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Streszczenie. Bogactwo polskiej przyrody w znacznej mierze związane jest z obsza
rami rolniczymi. Niektóre typy występujących w Polsce łąk i pastwisk należą do naj
bogatszych w gatunki biocenoz Europy, a obszary rolnicze są pod względem walorów
krajobrazowych bardzo atrakcyjne turystycznie. Na szczególną uwagę zasługują ze
społy półnaturalne, ginące na skutek zarzucenia tradycyjnych form gospodarowania.
Nieodłącznym elementem krajobrazu rolniczego o dużej różnorodności flory i fauny
są łąki i pastwiska użytkowane ekstensywnie oraz zadrzewienia i miedze śródpolne.
Kluczowe dla bioróżnorodności są łąki jednokośne, bogate w rzadkie gatunki roślin
oraz w miejsca gniazdowania ptaków. Polska jest ojczyzną 25% europejskiej popu
lacji bociana i 15% kuropatw zamieszkujących kontynent europejski, nasze pola za
mieszkuje 200 000 par ortolanów, również co czwarty skowronek mieszka w Polsce.
Zagęszczenie par lęgowych ptaków zasiedlających zadrzewienia może wynosić od 25
aż do 420 w przeliczeniu na 1 ha. Starania o finansowanie działań w krajobrazie rol
niczym wspomogą informacje o ich pozytywnym wpływie na ochronę różnorodności
biologicznej, która jest określona w Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego
użytkowania różnorodności biologicznej [2003] jako cel nadrzędny polityki państwa
i będzie determinować warunki i możliwości dalszego rozwoju Polski w XXI w.
Słowa kluczowe: różnorodność biologiczna, krajobraz rolniczy, łąki ekstensywne

W ST Ę P
D opiero niedaw no zdano sobie sprawę, że bogactw o przyrody Polski w znacznej
m ierze zw iązane je st z obszaram i rolniczym i. C zynnikam i pozw alającym i na utrzy
m anie w ysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazow ej w Polsce w II połow ie
XX w. były: duże rozdrobnienie gruntów z m iedzam i, pasm am i i kępam i zadrzewień, obecność w śród upraw licznych refugiów w postaci oczek w odnych, torfow isk,
turzycow isk, skarp i w ychodni, ekstensyw ność znacznej części upraw, niski stopień
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fizycznej, chem icznej i biologicznej degradacji gleb, upraw a tradycyjnych odm ian
roślin i ras zw ierząt [Chm ielew ski 2003]. N iektóre typy w ystępujących w Polsce
łąk i pastw isk n ależą do najbogatszych w gatunki biocenoz Europy. Co w ięcej, są to
biocenozy o bardzo specyficznym składzie i w iele zw iązanych z nim i roślin i zw ie
rząt nie w ystępuje poza środow iskiem rolniczym [Kotowski 2003].
Łąki i pastw iska w naszym klim acie nie są stałym elem entem krajobrazu. Ludzie
neolityczni po przybyciu na te tereny, porośnięte puszczą, zaczęli przekształcać je
w pola, a to czego nie m ogli w yciąć w ypalali. K olejne pokolