. Waters (lakes and rivers) cover 
1,100 ha or 9.9% total city area. Forest complexes within Olsztyn cover the area of over 1,867 ha, 
what makes up 16.8%. Municipal Forest covers the northern part of the city while the remaining 
forests are located mainly around the lakes Ukiel, Kortowskie and Skanda. 

First municipal public swimming pool in the city was opened in 1845 at Fajferek lake, which 
does not exist any longer. Further beaches were opened at Długie lake and the provincial beach 
opened at Ukiel lake in 1930 s and is still developing. 

The Ukiel, Długie and Kortowskie lakes are best managed for recreation and tourist purposes. 
Existing hydrological system of Olsztyn should be the basis to developing urban green areas. 
Recreational areas surrounding the lakes should be as much as possible related with existing and 
planned urban green areas located along the Łyna river. 
 
Key words: lake, river, town, landscape 
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PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZOWE W STREFACH 
PRZYBRZEŻNYCH WYBRANYCH JEZIOR W GMINIE BISKUPIEC 

 
 

Agnieszka Jaszczak, Krzysztof Młynarczyk 
Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 
 

WSTĘP 
 
Krajobraz kulturowy stref przybrzeżnych ulega ciągłym zmianom. Jeziora wraz  

z przylegającymi gruntami stanowią typowe i uznane w naszym kraju tereny rekreacyjne. 
Różne formy zagospodarowania brzegów jeziora i jego otoczenia mogą tworzyć ciekawe 
kompozycje krajobrazowe odpowiednio wkomponowane w leśne otoczenie. Jednakże 
dużym problemem jest zjawisko niekontrolowanego obrotu ziemią rolniczą przeznaczoną 
na cele nierolnicze. Przez wyznaczanie fragmentów terenów położonych nad jeziorem 
(najczęściej nad jego brzegiem, bez zachowania wymaganej strefy ochronnej), 
sprzedawanie gruntów rolnych, które nie przynoszą odpowiedniego dochodu z działalności 
rolniczej oraz podział ich na małe działki, dochodzi do nadkoncentracji zainwestowania 
przy braku rozwiązań systemowych [Młynarczyk i in. 2003]. Na terenach atrakcyjnych pod 
względem zagospodarowania turystycznego, spotykanym zjawiskiem jest wnoszenie 
obiektów mieszkalnych i letniskowych oraz małej architektury, bez koniecznego 
pozwolenia na budowę. Jako negatywny należy przyjąć fakt wymuszania przez inwestorów 
zmian w powstałych planach miejscowych i cofnięcia nakazów rozbiórki już powstałych 
obiektów w strefach przybrzeżnych. 

Celem pracy jest identyfikacja problemów powstałych w wyniku przekształceń terenów 
zlokalizowanych wokół jeziora Dadaj, Tejstymy, Węgój, Kraksy, Pierwój i Stryjewskiego 
(gmina Biskupiec) oraz próba określenia właściwych kierunków w ich zagospodarowaniu, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyjnej. 

 
MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 
Badania dotyczyły przekształceń krajobrazowych w strefach przybrzeżnych 

największych i najbardziej znaczących jezior w gminie Biskupiec. Przebiegały one 
wieloetapowo. Wykonano wstępną analizę materiałów wyjściowych, w tym dostępnych 
dokumentów m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Biskupiec [Studium 2001], Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego 
[Strategia 2000], Założeń programowych gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej 
miasta i gminy Biskupiec [Założenia 2000], monografii, materiałów historycznych, map 
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topograficznych i in. Pozwoliło to na wybór obiektów badań, a także określenie ich 
kierunku. Do analiz wykorzystano metodę monograficzną. W następnym etapie 
wyznaczono obszary wokół wybranych jezior, które nazwano jednostkami badawczymi. W 
ich granicach wykonano analizy stanu istniejącego. Trzecim etapem były badania terenowe 
pozwalające na weryfikację wcześniejszych analiz. Posłużono się przy tym metodą 
marszrutową, sporządzono dokumentację fotograficzną, a wszelkie uwagi naniesiono na 
mapę w skali 1:10000. Podczas tego etapu korzystano z metody kartograficznej. Badania 
terenowe przeprowadzono w okresie letnim 2004 r. Końcowy etap wiązał się z próbą 
identyfikacji problemów powstałych w związku z przekształceniami jednostek badawczych 
oraz określenia właściwych kierunków zagospodarowania tych obszarów. Opracowano tzw. 
studium metody, polegające na zaproponowaniu schematu postępowania i określenia 
możliwości przekształcenia badanych jednostek.  

Zakres czasowy badań dotyczył stanu obecnego z uwzględnieniem wskazanych 
istotnych zmian w okresie powojennym, a w szczególności w ostatnich kilkunastu latach. 
 

WYNIKI I DYSKUSJA 
 

Wody powierzchniowe w gminie Biskupiec zdominowane są obszarowo przez jeziora, 
których na terenie gminy jest 17. Obecność jezior znacznie podnosi walory estetyczne 
krajobrazu [Studium 2001]. Przekształcenia krajobrazowe obszarów wokół jezior w gminie 
mają najczęściej związek ze zmianą dotychczasowej funkcji rolniczej na rekreacyjną. Dzieje 
się tak, głównie na skutek podziału gruntów na małe działki przez rolników i sprzedaży jako 
rekreacyjno-letniskowe. Niekontrolowany obrót ziemią prowadzi często do obniżenia 
walorów użytkowych. Największa presja inwestycyjna dotyczy przede wszystkim terenów 
zlokalizowanych wokół największych jezior – Dadaj, Węgój i Tejstymskiego. Obserwuje 
się niekorzystne zmiany powstałe w wyniku złych inwestycji i zbyt dużej koncentracji 
obiektów letniskowych, działek rekreacyjnych. Działki są często podzielone na wąskie 
pasy, ogrodzone, występują na nich elementy małej architektury takie, jak altany, wiaty, 
zadaszenia, niedozwolone w strefie przybrzeżnej. Następuje niszczenie zbiorowisk 
roślinności szuwarowej, łąkowej i leśnej. Dlatego też wszelkie inwestycje na tych terenach, 
modernizacja i adaptacja obiektów już istniejących, nie mogą kolidować z podstawową 
funkcją ekologiczną obszarów wokół jezior. Niedopuszczalne jest również obniżenie ich 
wartości przyrodniczych i krajobrazowych.  

Występujące w obrębie badanych jednostek przekształcenia związane są także ze 
zmianami w strukturze własności gruntów. Dotyczy to przede wszystkim terenów 
należących dawniej do PGR-ów. Niepokojący może być fakt odłogowania ziemi, a w 
konsekwencji postępującej sukcesji. Również architektura dawnych obiektów PGR-ów 
(zwłaszcza gospodarczych i mieszkalnych wielorodzinnych) wyjątkowo szpeci krajobraz. 
Byłe budynki gospodarcze są w większości w całkowitej ruinie, często bez możliwości 
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ponownego użytkowania. Największe straty w architekturze dotyczą jednak obiektów 
zabytkowych takich, jak dawne dwory i parki podworskie, przez wiele lat zamieszkiwanych 
przez pracowników PGR. 

 
Tabela 1. Analiza przekształceń w strefach przybrzeżnych wybranych jezior w gminie Biskupiec 
Table 1. Analysis of transformations in the coastal zone of selected lakes in the Biskupiec 
commune 

Lp. 
No. 

Jednostki badawcze 
Research unions 1* 2 3 4 5 6 7 

1. Jezioro Dadaj  
Dadaj Lake XX X X XXX XXX XXX XX 

2. Jezioro Tejstymskie 
Tejstymskie Lake X X XX X X X XX 

3. Jezioro Węgój 
Węgój Lake XX XX X X X XX X 

4. Jezioro Kraksy 
Kraksy Lake - XXX XX - XX XXX XXX 

5. Jezioro Pierwej 
Pierwój Lake XX X XX X X X XX 

6. Jezioro Stryjowskie 
Stryjewskie Lake XX XX XX XXX X X XXX 

X - niewielkie zmiany; less important transformations 
XX – średnio znaczące zmiany; quite important transformations 
XXX - dość duże zmiany; important transformations 
XXXX – znaczne zmiany; very important transformations 
 
* 1. Przekształcenia związane ze zmianą funkcji rolniczej na rekreacyjną; Transformations conected with 

changing of agricultural function on recreational. 
2. Zmiany związane z brakiem infrastruktury turystycznej (niedostosowanie obiektów, plażowisk, 

miejsc użyteczności publicznej, pól namiotowych); Transformations connected with no tourism 
infrastructure (unreadjustment of objects, beaches, public places, tent places). 

3. Przekształcenia związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej (brak sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, punktów odbioru nieczystości, dróg dojazdowych, zaplecza 
technicznego); Transformations connected with no adequate relation infrastructure (no water lines 
and sewage systems, refuse collection points, roads access, technical background area). 

4. Przekształcenia związane ze zmianami własnościowymi (tereny po byłych PGR-ach, odłogowane 
grunty orne, niszczejące obiekty gospodarcze, nieciekawe obiekty mieszkalne); Transformations 
connected with properties changes (PGR areas, fallows, destroyed technical buildings and housing) 

5. Przekształcenia związane z nadkoncentracją inwestycji, zwłaszcza obiektów letniskowych i 
całorocznej zabudowy mieszkalnej; Transformations connected with over-concentrate investments, 
especially summer buildings and all year buildings. 

6. Przekształcenia związane ze zmianami w historycznym układzie osiedli wiejskich, zagród poprzez 
złą adaptację starych obiektów, a także nowopowstałych, niedostosowanych do tradycji miejsca, a 
także w historycznym układzie obszaru wokół jeziora miejskiego Kraksy. Transformations 
connected with changes in the historical system of settlements, farmsteads, because of bad 
adaptation of old buildings and new ones, unredjust to the area tradition and also in the historical 
system of area around the town lake Kraksy..  

7. Przekształcenia związane z lokalizacją zakładów przemysłowych, żwirowni, odkrywek i in.; 
Transformations connected with the industrial location, gravel pits, strip pits etc. 

Źródło: Opracowanie własne; Source:  Own data handling 
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Innymi problemami, związanymi z przekształceniami obszarów wokół jezior i 
niewłaściwymi inwestycjami budowlanymi, są zmiany w historycznym układzie osiedli 
wiejskich, a także zagród, zła adaptacja obiektów istniejących, czy też niedostosowanie 
nowej zabudowy do tradycji regionu warmińskiego. Spotykane budownictwo mieszkalne, w 
tym letniskowe, bardzo rzadko nawiązuje do tradycji i tożsamości miejsca, a materiały 
użyte do budowy nie są dostosowane do wymogów wzorników architektonicznych.  

Obok znaczących przemian w krajobrazie stref przybrzeżnych obszarów wiejskich 
występują także zmiany w otoczeniu jeziora Kraksy znajdującego się na terenie miasta 
Biskupiec. Dawniej obszar wokół jeziora był zagospodarowany pod względem turystyki i 
rekreacji. Wytyczone były ścieżki, istniały plaże, pomosty, miejsca rekreacyjne, domki 
letniskowe. Obecnie występuje tu w większości prywatna zabudowa jednorodzinna, a także 
ogródki działkowe. Analizę przekształceń wokół wybranych jezior przedstawia tab. 1. 

W celu opracowania schematu postępowania (studium metody) wobec wybranych 
jednostek badawczych wskazano dopuszczalne możliwości rozwoju różnych funkcji,  
w tym funkcji ochronnej obejmującej zarówno ekosystemy, jak i historyczną tkankę 
miejscowości, funkcji rolniczej, funkcji mieszkaniowej i przemysłowej, funkcji związanej z 
obsługą ruchu samochodowego, funkcji turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
turystyki wiejskiej, kwalifikowanej, aktywnej.  

Obszar strefy przybrzeżnej wokół jeziora Dadaj - jednostka badawcza nr 1 

Przekształcenia w strefie przybrzeżnej są związane z rozwojem turystyki, która na 
niektórych obszarach przyjmuje formę turystyki masowej (zwłaszcza w okresie letnim) oraz 
zmniejszeniem znaczenia funkcji rolniczej. Dlatego w opracowanym studium zakłada się 
zwiększenie roli świadomego kształtowania krajobrazu rolniczego poprzez wyznaczenie 
stref ochronnych (również w granicach wsi Wilimy, Najdymowo, Rukławki, Kojtryny, 
Nasy), utrzymanie produkcji rolnej (także poprzez użytkowanie łąk i pastwisk), 
niedopuszczenie do odłogowania ziem (zwłaszcza po byłych PGR-ach). Wskazuje się 
konieczność egzekwowania przepisów prawnych poprzez rozbiórkę obiektów letniskowych 
i małej architektury w miejscach, w których zostały one wybudowane bez pozwoleń. 
Dozwolone formy turystyki na tym terenie to turystyka wiejska (w tym agroturystyka), 
turystyka aktywna (należy opracować trasy turystyczne, dostosować infrastrukturę). 
Dodatkowo wskazuje się możliwość wykorzystania obiektów należących do byłych PGR-
ów (Nasy, Kojtryny) w celu obsługi ruchu samochodowego na trasie Olsztyn-Mrągowo-
Mikołajki.  

Obszar strefy przybrzeżnej wokół jeziora Tejstymy – jednostka badawcza nr 2 

Postuluje się zachowanie funkcji rolniczej obszaru poprzez utrzymanie produkcji rolnej. 
Istnieje możliwość rozwoju funkcji turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki 
wiejskiej (agroturystyki) w funkcjonujących gospodarstwach rolnych. Zwraca się uwagę na 
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małą skalę przedsięwzięć turystycznych i możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego. 
Należy wyznaczyć miejsca użyteczności publicznej związanej z dostępem do jeziora (plażę, 
pomosty, węzły sanitarne). Infrastruktura turystyczna (obiekty noclegowe, baza 
żywieniowa, usługi towarzyszące) powinna być zlokalizowana w miejscowościach 
Biesowo, Biesówko tak, aby działania w tym zakresie nie zagrażały w sposób bezpośredni 
obszarom zlokalizowanym w strefie przybrzeżnej. Postuluje się zakaz wnoszenia nowych 
obiektów poza wyżej wymienionymi obiektami użyteczności publicznej. 

Obszar strefy przybrzeżnej wokół jeziora Wygój – jednostka badawcza nr 3 

W granicach tej jednostki wskazane jest ograniczenie możliwości budowy nowych 
obiektów mieszkalnych i letniskowych i rozbudowy istniejących w strefie przybrzeżnej w 
miejscowości Wygój poprzez określenie i egzekwowanie przepisów prawnych. Obszary 
zabudowy należy oddzielić od linii brzegowej pasami zieleni (w tym zieleni wysokiej) oraz 
zaplanować układ zieleni wewnątrz miejscowości. Bardzo ważne jest dostosowanie 
obiektów do występującego ruchu turystycznego (zwłaszcza w okresie letnim). Należy 
zachować strefy ochronne w krajobrazie rolniczym, w tym w historycznym obszarze 
kulturowym osiedla wiejskiego oraz. Duże znaczenie ma ochrona obszarów leśnych 
znajdujących się przy drodze Biskupiec-Węgój. Mniejszą rolę przypisuje się obsłudze ruchu 
samochodowego na trasie Biskupiec-Bęsia. 

Obszar strefy przybrzeżnej wokół jeziora Kraksy – jednostka badawcza nr 4 

Obszar leży w granicach miasta Biskupiec (częściowo także poza). Przede wszystkim 
należałoby dostosować infrastrukturę turystyczną, w tym obiekty i obszary użyteczności 
publicznej, plaże, pomosty, miejsca wypoczynkowe, wypożyczalnię sprzętu, do chłonności 
turystycznej. Proponuje się odnowienie historycznych układów dróg, miejsc 
wypoczynkowych, roślinności, a także zagospodarowanie wyspy, która spełnia obecnie rolę 
miejsca organizacji imprez masowych. Wokół jeziora można wytyczyć trasy (piesze, 
rowerowe) oraz opracować ścieżkę dydaktyczną, która mogłaby być realizowana w ramach 
zajęć szkolnych. W przyszłości należałoby oczyścić zachodnią część jeziora Kraksy. 
Postuluje się zakaz zastosowania otwarć na drogę krajową nr 16. 

Obszar strefy przybrzeżnej wokół jeziora Pierwój – jednostka badawcza nr 5 

Podstawową funkcją obszaru wokół jeziora powinna być funkcja ochronna. Dotyczy to 
przede wszystkim walorów przyrodniczych i kulturowych znajdujących się licznie na tym 
terenie. Ochrona dotyczy krajobrazu rolniczego oraz układu miejscowości Kamionka (z 
typową historyczną zabudową). Należałoby ograniczyć rozwój turystyki (dopuszcza się 
agroturystykę). Wskazuje się możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego. Istotne jest jasne 
określenie przepisów prawnych odnoszących się do zakazu budowy nowych obiektów 
mieszkalnych i letniskowych oraz do sprzedaży i podziału gruntów rolniczych. 
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Obszar strefy przybrzeżnej wokół jeziora Stryjewskiego – jednostka badawcza nr 6 

Szczególne znaczenie dla obszaru wokół jeziora ma ochrona kompleksu leśnego 
należącego do Nadleśnictwa Wipsowo. Dużą rolę powinno nadal stanowić rolnictwo, w tym 
ekstensywne. Postuluje się ochronę układów wsi, obiektów zabytkowych (np. architektury 
drewnianej). Wskazuje się na możliwość rozwoju turystyki, jednak tylko w sposób 
zrównoważony. W tym celu należałoby także wytyczyć ścieżki obszarze trasy, dostosować 
oznaczenia. Na badanym obszarze występują mniejsze i większe zakłady przemysłowe, 
dlatego też należy stworzyć przesłony w formie zieleni wysokiej oddzielające je od cennych 
elementów krajobrazu wokół badanej jednostki, w granicach miejscowości Stryjewo, 
Dębowo. Zwraca się uwagę na rozbiórkę (ewentualnie adaptację) nieestetycznych obiektów 
należących do byłego PGR-u oraz zaplanowanie zieleni przy nieestetycznej architekturze 
bloków wielorodzinnych. 

Analizując przekształcenia w krajobrazie w strefach przybrzeżnych badanych jezior w 
gminie Biskupiec obserwuje się podobne tendencje porównując z obszarami w 
województwie warmińsko-mazurskim oraz sąsiednich województwach, co sygnalizują inni 
autorzy. Łapińska [2000] określa stopień przekształceń w krajobrazie obszarów 
nadjeziornych jako wynik presji inwestycyjnych w gminie Rajgród, natomiast aspekty 
turystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych przedstawił Iwicki [1998], 
uwzględniając stopień przekształceń antropogenicznych. Wszelkie przekształcenia związane 
są przede wszystkim ze zmianą użytkowania gruntów, wzmożonym ruchem turystycznym, 
inwestycjami turystyczno-rekreacyjnymi i adaptacją obiektów istniejących oraz podziałem 
działek letniskowych. W wyniku zagrożeń płynących z powyższego istotne jest wskazanie 
właściwych kierunków w zagospodarowaniu tych terenów w zakresie kontrolowanego 
rozwoju funkcji rekreacyjnej. Skala przekształceń badanych jednostek nie jest jednak tak 
duża, jak w przypadku obszarów zlokalizowanych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, 
gdzie niekorzystne zmiany w krajobrazie zachodzą w sposób postępujący. 

 
WNIOSKI 

 
W wyniku analizy obszarów oraz identyfikacji problemów związanych  

z przekształceniami terenów zlokalizowanych wokół jeziora Dadaj, Tejstymy, Węgój, 
Kraksy, Pierwój i Stryjewskiego wskazano główne kierunki postępowania. Należy więc: 
 nie dopuścić do obniżenia wartości przyrodniczej i krajobrazowej, 
 zapobiec nadmiernemu podziałowi gruntów rolnych na mniejsze działki w celach 

nierolniczych oraz zachować produkcję rolną, 
 określić właściwe tendencje w zagospodarowaniu turystycznym, 
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 dostosować nowopowstałe obiekty do tradycyjnego stylu warmińskiego, a już istniejące 

adaptować według określonego wzornika architektonicznego, a także zapobiec 
deformacji historycznie ukształtowanych struktur przestrzennych. 
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STESZCZENIE 

Krajobraz kulturowy stref przybrzeżnych ulega ciągłym zmianom. Jeziora wraz z 
przylegającymi gruntami stanowią typowe i uznane w naszym kraju tereny rekreacyjne. Dużym 
problemem jest zjawisko niekontrolowanego obrotu ziemią rolniczą przeznaczoną na cele 
nierolnicze. Na terenach atrakcyjnych pod względem zagospodarowania turystycznego, 
spotykanym zjawiskiem jest wnoszenie obiektów mieszkalnych i letniskowych oraz małej 
architektury, bez koniecznego pozwolenia na budowę. Celem pracy jest identyfikacja problemów 
powstałych w wyniku przekształceń terenów zlokalizowanych wokół jeziora Dadaj, Tejstymy, 
Węgój, Kraksy, Pierwój i Stryjewskiego (gmina Biskupiec) oraz próba określenia właściwych 
kierunków w ich zagospodarowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji 
rekreacyjnej. 
 
Słowa kluczowe: przekształcenia, zagospodarowanie jezior, strefa przybrzeżna, krajobraz 
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SUMMARY 

Cultural landscape of the lake coastal zone is changing nowadays. The areas located near the 
lakes are known as typical recreational spaces in Poland. Main problem consist in the market 
turnover with agricultural grounds with are sold for non agricultural purposes. This study aimed at 
identification of the problems concerning transformation of the areas adjacent to the lakes Dadaj, 
Tejstymy, Węgój, Kraksy, Pierwój, Stryjewskie (Biskupiec communae) and definition of actual 
development trends there with special attention paid for their recreation functions. 
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WSTĘP 
 

Gleby zanieczyszczone powinny podlegać rekultywacji, której celem jest – zgodnie z 
obowiązującym prawem [Prawo ochrony środowiska 2001] - zmniejszenie stężeń 
zanieczyszczeń do stanu określanego standardami jakości gleb i ziem. Duże nadzieje na 
skuteczne oczyszczanie gleb wiąże się z fitoekstrakcją, czyli usuwaniem zanieczyszczeń 
wraz z biomasą uprawianych roślin [Terry i Banuelos 2000]. Uprawa roślin z grupy 
hiperakumulatorów lub roślin o dużej biomasie nie zapewnia jednak odpowiedniej 
skuteczności fitoekstrakcji. Można ją zwiększyć stosując metodę indukowanej 
hiperakumulacji, polegającą na radykalnym uruchomieniu metali w glebie i wymuszeniu ich 
intensywnego pobierania przez rośliny nie będące hiperakumulatorami, np. przez gorczycę 
sarepską, słonecznik i kukurydzę. Mobilizację metali uzyskuje się przez zakwaszenie gleby 
lub zastosowanie środków kompleksujących [Huang i in. 1997]. Skuteczność takiej 
fitoekstrakcji zależy m.in. od właściwości gleby, gatunku rośliny oraz rodzaju i dawki 
środka kompleksującego. Indukowana hiperakumulacja stwarza ryzyko niekorzystnego 
oddziaływania na florę i faunę glebową oraz wymywania metali do wód [Romkens i in. 
2002]. Przedmiotem badań, obok skuteczności pobierania przez rośliny, powinno być więc 
zachowanie się skompleksowanych metali w glebie, trwałość kompleksów i ich działanie na 
biocenozę. 

Celem niniejszej pracy było dokonanie wstępnej oceny efektów indukowanej 
fitoekstrakcji Cu, Pb i Zn oraz określenie zagrożenia wymywaniem tych metali z gleb stref 
ochronnych hut miedzi. 

 
MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 
Doświadczenie wazonowe prowadzono na dwóch glebach z rejonów hut miedzi Legnica 

i Głogów, o składzie pyłu ilastego (I) i piasku gliniastego lekkiego pylastego (II). W tabeli 1 
zestawiono dane ilustrujące podstawowe właściwości gleb, oznaczane metodami przyjętymi 
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w gleboznawstwie, oraz całkowite zawartości Cu, Pb i Zn, oznaczone metodą AAS po 
mineralizacji w kwasie nadchlorowym. Wazony o pojemności około 1,5 dm3, napełniono 
glebą (900 g s.m. na wazon), zastosowano nawożenie i wysiano rośliny: na glebie I - 
gorczycę sarepską i wykę siewną, a na glebie II – kukurydzę. Szczegóły dotyczące założeń 
metodycznych i warunków prowadzenia doświadczenia przedstawiono w innym 
opracowaniu [Karczewska, Pańczuk 2004]. 
 
Tabela 1. Właściwości gleb 
Table 1. Soil properties 

Całkowite zawartości 
Total concentrations 

Udział % frakcji, 
Percentage of 
fraction,  mm Cu Pb Zn 

Gleba 
Soil 

Pochodze-
nie 

Origin 
<0,02 <0,002 

pH 
1 mol·dm-3 

KCl 

Corg 
g·kg-1

PWK 
CEC 

mmol(+) ·kg-1

mg·kg-1

I Legnica 45 11 7,02 11,2 15,8 513 180 182 

II Głogów 15 3 7,11 8,5 11,1 975 106 270 

PWK; CEC - pojemność wymienna kationów; cation exchange capacity 
 

Po 6 tygodniach wegetacji roślin zastosowano odczynniki kompleksujące: EDTA lub 
kwas cytrynowy, które pozwalają na skuteczną mobilizację metali, zwłaszcza Cu, z gleb 
zanieczyszczonych miedzią [Karczewska 2003]. Na powierzchnię wazonów wprowadzono 
dwukrotnie, w 2-dniowym odstępie, po 30 cm3 roztworów tych odczynników, o stężeniu 
0,05 mol·dm-3, zgodnie ze schematem przedstawionym w tabeli 2. W obiektach kontrolnych 
stosowano wodę destylowaną. Doświadczenie realizowano w 3 powtórzeniach. 
 
Tabela 2. Schemat doświadczenia 
Table 2. Experiment design 

Wariant 
Variant 

Gleba 
Soil 

Roślina 
Plant 

Odczynnik kompleksujący 
Chelating agent 

1  (brak; none) 
2 

gorczyca sarepska 
Indian mustard EDTA 

3  (brak / none) 
4 

I 
pył ilasty 
silty loam wyka siewna 

vetch (Vicia sativa) EDTA 
5 (brak; none) 
6 kwas cytrynowy; citric acid 
7 

II 
piasek gliniasty lekki pylasty; 

light loamy silty sand 

kukurydza 
maize 

EDTA 
EDTA – kwas etylenodiaminoczterooctowy; ethylenediaminetetraacetic acid 
 

Po 5 dniach od zastosowania środków kompleksujących ścięto nadziemne części roślin, 
wysuszono je i zważono. Oznaczono koncentracje Cu, Pb i Zn w biomasie po mineralizacji 
materiału na sucho i roztworzeniu popiołu w kwasach: HNO3 i HCl. W celu określenia 
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zagrożenia wymywaniem metali do wód – po zbiorze roślin i po czasie 2 miesięcy - na 
powierzchnię wazonów wprowadzono dawki wody symulujące intensywny opad deszczu 
(po 150 cm3·wazon-1), a w przesączach oznaczono stężenia Cu, Pb i Zn.  

Obliczono szacunkowe wielkości wyniesienia metali wraz z plonem i wynikający z tego 
ubytek koncentracji metali w glebie. Obliczono także ubytek koncentracji badanych 
pierwiastków w glebie wskutek wymywania i na tej podstawie sformułowano wnioski 
dotyczące kierunków dalszych badań nad fitoekstrakcją metali z gleb. 

 
WYNIKI I DYSKUSJA 

 
Uzyskane w doświadczeniu koncentracje metali w biomasie roślin przedstawiono w 

tabeli 3. Zastosowanie EDTA spowodowało istotny wzrost pobrania Cu przez wszystkie 
rośliny, a także wzrost pobrania Pb przez wykę (gleba I) oraz kukurydzę (gleba II). Nie 
stwierdzono istotnych zmian pobrania Zn przez uprawiane rośliny. Maksymalne 
koncentracje Cu i Pb w biomasie roślin, uzyskane w przypadku kukurydzy na glebie II, w 
wariantach z EDTA, wynosiły 338 ± 147 mg Cu ·kg-1 s.m. oraz 9,5 ± 2,7 mg Pb ·kg-1 s.m., 
były więc daleko niższe od uznanych za próg hiperakumulacji dla tych metali, wynoszący 
1000 mg·kg-1 s.m. [Brooks 1998]. Koncentracja Pb w kukurydzy w wariancie z EDTA 
pozostawała ponad 1000-krotnie niższa od wartości przytaczanych przez Huanga i 
Cunninghama [1996], Blaylocka i in. [1997] oraz Huanga i in. [1997], przekraczających 
10 000 mg·kg-1 s.m. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że koncentracja Pb w glebie była 
kilkukrotnie niższa od wartości przytaczanych w cytowanych wyżej pracach. Nasuwa się 
więc pytanie o to, czy stosunkowo niewielkie pobranie Pb przez rośliny w 
przeprowadzonym eksperymencie wynika z czynników związanych z fizjologią roślin, czy 
uwarunkowane jest głównie trwałością form Pb w badanych glebach. Na istotne znaczenie 
form Pb w glebie wskazuje fakt, że koncentracje Pb w przesączach glebowych z wazonów, 
do których stosowano EDTA, były kilkanaście do kilkadziesiąt razy niższe od koncentracji 
Cu w tych przesączach. Testy ekstrakcji Pb z powierzchniowych poziomów gleb stref 
ochronnych hut miedzi roztworem EDTA wskazują jednak, że 60-90 % całkowitych 
zawartości Pb w glebach podatnych jest na ekstrakcję tym odczynnikiem [Karczewska 
2003]. Wskazuje to na potrzebę prowadzenia dalszych prac nad optymalizacją dawki i 
sposobu wprowadzania EDTA do gleby, tak aby uzyskać efekt maksymalnej mobilizacji Pb. 

Zastosowanie EDTA spowodowało kilka- do kilkunastokrotny wzrost pobrania Cu przez 
rośliny w porównaniu do kontroli. Jeśli uwzględnić relacje masy gleby w wazonie i biomasę 
uprawianych roślin, można obliczyć, że koncentracji Cu w kukurydzy, wynoszącej 338 
mg·kg-1 s.m. odpowiada ubytek Cu z gleby w ilości 0,28 mg·kg-1. Taka intensywność 
fitoekstrakcji nie może być uznana za wystarczającą dla skutecznego usunięcia z gleby 
nadmiernych koncentracji Cu w realnej perspektywie czasowej. 

 44 



 
KIERUNKI BADAŃ NAD INDUKOWANĄ FITOEKSTRAKCJĄ JAKO METODĄ OCZYSZCZANIA GLEB… 

Szczególnej uwagi i komentarza wymagają wyniki ilustrujące podatność metali ciężkich 
na wymywanie z gleb po dodaniu do nich odczynników kompleksujących (tab. 4). 
Wprowadzenie EDTA spowodowało intensywne wymywanie metali, a szczególnie Cu, z 
gleb. Efekt ten obserwowany bezpośrednio po zbiorze roślin, pozostawał trwały przez okres 
2 miesięcy. W przesączach uzyskanych po tym czasie stwierdzono jeszcze wyższe stężenia 
metali, sięgające 540 mg Cu·dm-3, 21 mg Pb·dm-3 i 63 mg Zn·dm-3 (tab. 4). Można 
wyliczyć, że ilości wszystkich 3 analizowanych metali usunięte z gleb w drodze 
wymywania były w wariantach z EDTA znacznie wyższe niż ilości usunięte z gleb wskutek 
pobrania przez rośliny, co ilustruje tabela 5. 
 
Tabela 3. Efekty fitoekstrakcji Cu, Pb i Zn. Wartości średnie i odchylenia standardowe 
Table 3. The results of Cu, Pb, and Zn phytoextraction. Mean values and standard deviations 

Biomasa roślin  
Plant biomass Zawartość w roślinach; Contents in plants 

mg·kg-1 s.m.; mg·kg-1 DM 
Wariant 
Variant 

Gleba 
Soil g s.m.· wazon-1

(g d.m.· pot-1) Cu Pb Zn 
1 
2 

0,61 ± 0,03 
1,24 ± 0,27 

58 ± 7 
130 ± 40 

3,7 ± 2,8 
5,8 ± 5,9 

172 ± 29 
192 ± 35 

3 
4 

I 
1,71 ± 0,28 
1,82 ± 0,23 

13 ± 8 
152 ± 34 

0,4 ± 0,1 
4,6 ± 2,8 

141 ± 58 
165 ± 28 

5 
6 
7 

II 
0,59 ± 0,07 
0,65 ± 0,10 
0,76 ± 0,09 

24 ± 6 
27 ± 0,2 

338 ± 147 

0,8 ± 0,1 
0,4 ± 0,1 
9,5 ± 2,7 

132 ± 12 
107 ± 7 
136 ± 20 

 
Tabela 4. Wymycie Cu, Pb i Zn z wodą w przesączach 1 i 2. Wartości średnie i odchylenia 
standardowe 
Table 4. Cu, Pb and Zn leaching with percolates (leachates 1 and 2). Mean values and standard 
deviations 

Koncentracja w przesączach, mg·dm-3 

Concentrations in leachates, mg·dm-3

w przesączu 1; leachate 1 w przesączu 2 ; leachate 2 
Wariant 
Variant 

Gleba 
Soil 

Cu Pb Zn Cu Pb Zn 
0,49 ± 0,02 
375 ± 99 

0,25 ± 0,04 
30,3 ± 23,8 

0,07 ± 0,03 
39,7 ± 19,3 

6,7 ± 1,0 
385 ± 241 

0,91 ± 0,26 
16,1 ± 10,0 

2,16 ± 1,43 
53 ± 29 

1 
2 
3 
4 

I 
0,57 ± 0,06 

40 ± 18 
0,34 ± 0,09 
3,2 ± 2,8 

0,06 ± 0,04 
0,13 ± 0,05 

7,3 ± 1,8 
540 ± 238 

3,42 ± 4,17 
20,7 ± 11,6 

22,3 ± 11,8 
63 ± 29 

5 
6 
7 

II 
3,0 ± 1,4 
41 ± 3 

385 ± 65 

0,34 ± 0,17 
1,34 ± 0,39 
25,0 ± 3,3 

0,54 ± 0,16 
1,15 ± 0,36 
15,2 ± 1,4 

6,9 ± 3,1 
10,7 ± 9,5 
434 ± 205 

0,38 ± 0,03 
0,41 ± 0,11 
8,07 ± 0,74 

1,05 ± 0,33 
2,51 ± 0,63 
12,0 ± 1,4 
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Taka relacja skuteczności obu mechanizmów usuwania metali z gleby: fitoekstrakcji 
oraz wymywania po zastosowaniu EDTA nie pozwala na pozytywną ocenę parametrów 
procesu jako korzystnych dla fitoekstrakcji.  

W tym miejscu należy podjąć dyskusję nad perspektywą kontynuowania prac 
poświęconych możliwości zastosowania indukowanej hiperakumulacji do oczyszczania 
gleb z rejonu hut miedzi. Z przeglądu literatury [Terry i Banuelos 2000, Romkens i in. 
2002] wynika, że skuteczność fitoekstrakcji oraz relacje między ilością metali pobieranych 
przez rośliny i wymywanych w głąb profilu można w znacznym stopniu modyfikować 
optymalizując rodzaj i dawkę substancji kompleksujących oraz dostosowując je do 
właściwości gleby. Prace nad indukowaną hiperakumulacją należy kontunuować, zwracając 
szczególną uwagę na następujące aspekty problemu: 

 Dobór odpowiednich gatunków roślin skutecznie pobierających skompleksowane 
metale z roztworu glebowego 

 Zapewnienie roślinom optymalnych warunków wzrostu, w tym skuteczną 
immobilizację metali, do czasu zastosowania czynnika kompleksującego 

 Określenie dynamiki biodegradacji EDTA (lub innego czynnika kompleksującego) i 
przyspieszenie jego rozkładu w glebie 

 Dobór odczynnika alternatywnego do EDTA, równie skutecznie kompleksującego 
metale, ale mniej trwałego w środowisku glebowym, co ograniczy czas ługowania 
metali do wód 

 Dobór optymalnych parametrów procesu, w tym dawki odczynnika oraz warunków 
odczynu i wilgotności gleby 

 

Tabela 5. Obliczony ubytek koncentracji Cu, Pb and Zn  w glebie wskutek pobrania przez rośliny 
oraz w wyniku wymycia. Wartości średnie i odchylenia standardowe 
Table 5. Calculated decrease in soil contents of Cu, Pb and Zn as an effect of plant uptake and 
leaching with percolating water. Mean values and standard deviations 

Obliczony ubytek zawartości w glebie 
Calculated decrease in soil concentrations 

wskutek pobrania przez rośliny 
as an effect of plant uptake 

wskutek wymycia, 
as an effect of leaching 

Cu Pb Zn Cu Pb Zn 

Wariant 
Variant 

mg·kg-1

1 
2 

0,04 ± 0,01 
0,17 ± 0,04 

0,00 ± 0,00 
0,01 ± 0,01 

0,12 ± 0,02 
0,26 ± 0,04 

0,32 ± 0,04 
34 ± 14 

0,05 ± 0,01 
2,1 ± 1,4 

0,10 ± 0,06 
4,1 ± 2,0 

3 
4 

0,02 ± 0,01 
0,30 ± 0,04 

0,00 ± 0,00 
0,01 ± 0,00 

0,25 ± 0,09 
0,33 ± 0,02 

0,35 ± 0,08 
26 ± 11 

0,17 ± 0,19 
1,1 ± 0,6 

1,0 ± 0,5 
2,8 ± 1,3 

5 
6 
7 

0,02 ± 0,00 
0,02 ± 0,00 
0,28 ± 0,10 

0,00 ± 0,00 
0,00 ± 0,00 
0,01 ± 0,00 

0,08 ± 0,00 
0,08 ± 0,02 
0,11 ± 0,02 

0,88 ± 0,27 
4,6 ± 0,7 
73 ± 24 

0,06 ± 0,01 
0,16 ± 0,02 
2,9 ± 0,3 

0,14 ± 0,02 
0,33 ± 0,04 
2,4 ± 0,2 
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WNIOSKI 

 
1. Z zastosowanych odczynników kompleksujących: EDTA i kwasu cytrynowego, EDTA 

powoduje znaczące zwiększenie pobrania przez rośliny metali, a zwłaszcza Cu i Pb, z 
gleb zanieczyszczonych. Uzyskane koncentracje metali w biomasie są jednak daleko 
niższe od oczekiwanych, wymaganych dla skutecznej fitoekstrakcji. 

2. W warunkach przeprowadzonego doświadczenia, po zastosowaniu do gleb środków 
kompleksujących: EDTA i kwasu cytrynowego, efekt pobierania metali z gleby przez 
rośliny był znacznie słabszy niż efekt wymywania uruchomionych metali. 

3. W doświadczeniach nad indukowaną hiperakumulacją szczególną uwagę należy 
poświęcić ubocznym skutkom wzrostu rozpuszczalności metali, a zwłaszcza możliwości 
ich wymywania oraz trwałości łatwo rozpuszczalnych kompleksów. 
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STRESZCZENIE 

Dla dwóch gleb z rejonu hut miedzi, o różnym składzie granulometrycznym, w doświadczeniu 
wazonowym badano efekty indukowanej fitoekstrakcji Cu, Pb, oraz – nie przekraczającego norm - 
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Zn. Jako środki kompleksujące zastosowano kwas cytrynowy i EDTA. W wariantach z EDTA w 
obu glebach uzyskano wzrost rozpuszczalności i fitoprzyswajalności Cu, Pb i Zn, ale maksymalne 
koncentracje metali w biomasie, wynoszące odpowiednio: 338; 9,5 oraz  192 mg ·kg-1 s.m.,  były 
daleko niższe od progów hiperakumulacji. Wprowadzenie EDTA spowodowało natomiast 
intensywne wymywanie metali, a zwłaszcza Cu, z gleb. Skuteczność wymywania uruchomionych 
metali była znacznie wyższa niż skuteczność ich pobierania przez rośliny. Podjęto dyskusję nad 
perspektywą kontynuowania prac dotyczących wykorzystania indukowanej hiperakumulacji do 
oczyszczania gleb zanieczyszczonych emisjami hut miedzi. 
 
Słowa kluczowe: gleba, metale ciężkie, miedź, ołów, fitoremediacja, indukowana fitoekstrakcja, 
EDTA 

 
 

DIRECTIONS OF RESEARCH ON INDUCED PHYTOEXTRACTION AS A METHOD 
FOR CLEANING SOILS POLLUTED WITH HEAVY METALS – BASED ON 

LITERATURE REVIEW AND PRELIMINARY RESULTS OF A POT EXPERIMENT 
 

Anna Karczewska, Dawid Pańczuk 

Institute of Soil Science and Agricultural Environment Protection 
 

SUMMARY 

A pot experiment was carried out with two soils of different texture, collected from the vicinity 
of copper smelters, in order to examine suitability of induced Cu, Pb and Zn phytoextraction for soil 
decontamination. Citric acid and EDTA were used as chelating agents. Significant increase in metal 
solubility and phytoavailability was obtained in the pots with EDTA, however, the maximum Cu, 
Pb and Zn concentrations in plant biomass: 338; 9,5 and 192 mg·kg-1 DM, respectively, were far 
below those required for hyperaccumulation. EDTA caused intensive leaching of metals, in 
particular Cu, from soils. The amounts metals leached were much higher than those removed from 
soils by plant uptake. A need for further research on induced hyperaccymulation as a remediation 
method of soils polluted by the emissions from copper smelters was discussed on the basis of 
experimental results. 
 
Key words: soil, heavy metals, copper, lead, phytoremediation, induced phytoextraction, EDTA 
 
 
Dr hab. Anna Karczewska 
Instytut Gleboznawstwa i OŚR 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław 
e-mail: karcz@ozi.ar.wroc.pl 
 

 48 



 
INŻYNIERIA EKOLOGICZNA NR 15 (2006): 49-56 

 
 

FORMY OCHRONY PRZYRODY W POWIECIE OLSZTYŃSKIM 
 
 

Anna Łapińska, Jacek Willecki 
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 

 

WSTĘP 
 

Prawnie chronione obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 
53,6% powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego, co daje trzecią pozycję pod tym 
względem za województwem świętokrzyskim i małopolskim w kraju [Główny Urząd 
Statystyczny 2003]. Szczególne walory środowiska zostały wyeksponowane w strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego z 2000 roku, 
gdzie środowisko przyrodnicze zostało jednym z ośmiu priorytetowych obszarów rozwoju. 
“Zasobne i gospodarne Warmia i Mazury, regionem czystego powietrza, wód i żywności 
wysokiej jakości”- tak powinna wyglądać wizja tego regionu zgodnie z przyjętą strategią 
rozwoju. “Stan środowiska naturalnego musi być co najmniej zachowany, a tam gdzie to 
możliwe-poprawiony” [Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie 2003]. Ochronę środowiska realizuje się nie tylko na szczeblu wojewódzkim ale 
także na poziomie powiatu. Powiat olsztyński zajmuje obszar 2840,3 km2, co stanowi 11,7 
% powierzchni województwa. Na jego terenie zamieszkuje 114,6 tysiąca osób, które 
stanowią około 7,7 % ludności województwa. Powierzchnia przyrody chronionej powiatu 
wynosi 204 057,82 ha, co daje 71,7 % powiatu. Znajduje się on na obszarze funkcjonalnym 
Zielone Płuca Polski, a jego południowa część to obszar o znaczeniu międzynarodowym 
według koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Kompleksy leśne 
Puszczy Napiwodzko-Romuckiej zgodnie z klasyfikacją NATURA 2000, to ostoja biosfery 
o znaczeniu europejskim. Występują tu liczne jeziora o pochodzeniu polodowcowym, a 
znaczna część powiatu jest objęta Obszarem Chronionego Krajobrazu [Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2002]. Powiat olsztyński tworzy 12 gmin, których 
teren charakteryzuje się interesującą i unikatową przyrodą. Ochronę środowiska w tych 
gminach realizuje się między innymi poprzez tworzenie rezerwatów przyrody, obszarów 
chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych i ustanawianie pomników przyrody 
[Starostwo Powiatowe w Olsztynie 2004]. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 
wymaga między innymi utrzymania lub przywracania do właściwego stanu różnorodności 
biologicznej i krajobrazu. 
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 
Rozwój prac badawczych i inwetaryzacyjnych w zakresie różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej służy ocenie stanu i rozpoznaniu potencjalnych zagrożeń środowiska 
przyrodniczego. Celem opracowania jest analiza 12 gmin powiatu olsztyńskiego pod kątem 
liczby i powierzchni form ochrony przyrody takich jak rezerwaty przyrody, obszary 
chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody. W skład powiatu 
olsztyńskiego wchodzi gmina Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, 
Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda i Świątki. 

 W badaniach skoncentrowano się na ilościowej analizie form ochrony przyrody w 
gminach powiatu olsztyńskiego. Przeprowadzono krótką charakterystykę rezerwatów 
przyrody znajdujących się na badanym obszarze, ze względu na różnorodność oraz 
unikatowość występujących tam form fauny i flory. W przypadku obszarów chronionego 
krajobrazu, użytków ekologicznych i pomników przyrody, wymieniono tylko najciekawsze, 
bez przeprowadzenia ich charakterystyki. W opracowaniu wykorzystano informacje 
pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, od Wojewódzkiego Konserwatora 
Przyrody w Olsztynie, z Rocznika Statystycznego GUS “Ochrona Środowiska 2003” oraz z 
“Programu ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego – Zasoby i 
zagrożenia środowiska – Diagnoza” z 2002 roku. Inwentaryzacja posiadanych zasobów 
przyrodniczych, obszarów i obiektów objętych ochroną przyrody jest podstawą do 
opracowania na szczeblu starostwa baz danych o środowisku, które są dostępne za 
pośrednictwem Internetu.  
 

WYNIKI I DYSKUSJA 
 

Ochrona środowiska realizowana przez władze publiczne związana jest z polityką 
ekologiczną kraju. Do najważniejszych dokumentów określających pozycję i rolę ochrony 
środowiska w państwie zaliczymy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 
roku i Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2007-2010 z maja 2003 roku. Główne kierunki działań na rzecz ochrony środowiska w 
województwie warmińsko-mazurskim, zostały określone między innymi w Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego z 2000 roku, Planie zagospodarowanie przestrzennego z 
2002 roku, Wojewódzkim programie zwiększenia lesistości na lata 2001-2010, 
Regionalnym programie rozwoju rolnictwa na lata 2002-2006 i Strategii rozwoju turystyki 
[Starostwo Powiatowe w Olsztynie 2004]. Decyzje dotyczące środowiska są podejmowane 
przez uprawnione do tego osoby na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Ochrona 
środowiska jest realizowana na podstawie przepisów prawnych, które określają formy 
ochrony przyrody. Problematyka tego opracowania obejmuje swoim zakresem następujące 
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formy ochrony przyrody: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki 
ekologiczne i pomniki przyrody. 

Rezerwaty przyrody są tworzone na podstawie Zarządzenia Ministra Środowiska, 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Są to obszary, na których 
występują biocenozy w stanie naturalnym, zbliżonym do naturalnego, z określonymi 
gatunkami zwierząt, składnikami przyrody nieożywionej o dużej wartości naukowej, 
kulturowej, krajobrazowej. W rezerwatach prowadzi się ochronę ścisłą i częściową. W 
przypadku pierwszej, nie dopuszcza się ingerencji człowieka, a w przypadku drugiej 
prowadzone są podstawowe czynności gospodarcze. Celem funkcjonowania rezerwatów 
przyrody jest przywrócenie, zachowanie i ochrona określonych ekosystemów. 

Rezerwaty występujące na terenie powiatu olsztyńskiego możemy podzielić na trzy 
kategorie: leśne, krajobrazowe, faunistyczne. Wśród pierwszej kategorii największy z nich 
to “Ostoja Bobrów na rzece Pasłęce”. Został utworzony w 1970 roku. Ma powierzchnię 
4258,79 ha, obejmuje rzekę Pasłękę od źródeł rzeki do granic miasta Braniewo, jeziora 
Sarąg, Łęguty, Isąg, Pierzchalskie oraz odcinki dolnych dopływów Marąga, Drwęcy 
Warmińskiej, Wałszy. Występuje tu między innymi bóbr, wydra, zimorodek, sarna, dzik, 
jeleń, pstrąg potokowy, lipień, świnka, głowach. Flora jest reprezentowana przede 
wszystkim przez dąb szypułkowy, grab zwyczajny, brzozę brodawkowatą, buk zwyczajny, 
wiąz górski, wawrzynek wilczełyko, lilię złotogłów i kilka gatunków storczyków.  

W drugim pod względem powierzchni rezerwacie (1888,27 ha) “Rzeka Drwęca”, 
utworzonym w 1961 roku, znajdziemy między innymi troć wiślaną, troć wędrowną, pstrąga 
potokowego, certę, głowacza białopłetwego, głowacza pręgopłetwego, minoga rzecznego, 
bielika, czarnego bociana. Na terenie rezerwatu znajdują się rzeki Gizela, Grabiczek, 
Pobórska Struga, górny odcinek Drwęcy oraz jeziora Ostrowin i Drwęckie. Rezerwat pełni 
przede wszystkim funkcję ochroną ryb łososiowatych.  

Rezerwat “Las Warmiński”(1798,18 ha) utworzony w 1982 roku jest położony na 
terenie gminy Stawiguda, Purda, Nadleśnictwa Nowe Ramuki i Olsztyn. Znajdują się tutaj 
interesujące obszary leśne, przełomowy odcinek rzeki Łyny, jezioro Oczko, Galik, Ustrych, 
Jełguń. Cechą charakterystyczną drzewostanu rezerwatu jest duża naturalność i 
występowanie wielopostaciowego grądu i boru mieszanego. Odcinek rzeki Łyny 
występujący na terenie rezerwatu charakteryzuje się I klasą czystości. 

Rezerwat “Kamienna Góra” ma powierzchnię 95,14 ha i odbiega znacznie wielkością od 
wymienionych wcześniej obszarów. Został utworzony w 1995 roku dla ochrony 
drzewostanu bukowego ze stanowiskami licznych gatunków roślin chronionych. “Kamienna 
Góra” znajduje się w środkowej części Pojezierza Olsztyńskiego. Rezerwat cechuje 
występowanie garbu moreny czołowej, buczyny pomorskiej, łęgu jesionowo-olchowego, 
duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. 

Rezerwat “Ustnik” o dużym znaczeniu turystycznym i dydaktycznym liczy 32,50 ha. 
Został utworzony w 1991 roku na terenie gminy Jeziorany. Jest bardzo ciekawy ze względu 
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na występowanie miejsc lęgowych i strefy odpoczynku wielu ptaków. W rezerwacie 
gniazdują 24 gatunki ptaków wodno-błotnych. W okresie wiosennym występują tu licznie 
gatunki kaczek właściwych i ptaków siewkowatych. Teren rezerwatu w przeważającej 
części umożliwia swobodną obserwację ptaków. 

Rezerwat “Zabrodzie” utworzony w 1972 roku, o powierzchni 27,30 ha, znajduje się w 
gminie Biskupiec, na terenie Nadleśnictwa Wipsowo. Jest to rezerwat, gdzie znajdują się 
gytiowiska z zespołami torfowisk niskich i przejściowych. Charakterystyczne dla tego 
rezerwatu są interesujące stanowiska brzozy niskiej i rzadkie rośliny torfowiskowe. Florę 
obszarów torfowiskowych reprezentuje brzoza omszona, wierzba uszata, łoza, nerecznica 
błotna, bobrek trójlistkowy i turzyce. 

 Rezerwat “Dębowo” utworzony został w 1954 roku w celu ochrony drzewostanu 
bukowego. Na 25,76 ha rezerwatu, znajdującego się w gminie Biskupiec, chroni się 
równomierny drzewostan bukowy i prowadzi obserwacje dotyczące jego zasięgu. Głównym 
składnikiem lasu bukowego jest buk, grab zwyczajny oraz w niewielkiej ilości dąb 
szypułkowy, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, świerk pospolity.  

Najmniejszym rezerwatem jest “Bukowy” o powierzchni 8,35 ha. Utworzony w 1954 
roku rezerwat znajduje się w gminie Kolno, na terenie Nadleśnictwa Mrągowo. Ochronie 
podlega tutaj drzewostan bukowy na swoim wschodniej granicy występowania 
geograficznego. Ze względu na występujące w nim 130-150 letnie buki zwyczajne rezerwat 
pełni rolę dydaktyczną i naukową. 

Rezerwaty krajobrazowe reprezentuje “Jezioro Kośno”. Rezerwat ten powstał w 1982 
roku. Jest położony pomiędzy miejscowościami Łajs a Kośno, na terenie gminy Pasym i 
Purda. Obejmuje powierzchnię 1247,48 ha. Celem ochrony jest krajobraz pojezierny z 
roślinnością wodną charakterystyczną dla Pojezierza Olsztyńskiego. Występuje tutaj m.in. 
rzęsa, spirodela, rdestnica, ramienice, rdestnice, żabiściek pływający, manna mielec, 
szuwary turzycowe. Głębokość Jeziora Kośno, usytuowanego w krajobrazie morenowym, 
dochodzi do 44,5 metra, a zbiorowiska leśne rezerwatu reprezentuje głównie bór mieszany i 
świeży oraz las mieszany. 

Rezerwaty faunistyczne reprezentuje ”Bagno Nadrowskie” o powierzchni 51,81 ha. 
Celem ochrony tego położonego w gminie Olsztynek rezerwatu jest herpetofauna i liczne 
gatunki ptaków. Występują tu m.in. ropucha zielona, ropucha szara, traszka pospolita, żółw 
błotny, padalec, zaskroniec, a z ptaków znajdziemy tu bąka, perkoza dwuczubego, 
rokitniczkę, wodnika. Warto wspomnieć o rezerwacie leśnym “Gąsiory“ zlokalizowanym 
na terenie gminy Gietrzwałd i Ostróda o powierzchni 113,67 ha i ”Ulesie” (6,99 ha) w 
gminie Jonkowo (planowanym celem ochrony jest zachowanie grądu trzcinnikowego). 

Badania ilości rezerwatów przyrody wykazały, że po dwa rezerwaty znajdziemy w 
gminie Biskupiec, Gietrzwałd, Olsztynek, Purda. W gminie Jeziorany, Jonkowo, Kolno, i 
Stawiguda znajduje się jeden rezerwat przyrody, a w czterech gminach, Barczewie, Dobrym 
Mieście, Dywitach i Świątkach rezerwaty nie występują. Natomiast na rzece Pasłęce 
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występują 4 rezerwaty przyrody. Analiza pod względem powierzchni wykazała, że 
największa powierzchnia rezerwatów charakteryzuje gminę Stawiguda (1798,18 ha),  i 
Purda (1247,84 ha). Następne, odpowiednio do zajmowanej powierzchni rezerwaty na rzece 
Pasłęce (116,18 ha), w gminie Jonkowo (95,14 ha), Olsztynek (65,73 ha), Biskupiec (53,26 
ha), Jeziorany (32,5 ha), Gietrzwałd (26,7 ha), Kolno (8,34 ha). Kolejną formą ochrony 
przyrody analizowaną w opracowaniu są obszary chronionego krajobrazu, które mogą być 
powoływane na podstawie rozporządzenia wojewody. Gospodaruje się nimi w taki sposób, 
żeby zapewnić stan równowagi ekologicznej określonego ekosystemu. Często łączą sieć 
obszarów chronionych w określony system, spełniając funkcję otulinową i łącznikową. 
Obszary takie uwzględnia się w planach zagospodarowania przestrzennego. Do 
najciekawszych z nich zaliczymy: “Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów 
Taborskich”(gmina Gietrzwałd i Olsztynek), “Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny 
Rzeki Guber”(gmina Kolno), “Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej 
Łyny”(gmina Dobre Miasto i Jeziorany), „Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-
Mrągowskich”(gmina Kolno i Biskupiec), „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny 
Środkowej Łyny”(gmina Świątki, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Barczewo, Gietrzwałd), 
„Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno”(gmina Olsztynek), „Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego”(gmina Purda, Barczewo, Biskupiec), „Obszar 
Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny” (gmina Kolno, Jeziorany, Biskupiec), „Obszar 
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej”(gmina Purda, Stawiguda, 
Olsztynek), „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki”(gmina Świątki, Jonkowo), 
„Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy”(gmina Olsztynek).  

Badania powierzchni chronionego krajobrazu w gminach powiatu wykazały, że 
największy taki obszar znajduje się w gminie Olsztynek (razem z obszarem chronionym 
rzeki Pasłęki zajmuje 33540 ha), następnie w gminie Purda (28560 ha), Stawiguda (22200 
ha), Barczewo (20300 ha), Biskupiec (19830 ha), Gietrzwałd (16590 ha), Dobre Miasto 
(15700 ha), Kolno (12720 ha), Jeziorany (9360 ha), Dywity (9100 ha), Jonkowo (8150 ha), 
Świątki (4910 ha). 

Użytki ekologiczne to najczęściej fragmenty ekosystemów, w których zachowały się 
bardzo rzadkie zasoby przyrodnicze. Zaliczymy do nich między innymi naturalne zbiorniki 
wodne, śródpolne oczka wodne, kępy drzew, wydmy, torfowiska. Tego typu obiekty są 
uwzględniane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i ewidencji 
gruntów.  

Do ciekawszych użytków ekologicznych zaliczymy Masachiltka – śródleśny zbiornik 
wodny, Łęgajny-płazowiznę stanowiąca ostoję zwierząt i ptaków w gminie Barczewo, 
Wzgórze Bartołckie, Wielosiła występującego na powierzchni 0,5 ha i Klasztorne Łąki w 
Purdzie, Giedajty – śródleśne jezioro w Jonkowie, Łąki Dymerskie i Zlotowisko Żurawi w 
Biskupcu oraz Wyspę na jeziorze Plusznym w Stawigudzie. 
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Pod względem ilości użytków ekologicznych, najlepiej wypadają dwie gminy: Biskupiec 
i Purda (po 5 użytków), następnie Barczewo (2 użytki). Jonkowo i Stawiguda posiadają po 
jednym użytku ekologicznym. Gmina Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Kolno, 
Olsztynek, i Świątki nie posiadają użytków ekologicznych.  

Największa powierzchnia użytków ekologicznych występuje na terenie gminy Biskupiec 
(579,7 ha), Purda (68,3 ha), Jonkowo (17,3 ha), Stawiguda (4,5 ha), Barczewo (3,4 ha).  

Ostatnim analizowanym elementem są pomniki przyrody, powoływane rozporządzeniem 
wojewody, uchwałą rady miasta lub gminy. Zaliczmy do nich “pojedyncze twory przyrody 
żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, i 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród 
innych tworów, a w szczególności sędziwe drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 
obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, jary, głazy narzutowe, jaskinie”[Starostwo 
Powiatowe w Olsztynie 2004].  

Wyniki przedstawiają się następująco: gmina Gietrzwałd i Purda posiadają 17 takich 
obiektów, Olsztynek 16, Stawiguda 11, Dobre Miasto 10, Barczewo 9, Dywity i Jeziorany 
po 6, Kolno 5, Jonkowo 4, Biskupiec 3, a gmina Świątki nie posiada żadnych pomników 
przyrody.  
 

WNIOSKI 
 
1. Znajomość posiadanego bogactwa różnorodności biologicznej, obszarów i obiektów 

objętych ochroną przyrody umożliwia ocenę stanu i lepszą dbałość o utrzymanie tych 
zasobów w należytym stanie. Powiat olsztyński charakteryzuje się występowaniem 12 
rezerwatów przyrody (dodatkowo 4 na rzece Pasłęce), o łącznej powierzchni 7416,57 ha. 
Obszar chronionego krajobrazu zajmuje powierzchnię 200960 ha. W powiecie 
olsztyńskim występuje ponadto 14 użytków ekologicznych, o powierzchni 672,74 ha 
oraz 104 pomniki przyrody. Takie bogactwo form ochrony przyrody wymaga 
racjonalnego zarządzania tym zasobem. 

2. Gminy powiatu olsztyńskiego wykazują znaczną zasobność cennego środowiska 
przyrodniczego. Świadomość posiadania takiego dobra, wyraża się w chęci jego 
ochrony. Jest ona realizowana przede wszystkim przez prawne formy ochrony przyrody. 
Rezerwaty przyrody znajdziemy w 8 na 12 badanych gmin, obszary chronionego 
krajobrazu i pomniki przyrody występują we wszystkich badanych gminach, a użytki 
ekologiczne występują w 5 z 12 gmin powiatu olsztyńskiego. Występowanie form 
ochrony przyrody wpływa na kierunki rozwoju poszczególnych gmin. 

3. Pod względem ilości i powierzchni form ochrony przyrody przodują gminy Purda, 
Stawiguda, Jonkowo, Olsztynek i Gietrzwałd. Na dalszych miejscach plasują się gminy 
Barczewo, Kolno, Jeziorany, Dobre Miasto. Dwunastkę powiatu olsztyńskiego zamykają 
gminy Dywity i Świątki. Trzy najbardziej zasobne w cenne walory środowiska gminy, 
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graniczą administracyjnie z Olsztynem, co umożliwia im jednoczesne  pełnienie funkcji 
rekreacyjnej i podmiejskiej. 

4. Realizacja właściwej polityki ekologicznej w kraju wymaga udziału w niej 
zaangażowanego społeczeństwa, które odpowiednio wyedukowane powinno mieć 
dostęp do informacji o środowisku oraz zmianach jakie w nim zachodzą. Aby realizacja 
ochrony środowiska znalazła poparcie społeczne należy stworzyć interaktywne bazy 
danych dostępne dla społeczności lokalnej w celu wyrażania opinii i wpływania na 
podejmowanie istotnych dla środowiska decyzji. 
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STRESZCZENIE 

Środowisko przyrodnicze w istotny sposób wpływa na decyzje podejmowane przez władze 
rządowe, samorządowe, podmioty prywatne. Sposób i formy korzystania ze środowiska określają 
normy prawne. Kształtują one narzędzia wpływające na ochronę, zachowanie i kształtowanie 
środowiska w celu zachowania go dla przyszłych generacji. Cenne przyrodniczo zasoby spełniają 
liczne funkcje naukowe i dydaktyczne. Występowanie takich obszarów podnosi atrakcyjność 
danego terenu w wymiarze regionalnym i lokalnym. Podmioty świadome korzyści wynikających z 
posiadania na swoim terenie obiektów atrakcyjnych przyrodniczo, są częściej skłonne do 
ograniczania pewnych form działalności gospodarczej. Istotny wpływ na takie decyzje ma także 
liczba takich obiektów chronionych występująca na określonym terenie. 

Badaniami objęto teren powiatu olsztyńskiego składającego się z 12 gmin: Barczewa, Biskupca, 
Dobrego Miasta, Dywit, Gietrzwałdu, Jezioran, Jonkowa, Kolna, Olsztynka, Purdy, Stawigudy, 
Świątek. W opracowaniu poddano analizie ilość i powierzchnię form ochrony w gminach powiatu. 
Uwzględniono takie formy ochrony jak rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, 
użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz dokonano krótkiej charakterystyki wybranych obiektów. 
Badania umożliwiły określenie, które gminy powiatu olsztyńskiego posiadają najwięcej form 
ochrony przyrody pod względem ilości i powierzchni. 
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SUMMARY 

Natural environment considerably affects influences the decisions making by government and 
local authorities as well as private business. The way and forms of making use of the environment 
are defined by legal regulations. They form the instruments affecting protection, preservation and 
management of the environment to save it for future generations. The valuable natural resources 
fulfill different scientific and didactic functions. Occurrence of such areas exalts the attractiveness 
of the terrain on regional and local scale. The entities being aware of the advantages of having on 
their terrains the monuments of nature, are more eager to cripple some forms of their business 
activity. The number of such preserved objects also essentially influences the mentioned decision 
making. 

Survey included the area of Olsztyn administrative district, covering 12 territorial divisions: 
Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, 
Purda, Stawiguda, Świątki. This paper analyses the number and area (surface) of preservation 
objects in territorial divisions of the administrative district. It takes into account the objects of 
preservation such as nature reserves, areas of preserved landscape, monuments of nature and 
ecological produce. The research enabled to determine which territorial divisions of Olsztyn 
administrative district are most abundant in objects of nature preservation in respect of the number 
and area. 

 
Key words: nature reserve, area of the preserved landscape, ecological produce, monument of 
nature, territorial division, Olsztyn administrative district 
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WSTĘP 
 

W rozwoju społeczno-gospodarczym, opierającym się w znacznej mierze na energetyce, 
wykorzystuje się nośniki energii pierwotnej. W odkrywkowym wydobyciu przoduje węgiel 
brunatny. Zdejmowane nadkłady gruntu deponowane są na zwałowiskach wewnętrznych 
oraz zewnętrznych. W przypadku tych drugich zasypywane są nowe (pozaodkrywkowe) 
powierzchniowe, tworzy się odmienne środowisko, odkształcony krajobraz itp. W 
następstwie powyższego, zdaniem Kozłowskiego i Seweryna [1997] znaczne obszary 
zostają wyłączone z rolniczego lub leśnego użytkowania. Następuje zmiana sieci 
hydrograficznej, osadniczej, komunikacyjnej i innej. Nadmierna ingerencja w środowisko 
przyrodnicze, powodowana wydobyciem kopalin, została prawnie ograniczona Ustawą 
Prawo geologiczne i górnicze [2003]. Nie zmienia to jednak faktu odkształcania kolejnych 
powierzchni i niszczenia istniejących ekosystemów. Stosownie jednak do powstających 
zagrożeń, podejmowane są również różne działania, w tym głównie rekultywacyjne, 
doprowadzające do zagospodarowania uformowanych powierzchni. 

Według Rogalskiego [2003] rekultywacja terenów zdegradowanych jest procesem 
przywracania właściwości bio-fizyko-chemicznych utworom glebowym oraz uaktywniania 
wzajemnych oddziaływań zachodzących pomiędzy biosferą i rekultywowanym gruntem, 
doprowadzających do wytwarzania się gleby i funkcjonowania ekosystemu. Właściwie, 
kontynuuje autor, na zniszczonych strukturach przyrodniczych tworzone są nowe 
ekosystemy, które w zależności od nadawanych im funkcji, można określić jako 
agroekosystemy, hyloekosystemy, hydroekosystemy itp.  

Rekultywacja jest procesem złożonym, długotrwałym i w konsekwencji ma skutkować 
wytworzeniem się neoekosystemu z udziałem twórczej działalności człowieka 
uwzględniającej rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska 
przyrodniczego. Działalności, która doprowadza do możliwie bezkonfliktowej 
koegzystencji poczynań przemysłu i techniki z ochroną zasobów przyrody i dążności do 
zapewnienia trwałości ich użytkowania. Już w latach 1945-1960 Goetel [1973] sformułował 
nową koncepcję ochrony środowiska, która została ujęta w spopularyzowanym haśle „co 
przemysł zepsuje- technika musi naprawić, a czemu przemysł zagraża technika musi 
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obronić”. Urzeczywistnianie tej idei już zaistniało, a w pogłębianiu jej realności niezbędne 
jest myślenie i działanie w kategoriach inżynierii ekologicznej. Ma ona swoje zastosowanie 
począwszy od fazy projektowania poprzez realizację optymalnie planowanych rozwiązań 
łącznie z obudową biologiczną do ukształtowania terenu pod nowe użytkowanie. W tym 
duchu prowadzoną rekultywację terenów pogórniczych w pierwszej kolejności umieszczono 
w kategorii ekorozwoju, a następnie zrównoważonego rozwoju. 

W literaturze krajowej ekorozwój jest różnie interpretowany. Według Górki [1996] 
ekorozwój oznacza trwały oraz zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy, który 
umożliwia godzenie materialnych aspiracji obecnego i przyszłych pokoleń z koniecznością 
ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Borys [1999] natomiast podaje, że 
ekorozwój jest to idea, według której rozwój społeczny koncentruje się na środowiskowo-
przyrodniczych aspektach ludzkiej działalności i w tym przypadku można rozumieć go jako 
nowoczesny kierunek rozwoju gospodarki. 

Podając za Hullem [2003] ekorozwój koncentruje się na środowiskowym, 
przyrodniczym kontekście rozwoju społecznego, pomijając bądź w niewielkim tylko 
stopniu uwzględniając, kwestie rozwoju gospodarczego i szeroko rozumianego rozwoju 
społecznego. Pojęciem natomiast zakresowo szerszym i treściowo bogatszym jest rozwój 
zrównoważony (sustainable development), gdyż w pojęciu tym zawiera się myśl łącznego 
rozumienia trzech podstawowych sfer ludzkiej rzeczywistości, mianowicie: rozwoju 
gospodarczego, postępu społecznego oraz właściwych relacji ze środowiskiem 
przyrodniczym, jako sfer ściśle ze sobą powiązanych i współzależnych. 

Pojęcie zrównoważonego rozwoju zrodziło się z rozpoznania narastających 
ekologicznych kosztów rozwoju. Ma ono zatem na celu równoczesne zabezpieczenie i 
równomierne uwzględnienie dążeń ekologicznych, społecznych i ekonomicznych i które to 
elementy muszą pozostać w ścisłej zależności [Kozłowski 2002]. Pojęcie to, jako idea, 
zostało powszechnie uznane i zapisane w odpowiednich unormowaniach prawnych. Tak, 
np. zdefiniowany w Ustawie Prawo ochrony środowiska [2001] zrównoważony rozwój 
oznacza taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Celem pracy jest przybliżenie zagadnień rekultywacji terenów zdegradowanych 
działalnością górnictwa odkrywkowego, doprowadzającej do powstania nowych 
ekosystemów z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. 
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ 
 

Obudowę biologiczną zwałowiska zewnętrznego wykonano metodą aviohydroobsiewu, 
podaną w opracowaniu Rogalskiego i in. [2001a], z zastosowaniem następującej mieszaniny 
rekultywacyjnej: 
• uwodniony osad ściekowy (8-12% s.m.) – 30 Mg·ha-1 
• mieszanka nasion roślin trawiastych i motylkowatych – 125 kg·ha-1 

Badania chemiczne i mikrobiologiczne osadów ściekowych oraz gruntu zwałowego 
przeprowadzono zgodnie z ogólnie zalecanymi metodykami [Rogalski i in. 2001b]. 

W trakcie prowadzenia doświadczenia polowego na zwałowisku zewnętrznym w 
zagłębiu turoszowskim określono skład gatunkowy roślin oraz wykonano ocenę 
występowania gatunków według 5-stopnowej skali Braun-Blonqueta. 
 

WYNIKI I DYSKUSJA 
 

Wyniki otrzymane po 4-letnim cyklu badań wskazują, że użyźnianie gruntów 
zwałowych osadem ściekowym przyśpiesza proces ich rekultywacji i tym samym 
umożliwia zasiedlanie nowych ekosystemów, stosownie do przyjętego kierunku 
zagospodarowania. Liczba gatunków roślin zwiększyła się o 31%, a zwarcie szaty roślinnej 
wzrosło o 78%, w porównaniu z sukcesją naturalną, co charakteryzuje następujące 
zestawienie: 
 
 Kolejne lata badań Obiekt kontrolny Aviohydroobsiew

Liczba gatunków roślin (szt.) 
 

1 
2 
3 
4 
 

3 
6 
12 
16 
 

7 
11 
17 
21 
 

Zwarcie warstwy zielnej (%) 

1 
2 
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4 
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Trudne warunki siedliskowe nie sprzyjały rozwojowi roślin motylkowatych. 

Dominowały natomiast trzy gatunki traw: rajgras wyniosły (Archenatherum elatius L.), 
życica trwała (Lolium perenne L.) i kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.), przy czym 
udział ostatniej zwiększył się do 63%. Zatem gatunek ten okazał się najlepiej 
przystosowany do trudnych warunków, jakie panują na zwałowisku zewnętrznym. 
Zainicjował się proces wytwarzania poziomu próchnicznego, rekultywowany grunt uległ 
zadarnianiu, powstrzymana została erozja. Powstały zatem warunki przejścia do dalszego 
etapu obejmującego docelowe zalesienie, zgodnie z planem realizowanym według Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [2003]. Wobec powyższego kształtowanie 
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się profilu glebowego i wszelkie procesy zachodzące w rekultywowanym gruncie zostały 
ukierunkowane na hyloekosystem. 

Wydobycie węgla brunatnego jako surowca energetycznego, sprzyja rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu. Jest to jednak bogactwo naturalne nieodnawialne, a jego 
wydobycie obliczone jest na odpowiedni okres. Można, co najwyżej, ograniczyć jego 
wydobycie, co wydłuży czas trwania zasobów. Można również uwzględnić zamienne źródła 
energii i w pewnym stopniu taki proces już zachodzi, bowiem już praktykowane jest, w 
ograniczonym zakresie, spalanie biomasy lub jej współspalanie z węglem brunatnym oraz 
zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w spalanych paliwach. Terenom 
zdegradowanym natomiast przywraca się, drogą rekultywacji, funkcjonowanie 
ekosystemów, rozumianych jako układy przyrodnicze w nowym krajobrazie 
ukształtowanym ze zwałowisk zewnętrznych nadkładu kopalnianego. 

W latach 1980-2002 [GUS 1995, 2003] w działalności górniczej areał gruntów: 
1. Wymagających rekultywacji zmniejszył się o 35% (o ok. 38 tys. ha) 
2. Zrekultywowanych w ciągu roku na cele: 

– rolnicze zmniejszył się o 47,2%, 
– leśne zwiększył się o 38,2 %. 

3. Zagospodarowanie w ciągu roku na cele: 
– rolnicze zmniejszyło się o 45,5%, 
– leśne zwiększyło się o 45,1%. 

Uwzględniając zaś ostatnie lata zagospodarowanie na cele leśne zwiększyło się o 47,1% 
w 2000 r. i o 27,3% w 2002 roku w stosunku do zagospodarowania na cele rolnicze. W 
ujęciu ogólnym proces przywracania użyteczności gospodarczej zdegradowanym gruntom 
postępuje, jednak w stopniu niewystarczającym do potrzeb. Jest on zróżnicowany w latach z 
wielu powodów, ale za podstawowy należy uznać okres transformacji systemu 
gospodarczego w Polsce. Okres ten należy uznać za przejściowy bowiem ogólnie obserwuje 
się wzrost świadomości w działaniach na rzecz uaktywniania zdegradowanych terenów do 
różnych celów użyteczności gospodarczej: rolniczej, leśnej, rekreacyjnej i innej, a także 
zachowania różnorodności gatunków, ładu przestrzennego, krajobrazu kulturowego itp. 

W działalności górniczej następują korzystne przewartościowania. Według 
Dudlewskiego i Madej [2002] większe powierzchnie zaczęto poddawać rekultywacji niż 
włączać do działalności górniczej, np. w 2002 roku przekazano 1,6 tys. ha terenów 
zrekultywowanych, a w tym samym czasie działalnością górniczą objęto tylko 1,1 tys. ha. 
Powstała oszczędność wynosząca 0,5 tys. ha to odpowiednio zmniejszone wydobycie 
surowców, zachowanie istniejącego stanu uwilgotnienia terenów, nie naruszenie 
występujących tam ekosystemów i zmniejszona powierzchnia tworzenia nowych, 
ograniczony technokratyzm przyrodniczy i zmniejszona emisja zanieczyszczeń do 
atmosfery. Również inni autorzy [Baran i in. 2001, Kozłowski 2002, Rogalski 2003] 
wskazują na wiele korzyści wynikających z tytułu chronienia środowiska i egzystującego w 
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nim człowieka i że działań zbliżonych, do wyżej wymienionych, jest dużo więcej 
częstokroć opartych o normy jakości ISO (International Organization for Standarization) 
serii 14000. 

W Polsce od wielu lat podejmowane są próby opracowania wskaźników do 
monitorowania rozwoju regionalnego, które pozwalałyby określić czy polityka rozwoju 
regionalnego i podejmowane działania są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i czy 
są skutecznie realizowane. Można powiedzieć, że lokalnie bardziej postrzegane są działania 
środowiskowo-przyrodnicze, regionalnie natomiast większe znaczenie odgrywają czynniki 
społeczno-gospodarcze i ekonomiczne. Niezależnie jednak od punktu widzenia ważne jest, 
że eksponowane do niedawna cechy antropocentryzmu ulegają przewartościowaniu z 
determinacją na zrównoważony rozwój w ujęciu homeostazy antropogenicznej, 
zakładającej, że związek między człowiekiem a przyrodą winien być nacechowany 
równowagą dynamiczną. Podając za Malinowskim [1997] w układzie człowiek-środowisko 
człowiek jest elementem dynamizującym układ, zaś środowisko – elementem 
stabilizującym. 

Rekultywacja terenów zwałowisk zewnętrznych nadkładów kopalnianych nadaje cechy 
użyteczności gospodarczej tym gruntom, w tym produkcję roślinności rolniczej, umożliwia 
tworzenie zasobów leśnych, wprowadza ekologiczne podstawy funkcjonowania 
ekosystemów, wyzwala pozytywne cechy kultury gospodarowania itp. Ważnym momentem 
jest również stabilność środowiskowa ludności łączona z możliwością poprawiającego się 
statusu bytowania społecznego i kulturowego. Powyższe uwarunkowania mają tło 
ekologiczne i stanowią o właściwych relacjach ze środowiskiem przyrodniczym.  

Podając za Skolimowskim [1989] „Człowiek musi zdobywać wiedzę celem rozwijania 
swych zdolności wykorzystywania zasobów naturalnych w sposób przynoszący korzyść 
pokoleniom dzisiejszym i przyszłym bez wyrządzania trwałych szkód przyrodzie. Człowiek 
może pozostawać w harmonii z przyrodą, jeśli społeczność ludzka w interesie przyszłych 
pokoleń działa wobec przyrody jak opiekun”. 

 
WNIOSKI 

 
1. Upraktycznianie zasady zrównoważonego rozwoju w odkrywkowym wydobyciu węgla 

brunatnego jest działaniem wielopłaszczyznowym, w którym istotną rolę odgrywają 
czynniki hierarchii wartości uwzględniające przede wszystkim nadanie zdegradowanym 
gruntom charakteru przyrodniczego. 

2.  Zrównoważony rozwój, jako norma prawna, ma być sankcjonowany na wszelkich 
szczeblach administracyjnych, we wdrażaniu technologii proekologicznych, w różnych 
działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz wszelkich innych postępowaniach. 

3. Odbudową architektury krajobrazu, zdegradowanej działalnością górniczą, należy 
opierać na restytucji dawnych struktur przyrodniczych lub tworzeniu nowych 
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ekosystemów, zgodnie z zasadami inżynierii ekologicznej w przestrzennym 
zagospodarowaniu terenów. 
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STRESZCZENIE 

Górnictwo odkrywkowe ingeruje, na wielką skalę, w środowisko przyrodnicze.  Największe 
powierzchnie zdegradowane powstają w trakcie wydobycia węgla brunatnego. Rekultywowanie 
tych terenów przywraca im określone funkcje przyrodnicze, powstają nowe ekosystemy, które 
tworzą krajobraz o celowym zagospodarowaniu. Uwzględnianie w powyższych działaniach również 
rozwoju społeczno-gospodarczego, mieści się w kategorii zrównoważonego rozwoju. 
Przeprowadzone badania rekultywacji zwałowiska zewnętrznego w kopalni węgla brunatnego 
wykazały, że przyspieszył się proces nadawania trwałości przyrodniczej zdegradowanym gruntom 
w uwarunkowaniach zachodzącego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
 
Słowa kluczowe: teren zdegradowany, rekultywacja, zrównoważony rozwój. 
 
 

RECLAMATION OF DEGRADED POSTMINING TERRAINS AS AN ELEMENT OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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SUMMARY 

Opencast mining has strong negative impact on the natural environment.  The largest degraded 
areas are formed as a result of brown coal mining.  Reclamation projects enable to restore the 
original functions of devastated land and create new ecosystems, providing the basis for planned 
landscape management.  Such projects, based on the principles of sustainable development, include 
also the elements of social and economic development.  A study on dumping ground reclamation in 
a brown coal mine showed that this undertaking accelerated the process of natural restoration of 
degraded land under conditions of social and economic development. 
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STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA 
EKOLOGICZNEGO NA PODKARPACIU 
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WSTĘP 
 

W powojennej Polsce dyskusje nad rolnictwem ekologicznym podjęto pod koniec lat 80-
siątych ubiegłego wieku. W latach dziewięćdziesiątych powstawać zaczęły pierwsze 
organizacje skupiające rolników gospodarujących metodami ekologicznymi. Obecnie w 
kraju (2004 rok) zarejestrowanych jest 1683 gospodarstw posiadających certyfikat, a  2077 
jest w trakcie przestawiania produkcji [IJHARS 2004]. Również w województwie 
podkarpackim idea rolnictwa ekologicznego znalazła wielu propagatorów [Woźniak 1999]. 
W strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006 w ramach rozwoju 
obszarów wiejskich uznano za niezbędne powstanie proekologicznego systemu produkcji 
rolnej, w powiązaniu z ochroną zasobów środowiska naturalnego. Przyjęto w ramach 
priorytetu „wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz modernizacja rolnictwa” dwa 
kierunki działań, a wśród nich główne miejsce zajęło wspieranie działań proekologicznych 
na obszarach wiejskich, a także promocja produktów rolnych i żywnościowych (w tym tzw. 
produktów lokalnych) oraz produktów ekologicznych. Na rzecz wymienionego systemu 
działają w rejonie Podkarpacia dwa stowarzyszenia tj. Galicyjskie Stowarzyszenie 
Rolników Gospodarujących Metodami Ekologicznym „Biogleba” i Podkarpackie 
Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego „Ekogal”. W 2003 roku dla rolników 
zainteresowanych gospodarowaniem metodami ekologicznymi wydano na wniosek Zarządu 
Województwa Podkarpackiego „Przewodnik Rolnictwa Ekologicznego”, w którym 
dostarczono rolnikowi niezbędnych informacji na temat uprawy roślin i chowu zwierząt w 
gospodarstwie ekologicznym. [Bednarz i wsp. 2003]. 
 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 
 

W artykule przedstawiono aktualny stan i możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego 
na Podkarpaciu, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślinnej. Analizę 
przeprowadzono na podstawie danych z WUS w Rzeszowie i WODR w Boguchwale za lata 
1999- 2003. Badania oparto także na podstawie ankiet przeprowadzonych w 2003 roku w 
41 (32%), wybranych losowo i posiadających certyfikat gospodarstwach ekologicznych 
Podkarpacia. W części ankiety dotyczącej produkcji roślinnej uzyskano informacje od 
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rolników ekologicznych odnośnie powierzchni upraw i plonów płodów rolny, a także 
uzyskanych dochodów z ich sprzedaży. Wykorzystano także dane z raportów na temat 
rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2004 r. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych (IJHARS). 

 
WYNIKI I DYSKUSJA 

 
Na terenie województwa podkarpackiego w 1999 roku istniały tylko 2 gospodarstwa 

ekologiczne. Znaczny ich wzrost zanotowano w 2001 roku (179 gospodarstw), co w skali 
kraju stawiało województwo na czwartym miejscu pod względem liczby gospodarstw 
ekologicznych, a na pierwszym pod względem powierzchni objętej kontrolą (6973,12 ha). 
W roku następnym liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła o 22%, zaś w 2003 roku 
certyfikat zgodności uzyskało aż 129 gospodarstw (stanowiły one 81,1% ogólnej liczby 
gospodarstw ekologicznych na Podkarpaciu i zajmowały 0,2% użytków rolnych). W skali 
kraju województwo to znalazło się na III miejscu, pod względem ilości skontrolowanych 
gospodarstw ekologicznych (288), po małopolskim (407) i świętokrzyskim (382). Aktualnie 
(2004 rok) certyfikat posiada 193 gospodarstw, a 237 jest w trakcie przestawiania się na 
taką produkcję [IJHARS 2004]. 

Struktura obszarowa gospodarstw ekologicznych znacznie odbiega od struktury 
gospodarstw w Polsce. Na Podkarpaciu gospodarstwa małe o powierzchni użytków rolnych 
1-5 ha stanowią ponad 80% ogólnej liczby gospodarstw ekologicznych, natomiast w Polsce, 
gospodarstwa o takiej powierzchni stanowią tylko 19,0%. Gospodarstwa o powierzchni od 
5-10 ha stanowią tylko 5,5 % wszystkich gospodarstw ekologicznych. 

Gospodarstwa te rozmieszczone są nierównomiernie (zgrupowane są w kilka „ognisk”). 
Najwięcej gospodarstw ekologicznych występuje w gminach górskich (ponad 60%), 
w których rolnicy zajmują się chowem owiec i bydła w oparciu o naturalne łąki i pastwiska. 
Pozostałe w powiatach: bieszczadzkim, przemyskim, lubaczowskim, przeworskim, 
jarosławskim i sanockim [Kozak 2002].  

Ogólna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod produkcję ekologiczną wynosi ok. 
9,3 tys. ha [Kozak 2003, IJHARS 2004]. 

W strukturze użytków rolnych dominują łąki i pastwiska, na co wpłynęła wartość dotacji 
do tych upraw [IJHARS 2004]. Drugą wyodrębniającą się gałęzią są uprawy rolnicze, 
natomiast uprawy warzywne, sadownicze i plantacje jagodowe stanowią niewielki odsetek 
(tab. 1). 

W gospodarstwach ekologicznych uprawiano głównie pszenicę (46,6%), 
jęczmień(17,2%) i owies (17,6%), Duży udział zajmowały rośliny przemysłowe (4,2%), 
szczególnie rzepak, a także ziemniaki (12,7%), zaś warzywa i uprawy sadownicze stanowiły 
niewielki odsetek (rys. 1). 
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Plony roślin uprawnych w gospodarstwach ekologicznych były na ogół niższe, za 
wyjątkiem jęczmienia, owsa i mieszanek zbożowych, które były wyższe o 6,7 dt/ha, 3,7 
dt/ha i 1,2 dt/ha w stosunku do plonów uzyskanych w gospodarstwach konwencjonalnych 
(tab. 2) [WUS 2003].  

 
Tabela 1. Struktura użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych na Podkarpaciu (ha). 
Table 1. Use of agricultural land in ecological farms of Podkarpackie province (ha). 

Wyszczególnienie 
Specification 

Uprawy 
rolnicze 

Field crops 

Łąki i 
pastwiska 

Meadows and 
pastures 

Uprawy 
sadownicze i 

jagodowe 
Orchards and 

berry plantations

Uprawy 
warzywne 

Vegetable crops 

Razem Total 
(ha) 

Podkarpacie; 
Podkarpackie 

province 
2321,1 (25%) 6635,2 (72%) 278,6 23,1 9257,9 

Polska; Poland 33357,7 38860,7 3203,8 829,8 76252,1 

 

11,4
87,1

15,284,9

88,4

336

123,7
138,1

227,3

91,6

a b c d e f g h i j

 
Rys. 1. Struktura głównych upraw w gospodarstwach ekologicznych w województwie 
Podkarpackim (ha); a) pszenica, b) żyto, c) jęczmień, d) owies, e) strączkowe, f) ziemniak, g) 
oleiste, h) porzeczki, i) truskawki, j) jabłka. 
Fig. 1. Cropping patterns in ecological farms of Podkarpackie region (ha); a) wheat, b) rye, 
c) barley, d) oat, e) leguminous crops, f) potatoes g) rape, h) currants, i) strawberries j) apples 
 
 

Większość płodów rolnych przeznaczano na samozaopatrzenie, a na sprzedaż tylko 
niewielką ich część. Wśród sprzedawanych produktów roślinnych dominowały pszenica, 
ziemniak, warzywa, siano i jabłka. Najwyższe dochody z 1 ha (766,1zł na ha) przypadające 
na jedno gospodarstwo osiągali rolnicy posiadający gospodarstwa wielkości od 5,00 do 10 
ha użytków rolnych. Najniższe dochody uzyskano w gospodarstwach o powierzchni 
powyżej 50 ha (32,9 zł/ha), tab. 3. 
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Tabela 2. Plony ważniejszych ziemiopłodów w gospodarstwach ekologicznych i w 
konwencjonalnych w województwie podkarpackim (dt·ha- 1). 
Table 2. Yields of main crops in ecological and conventional farms of Podkarpackie region (dt·ha-1) 

Wyszczególnienie 
Specification 

Gospodarstwa ekologiczne 
Ecological farms 

Gospodarstwa konwencjonalne
Conventional farms 

Zboża ogółem; Cereal in total 26,0 26,4 
Pszenica; Wheat 26,2 28,3 
Żyto; Rye nie uprawiano; not grown 23,0 
Jęczmień; Barley 32,5 25,8 
Owies; Oats 28,0 24,3 
Mieszanki zbożowe 
Cereal mixtures 27,0 25,8 

Rzepak ; Rape 18,5 20,5 
Ziemniak; Potatoes 158,7 156,0 
Siano łąkowe; Meadow hay 52,0 44,6 

 
 

Tabela 3. Dochody ze sprzedaży produktów roślinnych w ankietowanych gospodarstwach 
Table 3. Incomes from sales of crop products in farms covered by the research. 

Wielkość gospodarstw (ha) 
Farm acreage (ha) 

Średni dochód z 1 ha przypadający na 1 gospodarstwo (PLN)  
Mean income per ha per farm (PLN) 

1, 00 – 3,00 75,50 
3,00 – 5,00 152,8 
5,00 – 10,00 766,10 
10,00 – 20,00 344,50 
20,00 – 50,00 254,85 

Powyżej; above 50,00 32,90 
 

W kraju brakuje rynku żywności ekologicznej. Jest około 200 placówek, głównie 
sklepów detalicznych, w których można kupić żywność ekologiczną [Kubera 2001, 
Próchniak 2001], dlatego rolnicy swoje produkty sprzedawali bezpośrednio swoim 
klientom. Spośród ankietowanych gospodarstw tylko 4 prowadziło sprzedaż hurtową, a inne 
zaopatrywały stołówki szkolne w produkty ekologiczne. Z badań Kluza i Kubery [Kluz 
2001, Kubera, Tomczyk 2001] wynika, że w Polsce rolnicy gospodarujący metodami 
ekologicznymi osiągali ceny zbóż o 22% wyższe niż rolnicy gospodarujący metodami 
konwencjonalnymi. Reguły tej nie potwierdzają badania na Podkarpaciu, gdzie rolnicy nie 
mając odrębnego kanału zbytu produktów ekologicznych zmuszeni byli sprzedawać 
produkty po cenach konwencjonalnych (np. pszenicę 460 zł·t-1, ziemniaki 0,80 zł·kg-1, 
jabłka 0,16 zł·kg-1). 
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Gospodarstwa oprócz dochodów z tytułu sprzedaży płodów rolnych, osiągały dochody z 
tytułu pracy w zakładach poza swoim gospodarstwem i z tytułu świadczenia usług 
maszynami rolniczymi i agroturystyki (dochód około 602 zł na gospodarstwo) 

Na pytanie „czy słusznie podjęli decyzję o przeprofilowaniu produkcji na ekologiczną?” 
większość rolników uznała ją za pozytywną. Główną przyczyną podjęcia decyzji o 
wprowadzeniu metod ekologicznych w gospodarstwach były względy ekonomiczne 
i zdrowotne. Rolnicy nawiązali także kontakty z organizacjami związanymi z rolnictwem 
ekologicznym takimi jak „ EKOGAL” Podkarpackie Stowarzyszenie Rolnictwa 
Ekologicznego i „BIO-GLEBA” Galicyjskie Stowarzyszenie Rolników Gospodarujących 
Metodami Ekologicznymi. Niektórzy rolnicy z Podkarpacia wskazywali jednak zbyt małe 
zainteresowanie ze strony państwa produkcją ekologiczną (niskie dotacje) i kłopoty ze 
sprzedażą swoich produktów. Podobne problemy dotyczą rolników ekologicznych z innych 
części naszego kraju [Bednarz 2003, Kubera, Tomczyk 2001, Kluz 2001]. 
 

PODSUMOWANIE 
 

Województwo Podkarpackie z niskim stopniem chemizacji rolnictwa, dużym zasobem 
siły roboczej i położeniem gospodarstw w terenach nieskażonych ma sprzyjające warunki 
dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Odgrywa ono istotną rolę  w gospodarce Podkarpacia. 
Pomimo krótkiej historii charakteryzuje się bardzo dynamicznym rozwojem i wzrostem 
liczby gospodarstw ekologicznych. W gospodarstwach ekologicznych Podkarpacia 
dominują trwałe użytki zielone, a w strukturze zasiewów na gruntach ornych przeważają 
zboża, rzepak oraz okopowe. Uzyskiwane plony są porównywalne do średnich plonów tych 
roślin w gospodarstwach konwencjonalnych. Gospodarstwa ekologiczne osiągały dochody 
nie tylko ze sprzedaży płodów rolnych, ale także z działalności pozarolniczej (usług, 
agroturystyki i dotacji budżetowych). Większość rolników uznała za słuszną decyzje o 
przestawieniu na rolnictwo ekologiczne. Biorąc pod uwagę zwiększony popyt na żywność 
ekologiczną, troskę o środowisko przyrodnicze i jego bioróżnorodność, oraz satysfakcję 
zawodową rolników, należy wspierać dalszy jego rozwój w rejonie Podkarpacia. Należy 
szeroko promować produkty ekologiczne z jednoczesnym powiększaniem ich asortymentu 
i rozszerzać możliwość ich zbytu, a poprzez instrumenty finansowe zachęcać rolników do 
gospodarowania metodami ekologicznymi. Podstawowe korzyści społeczno-
ekonomicznych wynikające z rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu to: 
stwarzanie nowych miejsc pracy, szansa na zwiększenie dochodów gospodarstw dzięki 
rosnącemu popytowi na wysokiej jakości produkty ekologiczne, powstawanie nowych firm 
zajmujących się obrotem towarowym oraz punktów sprzedaży, szansa na eksport 
produktów do innych krajów Unii Europejskiej, możliwości stworzenia przetwórstwa 
produktów ekologicznych poprzez rozwój sieci przetwórni. Rozwój rolnictwa 
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ekologicznego nie będzie jednak złotym środkiem na niedostatek wsi podkarpackiej, a tylko 
pewną alternatywą w stosunku do rolnictwa konwencjonalnego i rozwoju agroturystyki. 
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STRESZCZENIE 

Celem pracy było przedstawienie głównych czynników warunkujących rozwój rolnictwa 
ekologicznego na Podkarpaciu. Badania oparto na podstawie danych uzyskanych z WODR 
w Boguchwale, WUS w Rzeszowie oraz ankiet przeprowadzonych wśród 41 gospodarstw 
ekologicznych. Wyniki tych badań pozwoliły określić stan roślinnej produkcji ekologicznej na 
Podkarpaciu. Aktualnie w gospodarstwach ekologicznych dominują trwałe użytki zielone, a w 
strukturze zasiewów na gruntach ornych zboża, motylkowate drobnonasienne i ich mieszanki z 
trawami. Plony płodów rolnych w gospodarstwach ekologicznych są porównywalne do uzyskanych 
w gospodarstwach konwencjonalnych. Rolnicy uzyskują dochód ze sprzedaży płodów rolnych, oraz 
świadczenia usług rolniczych i agroturystyki. Większość ankietowanych rolników uznała za słuszną 
decyzję o przestawieniu produkcji na ekologiczną. 
 
Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, Podkarpacie, gospodarstwa ekologiczne, struktura 
głównych upraw, wielkość plonów, ocena ekonomiczna 
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ECOLOGICAL AGRICULTURE IN PODKARPACKIE PROVINCE 

 
Renata Tobiasz-Salach, Dorota Bobrecka-Jamro 

Department of Plant Production, University in Rzeszów 
 
Key words: ecological agriculture, Podkarpackie province, ecological farms, cropping patterns, 
yields, economic evaluation 
 

SUMMARY 

Paper discussed main factors affecting the development of eco-farms in Podkarpackie province. 
The study was based on the data obtained from the WODR (Regional Centre of Agricultural 
Advisory) in Boguchwała, WUS (Regional Statistical Office) in Rzeszów and from the inquiry of 
selected 41 eco-farms. On the basis of obtained results, it was possible to estimate the ecological 
crop production in Podkarpackie province. The permanent grasslands dominate presently in eco-
farms, whereas the cereals, legumes and legume-grass mixtures are the main crops on arable land.  

The yields of agricultural crops from the eco-farms were comparable to those in conventional 
farms. Farmers incomes included the sales of agricultural products, agricultural services they 
rendered as well as the agrotourism. Most of the farmers inquired agreed that the decision on 
conversion to ecological farming was a wise one. 
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WSTĘP 
 

W ostatnich latach w rejonie Warmii i Mazur powierzchnia uprawy zbóż wzrosła do 
73,8 % użytkowanych gruntów ornych, głównie poprzez ograniczenie areału roślin 
strączkowych oraz ziemniaka. Na przełomie lat 2003-2004 powierzchnia uprawy pszenicy 
zwiększyła się z 11,1 do 24 %. Konsekwencją nagromadzenia się w glebie jednorodnych 
resztek pożniwnych jest zachwianie równowagi w naturalnych niszach ekologicznych. 
Gwałtownie wzrasta udział grzybów chorobotwórczych, a maleje organizmów 
oddziałujących antagonistycznie na patogeny [Kurowski 1999, Majchrzak 1985] Na to 
niekorzystne zjawisko może nakładać się silne oddziaływanie środków ochrony roślin na 
grzyby zasiedlające system korzeniowy roślin [Stefaniak i in. 1993]. Celem prezentowanych 
badań było poznanie wpływu środków ochrony roślin na zdrowotność korzeni pszenicy 
ozimej oraz skład zbiorowisk grzybów strzępkowych zasiedlających korzenie wykazujące 
zmiany chorobowe.  

 
MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 
W latach 2001-2003 w Tomaszkowie k/Olsztyna prowadzono badania polowe w 

układzie losowanych podbloków. Doświadczenie założono w czterech powtórzeniach. 
Pszenicę ozimą odmian Roma i Sakwa chroniono chemicznie, pierwszy oprysk wykonano 
na początku fazy strzelania w źdźbło, drugi w okresie kłoszenia. Zastosowano następujące 
zestawienia środków ochrony roślin: Bion 50 WG + Amistar 250 SC, Karben 500 SC + 
Bravo 500 SC, Mirage 450 EC + Sportak Alpha 380 WP albo Alert 375 SC + Penncozeb 80 
WP. Rośliny rosnące na poletkach kontrolnych opryskiwano wodą. Środki ochrony roślin 
stosowano w dawkach i terminach zalecanych przez producentów.  

Zdrowotność korzeni pszenicy ozimej oceniono w fazie strzelania w źdźbło (GS 31) i w 
fazie kłoszenia (GS 55) posługując się 5 - stopniową skalą opracowaną przez Łacicową 
[1969]: 0° - rośliny zdrowe bez plamistości na korzeniach i pochwach liściowych, 1° - 
rośliny z plamistościami na 1 do 3 korzeni, 2° - rośliny z plamistościami na więcej niż 3 
korzeniach, 3° - rośliny o całkowicie nekrotycznych korzeniach, 4° - rośliny o całkowicie 
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nekrotycznych korzeniach i plamistościach na pochwie liściowej. Z każdej kombinacji 
pobierano po 100 roślin wraz z systemem korzeniowym. Dane poddano analizie wariancji 
przy poziomie istotności 0,05 (Statistica ver. 6.0, 2001) i przedstawiono w postaci średniego 
indeksu porażenia z dwóch terminów obserwacji.  

Analizę mikologiczną korzeni przeprowadzono w fazie strzelania w źdźbło [Martyniuka 
i Myśków 1983]. Na płytki Petriego wykładano odkażone fragmenty korzeni z objawami 
zbrunatnienia. Płytki inkubowano w temperaturze 25°C w ciemności przez 5 dni. 
Wyrastające kolonie grzybów strzępkowych odszczepiono na skosy agarowe celem 
określenia ich przynależności systematycznej za pomocą dostępnych kluczy i monografii 
[Barnett 1965, Domsch i Gams 1972, Ellis 1971]. 

 
WYNIKI 

 
Porażenie korzeni pszenicy ozimej w latach 2001 – 2003 było niewielkie (tab. 1). Na 

korzeniach pojawiły się nieliczne brunatne przebarwienia. Średni stopień porażenia korzeni 
w latach 2001, 2002 był statystycznie istotnie wyższy niż w roku 2003. Na ogół korzenie 
pszenicy ozimej odmiany Roma były bardziej podatne na infekcje przez patogeny bytujące 
w glebie (tab. 1). Jednak tylko w pierwszym roku badań różnice między średnimi stopniami 
porażenia obu odmian były znaczniejsze i matematycznie istotne. Obserwowane tendencje, 
z uwagi na słabe porażenie korzeni przez patogeny glebowe, nie mają praktycznego 
znaczenia.  

We wszystkich latach obserwacji ochrona chemiczna na ogół ograniczała porażenie 
korzeni przez patogeny glebowe w porównaniu z kombinacją kontrolną. W kombinacjach 
chronionych chemicznie nasilenie objawów chorób zgorzelowych było o 30% mniejsze w 
przypadku fungicydu Mirage 450 EC i o 28% po zastosowaniu preparatu Karben 500SC. W 
przypadku odmiany Sakwa efekt ochronny badanych środków ochrony roślin był większy 
niż u odmiany Roma.  

W latach 2001-2003 w fazie strzelania w źdźbło ze zbrunatniałych korzeni pszenicy 
ozimej odmiany Sakwa wyosobniono 299 kolonii, a z korzeni odmiany Roma – 295. 
Łącznie otrzymano 594 kolonii należących do 44 rodzajów i gatunków oraz kultury nie 
zarodnikujące i grzyby drożdżopodobne (tab. 2, 3, 4). Najliczniejszą grupę drobnoustrojów 
stanowiły grzyby uznawane za naturalnych antagonistów patogenów roślin. Wśród nich 
dominowały gatunki z rodzaju Penicillium (26,1% ogółu wyosobnień), a także Trichoderma 
(6,4%). Grzyby zaliczane do tej grupy częściej wyosobniano z korzeni odmiany Sakwa 
(19,7%) niż odmiany Roma (13,5%). Potencjalni antagoniści patogenów roślin najliczniej 
zasiedlały korzenie pszenicy ozimej opryskiwanej fungicydem Mirage 450 EC (8,9%). W 
latach 2001-2002 z powierzchni korzeni roślin chronionych chemicznie zdecydowanie 
częściej izolowano grzyby z rodzaju Trichoderma (tab. 2, 3, 4). 
 

 72 



 
OCENA STANU ZBIOROWISK GRZYBÓW ZASIEDLAJĄCYCH PORAŻONE KORZENIE PSZENICY… 

 
Tabela 1. Porażenie korzeni pszenicy ozimej przez patogeny powodujące choroby zgorzelowe 
(średni stopień porażenia) 
Table 1. Infection of winter wheat roots bypathogenic fungi (mean of infection degree) 

Tomaszkowo Fungicyd; Fungicide 
  

Lata 
Years 

  
Odmiana 
Cultivars Kontrola 

Control 
Bion 50 

WG 
Karben 

500 S.C.
Mirage 
450 EC 

Alert 
375 S.C.

Średnia 
dla odmian 
Mean for 
cultivars 

Średnia 
z lat 

Mean in 
years 

2001 Roma 
Sakwa 

1,38 
1,17 

1,17 
0,83 

1,01 
0,43 

0,87 
0,75 

1,05 
0,87 

1,09 
0,81 0,95 

2002 Roma 
Sakwa 

0,97 
1,07 

0,98 
0,86 

0,91 
1,04 

0,80 
0,92 

0,93 
0,85 

0,92 
0,95 0,94 

2003 Roma 
Sakwa 

0,84 
0,90 

0,84 
0,80 

0,73 
0,66 

0,64 
0,65 

0,65 
0,58 

0,74 
0,72 0,73 

NIR 0,05 interakcje lata x 
odmiany x fungicydy 
LSD 0,05 interactions years x 
cultivars x fungicide 

0,13 

Średnia w kombinacjach 
Mean in combinations  1,1 0,91 0,79 0,77 0,99 

NIR0,05 dla 
odmian 

LSD0.05 for 
cultivars 

0,03 

 NIR0,05 dla 
lat 

LSD0.05 for 
years 
0,04 

NIR0,05 dla kombinacji 
LSD0.05 for combinations 0,06  

 
 

Z korzeni wykazujących objawy zbrunatnienia izolowano przede wszystkim potencjalnie 
patogeniczne gatunki z rodzaju Fusarium oraz grzyby wiązane z chorobami 
podsuszkowymi: z rodzaju Rhizoctonia (7 kolonii), Gaeumannomyces graminis (14 kolonii) 
oraz Bipolaris sorokiniana (1 kolonia). 

Grzyby z rodzaju Fusarium stanowiły w latach 2001, 2002 i 2003 kolejno 14,4; 8,9 i 
13,2% wszystkich kolonii. Zdecydowanie dominował gatunek F. avenaceum (3,3; 3,2 i 
3,1% wszystkich kolonii w latach). Spośród innych gatunków z tego rodzaju 
identyfikowano także F. culmorum, F. equiseti, F. nivale, F. oxysporum, F. poae, F. solani 
oraz F. sporotrichioides. Grzyby z rodzaju Fusarium częściej zasiedlały korzenie pszenicy 
ozimej odmiany Roma (8,1% wszystkich kolonii) niż odmiany Sakwa (4,4%). W latach 
2001-2002 zaobserwowano wyraźną tendencję do gromadzenia się tych gatunków na 
powierzchni porażonych korzeni roślin chronionych chemicznie. Najliczniej izolowano je z 
kombinacji, w której stosowano stymulator odporności roślin Bion 50 WG (4,2%), a 
najrzadziej z kombinacji, gdzie rośliny opryskiwano fungicydem Mirage 450 EC (1,3%). 
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Tabela 2. Grzyby wyizolowane z korzeni pszenicy ozimej wykazujących objawy zgorzeli w fazie 
strzelania w źdźbło (Tomaszkowo 2001) 
Table 2. Fungi isolated from winter wheat roots with disease symptoms at the stem emergence 
growth stage (Tomaszkowo 2001) 

Kontrola 
Control 

Bion 
50WG 

Karben 
500SC

Mirage 
450EC 

Alert 
375SC Gatunek grzyba; Species of fungi 

R* S R S R S R S R S 

Suma 
Sum 

Acremonium strictum W. GAMS       2    2 

Arthrinium sphaeospermum FUCKEL       1    1 

Aspergillus sp.      1     1 

Aureobasidium bolleyi (SPRAGUE) VON ARX 1  1   1   1 5 9 

Botrytis cinerea PERS. EX FR.      2     2 

Cladosporium cladosporioides (FRESEN) DE VRIES      3  1 3  7 

Cladosporium herbarum (PERS.) LINK EX S. F. GRAY 1          1 

Cylindrocarpon didymum (HARTIG) WOLLENWEBER     1      1 

Fusarium avenaceum (CORDA EX FR.) SACC.    1 1    5  7 

Fusarium culmorum (W. G. SMITH) SACC.    2    1 3  6 

Fusarium equiseti (CORDA) SACC. 1     3 1  3  8 

Fusarium oxysporum SCHLECHT.   3        3 

Fusarium sporotrichioides SHERB.      1    1  2 

Fusarium spp. 1   2  1     4 

Gliocladium fimbriatum GILMAN AND ABBOTT 1          1 

Mucor spp. 7 11 12 11 14 2 1 5 2  65 

Penicillium spp. 1  1   1  2 1  6 

Pythium de baryanum HESSE   2        2 

Pythium rostratum BUTLER       1    1 

Rhizoctonia spp.      1     1 

Rhizopus nigricans EHRENBERG 7 9  6   4 4 2 6 38 

Trichoderma aureoviride RIFAI        2  3 5 

Trichoderma hamatum (BON.) BAIN         1  1 

Trichoderma harzianum RIFAI    1  1  2 1 2 7 

Grzyby drożdżopodobne; Yeast-like fungi 1    1 1 1    4 
Kultury niezarodnikujące; Non-sporulating 
mycelium 1  5  1 7 5 2  3 24 

Ogółem; Total 22 20 24 23 19 24 16 19 23 19 209 
 
* R - Roma; S- Sakwa 
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Tabela 3. Grzyby wyizolowane z korzeni pszenicy ozimej wykazujących objawy zgorzeli w 
fazie strzelania w źdźbło (Tomaszkowo 2002)  
Table 3. Fungi isolated from winter wheat roots with disease symptoms at the stem 
emergence growth stage (Tomaszkowo 2002) 
 

Kontrola 
Control 

Bion 
50WG

Karben 
500SC 

Mirage 
450EC 

Alert 
375SC

 
Gatunek grzyba; Species of fungi 

R* S R S R S R S R S 

Suma 
Sum 

Acremonium strictum W. GAMS   1        1 
Alternaria alternata (FR.) KEISSLER     1     1 2 
Aspergillus niger VON TIEGHEM 1          1 
Aureobasidium bolleyi (SPRAGUE) VON ARX  2  3 3   2 2 1 13 
Aureobasidium pullulans (DE BARY) ARNAUD          1 1 
Bipolaris sorokiniana (SACC. IN SOROK.) SHOEM    1       1 
Cladosporium cladosporioides (FRESEN) DE VRIES          1 1 
Cladosporium herbarum (PERS.) LINK EX S. F. GRAY  2         2 
Endothia sp. 1          1 
Epicoccum purpurascens EHRENB. EX SCHLECHT.   2         2 
Fusarium avenaceum (CORDA EX FR.) SACC.   2    3    5 
Fusarium culmorum (W. G. SMITH) SACC.   1        1 
Fusarium nivale (FR.) CES.     1      1 
Fusarium oxysporum SCHLECHT.   2    2    4 
Fusarium solani (MART.) SACC.    1       1 
Fusarium sporotrichioides SHERB.      1      1 
Fusarium spp.   1        1 
Gaeumannomyces graminis (SACC.) R. ARX ET OLIVIER       2   2 4 
Gillmoniela humicola BARRON      1     1 
Gliocladium fimbriatum GILMAN AND ABBOTT      2     2 
Gliocladium penicillioides CORDA      1     1 
Humicola nigrescens OMVIK      1     1 
Humicola fusco-atra DOMSCH & GAMS  2         2 
Mucor spp.       4    4 
Penicillium spp. 17 4 4  3 9  9 6  52 
Periconia macrospinosa LEFEBVRE ET JOHNSON     1     1 2 
Phoma herbarum WESTEND.     1      1 
Rhizoctonia spp.          1 1 
Trichoderma aureoviride RIFAI   1      4  5 
Trichoderma hamatum (BON.) BAIN   1   1 8    10 
Trichoderma koningii OUD.      3     3 
Trichoderma polysporum (LINK EX PERS.) RIFAI 1   3       4 
Verticillium cellulosae DASZEWSKA      1     1 
Zygorhynchus sp.        1   1 
Grzyby drożdżopodobne; Yeast-like fungi      1  1   2 
Kultury niezarodnikujące; Non-sporulating mycelium    2 8  2 1  8 21 
Ogółem; Total 20 12 13 10 19 20 21 14 12 16 157 
 
* R - Roma; S - Sakwa 
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Tabela 4. Grzyby wyizolowane z korzeni pszenicy ozimej wykazujących objawy zgorzeli w fazie 
strzelania w źdźbło (Tomaszkowo 2003)  
Table 4. Fungi isolated from winter wheat roots with disease symptoms at the stem emergence 
growth stage (Tomaszkowo 2003) 

Kontrola 
Control 

Bion 
50WG 

Karben 
500SC 

Mirage 
450EC 

Alert 
375SC 

 
Gatunek grzyba; Species of fungi 

 R* S R S R S R S R S 

Suma 
Sum 

Acremonium strictum W. GAMS 3    1 5      
9 

Aureobasidium bolleyi (SPRAGUE) VON ARX 6  4 2  5 2  5  24 

Aureobasidium pullulans (DE BARY) ARNAUD  1  
 

 
 1 1   2  5 

Cladosporium cladosporioides (FRESEN) DE 
VRIES   1 2      

 1 4 

Cladosporium herbarum (PERS.) LINK EX S. F. 
GRAY      1    

  1 

Fusarium avenaceum (CORDA EX FR.) SACC. 1   3     3  7 
Fusarium culmorum (W. G. SMITH) SACC.    5       5 
Fusarium equiseti (CORDA) SACC.     1 1     2 
Fusarium nivale (FR.) CES.  4     1    5 
Fusarium poae (PECK) WOLLENWEBER 1          1 
Fusarium solani (MART.) SACC.  1 2  2 1   2  8 
Fusarium tricinctum (CORDA) SACC.     2      2 
Humicola brevis (GILMAN ET ABBOTT)   1        1 
Humicola fusco-atra DOMSCH & GAMS 1    1      2 
Mortierella spp. 1  3 3 2   1 1  11 
Mucor spp.     1    1 1 3 
Paecillomyces niveus STOLK ET SAMSON      1     1 
Penicillium spp. 5 14 6 8 8 7 5 22 2 20 97 
Phoma herbarum WESTEND.  1       1  2 
Pythium de baryanum HESSE         1  1 
Rhizoctonia spp.     1 2 1  1  5 

Rhizopus nigricans EHRENBERG  1  
 1 4  

 13  
1   20 

Scopulariopsis brevicaulis (SACC.) BAINIER       
2     2 

Trichoderma harzianum RIFAI        
1    1 

Trichoderma polysporum (LINK EX PERS.) RIFAI       2    2 
Verticillium cellulosae DASZEWSKA  1         1 
Kultury niezarodnikujące 
Non-sporulating mycelium 2 1    1 1   1 6 

Ogółem; Total 20 24 17 24 24 27 26 24 19 23 228 
 
* R - Roma, S - Sakwa 
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Liczną grupę izolatów stanowiły również grzyby z rzędu Mucorales (22,2% wszystkich 

kolonii), wyosobniane najczęściej w 2001 roku (17,3% ogólnej liczby wyosobnień). Wśród 
nich dominowały grzyby z rodzaju Mucor, stanowiące 12,1% wszystkich kolonii. Gatunki 
należące do tego rodzaju częściej zasiedlały korzenie pszenicy ozimej odmiany Roma 
(11,8%). W zależności od zastosowanej ochrony izolowano odpowiednio: z kontroli – 35 
kolonii (5,9% ogółu wyosobnień), z kombinacji na której stosowano Bion 50 WG – 30, 
Karben 500 SC – 21, Mirage 450 EC – 32, Alert 375 SC – 12.  

 
DYSKUSJA 

 
Skład gatunkowy grzybów zasiedlających korzenie i podstawę źdźbła pszenicy ozimej 

zależy między innymi od terminu wykonania analizy mikologicznej [Weber i Amein 1990]. 
Struktura i skład gatunkowy zbiorowisk grzybów związanych z uprawą pszenicy ozimej są 
zgodne z analizami mikologicznymi przeprowadzonymi przez innych autorów na terenie 
Warmii i Mazur oraz w innych rejonach Polski, o nieco odmiennych warunkach 
klimatyczno-glebowych [Łacicowa i Orlikowski 1977, Majchrzak i Mikołajska 1982]. Pod 
względem frekwencji w glebie czołowe miejsce zajmowały grzyby z rodzaju Fusarium, 
Mucor, Penicillium, Rhizopus i Trichoderma. Warcup [1971] podaje, że wymienione grzyby 
stanowią kosmopolityczną grupą grzybów. Jego zdaniem ta pozorna jednolitość grzybów 
izolowanych z gleby może w dużym stopniu wynikać z jednakowej metody izolowania. 
Natomiast według Biłaja [za Majchrzak 1985] skład gatunkowy mikroorganizmów w 
ryzosferze zależy od fazy wzrostu roślin i od warunków, w jakich przebiega ich rozwój.  

W przedstawionych badaniach wśród komponentów zbiorowisk grzybów z korzeni 
liczną grupę stanowili przedstawiciele rodzaju Fusarium. Jak podaje Peterson [1959] należą 
one do najczęściej wyosobnianych z korzeni roślin. Wielu autorów zwraca uwagę na ich 
powszechne występowanie w glebach oraz szczególne uzdolnienia konkurencyjne 
wynikające z tolerancji na produkty przemiany materii innych mikroorganizmów i 
szybkiego wykorzystania źródeł pokarmowych [Burgieł 1996, Łacicowa 1987]. Najliczniej 
izolowanymi z korzeni pszenicy ozimej gatunkami z rodzaju Fusarium, były F. avenaceum 
i F. culmorum, które także w innych regionach kraju uznawane są za głównych sprawców 
zgnilizn korzeni [Pląskowska 1996]. 

Wysoki procentowy udział kolonii grzybów z rodzaju Penicillium, uzyskany w 
niniejszych badaniach można wytłumaczyć tym, że są to gatunki osmofilne i azotolubne. 
Dodatkowo Domsch i Gams [za Pląskowską 1996] zaliczyli niektóre gatunki z rodzaju 
Penicillium jako antagonistyczne w stosunku do grzybów powodujących choroby podstawy 
źdźbła. 

We wszystkich badanych obiektach licznie wyosobniano również gatunki z rodzaju 
Trichoderma. Według Bekera [za Pląskowską 1996] rozwojowi tych gatunków sprzyjają 
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gleby intensywnie nawożone azotem, fosforem i potasem. Na wszystkich badanych 
obiektach zastosowano pełne nawożenie NPK, co sprzyjało rozwojowi grzybów z rodzaju 
Penicillium i Trichoderma. Stymulacyjny efekt testowanych smrodków ochrony roślin na 
grzyby ryzosferowe obserwowanych był także we wcześniejszych badaniach [Stefaniak i in. 
1993].  
 

WNIOSKI 
 

1. Największy efekt ochronny w stosunku do korzeni pszenicy ozimej wykazywał fungicyd 
Mirage 450 EC. 

2. Na korzeniach chronionych preparatem Mirage 450 EC zaobserwowano tendencję do 
gromadzenia się grzybów z rodzaju Trichoderma i Penicillium. 

3. Grzyby z rodzaju Fusarium najliczniej izolowano z korzeni roślin opryskiwanych 
stymulatorem odporności roślin Bion 50 WG, a najrzadziej z korzeni chronionych 
fungicydem Mirage 450 EC. 
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STRESZCZENIE 

W latach 2001-2003 przeprowadzono ocenę stanu zbiorowisk grzybów strzępkowych 
zasiedlających system korzeniowy pszenicy ozimej odmian Roma i Sakwa chronionej chemicznie. 
Doświadczenie polowe założono metodą losowanych podbloków w czterech powtórzeniach. 
Dodatkowo oceniono zdrowotność korzeni. 

W pierwszym roku badań nasilenie objawów chorób zgorzelowych na korzeniach okazało się 
szczególnie wysokie. Wszystkie środki ochrony roślin zastosowane w okresie krzewienia 
statystycznie istotnie ograniczały porażenie korzeni pszenicy ozimej. Najliczniejszą grupę 
drobnoustrojów zasiedlających korzenie pszenicy ozimej stanowiły grzyby uznawane za 
naturalnych antagonistów patogenów roślin. Wśród nich dominowały gatunki z rodzaju Penicillium, 
a także Trichoderma. Z korzeni pszenicy ozimej odmiany Roma chronionej chemicznie uzyskano 
zdecydowanie mniej kolonii grzybów zaliczanych do tej grupy w porównaniu z kontrolą.  

Grzyby z rodzaju Fusarium stanowiły od 8,9 do 14,4% wyosobnionych kolonii. Najliczniej 
izolowano je z korzeni roślin chronionych stymulatorem odporności roślin Bion 50 WG, a 
najrzadziej z korzeni roślin opryskiwanych fungicydem Mirage 450 EC. Ponadto z korzeni pszenicy 
ozimej wykazującej objawy zbrunatnienia izolowano grzyby wiązane z chorobami podsuszkowymi: 
Rhizoctonia spp., Gaeumannomyces graminis oraz Bipolaris sorokiniana. 
 
Słowa kluczowe: pszenica, korzenie, środki ochrony roślin, grzyby 
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ANALYSIS OF FUNGAL POPULATIONS COLONIZING THE ROOT SYSTEM OF 
CHEMICALLY-PROTECTED WINTER WHEAT 

 
Urszula Wachowska, Monika Borawska-Okorska 

Department of Phytopatology and Entomology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn 
 

Analysis of the Hyphomycetes colonizing root system of chemically-protected winter wheat, 
‘Roma’ and ‘Sakwa’ cv., was pcarried out in the years 2001-2003.  Field experiment was conducted 
in a randomized split-block design, in four replications.  The state of root health was also estimated 
in the study. 

The intensity of root-rot symptoms was especially high in the first year.  All protective measures 
applied during tillering significantly reduced the infestation of winter wheat roots.  Dominant group 
from among microorganisms attacking root system of winter wheat comprised fungi considered as 
natural antagonists of plant pathogens, especially members of the Penicillium and Trichoderma 
genera.  The number of fungal colonies representing this group was considerably lower in the root 
system of chemically-protected winter wheat ‘Roma’, as compared with the control. 

Fungi of the Fusarium genus accounted from 8.9 to 14.4% of isolated colonies.  They were 
isolated most frequently from roots of plants protected with the Bion 50 WG resistance stimulator, 
and least frequently – from roots of plants sprayed with Mirage 450 EC fungicide. Moreover, fungi 
related to take-all diseases, i.e. Rhizoctonia spp., Gaeumannomyces graminis and Bipolaris 
sorokiniana, were isolated from the root system of winter wheat showing brown rot symptoms. 
 
Key words: wheat, roots, plant protection chemicals, fungi 
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WSTĘP 
 

Działalność człowieka przyczynia się do powstawania różnych materiałów mineralnych i 
organicznych, ogólnie uznanych za odpady poprodukcyjne, które mogą być wykorzystane 
wtórnie w różny sposób. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie ich jako substratów 
glebowych do produkcji ogrodniczej lub do rekultywacji terenów zdegradowanych. 
Ważnym elementem jest dobór właściwych roślin o wymaganiach glebowych 
dostosowanych do właściwości fizycznych i chemicznych zastosowanego substratu.  

Celem przeprowadzonych badań było określenie zmian w składzie chemicznym 
substratów glebowych po zakończeniu okresu wegetacji frezji ogrodowej. 

 
MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 
W doświadczeniu dwuczynnikowym założonym metodą kompletnej randomizacji 

zbadano skład chemiczny pięciu substratów glebowych przed uprawą i po zakończeniu 
okresu wegetacyjnego frezji ogrodowej. Doświadczenie założono w 2003 roku na terenie 
Hali Wegetacyjnej Akademii Rolniczej w Szczecinie w namiocie foliowym, tj. w 
warunkach kontrolowanych, gdzie zastosowano podłoża: I - podłoże mineralne (Aan) + torf 
wysoki, II – torf wysoki firmy Kronen, III – włókno kokosowe firmy Dastin Bis, IV – 
włókno kokosowe firmy Bloemexim, V – podłoże mineralne (Aan). W uprawie 
wykorzystano dwie odmiany frezji ogrodowej ‘Gompey’ i ‘Popey’ z grupy Easy Pot. Każdą 
kombinację (substrat glebowy x odmiana) wykonano w pięciu powtórzeniach. 

Przed posadzeniem bulwek frezji ogrodowej dodano do torfu firmy Kronen (II) CaCO3 i 
CaMg(CO3)2 po 5 g⋅dm-3. Dodatkowo we wszystkich podłożach zastosowano nawóz 
mineralny Osmocote Plus 2,5 g⋅dm-3 (NPK = 14 + 10 + 12 %) o spowolnionym działaniu. 
W trakcie prowadzonej uprawy w okresie od 07. V. 2003 do 03. XII. 2003 ośmiokrotnie 
podlewano rośliny 0,2 % nawozem mineralnym Peters Professional (NPK = 10 + 30 + 20 
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%), który zawiera również mikroelementy łatwo rozpuszczalne w wodzie: B, Cu, Fe, Mn, 
Mo, Zn.  

W zebranym materiale badawczym (próbki zbiorcze podłoży przed posadzeniem i 
podłoża po zakończeniu wegetacji roślin) oznaczono: kwasowość hydrolityczną (Hh) i sumę 
zasad (S) metodą Kappena, odczyn w KCl potencjometrycznie, ogólne stężenie soli (g NaCl 
⋅kg-1) metodą konduktometryczną, rozpuszczalne w HCl (0,1 mol⋅dm-3) Ca, Mg, K, Na, Fe, 
Mn, Zn, Cu, Ni, Pb metodą ASA. 

Uzyskane wyniki z analizy chemicznej zweryfikowano statystycznie z zastosowaniem 
testu Newmana – Keulsa.  

 
WYNIKI I DYSKUSJA 

 
Zastosowane w uprawie frezji ogrodowej substraty różniły się między sobą 

właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Różnice dotyczyły przede wszystkim odczynu, 
ogólnego stężenia soli, właściwości sorpcyjnych, oraz zawartości makro- i 
mikroelementów. 

W badanych substratach wykorzystanych do produkcji podłoży odczyn zmierzony w 
jednostkach pH wahał się od silnie kwaśnego do zasadowego. Podłoże V (materiał glebowy 
z Aan) posiadało odczyn zasadowy (pH = 7,2), najmniejszą kwasowość hydrolityczną (3,8 
mmol(+)·kg-1 gleby) i najwyższy stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami (99 
%). Natomiast odczyn silnie kwaśny (pHKCl = 2,9), największą kwasowość hydrolityczną 
(1260 mmol(+)·kg-1) i najmniejszy stopień wysycenia gleb zasadami (7,6 %) stwierdzono w 
podłożu II (torf wysoki firmy Kronen), tab. 1.  

Według danych z literatury wynika, iż dla frezji ogrodowej dogodny zakres pH mieści 
się w granicach 6,2–7,2 [Kukułczanka 1987; De Hertogh 1996]. Spośród zastosowanych 
podłoży tylko I i V podłoże spełniało wymagania frezji pod względem odczynu. 

Poszczególne podłoża różniły się miedzy sobą ogólnym stężeniem soli. Najwyższą 
wartość 5,9 g NaCl·kg-1 posiadało podłoże wykonane z włókna kokosowego firmy 
Bloemexim (IV), a najniższą 1,30–1,32 g NaCl·kg-1 posiadały podłoża I i V wykonane na 
bazie materiału glebowego z poziomu (Aan) akumulacji próchnicy.  

Według danych z literatury zasolenie podłoża podczas uprawy frezji winno mieścić się 
w granicach 1,0–3,0 g NaCl [Grabowska i in. 1987; Jensen, Willumsen 1992; Moen 1999]. 
Pod względem zasolenia wymagania frezji ogrodowej spełniają podłoża I, II i V. 

Zawartość makro- i mikroelementów łatwo rozpuszczalnych w HCl (stężenie 0,1 
mol·dm-3) była także zróżnicowana w analizowanych podłożach. Najwięcej wapnia (9096 
mg·kg-1) stwierdzono w podłożu V (materiał glebowy Aan). Magnezu (962 mg·kg-1), 
manganu (47,4), cynku (83,3) i miedzi (4,3 mg·kg-1) stwierdzono najwięcej w podłożu z 
włókna kokosowego firmy Bloemexim (IV). Najzasobniejsze w nikiel (70,1) i ołów (4,44 
mg·kg-1) okazało się podłoże II z torfu wysokiego firmy Kronen. Rozpuszczalne w HCl (0,1 
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mol·dm-3) formy składników są również dosyć łatwo pobierane przez rośliny i określa się je 
jako formy wymienne (tab. 1). 
 
Tabela 1. Niektóre właściwości podłoży przed posadzeniem frezji ogrodowej 
Table 1. Some chemical properties and content of compounds in media before planting of garden 
fressia 

Wyszczególnienie; 
Chemical properties 

and content of compounds 
I II III IV V 

Hh (mmol (+)·kg-1) 44,3 1260,0 390,0 204,0 3,8 
S (mmol (+)·kg-1) 486,0 104,0 328,0 768,0 494,0 
T (mmol (+)·kg-1) 530,3 1364,0 718,0 972,0 497,8 

Ogólne stężenie soli;  
Total salt concentration (g NaCl ·kg-1) 2,87 1,32 3,74 5,39 1,30 

pHKCl 6,19 2,25 3,85 4,70 7,21 
Ca 6526,5 847,6 1257,4 6456 9096 
Mg 199,7 328,4 620,4 962,4 209,9 
K 208,7 188,1 6174 2074 387,6 
Na 131,5 253,8 3044 935,6 36,1 
Fe 0,19 214,2 309,2 29,8 0,17 
Mn 38,2 8,6 23,9 47,4 27,3 
Zn 2,04 45,16 22,74 83,28 3,17 
Cu 0,05 0,4 2,36 4,3 0,09 
Ni 0,06 70,1 5,94 7,86 0,03 

Formy rozpuszczalne 
w 0,1 mol HCl ·dm-3

Soluble 
in 0,1 mol HCl·dm-3

(mg·kg-1) 
 

Pb 0,15 4,44 0,64 2,16 0,27 
I - gleba mineralna (Aan) + torf; mineral substrate-Aan + highmoor peat 
II - torf wysoki Kronen Profesional; highmoor peat prepared by Kronen Co. 
III - włókno kokosowe Dastin; coco-fibre  from Dastin Bis Co. 
IV - włókno kokosowe Bloemexim; – coco-fibre from Bloemexim Co. 
V - gleba mineralna (Aan); - mineral substrate-Aan 
Hh  - kwasowość hydrolityczna; hydrolytic acidity 
S  - suma wymiennych kationów zasadowych; base exchange capacity 
T  - pojemność wymienna kationów; cation exchangeable capacity 
 
Tabela 2. Odczyn badanych podłoży po zakończeniu okresu wegetacji frezji ogrodowej (zakres dla 
5-ciu powtórzeń), (pHKCl) 
Table 2. Reaction of analysed media(pHKCl) after vegetation period of garden fressia (range for 5 
replications)  

Podłoże; Medium Odmiana 
Variety I* II III IV V 
‘Popey’ 6,38-6,62 4,76-5,96 4,72-4,99 4,78-5,09 6,59-7,13 

‘Gompey’ 6,32-6,45 5,05-5,66 4,95-5,40 4,77-5,03 6,94-7,07 
* - objaśnienia jak w tab. 1; explanations as in Table 1 
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Frezja ogrodowa jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych, dlatego też 
niezbędna ich ilość winna być w podłożu dostępna dla prawidłowego wzrostu i rozwoju. W 
podłożu do uprawy frezji ilość K winna się wahać w granicach 200 – 300, a Mg 70 – 150 
mg·dm-3 [Strojny 1993]. Natomiast według Grabowskiej i in. [1987] za optymalną należy 
uznać 1500–3000 Ca i 350–600 mg K·dm-3 w podłożu, w którym uprawia się frezję 
ogrodową. Według Kukułczanki [1987] w okresie kłoszenia nie powinno zabraknąć 
roślinom potasu w podłożu, gdyż wpływa on na zwiększenie plonu i poprawia jakość 
kwiatostanu. 

Po zakończeniu uprawy frezji ogrodowej w badanych podłożach zmieniły się 
właściwości chemiczne oraz zawartość makro- i mikroelementów łatwo rozpuszczalnych w 
HCl (0,1 mol·dm-3). W podłożu V (materiał glebowy Aan) odczyn zmienił się z zasadowego 
(pHKCl = 7,21) na obojętny (pHKCl = 6,99; 7,00), a w podłożu II (torf wysoki Kronen) z 
silnie kwaśnego (pHKCl = 2,25) na kwaśny (pHKCl = 5,29), tab. 2. Ogólne stężenie soli w 
podłożu V zmniejszyło się z 1,30 do 0,77 g NaCl·kg-1, a w podłożu IV (włókno kokosowe 
Bloemexim) zwiększyło się z 3,74 do 5,50 pod odmianą ‘Gompey’ i do 8,89 g NaCl·kg-1 
pod odmianą ‘Popey’ (tab. 3). 

Wzrosła na przykład ilość wapnia w podłożu II (torf wysoki Kronen) i III (włókno 
kokosowe Bloemexim), zmalała w I podłożu (gleba mineralna Aan + torf wysoki), a w 
podłożach IV (włókno kokosowe Dastin) i V (gleba mineralna Aan) ilość wapnia była 
zbliżona do ilości w tych podłożach przed posadzeniem roślin. 

Natomiast ilość magnezu wyraźnie zwiększyła się w podłożach II, III, IV np. w II 
podłożu (torf wysoki Kronen) po uprawie odmiany ‘Popey’ z 328,4 do 2616,2 mg·kg-1. 

Zawartość potasu w wyniku uprawy zwiększyła się w podłożach I i II, a zmniejszyła się 
w podłożach III, IV i V. Najwięcej potasu ubyło z III (włókno kokosowe Dastin) podłoża po 
uprawie odmiany ‘Gompey’, gdyż z 6174 mg·kg-1 pozostało 1325 mg K·kg-1. 

Ilość sodu zmniejszyła się w podłożach I, III i IV. Wyraźny ubytek sodu stwierdzono w 
podłożu III, gdzie po uprawie odmiany ‘Popey’ z 3044 mg pozostało 386,9 mg, a po 
uprawie odmiany ‘Gompey’ tylko 279,8 mg sodu w 1 kg podłoża (tab. 3). 

Ilość Fe, Cu, Pb zwiększyła się we wszystkich podłożach po zakończeniu okresu 
wegetacji. 

Zawartość Zn tylko w podłożu IV zmniejszyła się po uprawie odmiany ‘Gompey’. W 
pozostałych podłożach ilość Zn była większa niż na początku uprawy roślin. Po 
zakończeniu uprawy frezji w podłożach II, III, IV ilość Ni zmniejszyła się, a w podłożach I i 
V była zbliżona do jego ilości przed rozpoczęciem wegetacji. 

Zmiany w zawartości oznaczonych składników chemicznych w analizowanych 
substratach glebowych wynikają ze zróżnicowanej ich ilości przed posadzeniem roślin, 
zastosowanego nawożenia mineralnego oraz z wymagań pokarmowych uprawianych 
odmian frezji. Po zakończeniu wegetacji roślin ilość oznaczonych składników chemicznych 
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w poszczególnych podłożach różniła się istotnie (tab. 3, 4). Uprawiane odmiany frezji miały 
istotny wpływ na zawartość w podłożu tylko Na, Mn, Ni i na ogólne stężenie soli łatwo 
rozpuszczalnych w wodzie (tab. 4). 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż stosowanie różnych substratów glebowych w 
produkcji ogrodniczej winno być poprzedzone szczegółowymi analizami pod kątem ich 
przydatności do uprawy wybranych gatunków roślin.  
 
Tabela 3. Zawartość niektórych makroelementów (mg⋅kg-1) rozpuszczalnych w HCl (0,1 mol⋅dm-3) 
oraz ogólne stężenie soli po zakończeniu okresu wegetacji frezji ogrodowej w badanych podłożach 
(wartość średnia z 5-ciu powtórzeń)  
Table 3. Content of some macroelements (mg⋅kg-1) soluble in HCl (0,1 mol⋅dm-3) and total salt 
concentration in analysed media after vegetation period of garden fressia (mean value for 5 
replicates) 

Podłoże (P); Medium (P) NIR 0,05; LSD0,05Składnik 
Compound 

Odmiana (O) 
Variety (O) I** II III IV V x  P O P x O

1* 4543,6 9209,5 5143,6 7249,6 9504,8 7132,0 
2* 4775,4 7704,4 5820,0 6683,6 6291,0 6254,9 
x  4659,5 8457,0 5481,8 6966,6 7903,9  Ca 

grupy jednorodne 
homogeneous groups c a bc ab a  

2152 r.n. 3043,4

1 183,6 2616,2 932,6 1032,2 180,6 989,0 
2 209,6 2045,8 978,2 956,5 152,5 868,5 
x  196,6 2331,0 955,3 994,3 165,5  Mg 

Grupy jednorodne 
homogeneous groups c a b b c  

463,9 r.n. 656,0 

1 232,4 1155,7 1870,5 1530,0 323,5 1022,4 
2 266,3 969,4 1325,2 1279,4 257,7 819,6 
x  249,4 1062,6 1597,8 1404,7 290,6  K 

Grupy jednorodne 
homogeneous groups c b a ab c  

539,3 r.n. 762,7 

1 76,7 306,5 386,9 326,7 34,5 226,3 
2 86,8 289,6 279,8 261,2 42,5 192,0 
x  81,7 298,0 333,4 294,0 38,5  Na 

Grupy jednorodne 
homogeneous groups b a a a b  

64,5 28,6 91,2 

1 1,03 5,60 7,40 8,89 0,71 4,72 
2 1,41 4,25 5,63 5,50 0,77 3,51 
x  1,22 4,92 6,51 7,19 0,74  g NaCl ⋅kg-1

Grupy jednorodne 
homogeneous groups c b ab a c  

2,46 1,09 3,49 

* - odmiana frezji ogrodowej; variety og garden freesia: 1 – ‘Popey’; 2 – ‘Gompey’ 
** - objaśnienia jak w tab. 1; explanations as in Table 1 
x  - wartość średnia z 5-ciu powtórzeń; mean value for 5 replications 
r.n. - róznice nieistotne; differences not significant 
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Tabela 4. Zawartość niektórych mikroelementów (mg⋅kg-1) rozpuszczalnych w HCl (0,1 mol⋅dm-3) 
po zakończeniu okresu wegetacji frezji ogrodowej w badanych podłożach (wartość średnia z 5-ciu 
powtórzeń) 
Table 4. Content of some microelements (mg⋅kg-1) soluble in HCl (0,1 mol⋅dm-3) and total salt 
concentration in analysed media after vegetation period of garden fressia (mean value for 
5 replicates) 

Podłoże (P); Medium (P) NIR 0,05; LSD0,05Składnik 
Compound 

Odmiana (O) 
Variety (O) I** II III IV V x  P O P x O

1* 0,32 276,4 453,5 430,2 0,41 232,2 
2* 0,42 297,0 431,5 425,2 0,26 230,9 
x  0,37 286,7 442,5 427,7 0,34  Fe 

grupy jednorodne 
homogeneous groups c b a a c  

40,8 r.n. 57,7 

1 27,6 87,4 78,6 100,0 29,6 64,7 
2 31,4 22,7 21,2 20,7 29,9 25,2 
x  29,5 55,0 49,9 60,4 29,8  Mn 

Grupy jednorodne 
homogeneous groups c ab b a c  

9,12 4,04 12,90 

1 4,04 66,2 89,6 91,7 8,08 51,9 
2 5,67 71,0 60,6 76,7 8,61 44,5 
x  4,86 68,6 75,1 84,2 8,35  Zn 

Grupy jednorodne 
homogeneous groups b a a a b  

28,4 r.n. 40,18 

1 0,10 1,42 4,32 2,29 0,18 2,26 
2 0,10 1,70 4,44 4,54 0,21 2,20 
x  0,10 1,57 4,38 4,92 0,20  Cu 

Grupy jednorodne 
homogeneous groups d c b a d  

0,62 r.n. 0,88 

1 0,02 0,23 0,25 2,13 0,06 0,57 
2 0,12 0,98 1,79 1,44 0,39 0,94 
x  0,07 0,63 1,05 1,79 0,24  Ni 

Grupy jednorodne 
homogeneous groups d bc b a cd  

0,62 0,27 0,87 

1 0,30 6,55 3,39 3,56 0,64 2,88 
2 0,26 7,54 2,27 2,59 0,32 2,59 
x  0,28 7,04 2,83 3,06 0,48  Pb 

Grupy jednorodne 
homogeneous groups c a b b c  

1,26 r.n. 1,79 

*  - odmiana frezji ogrodowej; variety of garden fressia: 1 – ‘Popey’; 2 – ‘Gompey’ 
**  - objaśnienia jak w tab. 1; explanations as in Table 1 
x  - wartość średnia z 5-ciu powtórzeń; mean value for 5 replications 
r.n. - róznice nieistotne; differences not significant 
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WNIOSKI 
 

1. Wykorzystane do uprawy frezji ogrodowej substraty glebowe różniły się 
właściwościami chemicznymi i nie spełniały wszystkich wymagań pokarmowych 
rośliny: 

a. pod względem odczynu (pH w KCl) i ogólnego stężenia soli łatwo 
rozpuszczalnych w wodzie tylko I (mineralne (Aan) + torf wysoki) i V (mineralne 
(Aan)) substrat glebowy spełniał wymagania uprawianej rośliny; 

b. w odniesieniu do danych z literatury substraty glebowe I, IV i V zawierały 
nadmierną ilość Ca, III i IV nadmierną ilość K, a wszystkie ilość Mg 
przekraczającą górną granicę zawartości optymalnej dla frezji ogrodowej. 

2. W wyniku intensywnego nawożenia mineralnego w trakcie wegetacji oraz pobierania 
składników chemicznych przez rośliny w podłożach po zakończeniu cyklu 
produkcyjnego stwierdzono większą zawartość Mg, K, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, a mniejszą 
Na i Ni. Natomiast po zakończeniu okresu wegetacji ilość Ca zwiększyła się tylko w 
podłożach II, III, IV. 

3. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego frezji ogrodowej poszczególne podłoża różniły się 
między sobą istotnie zawartością badanych makro- i mikroelementów. Ponadto 
uprawiane odmiany frezji miały istotny wpływ na ilość Na, Mn, Ni w badanych 
podłożach. 
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STRESZCZENIE 

Zmiany w składzie chemicznym substratów glebowych przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
okresu wegetacji roślin zbadano w doświadczeniu dwuczynnikowym, gdzie pierwszym czynnikiem 
było podłoże (I - podłoże mineralne (Aan) + torf wysoki; II – torf wysoki firmy Kronen; III – 
włókno kokosowe firmy Dastin Bis; IV – włókno kokosowe firmy Bloemexim; V – podłoże 
mineralne (Aan), a drugim czynnikiem odmiana (1 - ‘Gompey’; 2 - ‘Popey’) frezji ogrodowej z 
grupy Easy Pot. Zastosowane podłoża wzbogacono nawozami mineralnymi przed i w trakcie 
uprawy roślin. 

Wykorzystane do uprawy substraty różniły się właściwościami chemicznymi i nie spełniały 
wszystkich wymagań pokarmowych roślin. Intensywne nawożenie mineralne w trakcie uprawy oraz 
pobieranie składników chemicznych przez rośliny wpłynęły na wzrost zawartości Mg, K, Fe, Mn, 
Zn, Cu, Pb, a zmniejszenie się ilości Na i Ni w podłożach. Uprawiane w doświadczaniu odmiany 
frezji miały istotny wpływ na ilość Na, Mn, Ni w badanych podłożach. 
 
Słowa kluczowe: substraty glebowe, skład chemiczny, frezja ogrodowa 
 
 

CHANGES OF SOME CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL MEDIUMS USED FOR 
CULTIVATION OF GARDEN FRESSIA (Fressia hybrida) 

 
Teresa Wojcieszczuk, Anna Niedźwiecka, Ludmiła Startek*, Edward Niedźwiecki 

Department of Soil Science, Agricultural University, Szczecin 
*  Department of Ornamental Plants, Agricultural University,  Szczecin 

 
SUMMARY 

Changes of chemical composition of mediums before and after vegetation period of fressia 
plants were studied during two factors experiment where medium was the first factor ( I – mineral 
medium-Aan + Sphagnum peat, II - Sphagnum peat prepared by Kronen Co., III – coco fibre  from 
Dastin Bis Co., IV – coco fibre from Bloemexim Co., V - mineral medium-Aan) and the garden 
fressia variety  from group Easy Pot (1 - ‘Gompey’; 2 - ‘Popey’) was a second factor . These 
mediums were enrichment with mineral fertilizers before and during cultivation of plants. 

Chemical composition of used media were differed and they did not supply all the nutrients 
indispensable for plants growth. Intensive mineral fertilization during garden fressia cultivation and 
uptake of chemical compounds by plants increased contents of Mg, K, Fe, Mn, Zn, Cu, Pb and 
decreased amount of Na and Ni in analysed media. The varieties of garden fressia cultivated in 
experiment significantly affected content of Na, Mn and Ni in analysed media. 
 

Key words: soil substrates, chemical composition, garden fressia 
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WSTĘP 
 

Idea kształtująca system produkcji rolnej (sformułowana po II Wojnie Światowej) oparta 
była na dostarczaniu dostatecznej ilości możliwie taniej żywności [Brand 2002]. Realizację 
tego postulatu miała zapewnić przemysłowa produkcja rolna. Konsekwencją (między 
innymi) takiego kierunku myślenia była postępująca intensyfikacja produkcji rolnej 
(chemizacja, uprzemysłowienie) z wszystkimi, powszechnie znanymi, bardzo często – 
szczególnie w wymiarze ekologicznym i społecznym – negatywnymi konsekwencjami. W 
rezultacie, zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i krajach pozaunijnych – przykładowo 
– w Stanach Zjednoczonych, nie zdołano zachować opłacalności produkcji nawet w 
gospodarstwach o powierzchni kilkuset hektarów, a nawet kilku tysięcy hektarów. 
Rezultatem są różne próby subsydiowania rolnictwa, będące w sprzeczności z regułami 
gospodarki rynkowej. Kolejną konsekwencją takiego postępowania jest upadek 
tradycyjnego rolnictwa w wielu słabszych ekonomicznie krajach i regionach oraz (dość 
specyficzna) zmiana myślenia producenta rolnego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu rolnik 
myślał kategoriami sąsiada, przyjaciela, obecnie sąsiada traktuje jak konkurenta, a nawet 
wroga w prowadzeniu interesów. Rolnictwo polskie w znacznym zakresie jest jeszcze 
wolne od takich kategorii myślenia. Posiada również inne atuty: czyste, pozbawione 
znacznych pozostałości (pestycydów, metali ciężkich itd.) środowisko glebowe, naturalny, 
urozmaicony krajobraz, ważny w przypadku rozwijania rolnictwa ekologicznego i 
agroturystyki, którego atutem, cennym w kształtowaniu równowagi ekologicznej w 
agroekosystemach są wszechobecne miedze, enklawy zakrzaczeń, zadrzewień, miejscami 
ciągle nie uregulowane cieki. Fottorino [1999] podkreśla, że we Francji ceny gruntów są 
wprost proporcjonalne do zasobów wodnych gleby: wyjątkowo niskie w przypadku gleb 
przesuszonych, natomiast wielokrotnie wyższe są ceny ziemi o dużych zasobach wodnych. 
Ta cenna uwaga powinna skłaniać do ochrony a także odtwarzania zasobów wodnych 
polskiego środowiska wiejskiego. Możliwe zabiegi to przede wszystkim skuteczne 
zastopowanie dalszego szablonowego regulowania cieków i niszczenia ich zabudowy 
biologicznej, renaturyzacja cieków, odtwarzanie zasobów materii organicznej. Fottorino 
[1999] wyjaśnia coraz częściej spotykane we Francji (podobnie jak w Polsce) zjawisko 
przeplatania się ekstremalnych zjawisk suszy i powodzi – ważną rolę odgrywa w 
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środowisku degradacja zasobów materii organicznej w glebie, która posiada dużo większą 
pojemność wodną od frakcji mineralnej gleby. Intensyfikacja rolnictwa sprzyjała degradacji 
materii organicznej w glebie. Poziom intensyfikacji na ogół wzrasta wraz z wielkością 
areału gospodarstwa lub liczebnością stad w produkcji zwierzęcej. Oznacza to, że 
wyjątkowo destrukcyjny wpływ na środowisko rolnicze wywierają agrokoncerny, w których 
dochodzi do olbrzymiej koncentracji stad. Wielu dowodów na ich destrukcyjny wpływ na 
środowisko naturalne i społeczne dostarcza Korten [2002], dowodząc, że „...amerykańska 
spółka Dole Fruit jest obecnie właścicielem większości urodzajnych ziem leżących na 
południowych wyspach Filipin. Im bardziej powiększa się jej stan posiadania, tym większa 
ilość rdzennej ludności tłoczy się na skrawkach uprawnej ziemi o wiele gorszej jakości. 
Najlepsze owoce są eksportowane. Lukratywne zyski i absurdalnie niskie stawki podatkowe 
czynią z tego kraju jedynie narzędzie służące do napychania portfeli bogaczy z USA. 
Podczas gdy transnarodowy biznes zwiększa swe profity zastępując rolników maszynami, 
coraz więcej ludzi pozostaje bez pracy. Im większe jest zapotrzebowanie na pracę, tym 
bardziej spadają zarobki. Pozbawieni środków do życia rolnicy migrują do przeludnionych 
ponad wszelkie wyobrażenia miejskich slumsów, a walka o pracę powoduje nieustanną 
obniżkę płac i wzrost czynszów” [Korten 2002]. Widocznej w Polsce ekspansji 
agrokoncernów towarzyszą podobne zjawiska, choć oczywiście nie są tak ekstremalne. 
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich powinien być strategicznie rozwiązywany w 
skali kraju i regionu, a nie pozostawiany do decyzji właścicieli wielkich korporacji.  
 

AGROKONCERNY – WYBRANE ASPEKTY ICH FUNKCJONOWANIA 
 

Nie dysponujemy jeszcze wynikami badań dotyczących negatywnego, choć oczywistego 
wpływu zanieczyszczeń, w tym głównie gnojowicy, odprowadzanych w nie zbilansowany 
sposób do środowiska przez nowo powstające agrokoncerny, (informacje przekazywane w 
wielu gminach mówią nawet o bezpośrednim odprowadzaniu gnojowicy do rowów 
melioracyjnych, cieków). Istnieje natomiast rzetelna dokumentacja dotycząca bilansu 
zagrożeń i obaw samorządów związanych z planowaną przemysłową produkcją trzody 
chlewnej. 

Kilanowski [2004] - na konferencji dotyczącej środowiskowych, ekonomicznych i 
społecznych skutków przemysłowego tuczu trzody chlewnej - przedstawił przyczyny oporu 
mieszkańców wobec planowanego rozwijania tego typu produkcji. Przedstawiona została 
procedura pozyskania obiektów przez agrokoncern oraz praktykowane metody 
rozpoczynania działalności. Z uwagi na wagę problemu zacytowano ją prawie w całości. 
„Na terenie gminy istniał duży Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych – Rybno 
Wielkie. Funkcjonował na powierzchni ponad 7000 ha i zatrudniał ok. 700 pracowników. 
W latach 70-tych powstała Ferma Tuczu Trzody w Turostowie i funkcjonowała do 1995 
roku. Po likwidacji Kombinatu ferma została przejęta do zasobów Agencji Własności 
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Rolnej Skarbu Państwa, która oddała ją w dzierżawę. Dzierżawca doprowadził fermę do 
ruiny, a Agencja odebrała dzierżawę i ogłosiła kolejne przetargi na jej sprzedaż. W roku 
2001 pojawił się prywatny nabywca, który zakupił budynki fermy wraz z 7 ha przyległych 
gruntów. Po niespełna roku w ramach obrotu wtórnego odsprzedał obiekt firmie Prima z 
Czaplinka. W tym miejscu w opisie należy powrócić do roku 1990, kiedy to Rada Gminy w 
Kiszkowie uchwaliła miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy. W 
ramach tego planu ograniczono wielkość produkcji fermy do maksymalnie 7000 sztuk, 
narzucono obowiązek zmiany technologii rusztowej na ściółkową, wprowadzono strefy 
ochronne. W takich uwarunkowaniach w roku 2002 firma Prima rozpoczęła swoją 
działalność na terenie Turostowa. Stanowisko Rady Gminy oraz Wójta było jednoznacznie 
negatywne. Powiedziano 3 x nie” [Kilanowski 2004].  

Kilanowski [2004] czytelnie przedstawił zagrożenia ekologiczne, ekonomiczne i 
społeczne związane z rozwijaniem przemysłowego tuczu trzody chlewnej w Gminie 
zlokalizowanej pomiędzy dwoma parkami krajobrazowymi, jednoznacznie, logicznie 
nastawionej na zrównoważony rozwój, w ramach którego trwałe dochody mieszkańcom 
mogły zapewnić różne formy wspieranej turystyki i usług. Żaden turysta nie odwiedziłby 
gminy w której klarowne powietrze zastąpiłby fetor siarkowodoru, skatolu i innych 
uciążliwych gazów, a piękne widoki zostałyby zniszczone przez rozwijaną infrastrukturę 
służącą produkcji oraz odprowadzaniu zanieczyszczeń, natomiast głosy dzikiej zwierzyny 
zagłuszone przez nieustający kwik dręczonej trzody. 

Zagrożenia ekologiczne zostały precyzyjnie wyliczone [Kilanowski 2004]. W 2002 roku 
właściciele firmy planowali osiągnąć wielkość produkcji rzędu 12000 tuczników 
zakładając, że cykl tuczy będzie krótszy od 5 miesięcy a to oznacza roczną produkcję na 
poziomie około 30000 sztuk. Opierając się na danych udostępnionych przez Primę 
Kilanowski [2004] obliczył roczną wielkość produkcji gnojowicy:  

12000 x 6 litrów x 365 dni = 26280000 litrów (26280 m3). 
Ferma dysponuje trzema zbiornikami na gnojowicę po 1100m3 każdy, może więc 

zgromadzić tylko 3300 m3. Cykl fermentacji gnojowicy oraz terminy agrotechniczne 
pozwalają wylewać ją na pola co 5-6 miesięcy, a więc powyższe zbiorniki można opróżnić 
2 razy w roku. Pozwalają więc na zmagazynowanie 6600 m3. Pozostaje ogromna objętość 
19000 m3 gnojowicy, co do której zagospodarowania firma nie potrafiła przedstawić 
żadnego sensownego rozwiązania [Kilanowski 2004].  

Kilanowski [2004] zwraca uwagę na oczywiste zagrożenia natury ekonomicznej i 
społecznej związane z taką formą produkcji. Dalsze obliczenia Kilanowskiego [2004] są 
równie precyzyjne i wiarygodne. 30000 tuczników x średnio 100 kg = 3000 ton żywej wagi. 
W 2002 roku Polski Rząd w odpowiedzi na masowe protesty rolników uruchomił skup 
interwencyjny żywca wieprzowego na poziomie 150000 ton. Przeliczając tą wielkość na 
rozmiar produkcji fermy w Turostowie Kilanowski [2004] łatwo wyliczył, że wystarczy 50 
takich zakładów, aby „zagospodarować” cały skup interwencyjny, który uruchomiono w 
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celu zlikwidowania skutków nadmiernej produkcji. Komu więc miałaby służyć taka 
produkcja? Jakie szanse miałby indywidualny rolnik, chroniący krajobraz, środowisko, 
dbający o swoje miejsce pracy w konfrontacji z takim konkurentem, zręcznie 
eksternalizującym koszty, przerzucającym je na społeczeństwo i środowisko. Kilanowski 
[2004] twierdzi, że żadne, i zapewne ma rację. 

Wymieniony zakład w Turostowie zatrudnił trzech pracowników. Kilanowski [2004] 
przedstawił, że turystyczne wykorzystanie obszaru gminy daje minimum 50-60 miejsc 
pracy, a przy tym nie prowadzi do pozbawienia jej indywidualnych rolników. Społeczny 
rachunek takich kalkulacji jest równie oczywisty jak rachunek ekologiczny. 

Kilanowski [2004] przedstawił również zapewnienia firmy Prima o zmniejszeniu 
rozmiarów produkcji do poziomu 2000 macior, co oznacza produkcję gnojowicy w ilości 
około 6000 m3. Firma złożyła też deklarację o wzroście zatrudnienia do 12 osób, likwidacji 
wentylatorów okiennych i zastąpieniu ich wyciągami kominowymi. 

Kilanowski [2004] uważa, że rozwiązania te zlikwidują zagrożenie i uciążliwości 
lokalne, jednak w skali makro problem pozostaje, a wszystkie wymienione zastrzeżenia i 
wątpliwości są aktualne. 

Przykład Gminy Kiszkowo jest niestety rzadkim wyjątkiem prawidłowego zarządzania 
gminą, w interesie wszystkich jej mieszkańców.  

Logika myślenia właścicieli agrokoncernów jest prawie zawsze i prawie wszędzie taka 
sama. Mówią o niej także studenci, którzy mieli okazję odbyć praktykę w dużych fermach 
tuczu trzody chlewnej w zachodniej Europie. Student przyjeżdżający do pracy (ale też po 
naukę!) jest oprowadzany po kolejnych pomieszczeniach, w których przebywają 
maksymalnie stłoczone, intensywnie tuczone zwierzęta. Na koniec trafia do przyjemnego, 
niewielkiego budynku z wybiegiem na łąkę, w którym w komfortowych warunkach 
przebywa kilkanaście świnek. Właściciel z uśmiechem wskazuje na różowe zwierzęta i 
mówi: „te hodujemy dla nas i naszych przyjaciół, tamte przeznaczone są na sprzedaż”. 
Świadomość ekologicznych i zdrowotnych konsekwencji przemysłowego tuczu zwierząt 
jest więc powszechna wśród właścicieli i obsługi ferm, nie ma ona jednak znaczenia wobec 
żądzy zysków.  

Ryszkowski [2004a] na bazie liczącego 24 pozycje przeglądu literatury, także 
zagranicznej, przedstawia najczęściej wymieniane zagrożenia wywoływane przez 
przemysłowy chów świń:  
• zagrożenie dochodów niedużych gospodarstw. Przedsiębiorstwo Smithfield Foods planuje w 

Polsce roczną produkcję 6 mln. świń, co wyeliminuje wielu rolników nie mogących sprostać 
konkurencji; 

• modernizacja dużych ferm prowadzi do zwolnień pracowników; 
• przez nadmierną produkcję gnojowicy czy obornika, których składowanie i utylizacja przy nie 

przestrzeganiu norm może prowadzić do zagrożeń środowiska, duże firmy są bardzo często 
krytykowane; 
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• odór ulatniający się z ferm jest bardzo uciążliwy, a przy nadmiernej koncentracji może zagrażać 
zdrowiu; 

• zagrożenia stwarza składowanie i utylizacja padłych zwierząt.  
Ryszkowski [2004a] zwraca też uwagę na problemy wynikające z – choć w pewnym 

sensie oczywistego – zakwalifikowania gnojowicy do nawozów w Ustawie o Nawozach i 
Nawożeniu, co uniemożliwia skuteczną kontrolę jej stosowania zarówno w dużych jak i 
małych gospodarstwach.  

Ryszkowski [2004b] postuluje objęcie zasadami zrównoważonego rozwoju (szczególnie 
w aspekcie prawnym) działań ferm tuczu trzody chlewnej. Powołując się na swoje 
wcześniejsze prace Ryszkowski [2004b] wyróżnia kategorie zagrożeń występujące na 
obszarach wiejskich. Do podstawowych należą: narastający deficyt wody, zanieczyszczenie 
wód, zanieczyszczenie atmosfery, potęgująca się degradacja gleb. W każdym z 
wymienionych przypadków działalność agrokoncernów nasila zagrożenia.  

Nieco inną opinię wyraża Kozłowski [2004], który jest przekonany, że w Polsce 
koncentracja produkcji trzody chlewnej jest konieczna, ale do granic nie zakłócających 
stanu środowiska naturalnego. Twierdzi też, że należy oczekiwać, iż wojewódzkie 
inspektoraty ochrony środowiska i służby weterynaryjne nie dopuszczą do tragedii, jaka 
wydarzyła się w Stanach Zjednoczonych z winy firmy Smithfield Foods, polegającej na 
całkowitym zanieczyszczeniu wielu rzek oraz opuszczeniu wsi i osad przez mieszkańców 
zamieszkujących obszary, na których firma ta zlokalizowała swoje fermy.  

Wieland [2004] kompleksowo analizuje sytuację dotyczącą przyczyn i skutków 
ekspansji agrokoncernów w Polsce. Uważa, że „…większość budynków wielkostadnych 
ferm trzody chlewnej - obecnie eksploatowanych przez spółki amerykańskiego koncernu 
Smithfleld Foods na terenie: Pomorza, Wielkopolski oraz Warmii i Mazur zostało 
wybudowanych w latach 80-tych, kiedy to przemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej były 
bardzo popularne na świecie w tym również i w Polsce, gdzie monopolistą były państwowe 
gospodarstwa rolne. Jednak po ich rozwiązaniu na początku lat 90-tych ten typ gospodarstw 
przestał istnieć. Nadprodukcja wieprzowiny i zwiększenie nacisku na ochronę środowiska 
przyczyniło się do stopniowego znikania przemysłowych metod produkcji również z 
krajobrazu Europy Zachodniej. Działalność taką obwarowano bowiem licznymi zakazami - 
minimalizującymi jej szkodliwe oddziaływanie na środowisko. Zdaniem Wielanda [2004] 
odchodzenie od przemysłowego, skoncentrowanego tuczu świń było spowodowane 
problemami z zagospodarowaniem odchodów szczególnie gnojowicy oraz: 
• ze zwiększoną śmiertelnością prosiąt, warchlaków i tuczników; 
• wyższym zużyciem pasz; 
• obniżoną odpornością zwierząt na stresy; 
• wyższą częstotliwością urazów ciała; 
• niższą jakością mięsa. 
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Wraz z postępującą ekologizacją rolnictwa europejskiego, pewne zdziwienie może 
wzbudzić fakt restytucji obiektów ferm po byłych PGR z przeznaczeniem na przemysłowy 
chów trzody chlewnej. W literaturze przedmiotu coraz większą uwagę zwraca się na 
zagrożenia mikrobiologiczne, toksykologiczne oraz uciążliwość odorową - wynikających 
z funkcjonowania technologii wielkostadnych w warunkach odstających od norm i 
standardów cywilizacyjnych”, twierdzi Wieland [2004], powołując się na publikacje wielu 
autorów. 

Wieland [2004] pisze również, iż „emisje lotne wywołują także liczne skargi i protesty 
okolicznych mieszkańców zaniepokojonych skalą zjawisk i możliwymi perturbacjami 
zdrowotnymi”. Przedstawia dowody na możliwość występowania dotyczących ludzi 
toksykologicznych zagrożeń zdrowotnych związanych z obecnością związków 
siarkoorganicznych zawartych w wentylowanym powietrzu.  

Zmienia się jednak polityka Unii Europejskiej. Kryzys BSE wstrząsnął opinią publiczną 
krajów Unii, ukształtował nową, proekologiczną świadomość konsumentów, zmienił też 
stanowiska rządów. W styczniu 2001 roku kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder powołał 
nowy resort, którego zadaniem będzie integrowanie polityki dotyczącej ochrony 
konsumentów, jakości żywności i rolnictwa. Już sama nazwa resortu: Ministerstwo Ochrony 
Konsumenta, Żywności i Rolnictwa wyraźnie zmienia priorytety, a zarazem łączy 
zagadnienia dotychczas rozwiązywane oddzielnie. Künast [2002], szef tego resortu, 
przedstawiła niektóre elementy nowej polityki dotyczącej rolnictwa:  
• chcemy bezpiecznej żywności produkowanej właściwymi metodami, które są bezpieczne dla 

środowiska, 
• mamy zamiar chronić konsumentów, a nie konsumpcję, 
• nie tworzymy polityki przeciw rolnikom, wprost przeciwnie, tu właśnie jest ich przyszłość, 
• konieczne jest zastosowanie zapobiegawczej ochrony konsumenta, 
• sprawiedliwy handel, jako koncepcja realizowania transakcji handlowych uwzględniających 

sprawiedliwy podział korzyści z produkcji żywności, będący alternatywą dla wolnego handlu, 
opanowanego przez potężne korporacje transnarodowe, monopolizujące globalny rynek 
żywności, 

• dostarczanie konsumentom porad na temat współzależności między jedzeniem a zdrowiem, 
• podejmowanie działań w celu dalszego ograniczania obecności substancji szkodliwych w 

żywności, 
• rozwój programu badań naukowych, dotyczących ochrony konsumentów i prozdrowotnego 

żywienia, 
• jakość w miejsce ilości, 
• zapewnienie 20% udziału w rynku produktom rolnictwa ekologicznego, 
• stosowanie leków w produkcji zwierzęcej tylko w celu leczenia chorób zwierząt, a nie jako 

czynnika umożliwiającego intensyfikację produkcji przez zagęszczenie stad 
• preferencje dla produktów regionalnych, 
• zaostrzenie sankcji karnych za zamierzone zanieczyszczenie pasz. 
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Przedstawione rozważania wskazują na konieczność sprecyzowania skutecznych 
przepisów prawa, które uniemożliwiłyby agrokoncernom ekspansję, a już istniejące 
zmusiłyby do zmiany praktyki codziennego postępowania oraz ograniczenia rozmiarów 
produkcji. W dzisiejszych czasach, gdy informacje o firmach, metodach i celach ich 
działania docierają do społeczeństwa tak szybko, że wydawane pozwolenia na eksploatację 
przez agrokoncerny polskiego środowiska i społeczeństwa wskazuje na poważną 
opieszałość urzędów i instytucji kontrolnych. W praktyce bardziej skuteczny okazał się opór 
mieszkańców obszarów wiejskich. Należy jednak zrozumieć, że rola państwa powinna 
polegać na ochronie środowiska i społeczeństwa przed eksploatatorskimi zapędami 
korporacji. 
 

PODSUMOWANIE 
 

Analiza krajowych i zagranicznych publikacji dotyczących agrokoncernów wskazuje na 
ich bardzo negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczne obszarów wiejskich. 
Pogłębiający się deficyt wodny Polski (tak w wymiarze ilościowym jak i jakościowym) 
wskazuje na potrzebę wypracowania skutecznych przepisów prawa uniemożliwiających 
kontynuowanie dotychczasowej praktyki funkcjonowania agrokoncernów oraz konieczność 
precyzyjnej kontroli ich respektowania. 
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STRESZCZENIE 

Problematyka dotycząca skutków funkcjonowania współczesnych agrokoncernów w Polsce jest 
dopiero rozpoznawana. Literatura zagraniczna wskazuje jednak jednoznacznie na wybitnie 
negatywny wpływ światowych koncernów żywnościowych na środowisko przyrodnicze i 
społeczne. Wzorem innych państw Unii Europejskiej, należy wypracować i wdrażać w Polsce inny 
model rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 
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The problems concerning the existence of agriconcerns in Poland has not been fully studied yet. 
However, foreign literature reports a negative effect of theworld food concerns on natural and social 
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development of agriculture and rural areas should be worked out and put into practice in Poland. 
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WSTĘP 
 
Rola obszarów rolniczych w całokształcie ochrony środowiska jest wyjątkowo duża. 

Wynika to zarówno z faktu oddziaływania metod produkcji rolnej na jakość ekosystemów, 
jak i z możliwości przejęcia przez rolnictwo niektórych, nie stwarzających ekologicznego 
ryzyka, produktów odpadowych. Wiele z nich jest nośnikiem biogenów, a więc składników 
pokarmowych roślin, które dotychczas, nie tylko że były marnowane, ale wprowadzane do 
innych elementów środowiska (wód, atmosfery) powodowały ich degradację. Badania wielu 
autorów [Hanczakowski, Wawrzyński 1994; Woźniak, Zawora 2001] wykazały, że rzęsa 
wodna rozwijająca się w środowisku bogatym w biogeny (np. w stawach oczyszczalni 
ścieków) kumuluje wyjątkowo duże ilości wielu składników odżywczych roślin. Na 
podstawie sporządzonego przeglądu literatury Arczyńska-Chudy i in. [1996] podaje, że 
zawartość azotu w suchej masie rzęsy mieszczą się w zakresie 15-72 g·kg-1 natomiast fosfor 
6-28 g·kg-1. Wartości te nie odbiegają od stwierdzonych przez Woźniaka i Zaworę [1999] 
wynoszących średnio dla azotu 40,5 g·kg-1, a dla fosforu 23,2 g·kg-1 w suchej masie rzęsy 
wodnej pobranej z oczyszczalni w Łące, Nowej Wsi i Chmielniku. 
 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 
 

Materiał badawczy (rzęsa wodna) pochodził z trzech oczyszczalni pracujących w 
województwie podkarpackim. Wykorzystuje się w nich na drugim lub trzecim stopniu 
oczyszczania roślinność pływającą. W ciepłym klimacie stosuje się głównie hiacynt wodny 
Eichhronia crassipes, natomiast w warunkach klimatu europejskiego stosuje się rzęsę 
wodną Lemna minor [Suchy 1998]. 

Nawozową wartość rzęsy wodnej pochodzącej z oczyszczalni hydrobotanicznych, 
zlokalizowanych w miejscowościach Łąka, Nowa Wieś i Chmielnik, badano w 
doświadczeniach wazonowych i polowych, oceniając ilość i jakość plonu kukurydzy 
zbieranej na zielonkę, a także analizując zmiany w środowisku glebowym. Rzęsę świeżą 
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(zieloną, surową) stosowano bezpośrednio po pobraniu z oczyszczalni, natomiast kompost z 
rzęsy uzyskano po rocznym składowaniu w pryzmie kompostowej. 

Analizę chemiczną gleby wykonano przed założeniem doświadczenia, oraz z każdego 
obiektu po zbiorze roślin. Doświadczenia założono metodą bloków losowanych, w czterech 
powtórzeniach. W niniejszej pracy, przedstawiono wyniki dotyczące wpływu nawożenia na 
plonowanie kukurydzy.  

Ideą przewodnią obliczania dawek było wprowadzenie takich samych ilości NPK w 
nawozach mineralnych jak i organicznych. 

W badaniach zastosowano nawożenie mineralne i organiczne o takiej samej zawartości i 
proporcji azotu, fosforu i potasu, w trzech dawkach. Podstawą obliczeń była wyjściowa 
dawka azotu. Obok obiektu zerowego – bez nawożenia, schemat doświadczenia obejmował 
obiekty, gdzie stosowano nawożenie mineralne NPK, w którym dawka azotu wynosiła 40, 
80 lub 120 kg·ha–1 N. Dawka fosforu i potasu w nawozach organicznych była konsekwencją 
przyjętej dawki azotu oraz zawartości i proporcji tego pierwiastka do fosforu i potasu. 
Dawki fosforu i potasu w porównawczym nawożeniu mineralnym, identyczne jak w 
nawożeniu organicznym, obliczono zgodnie z proporcją zawartości N:P:K, stwierdzoną w 
rzęsie świeżej, lub w kompoście z rzęsy (tab. 1). Obiekty, na których stosowano nawożenie 
rzęsą kompostowaną, lub rzęsą świeżą, nawożono takimi dawkami nawozu, aby wyjściowa 
w obliczeniach, wprowadzona ilość azotu wynosiła 40, 80 lub 120 kg·ha–1 N. Dla 
nawożenia organicznego w doświadczeniu wazonowym stosowano dwa sposoby 
wprowadzenia nawozu – poprzez mieszanie z glebą oraz stosowanie na powierzchnię gleby. 

W doświadczeniu wazonowym wykorzystano glebę pobraną z mady rzecznej właściwej, 
wytworzonej z utworów lekkich (piasków), o odczynie lekko kwaśnym, niskiej zawartości 
materii organicznej, przyswajalnego fosforu i potasu, a średniej magnezu (tab. 2).  

 
Tabela 1. Ilości NPK (kg·ha-1) wniesionych z zastosowaną dawką nawożenia (doświadczenie 
wazonowe) 
Table 1. Quantity of NPK (kg·ha-1) applied with dose of fertilization (potted experiment) 

Kombinacja dawki 
Dose variant N P K Proporcja - Ratio 

N : P : K 
Kompost z rzęsy wodnej oraz nawożenie mineralne o takiej samej zawartości i proporcji NPK 

The compost from duckweed as well as the mineral fertilization about the same content and proportion NPK
1 40,00 6,87 10,31 
2 80,00 13,75 20,62 
3 120,00 20,62 30,93 

4,19 : 0,72 : 1,08 

Rzęsa zielona oraz nawożenie mineralne o takiej samej zawartości i proporcji NPK 
Green duckweed as well as  mineral fertilization about the same of content and proportion the NPK 

1 40,00 8,02 11,19 
2 80,00 16,04 22,37 
3 120,00 24,06 33,56 

3,79 : 0,76 : 1,06 
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Tabela 2. Podstawowe właściwości gleby z doświadczenia wazonowego 
Table 2. The basic proprieties of soil with potted experiment 

Badana cecha 
Investigated characteristic

Wartość 
Value 

Badana cecha 
Investigated characteristic 

Wartość 
Value 

Skład granulometryczny (% cząstek o średnicy) 
Granulometric composition (% fraction of diameter)

Ogólna zawartość 
Total content (g·kg-1 s.m.) 

N 
P 
K 

0,5 
0,4 
8,4 

1,0-0,1 mm 
0,1-0,02 mm 
< 0,02 mm 
< 0,002 mm 

71 
17 
12 
4 Zawartość formy przyswajalnej 

Content of available fraction (mg·kg-1 s.m.) 

pHKCl 6,04 

C-organiczny –  
organic C (g·kg-1 s.m.) 6 

P 
K 

Mg 

37,83 
42,10 
39,08 

 
 
Tabela 3. Podstawowe właściwości gleby z doświadczenia polowego 
Table 3. Basic proprieties of soil with field experiment 

Rok doświadczenia; Year of experiment Badana cecha 
Investigated characteristic 1998 1999 2000 

Skład granulometryczny (% cząstek o średnicy) Granulometric composition (% fraction of diameter) 

1,0-0,1 mm 
0,1-0,02 mm 
< 0,02 mm 
< 0,002 mm 

17 
38 
45 
12 

10 
43 
47 
17 

19 
34 
47 
13 

pH KCl 5,61 5,89 5,54 
C-organiczny 
Organic C (g·kg-1 s.m.; DM) 15,80 18,25 14,37 

Ogólna zawartość; Total content (g·kg-1 s.m.; DM) 

N 
P 
K 

2,23 
0,98 
4,99 

3,07 
1,30 
5,70 

2,01 
0,85 
3,64 

Zawartość formy przyswajalnej; Content of available fraction (mg·kg-1 s.m.; DM) 

P 
K 

Mg 

54,20 
101,73 
64,18 

79,11 
152,21 
77,01 

59,17 
107,12 
60,59 
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W doświadczeniu użyto kukurydzy odmiany F2 Kometa. Nasiona wysiewano w ilości 5 
szt. na wazon, siew przeprowadzono 1 maja. Wazony umieszczono w szklarni. 
Doświadczenie prowadzono zgodnie z zasadami cytowanymi przez Filipek-Mazur [1997] i 
Borowieckiego [1989]. 

Doświadczenie polowe przeprowadzono na madzie rzecznej brunatnej o odczynie lekko 
kwaśnym. Zawartość przyswajalnego fosforu, w zależności od roku przeprowadzenia 
doświadczenia, była średnia lub wysoka. Zawartość przyswajalnego potasu była średnia, a 
zawartość przyswajalnego magnezu średnia lub wysoka (zróżnicowana w poszczególnych 
latach badań – tab. 3).  

Doświadczenie polowe – podobnie jak i wazonowe, założono metodą bloków 
losowanych, w czterech powtórzeniach. Schemat doświadczenia i koncepcja obliczania 
dawek nawozów były podobne jak w doświadczeniu wazonowym, Dodawkowo 
wprowadzono dwa obiekty porównawcze, na których – obok najwyższej dawki azotu (120 
kg·ha-1 N), wprowadzonej w nawozach organicznych w dwóch formach – rzęsa świeża i 
kompost z rzęsy, zastosowano uzupełniające nawożenie mineralne fosforowo-potasowe, do 
wysokości dawki i proporcji uznawanej za optymalną w nawożeniu kukurydzy na zielonkę. 
Dawkę nawozów obliczono według wskazań Hersego [1980]. Schemat nawożenia w 
doświadczeniu polowym przedstawiono w tabeli 4.  

Przedplonem w każdym roku była pszenica ozima, z uwagi na cel doświadczenia 
unikano przedplonu uprawianego na nawozach organicznych. W ramach uprawek 
agrotechnicznych wykonywano orkę przedzimową, a na wiosnę stosowano bronowanie, 
wysiew nawozów, a po nim agregat uprawowy. Po zbiorach wykonywano podorywkę.  

Nawozy wprowadzano do gleby w przeddzień siewów nasion, przy czym nawozy 
fosforowe i potasowe mieszano z glebą za pomocą agregatu uprawowego. Siewy odbywały 
się w latach 1998 i 1999 – 6 maja, a w roku 2000 – 5 maja. Wysiew nasion drugiego 
pokolenia odmiany F2 Kometa przeprowadzono przy zastosowaniu siewnika ręcznego. 
Przyjęto rozstawę rzędów wynoszącą 35 cm. Obsada roślin wynosiła 30 szt. ·m-2, na 
każdym z czterorzędowych poletek długości 7 m rosło 280 roślin. Doświadczanie polowe 
przeprowadzono w miejscowości Wysoka k. Rzeszowa. Wskazówki dotyczące metodyki 
badań zaczerpnięto z prac Borowieckiego [1989], Goneta, Stadejek [1990] oraz Goneta i 
Siuty [1996a, 1996b].  

Zbiór zielonej masy kukurydzy przeprowadzono na początku fazy wyrzucania wiech 
(przypadającej na przełom I i II dekady lipca), ważąc rośliny z poletek. Do dalszych analiz 
losowo wybierano 5 roślin, zgodnie z uwagami Borowieckiego [1989] oraz Goneta i Siuty 
[1996a, 1996b]. Glebę do analiz pobierano z każdego poletka, dokonując dwudziestu nakłuć 
laską Egnera na głębokość 0–20cm.  
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Tabela 4. Ilości NPK wniesionych z zastosowaną dawką nawożenia (doświadczenie polowe) 
Table 4. Quantity of NPK (kg·ha-1) with applied dose of fertilization (the field experiment) 

Rok badań 
Year 

Kombinacja 
dawki - dose N P K Proporcja; Ratio 

N : P : K 
Kompost z rzęsy wodnej oraz nawożenie mineralne o takiej samej zawartości i proporcji NPK 

The compost from duckweed as well as the mineral fertilization of about the same content 
and proportion NPK 

I 
1 
2 
3 

40,00 
80,00 

120,00 

6,87 
13,75 
20,62 

10,31 
20,62 
30,93 

4,19 : 0,72 : 1,08 

II 
1 
2 
3 

40,00 
80,00 

120,00 

7,06 
14,12 
21,18 

8,85 
17,69 
26,54 

4,25 : 0,75 : 0,94 

III 
1 
2 
3 

40,00 
80,00 

120,00 

7,13 
14,26 
21,39 

11,09 
22,18 
33,27 

4,04 : 0,72 : 1,12 

Rzęsa zielona oraz nawożenie mineralne o takiej samej zawartości i proporcji NPK 
Green duckweed as well as  mineral fertilization of about the same of content and proportion of NPK 

I 
1 
2 
3 

40,00 
80,00 

120,00 

8,02 
16,04 
24,06 

11,19 
22,37 
33,56 

3,79 : 0,76 : 1,06 

II 
1 
2 
3 

40,00 
80,00 

120,00 

8,49 
16,98 
25,47 

11,15 
22,30 
33,45 

3,91 : 0,83 : 1,09 

III 
1 
2 
3 

40,00 
80,00 

120,00 

8,33 
16,67 
25,00 

12,67 
25,33 
38,00 

3,60 : 0,75 : 1,14 

Kompost z rzęsy wodnej oraz nawożenie mineralne uzupełniające PK 
Compost from duckweed as well as supplementary mineral fertilization PK 

I 4 
120,00 
+0,00 

=120,00 

20,62 
+7,68 

=28,30 

30,93 
+68,67 
=99,60 

4,19 : 0,72 : 1,08 
+ P, K 

Razem; Total 

II 4 
120,00 
+0,00 

=120,00 

21,18 
+7,12 

=28,30 

26,54 
+73,06 
=99,60 

4,25 : 0,75 : 0,94 
+ P, K 

Razem; Total 

III 4 
120,00 
+0,00 

=120,00 

21,39 
+6,91 

=28,30 

33,27 
+66,33 
=99,60 

4,04 : 0,72 : 1,12 
+ P, K 

Razem; Total 
Rzęsa zielona oraz nawożenie mineralne uzupełniające PK 

Fresh green duckweed as well as supplementary mineral fertilization PK 

I 5 
120,00 
+0,00 

=120,00 

24,06 
+4,24 
=28,30 

33,56 
+66,04 
=99,60 

3,79 : 0,76 : 1,06 
+ P, K 

Razem; Total 

II 5 
120,00 
+0,00 

=120,00 

25,47 
+2,83 
=28,30 

33,45 
+66,15 
=99,60 

3,91 : 0,83 : 1,09 
+ P, K 

Razem; Total 

III 5 
120,00 
+0,00 

=120,00 

25,00 
+3,30 
=28,30 

38,00 
+61,60 
=99,60 

3,60 : 0,75 : 1,14 
+ P, K 

Razem; Total 
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WYNIKI I DYSKUSJA 
 

Uzyskany w doświadczeniu wazonowym plon charakteryzował się dużym 
zróżnicowaniem, wynikającym zarówno z dawki stosowanych nawozów, jak i formy 
nawożenia. Wielkość plonów przedstawiono w tabeli 5.  
 
Tabela 5. Plon kukurydzy (doświadczenie wazonowe) 
Table 5. Maize's crop (potted experience) 

Plon s.m. (g·wazon-1) 
Crop DM (g·pot-1)  

dawka nawozu 
dose of fertilizer 

Forma nawożenia 
Variant of fertilization 

1 2 3 

średnia 
average 

Obiekt kontrolny (bez nawożenia) 
Supervisory object (without fertilization)  5,51  

Mineralne; Mineral 14,73 15,94 12,18 14,28 
Świeża rzęsa mieszana z glebą 
Fresh duckweed with soil 18,44 20,74 24,20 21,13 

Świeża rzęsa stosowana powierzchniowo 
Fresh duckweed applied on the surface 15,53 17,39 18,07 17,00 

Mineralne; Mineral 14,02 15,81 13,05 14,29 
Kompost z rzęsy mieszany z glebą 
Duckweed compost mixed with soil 20,68 25,62 28,00 24,77 

Kompost z rzęsy stosowany powierzchniowo
Duckweed compost applied on the surface  16,18 20,01 25,79 20,66 

Średnia; Average 16,60 19,25 20,22 18,69 
 
Nawożenie organiczne zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na wzrost plonów, zarówno 

w przypadku stosowanie rzęsy świeżej jak i kompostu. Rośliny z tych obiektów, 
w porównaniu z roślinami z obiektów nawożonych mineralnie taką samą dawką, 
charakteryzowały się mocniejszą budową i ciemnozielonym zabarwieniem.  

W początku lipca, bezpośrednio przed zbiorem, rośliny wykształciły wiechy. Kukurydza 
z obiektów, na których stosowano rzęsę świeżą, charakteryzowała się wyrównanymi 
wschodami i równomiernym wzrostem. Plon na obiektach gdzie nawóz mieszano z glebą, 
był nieco wyższy od plonu uzyskanego na porównywalnych obiektach z rzęsą stosowaną 
powierzchniowo. 

Obiekty, na których stosowano nawożenie organiczne w postaci kompostu, 
charakteryzowały się najwyższym plonem, pomimo że kiełkowanie i początkowy rozwój 
roślin, szczególnie na obiekcie z najwyższą dawką nawozu, były najsłabsze. Dalszy rozwój 
roślin uległ jednak znacznemu przyspieszeniu, rośliny charakteryzowały się najszybszym 
wzrostem. Plony na obiektach z najwyższą dawką kompostu (podobnie jak i rzęsy zielonej) 
nie załamały się, wprost przeciwnie, były zdecydowanie najwyższe. 
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W doświadczeniu polowym różnice w wielkości plonów były niewielkie, w 
przeciwieństwie do znacznie bardziej zróżnicowanych plonów uzyskanych w 
doświadczeniu wazonowym. Wzrastające dawki nawozów w prawie każdym przypadku 
powodowały przyrost plonów. Najwyższe plony uzyskano w drugim roku badań. 
Czynnikiem decydującym o stwierdzonym wyrównaniu plonów były dobre, sprzyjające 
uprawie kukurydzy, parametry gleb, na których założono doświadczenia polowe. 
Uzupełnienie najwyższej dawki nawozów organicznych dodatkowymi ilościami P i K 
(obiekty 4 i 5) powodowało dodatkowy przyrost plonu. 
 
Tabela 6. Plon kukurydzy (doświadczenie polowe) 
Table 6. Maize's crop (field experiment) 

 Plon suchej masy; Crop dry madher (t·ha-1) 
Dawka nawozu; Dose of fertilizer 

Forma nawożenia 
Variant of fertilization 

Rok badań 
Year  

1 2 3 
Średnia 
Average 

Mineralne; Mineral  
I 
II 
III 

6,86 
7,30 
7,07 

8,01 
8,42 
7,78 

8,78 
8,85 
8,13 

7,91 

Świeża rzęsa 
Fresh duckweed 

I 
II 
III 

6,85 
7,56 
7,00 

7,65 
7,91 
7,51 

8,30 
8,34 
7,90 

7,67 

Mineralne; Mineral 
I 
II 
III 

6,59 
7,35 
7,00 

7,89 
8,21 
7,61 

8,40 
8,60 
8,04 

7,74 

I 6,99 9,36 8,81 
II 7,96 9,59 8,94 Kompost z rzęsy 

Compost from duckweed
III 7,57 8,39 8,46 

8,45 

Średnia dla dawek 
Average for doses 7,18 8,19 8,46 7,94 

Średnia dla lat 
Average for years 

I 
II 
III 

7,87 
8,25 
7,71 

Obiekty kontrolne; Supervisory objects 

Dawka nawozu; Dose of fertilizer Rok badań; Year  
0 4  5  

I 
II 
III 

5,88 
6,02 
5,50 

8,85 
8,90 
8,28 

8,53 
8,73 
8,04 

Obiekt 4. Kompost (najwyższa dawka) +uzupełniająca dawka PK (tab 4.); Compost (the greater dose) + the 
suplement dose PK (tab. 4) 
Obiekt 5. Rzęsa świeża (najwyższa dawka) +uzupełniająca dawka PK (tab 4.) – podobnie w dalszych 
tabelach; Fresh duckweed + suplement dose PK (tab. 4) – similary in others tables 
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WNIOSKI 
 
1. Zarówno kompost z rzęsy jak i rzęsa zielona (surowa, świeża) wykazują dużą wartość 

nawozową. W porównaniu z nawożeniem mineralnym o takiej samej zawartości i 
proporcji N:P:K w dawce, nawożenie organiczne – w tym szczególnie kompostem z 
rzęsy – powodowało większe przyrosty plonów.  

2. Z zastosowanych wariantów nawożenia, systematyczne i duże przyrosty plonów 
powodowało szczególnie nawożenie kompostem. Spośród analizowanych w 
doświadczeniu wazonowym dwóch metod stosowania obu form nawozów organicznych, 
mieszanie nawozu z glebą okazało się bardziej skuteczne od stosowania 
powierzchniowego. 
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STRESZCZENIE 

Przeprowadzone jednoroczne doświadczenia wazonowe oraz trzyletnie doświadczenia polowe 
wykazały pozytywny wpływ nawożenia organicznego świeżą rzęsą, a szczególnie otrzymanym z 
niej kompostem na plonowanie kukurydzy uprawianej na zielonkę. 
 
Słowa kluczowe: rzęsa wodna, nawożenie, kukurydza, plon 
 
 

POSSIBILITY OF UTILIZATION AS FERTILIZER OF DUCKWEED FROM SEWAGE 
TREATMENT PLANT OF LEMNA TYPE 
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SUMMARY 

One year pot experiment and three year field experiments showed a positive effect of organic 
fertilization with duckweed and in particular with compost made from it on the yield of maze 
cultivated for green forage. 
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WSTĘP 

 
Kwestia efektywnego wykorzystania nawożenia NPK w stosowanych coraz nowszych 

technologiach wytwarzania w rolnictwie staje się podstawową i ciągle aktualną. Za jedną z 
miar intensywności gospodarowania uznaje się zużycie nawozów mineralnych w 
przeliczeniu na jednostkę powierzchni [Poczta 2004]. W rolnictwie UE występują jednak 
stosunkowo ekstremalne zastosowania w poziomie nawożenia w produkcji roślinnej. 

Najbardziej ekstensywnie użytkują ziemię rolnicy hiszpańscy, gdzie nakłady są o połowę 
mniejsze od występujących w Polsce. Natomiast w najwyższym stopniu nawożą ziemię 
rolnicy krajów Beneluksu. W latach 1990–2000 polepszyła się relacja między rolnictwem 
polskim a rolnictwem większości państw UE w stosowaniu nawozów mineralnych [Poczta 
2004]. 

Nie oznacza to bynajmniej, że problem efektywności nawożenia w rolnictwie polskim 
został rozwiązany. W latach 1981–1999 w produkcji roślinnej nastąpiło wyraźne 
ograniczenie jednostkowych nakładów środków obrotowych: nawozów mineralnych i 
organicznych, chemicznych środków ochrony roślin i wapna nawozowego na jednostkę 
produkcji globalnej [Jóźwiak 2001]. Głównymi czynnikami determinującymi poziom 
nawożenia są: rozwój gospodarczy kraju, poziom intensywności gospodarki rolnej oraz 
klimat i struktura użytków rolnych [Poczta 2004]. Decydują one ponadto o stopniu 
specjalizacji i poziomie mechanizacji [Fereniec 1999]. 

Celem badań było ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych między wydajnością 
pszenicy ozimej a poziomem i relacją nawożenia w czystym składniku NPK w 
gospodarstwach rolnych o powierzchni 10 i więcej ha UR w makroregionie 
środkowowschodnim w latach 1990–2001. Pszenica ozima na tle wolumenu zbóż jest 
bardzo ważnym surowcem w zaspakajaniu potrzeb alokacji rynkowej. Stała się zatem 
powodem wyboru ustalenia owych związków i zależności. 
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MATERIAŁY I METODY BADAŃ 

 
Materiał empiryczny stanowiły gospodarstwa rolne o powierzchni 10 i więcej ha UR w 

makroregionie środkowowschodnim w latach 1990–2001, w których uprawiano pszenicę 
ozimą i stosowano nawożenie NPK. Spośród gospodarstw rolnych, w których lokalizowano 
uprawę pszenicy ozimej i stosowano nawożenie NPK, w tym samym makroregionie i latach 
w gospodarstwach o powierzchni do 10 ha UR, nie ustalono istotnych statystycznie 
parametrów funkcji i nie mogły być one przedmiotem analizy. Źródłem danych 
empirycznych były wyniki z gospodarstw rolnych prowadzone i opracowane przez IERiGŻ 
w Warszawie. Stanowią one próbę celową a nie reprezentatywną. Cechą wspólną tej 
zbiorowości gospodarstw rolnych jest tendencja rozwojowa oparta na orientacji rynkowej.  

We wpływie na technologiczną wydajność pszenicy ozimej z hektara w gospodarstwach 
rolnych o powierzchni 10 i więcej ha UR uwzględniono w badanym okresie czynniki 
naturalne, makro- i mikroklimat oraz jakość gleby, a także melioracje, nawożenie, ochronę 
roślin i stosowaną uprawę, ponieważ w badanym zbiorze gospodarstw rolnych około 70%, 
to te same gospodarstwa i ich powtórzenia obserwacji, które stanowiły dane empiryczne 
prowadzonej tu analizy ekonometrycznej [Fotyma i in. 2005]. 

Wykorzystane dane empiryczne zostały zagregowane* na poziomie makroregionu 
środkowowschodniego [Kwiecień 1968] według gospodarstw o powierzchni 10 i więcej ha 
UR, w których uprawiano pszenicę ozimą i stosowano nawożenie NPK w następujących 
przekrojach czasowych: 1990–1995, 1996–2001 oraz 1990–2001. 

Wykorzystane narzędzia badań, to modele regresji wielorakiej funkcji produkcji typu 
Cobba-Douglasa. Nadto, niektóre miary statystyki opisowej. Łączne ich powiązanie i 
wykorzystanie umożliwiło skumulowane przekrojowe przeprowadzenie analizy 
ekonometrycznej. 

 
CHARAKTERYSTYKA BADANYCH ZMIENNYCH 

 
Badania cech statystycznych zmiennych empirycznych oparto o: średnią arytmetyczną, 

medianę i współczynnik zmienności. Zestawiono je w tabeli 1. 
 Spośród danych zawartych w tabeli 1, szczególne miejsce zajmują miary tendencji 

centralnej w obrębie zbiorów poszczególnych zmiennych, takie jak: średnia arytmetyczna i 
mediana. Komplementarnym uzupełnieniem ostatnio wskazanych miar, rozszerzającym 
merytoryczny zakres wyjaśnienia jest miara dyspersji w obrębie każdej ze zmiennych, którą 
wyraża współczynnik zmienności. 
 
 
                                                 
* Dane empiryczne z tego samego makroregionu i różnych lat dla zwiększenia próby mogą być 

wykorzystane, i jest to poprawne statystycznie. 
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Tabela 1. Charakterystyka statystyczna zmiennych w gospodarstwach rolnych o powierzchni 10 i 
więcej ha UR w makroregionie środkowowschodnim w latach 1990 –2001 
Table 1. Statistical characteristics of variables in farms of 10 and more arable lands ha in Middle-
East Macroregion within 1990-2001  

Zmienna; Variable  Symbol 
Symbol 

Jednostka 
miary 

Measure unit 

Średnia 
arytmetyczna 

Arithmetic  
mean 

Mediana 
Median 

Współczynnik 
zmienności 

Coefficient of 
variability (%) 

Wydajność 
pszenicy ozimej 
Winter wheat efficiency  

Y1 dt·ha-1 36,99 35,70 26,17 

Nawożenie N*

Fertilizing N X1 kg·ha-1 67,77 50,92 96,03 

Nawożenie P 
Fertilizing p X2 kg·ha-1 52,18 45,33 70,98 

Nawożenie K 
Fertilizing K X3 kg·ha-1 53,95 45,33 83,85 

Wydajność 
pszenicy ozimej 
Winter wheat efficiency 

Y2 dt·ha-1 36,37 34,40 30,08 

Nawożenie N 
Fertilizing  N X1 kg·ha-1 94,15 66,93 195,77 

Nawożenie P 
Fertilizing P X2 kg·ha-1 58,57 47,85 73,80 

Nawożenie K 
Fertilizing K X3 kg·ha-1 64,62 48,00 83,45 

Wydajność 
pszenicy ozimej 
Winter wheat efficiency 

Y3 dt·ha-1 36,49 34,45 29,28 

Nawożenie N 
Fertilizing N X1 kg·ha-1 88,84 64,52 188,56 

Nawożenie P 
Fertilizing P X2 kg·ha-1 57,28 47,06 73,44 

Nawożenie K 
Fertilizing K X3 kg·ha-1 62,47 48,00 83,86 

Źródło: dane IERiGŻ. Obliczenia własne. 
Source ;  data  The Institute of Agriculture and Food Economy . Own calculations.  
* Nawożenie NPK w czystym składniku; Fertilizing with NPK  in clear component   
1 Liczebność próby - 56,  Sample size 
2 Liczebność próby – 222, Sample size 
3 Liczbność próby – 278. Sample size  

 
Średnia wydajność pszenicy ozimej (tab. 1) w gospodarstwach rolnych o powierzchni 10 

i więcej ha UR w makroregionie środkowowschodnim w przekrojach wyodrębnionych 
podokresów i całym badanym okresie była wyższa aniżeli mediany, co jest związane z 
prawostronną asymetrią rozkładu statystycznego stanu tej zmiennej, która jest wynikiem 
oddziaływania uzyskanej bardzo wysokiej wydajności pszenicy w nielicznych 
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gospodarstwach rolnych w makroregionie w badanym okresie. Z tego wynika, że w 
większości gospodarstw rolnych w badanych przekrojach i całym okresie badań uzyskiwano 
mniejszą od średniej wydajność pszenicy ozimej z hektara. Trzeba zauważyć, że dyspersja 
wydajności pszenicy ozimej w badanych przekrojach i latach była zbliżona. Oznacza to, że 
uwarunkowania kształtujące poziom wydajności pszenicy ozimej w badanych 
gospodarstwach były na ogół podobne. Z korelacji tendencji centralnej i dyspersji 
wydajności pszenicy ozimej w gospodarstwach rolnych badanych przekrojów lat i całym 
okresie wynika, że zjawisko wydajności pszenicy ozimej w badanym okresie wykazywało 
względną stabilność. 

Z porównania miar tendencji centralnej nawożenia azotem, fosforem i potasem w 
czystym składniku wynika, że wartości średniej arytmetycznej poszczególnych składników 
nawożenia podstawowego były wyższe aniżeli mediany w badanych przekrojach czasowych 
i całym okresie. Jest to związane z prawostronną asymetrią rozkładu statystycznego stanu 
tych zmiennych, które są wynikiem oddziaływania nielicznych gospodarstw, w których 
stosowano bardzo wysoki poziom nawożenia azotem, fosforem i potasem pszenicy ozimej. 
Z tego wynika, że w większości gospodarstw stosowano mniejsze od średniej w przekrojach 
nawożenie azotem, fosforem i potasem pszenicy w latach 1990–1995, 1996–2001 oraz 
1990–2001. Dyspersja w obrębie omawianych tu zmiennych nawożenia w przekrojach 
czasowych była prawie taka sama, z wyjątkiem zmiennej nawożenia azotem, które było 
zróżnicowane najsilniej w przekrojach lat 1996–2001 oraz całym badanym okresie. 
Najmniejsza dyspersja nawożenia azotem pszenicy ozimej wystąpiła w przekroju lat 1990–
1995. Był to okres względnej stagnacji stosowania nawożenia, co potwierdza także, 
stosunkowo najmniejsza zbiorowość łącznego stosowania nawożenia NPK w uprawie 
pszenicy w tym przekroju czasowym w gospodarstwach rolnych makroregionu 
środkowowschodniego. 

Takie samo kształtowanie się tendencji centralnej i dyspersji w obrębie zmiennych w 
badanych przekrojach czasowych w gospodarstwach rolnych uprawiających pszenicę 
wskazuje, na ograniczone nasilenie zależności funkcyjnych między wydajnością pszenicy 
ozimej z hektara, a jej nawożeniem w czystym składniku azotem, fosforem i potasem w 
badanych gospodarstwach rolnych o powierzchni 10 i więcej ha UR w makroregionie 
środkowowschodnim w latach 1990–2001. 

 
Regresja wieloraka miedzy wydajnością pszenicy ozimej a jej nawożeniem NPK 

 
Związki regresyjne między wydajnością pszenicy ozimej a jej nawożeniem azotem, 

fosforem i potasem w gospodarstwach rolnych makroregionu środkowowschodniego w 
przekrojach czasowych lat: 1990–1995, 1996–2001 oraz 1990–2001, przedstawiają 
równania funkcji Cobba-Douglasa, które zostały zamieszczone w tabeli 2. 



 

 

 
 
 
 

Tabela 2. Regresja między wydajnością pszenicy ozimej a nawożeniem NPK* w gospodarstwach rolnych w makroregionie 
środkowowschodnim w latach 1990-2001 
Table 2. Regression between winter wheat yield and fertilizing with NPK in rural farms in Middle –East Macroregion within 1990-2002  

Współczynnik 
elastyczności 

Flexibility coefficient 

Błąd 
standardowy 

Standard mistake 
Test t; Test t 

Poziom 
istotności 

Substantive  level Lata 
Years a 

X1            X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3 X1 X2 X3

R2

1990-1995               24,04 0,2376 -0,0131 0,069 0,058 3,4 -2,2 0,00 0,03 0,22

1996-2001               21,76 0,0962 -0,0881 0,1054 0,026 0,045 0,049 3,7 -1,9 2,1 0,00 0,05 0,03 0,12

1990-2001               21,86 0,0952 -0,0887 0,1051 0,026 0,045 0,049 3,7 -1,9 2,1 0,00 0,05 0,03 0,12

* Oznaczenia zmiennych jak w tabeli 1; Variables  indications like in tab. 1. 
Źródło: obliczenia numeryczne; Source: numerical calculations    
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Parametry równań regresji wielorakiej przedstawione w tabeli 2, względem wydajności 
pszenicy ozimej są istotnie zróżnicowane, zarówno w obrębie zmiennych nawożenia 
azotem, fosforem i potasem, jak i w przekroju lat: 1990–1995, 1996–2001, jak i całym 
badanym okresie 1990–2001. Znalazło to również swoje odzwierciedlenie w stopniu 
wyjaśnienia R2 zmienności wydajności pszenicy ozimej z hektara, przez zmienne nawożenia 
NPK istotne statystycznie (22% oraz 12%). Uzyskano stosunkowo dużą istotność 
statystyczną parametrów zmiennych niezależnych nawożenia NPK. Jedynie nawożenie 
azotem pszenicy ozimej w przekroju lat 1990–1995, nie było istotne statystycznie a poziom 
istotności statystycznej był wyższy niż 5%, i przy średnim jego nasileniu zostało ono 
sprowadzone do stałej równania (a). Poprawność statystyczną parametrów funkcji ze 
zmiennymi statystycznie istotnymi potwierdzają kilkakrotnie wyższe wartości testu t od  
nich samych.  

Istotne statystycznie parametry funkcji nawożenia fosforem i potasem względem 
wydajności pszenicy ozimej, w gospodarstwach rolnych w przekroju lat 1990–1995 
wskazują, na najwyższy wzrost zmienności wydajności pszenicy względem nawożenia 
fosforem (0,2376). Natomiast wpływ na zmienność wydajności pszenicy nawożenia 
potasem był bliski zera. Z kolei, wpływ nawożenia azotem nie był istotny statystycznie. 
Powodem był, jak można przypuszczać stosunkowo niski jego poziom zastosowania w 
uprawie pszenicy ozimej w gospodarstwach rolnych. 

Asymetria wpływu nawożenia azotem, fosforem i potasem wystąpiła w kształtowaniu 
zmienności wydajności pszenicy ozimej w gospodarstwach rolnych w przekroju podokresu 
drugiego w latach 1995–2001. Najwyższy wpływ nawożenia fosforem na zmienność 
wydajności pszenicy w pierwszym przekroju lat 1990–1995, został prawie symetrycznie 
rozłożony na kształtowanie wpływu wydajności pszenicy przez nawożenie azotem i 
fosforem w gospodarstwach w przekroju lat 1996–2001. Wskaźniki struktury ich wpływu 
kształtowały się odpowiednio: 47,72% i 52,28%. Natomiast wpływ nawożenia fosforem w 
podokresie drugim był bliski zera. Wzrost poziomu nawożenia azotem w warstwie 
absolutnej (tab. 1) w zbiorze upraw skrajnych i centralnych pszenicy w gospodarstwach 
rolnych wskazuje, na brak substytucji wpływu nawożenia fosforem przez wpływ 
nawożenia azotem. Sugestia odwrotnej substytucji nawożenia między tymi składnikami 
mogła pojawić się w przekroju uprawy pszenicy ozimej w gospodarstwach rolnych w 
latach 1990–1995. 

Tendencja kształtowania zmienności wydajności pszenicy ozimej przez nawożenie NPK 
utrzymała się w badaniu przekrojowym analizowanego okresu lat 1990–2001, w 
gospodarstwach rolnych makroregionu środkowowschodniego (N – 47,53% i K – 52,47%). 
Potwierdzają to także, kształtujące się miary w warstwie absolutnej tendencji centralnej 
całego zbioru nawożenia NPK pszenicy ozimej w badanym okresie w gospodarstwach 
rolnych (tabela 1). Ponadto, parametry efektywności ogólnej (a) procesu nawożenia azotem, 
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fosforem i potasem pszenicy ozimej w przekrojach: w latach 1996–2001, i całym badanym 
okresie w latach 1990–2001, wskazują na stałą efektywność nawożenia mineralnego NPK. 
Oznacza to, że stosowany poziom nawożenia NPK oraz relacje występujące między 
poszczególnymi składnikami nawożenia, nie wykazują wzrostu ich efektywności ogólnej 
we wskazanych ostatnio przekrojach lat, uprawy pszenicy ozimej w badanych 
gospodarstwach rolnych [Fotyma 1997]. Wskazuje to na potrzebę zmiany poziomu i relacji 
nawożenia mineralnego NPK pszenicy ozimej, aby można było oczekiwać wzrostu 
wydajności pszenicy z hektara i poprawy efektywności zastosowania nawożenia NPK. 
Możliwości optymalizacji nawożeniem Nmin. w oparciu o model bilansowy zaproponowali 
Fotyma i Fotyma [2002, 2004]. Nadto, konieczną wydaje się dywersyfikacja aktualnego 
poziomu i struktury nawożenia mineralnego NPK w uprawie pszenicy ozimej w 
gospodarstwach rolnych w makroregionie środkowowschodnim. 

 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 
Przeprowadzona analiza ekonometryczna pozwala na sformułowanie następujących 

wniosków: 
1. Parametry estymowanych modeli funkcji wielorakiej wyjaśniły zmienność wydajności 

pszenicy ozimej przez nawożenie azotem, fosforem i potasem w gospodarstwach 
rolnych 10 i więcej ha UR w makroregionie środkowowschodnim w przekroju lat: 
1990–1995 w 22%, 1996–2001 oraz całym badanym okresie lat 1990–2001 w 12%. 
Wystąpiły więc bardzo duże różnice w wyjaśnieniu zmienności wydajności pszenicy 
ozimej w przedziałach ciągów czasowych badanego okresu przez zastosowane 
nawożenie mineralne NPK. Zróżnicowane możliwości stosowania nawożenia w 
badanym okresie transformacji rynkowej kształtowały odmiennie wpływ nawożenia 
NPK w badanych przekrojach czasowych. Wynikało to z istotnych zmian 
technologicznych w badanych przekrojach czasowych uprawy pszenicy ozimej w 
gospodarstwach rolnych. 

2. Sukcesywnie następowała polaryzacja wydajności pszenicy ozimej w badanych 
gospodarstwach rolnych w makroregionie środkowowschodnim w latach 1990–2001. 
Natomiast poziom nawożenia fosforem i potasem był względnie stabilny. Podczas gdy 
nawożenie azotem w podokresie drugim (1996–2001) średnio wzrosło o 38,93%. 
Ukształtowała się zatem nierównowaga w poziomie relacji składników NPK w uprawie 
pszenicy ozimej. Prowadziła ona do malejącej produkcyjności nawożenia mineralnego 
NPK w uprawie pszenicy ozimej w gospodarstwach rolnych w badanym okresie. 

3. Usztywnienie relacji miedzy nawożeniem mineralnym NPK w uprawie pszenicy ozimej 
spowodowało ukształtowanie się względnie stałej elastyczności w obrębie 
poszczególnych jego składników, zwłaszcza w przekroju lat 1996–2001, a także całym 
badanym okresie. Nadto, względnie stałe parametry efektywności ogólnej nawożenia 
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NPK w ostatnio wymienionych przekrojach czasowych wskazują, na ograniczoną przy 
tym poziomie i relacji poszczególnych składników możliwość wzrostu wydajności 
pszenicy ozimej w gospodarstwach rolnych 10 i więcej ha UR w makroregionie 
środkowowschodnim. A trzeba zauważyć, że przeciętne wydajności pszenicy ozimej 
wskazują na tradycyjny ekstensywny względnie stały charakter uprawy pszenicy ozimej. 
Wskazuje to na potrzeby zmiany poziomu i relacji poszczególnych składników NPK, 
które mogą prowadzić do wzrostu wydajności z hektara pszenicy ozimej w badanych 
gospodarstwach rolnych makroregionu środkowowschodniego. 
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STRESZCZENIE 

Wykorzystane modele regresji wielorakiej funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa oraz 
zastosowane miary statystyki opisowej umożliwiły ustalenie związków i zależności między 
poziomem wydajności pszenicy ozimej a stosowanym nawożeniem w czystym składniku NPK w 
gospodarstwach rolnych makroregionu środkowowschodniego w latach 1990–2001. Względny 
wpływ NPK na wydajność pszenicy był wyraźnie zróżnicowany w latach 1990–1995 oraz 1996–
2001. Z badań wynika, że należy dokonać dywersyfikacji zarówno poziomu jak i relacji nawożenia 
NPK w gospodarstwach rolnych. 
 
Słowa kluczowe: miary tendencji centralnej, względny wpływ, związki i zależności funkcyjne. 
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SUMMARY 

An author used both diversified regression models of Cobb-Douglas’s and descriptive statistics 
measures to state the relations and interdependences between winter wheat efficiency level and 
fertilization with clean component of NPK in farms of middle-east macro-region in 1990-2001. The 
relative impact of NPK on wheat efficiency was distinctly differentiated in 1990-1995 and in 1996-
2001. The survey results in the following conclusion - one should diversify both the level and the 
relations while fertilizing with NPK in farms.  
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WSTĘP 
 
Pod wpływem zmieniających się w ostatnich latach w Polsce uwarunkowań 

ekonomicznych i socjologicznych dość powszechne stało się wycofywanie się rolnictwa z 
niektórych zmeliorowanych niegdyś dolin rzecznych. Obszary te bardzo szybko ulegają 
samoistnym niekorzystnym przeobrażeniom na skutek braku jakichkolwiek działań w 
zakresie gospodarki wodnej (systemy melioracyjne pełnią jedynie funkcje odwadniające), 
zaniechania zabiegów agrotechnicznych i braku nawożenia. Jedną z dróg prowadzących do 
innego niż dotychczas wykorzystania takich obszarów jest renaturyzacja, tym bardziej, że 
na terenach tych często pozostają enklawy naturalnej roślinności hydrofilnej, skupionej 
przeważnie wokół rowów melioracyjnych, starorzeczy i kęp zadrzewień, które mogą 
stanowić podstawę do rozprzestrzeniania się występujących tam gatunków. Pełną 
renaturyzację mającą na celu odtworzenie charakterystycznych dla danego obszaru biocenoz 
wraz z kształtującymi je warunkami siedliskowymi, w pełnym typowym dla dolin 
rzecznych zróżnicowaniu, bardzo trudno osiągnąć. Dlatego najczęściej podejmowane 
działania ograniczają się do zabiegów ”częściowej renaturyzacji”, polegającej na ochronie 
określonych gatunków flory i fauny. 

Obiekty: Rudnia, Małynka i Tyniewicze, dla których w IMUZ opracowano koncepcje 
renaturyzacji [Dembek, Oświt 1998, Jędryka i in. 2001, Jędryka i in. 1999], położone są w 
dolinach cieków, a więc w warunkach naturalnych cechujących się dużym uwilgotnieniem. 
W latach ubiegłych zostały one poddane zabiegom technicznym mającym na celu 
umożliwienie ich rolniczego użytkowania.  

 
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW 

 
Obiekt Rudnia. Jest położony w ujściowym odcinku doliny rzeki Rudni. W ramach 

prac melioracyjnych, wykonanych w latach 60 XX w., koryto Rudni na odcinku ujściowym 
zostało uregulowane (zlikwidowano meandry) i poprowadzone przekopem długości 250 m 
wprost do Narwi (rys.1). Zmiany te spowodowały wyłączenie z trasy rzeki obydwu ramion, 
południowego i północnego [Dembek, Oświt, 1998]. Ramię południowe zmieniło się w 
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zastoisko, składające się z paciorkowato ułożonych oczek wodnych, połączonych wąskimi, 
płytkimi zagłębieniami z wodą. Zwierciadło wody zostało opanowane przez roślinność 
naczyniową i glony. 

 
Rys. 1. Odcinek doliny Rudni przewidziany do renaturalizacji, proponowane rozwiązania 
techniczne 
Fig. 1. Rudnia’s river valley segment of intendent for restoration, proposed technical activities 
 

Północne (górne) ramię, które niegdyś funkcjonowało jako głęboko wyżłobione, silnie 
wyodrębnione koryto, straciło górne połączenie z Rudnią i ukształtowało się w formie 
rzadko rozrzuconych oczek wodnych, połączonych słabo zaznaczonymi, zabagnionymi 
obniżeniami.  

Obniżenia i starorzecza Narwi i Rudni na tym terenie są obecnie w różnym stopniu 
zarośnięte przez roślinność wodną i szuwarową. Ujściowy odcinek doliny Rudni, gdzie 
koryto zostało sztucznie skrócone i połączone z korytem Narwi, jest miejscem 
występowania zaniedbanych łąk podmokłych z rzędu Molinietalia.  

Na obiekcie występują gleby organiczne znajdujące się obecnie w fazie decesji, 
kompensacji i akumulacji, a także gleby aluwialne. 

Warunki glebowe oraz roślinność tego obszaru świadczą o zachowaniu dużego 
uwilgotnienia. Jest ono typowe dla łęgów rozlewiskowych, w dużej mierze uwarunkowane 
występowaniem zalewów Narwi. Jednocześnie występuje zjawisko podsychania związane z 
niżówkami letnimi.  

Obiekt Małynka. Obiekt stanowi część doliny rzeki, której cała długość wynosi 19 km. 
Badaniami objęto środkowy odcinek o długości 5,4 km. [Jędryka i in. 2001]. W warunkach 
naturalnych Małynka była rzeką meandrująca. W wyniku regulacji, koryto rzeki na 
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badanym odcinku zostało wyprostowane i pogłębione, a dolina poprzecinana siecią rowów 
odwadniających (rys.2). Fragmenty naturalnego koryta zostały zasypane, pozostawiono 
tylko nieliczne starorzecza najczęściej nie mające kontaktu z korytem uregulowanym. 
Kształt przekroju poprzecznego obecnego koryta jest bardzo nieregularny. Szczególnie duże 
zróżnicowanie kształtów i wymiarów występuje na odcinkach koryta, na których znajdują 
się tamy bobrów (zlokalizowano 12 tam o różnej wysokości).  

W korycie rzeki zlokalizowano 10 budowli komunikacyjnych i piętrzących: 3 mosty, 5 
zastawek i 2 przepusty. Na obiekcie wykonano 21 rowów odwadniających. W żadnym 
rowie nie ma budowli piętrzących. 

Na obiekcie przeważają gleby pobagienne, w fazie decesji, które zajmują ok. 80% 
powierzchni obszaru. Pozostałą część zajmują gleby aluwialne [Jędryka i in. 2001]. 
Poszczególne odcinki doliny w różnym stopniu zostały przeobrażone antropogenicznie. 
Znaczną część doliny zajmują lasy olszowe, głównie łęgi przystrumykowe, a znacznie 
mniejszą olsy. Strefę kontaktu zbiorowisk leśnych i otwartych zajmują zbiorowiska 
okrajkowe, charakteryzujące się obecnością zarówno gatunków łąkowych, jak i leśnych. 
Pod względem zajmowanej powierzchni dominują zbiorowiska łąk i pastwisk. Roślinność 
starorzeczy stanowią zbiorowiska szuwarów właściwych i turzycowych. 

Obiekt Tyniewicze położony jest w dorzeczu górnej Narwi i stanowi część rozległego 
torfowiska Tyniewicze. W latach 70 XX w. prawie cały obszar bagna Tyniewicze został  
zmeliorowany. Na obszarze obecnie objętym badaniami wykonano wówczas dwa rowy (A i 
J) wraz z prostopadłymi do nich rowami bocznymi oraz kanał A (rys. 3). W korycie rowów 
i w kanale zlokalizowane są budowle komunikacyjne i piętrzące: na rowie J – 3 przepusty, 
na rowie A – próg i 11 przepustów w tym 3 z piętrzeniem, w kanale A – 2 przepusty, 2 
zastawki i próg. Szybkie odprowadzenie wody spowodowało przesuszenie wierzchniej 
części złoża torfowego, co zahamowało procesy akumulacji materiału organicznego, a w 
dalszej kolejności uruchomiło jego mineralizację i w konsekwencji doprowadziło do 
zanikania torfu [Jędryka i in. 1999]  

Przeważają tu gleby hydrogeniczne – 77% powierzchni, w tym gleby pobagienne w fazie 
decesji zajmują ok. 75% powierzchni. 

Większość obszaru Łąk Sumiackich jest obecnie użytkowana jako łąki i pastwiska. W 
południowej części obiektu występują wartościowe rolniczo i regularnie koszone łąki. Łąki 
w środkowej części obiektu mają niższą wartość rolniczą, są to tereny okresowo podtapiane. 
Część północną zajmują wilgotne łąki i turzycowiska, ekstensywnie spasane. Brak tu jest 
systematycznej gospodarki z udziałem nawożenia i koszenia.  

 
PRZYRODNICZE KONCEPCJE RENATURYZACJI 

 
Ze względu na obecne zróżnicowanie szaty roślinnej i możliwości jej rozwoju, na 

omawianych obiektach możliwe jest zarówno kształtowanie półnaturalnych zbiorowisk 
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roślinnych, jak i podtrzymywanie naturalnych procesów sukcesji prowadzących do 
wykształcenia się zbiorowisk wodnych, szuwarowych i leśnych [Renaturyzacja 2003]. 

Obiekt Rudnia. Na tym obszarze uznano za celowe odbudowanie oraz rozbudowanie 
areału środowisk wodnych i związanych z nimi zbiorowisk roślin wodnych i szuwarowych. 
Płaty takich zbiorowisk pozostały we fragmentach starorzeczy, jednak w przypadku 
pozostawienia ich odciętych od głównego koryta Rudni szybko uległyby zalądowieniu. 

Obiekt Małynka. Na obiekcie przewidziani trzy kierunki działań renaturyzacyjnych: 
– podtrzymanie obecnych kierunków rozwoju biocenoz poprzez stabilizację warunków 

siedliskowych na obszarach względnie naturalnych oraz cechujących się 
zaawansowanymi procesami wtórnego zabagnienia w wyniku działalności bobrów, 

– podwyższenie uwilgotnienia gleb na odcinkach doliny, które uległy największym 
przekształceniom na skutek regulacji rzeki i budowy rowów odwadniających, 

– odtworzenie krajobrazu charakterystycznego dla doliny naturalnego małego cieku 
wodnego.  

Obiekt Tyniewicze. Na tym obiekcie uznano za celowe utrzymanie bagiennych 
zbiorowisk roślinnych w północnej części terenu oraz zapewnienie odpowiednich 
warunków siedliskowych dla zbiorowisk łąk wilgotnych na pozostałym terenie, tak jednak 
aby mógł być on użytkowany rolniczo.  

 
TECHNICZNE KONCEPCJE RENATURYZACJI 

 
Ze względu na różnice wynikające z uwarunkowań przyrodniczych, odmienny stopień 

przekształcenia obszarów mokradłowych, a także sytuację społeczno-ekonomiczną, rodzaj i 
zakres proponowanych działań renaturyzacyjnych na każdym z analizowanych obiektów 
jest różny. 

Obiekt Rudnia. Jako wiodące przyjęto założenie, że w dolinie należy przywrócić 
naturalny, to znaczy z okresu przed regulacją koryta i wykonania przekopu, bieg koryt 
cieków (rys. 1). Założono, że techniczne zabiegi związane z renaturyzacją powinny być 
przeprowadzone w trzech etapach. 

W etapie pierwszym przewidziano: 
– wykonanie przetamowania w przekroju zlokalizowanym na wlocie do przekopu, 

które pozwoli na skierowanie wód Rudni do starego koryta (ramienia południowego); 
– udrożnienie ramienia południowego poprzez pogłębienie go w miejscach wypłyceń i 

usunięcie roślinności. Założono, że po wpuszczeniu wody do tak „przygotowanego” 
starorzecza nastąpi samoistne ukształtowanie się przekroju poprzecznego koryta.  

W etapie drugim przewiduje się udrożnienie i włączenie do sieci hydrograficznej 
północnego ramienia. 

W trzecim etapie przewiduje się meandryzację uregulowanego odcinka Rudni oraz 
likwidację dwóch rowów odwadniających.  
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Poza tym w ramach działań renaturyzacyjnych przewidziano wykonanie:  
- przetamowania, ziemno-faszynowego w kształcie grobli, mającego na celu zamknięcie 

przekopu i skierowanie wody starym korytem [Projekt techniczny 2001]; 
- dwóch brodów, z ażurowych płyt betonowych na warstwie pospółki, umożliwiających 

rolnikom dojazd do obszarów przez nich użytkowanych. 
Na podstawie obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych na 

obiekcie, po zrealizowaniu pierwszego etapu prac ustalono, że samo wydłużenie trasy cieku, 
poprzez udrożnienie ramienia południowego, nie wystarczy, by osiągnąć w dolinie założone 
w koncepcji przyrodniczej warunki wilgotnościowe. Niezbędne jest wykonanie 
dodatkowych dwóch budowli piętrzących o wysokości 0,2-0,3 m.  

Obiekt Małynka. Podstawą do opracowania technicznej koncepcji renaturyzacji były 
podane przez przyrodników pożądane kierunki działań renaturyzacyjnych, a co się z tym 
wiąże wysokościowe położenie zw. wody w rzece i w dolinie. Opracowano trzy warianty 
technicznej koncepcji restytucji doliny. 

Wariant I – jest wariantem podstawowym, to znaczy wchodzi w skład wszystkich 
pozostałych. W wariancie tym osiągnięcie pożądanego poziomu wody na obiekcie związane 
będzie z obecnością następujących grup budowli: 

a) istniejących w korycie rzeki budowli piętrzących i komunikacyjnych, 
b) istniejących w korycie przetamowań wykonanych przez bobry, 
c) nowych budowli piętrzących, zlokalizowanych: 

– poniżej tam bobrów i podlegających w związku z tym szczególnym wymaganiom 
co do konstrukcji i metody wykonania, 

– w odpowiednio dobranych przekrojach.  
Realizacja tego wariantu renaturalizacji wymaga wykonania: pięciu budowli 

wspomagających pracę tam bobrów, trzech nowych proekologicznych budowli piętrzących, 
naprawy lub odbudowy dwóch zastawek częściowo zniszczonych oraz wykonania 
zamknięcia dla jednego przepustu. 

Wariant II – w którym przewidziano oprócz wykonania podanych wyżej budowli, 
również częściowe przywrócenie naturalnej trasy rzeki. Zmiany te przewiduje się na pięciu 
odcinkach, gdzie wyraźne są ślady trasy z przed regulacji.  

Wariant III – w którym przewidziano wykonanie na sześciu rowach odwadniających, 
niewielkich budowli piętrzących (płotki faszynowe lub przegrody z kiszek gabionowych). 

Obiekt Tyniewicze. Analizując układ sieci cieków ustalono, że możliwe jest 
przeprowadzenie zabiegu renaturalizacji omawianego obszaru przy niewielkim 
wzbogaceniu infrastruktury technicznej i wykonaniu zabiegów konserwacyjnych 
istniejących rowów i budowli. Koncepcję rozwiązań hydrotechnicznych opracowano przy 
założeniu, że: 

– obiekt będzie użytkowany rolniczo,  tak jak to się dzieje w chwili obecnej (jako łąki i 
pastwiska), tylko w części południowej (strefa II – rys. 3); 
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– na pozostałej części obszaru, na skutek podniesienia zwierciadła wody nastąpi 
zaprzestanie działalności rolniczej, co wiąże się z samoistnym rozprzestrzenianiem 
się istniejących to gatunków roślin charakterystycznych dla obszarów o zwiększonej 
wilgotności (strefa I–rys. 3). 

Koncepcję rozwiązań technicznych opracowano w dwóch wariantach. 
Wariant I opiera się na założeniu, że na obszarze objętym renaturalizacją 

wykorzystywana będzie tylko woda dopływająca na obiekt rowami A i J. Realizacja tego 
wariantu wymaga wykonania spiętrzenia wody w części północnej obiektu: na rowie A w 
sześciu przekrojach, a na rowie J w dwóch przekrojach (istniejących w chwili obecnej 
przepustów). Na południowej części obszaru użytkowanej rolniczo pożądany poziom wody 
gruntowej uzyskać można przy pomocy istniejących przepustów z piętrzeniem.  

Wariant II opiera się na założeniu, że na renaturalizowanym obszarze wykorzystywana 
będzie nie tylko woda dopływająca rowami A i J, ale również doprowadzona kanałem A. 
Realizacja tego wariantu wymaga, oprócz wykonania spiętrzeń zlokalizowanych tak samo 
jak w wariancie I, również: odmulenia rowu bocznego A3 i nadania mu spadku 
pozwalającego na doprowadzenie wody z kanału A do rowu A (obecnie rów A3 pełnił rolę 
rowu odwadniającego) oraz naprawy przepustów łączących rów A3 z kanałem A i rowem A. 

Wykorzystanie istniejących na obiekcie przepustów wymaga wprowadzenia do 
konstrukcji ich wlotów dodatkowych elementów pozwalających na piętrzenie wody.  

 
PODSUMOWANIE 

 
Renaturyzacja jest procesem złożonym i długotrwałym. Powinno się ją przeprowadzać 

po bardzo dobrym rozpoznaniu środowiska i wzajemnych jego powiązań, gdyż prace te 
wykonuje się w niezwykle skomplikowanym systemie przyrodniczym, w którym nastąpiły 
już pewne przekształcenia antropogeniczne. Aby ustalić, czy cel postawiony przez 
przyrodników może być osiągnięty, niezbędne jest przede wszystkim dokładne rozpoznanie 
warunków wodnych obiektu (układ sieci hydrograficznej, warunki hydrogeologiczne, 
przepływy,  zasoby wody itp.).  

Bardzo ważnym krokiem poprzedzającym działania renaturyzacyjne jest opracowanie 
prognozy zmian, które mogą nastąpić w wyniku realizacji tego rodzaju prac. Prognoza taka 
obejmuje nie tylko przewidywane zmiany fauny i flory, ale również zmiany warunków 
hydrologicznych, hydraulicznych cieków, w gospodarce wodnej i użytkowaniu obiektu, a 
bardzo często również obszarów przyległych. 

Podstawowym zadaniem, które sobie postawiono w zakresie prac renaturyzacyjnych na 
przedstawionych obiektach, było przywrócenie typowych dla tych obszarów warunków 
wilgotnościowych. Zaproponowano więc wykonanie zabiegów technicznych przynoszących 
odwrotny skutek niż wykonane na tych obiektach, w latach ubiegłych, prace melioracyjne. 
Wiązało się to z przywróceniem trasy sprzed regulacji, odtworzeniem kształtów i wymiarów 
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poprzecznych koryta, odtworzeniem lub czasami tylko udrożnieniem sieci starorzeczy, 
wykonaniem specjalnych budowli wodnych mających na celu opóźnienie odpływu wody 
ciekami naturalnymi lub rowami. 

Techniczna strona działań renaturalizacyjnych budzi zazwyczaj w środowisku ekologów 
dużo zastrzeżeń i wątpliwości. Na podstawie kilkuletnich doświadczeń można jednak 
stwierdzić, że przywrócenie np. warunków wilgotnościowych bez udziału człowieka i 
działań technicznych, tylko przy pomocy „sił natury” jest prawie niemożliwe. Prawie, gdyż 
tylko na nielicznych obiektach możemy liczyć na tak szybki i radykalny udział natury, jaki 
miał miejsce na niektórych odcinkach doliny Małynki. Zazwyczaj musimy podjąć szereg 
decyzji w zakresie: wyboru typu budowli hydrotechnicznych, ich liczby, lokalizacji, 
materiału, z którego należy wykonać ich konstrukcje. Zdecydować musimy również, czy 
zmiana trasy cieku, lub raczej przywrócenie trasy z przed regulacji, powinny być wykonane 
szybko, przy udziale sprzętu mechanicznego, czy też odbywać się, niejako samoistnie, 
poprzez wymuszenie kierunku przepływu wody  np. budowlami brzegowymi (ostrogami). 
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STRESZCZENIE 

W artykule omówiono potrzeby i możliwości technicznego oddziaływania na zmeliorowane 
doliny małych rzek nizinnych, z siedliskami mokradłowymi, w celu ich renaturalizacji. Na tle 
istniejących w przeszłości i w chwili obecnej warunków hydroekologicznych, zaprezentowano 
możliwości przywrócenia do stanu z przed melioracji trzech różnych rodzajów obiektów. Pokrótce 
przedstawiono techniczne koncepcje przywrócenia ich do stanu naturalnego. Na tym tle 
sformułowano ogólne założenia w zakresie technicznych podstaw renaturalizacji.  
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SUMMARY 

This paper presents needs and technical possibilities of affecting reclaimed valleys and wetland 
habitats in order to restore them. Based on past and present ecohydrological conditions, a possibility 
is presented of restoring the status of three different object to that from before reclamation. 
Technical concepts of restoration is presented in short. General guidelines for technical-based 
restoration are formulated.  
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Rys. 2. Sieć hydrograficzna i zabudowa hydrotechniczna obiektu przewidzianego do renaturalizacji w dolinie rzeki Małynki: a) stopień z 
elementów gabionowych, b) przegroda z łat drewnianych i narzutu kamiennego, c) konstrukcja „maskująca” zastawki betonowe   

Fig. 2. Hydrographic net and localisation of hydraulic structures at the section of Małynka river valley predicted for restoration: a) gabion step, 
b) dam constructed from wood and stone covering, c) “camouflage” of concrete gate 
 



MOŻLIWOŚCI RENATURYZACJI ZMELIOROWANYCH DOLIN RZECZNYCH … 
 
 
 

 
 
Rys. 3. Tyniewicze – hydrografia, istniejąca zabudowa hydrotechniczna i proponowane 
rozwiązania techniczne na renaturalizowanym obiekcie 
Fig. 3. Tyniewicze – hydrography, existing hydrotechnical structures and proposed technical 
solution 
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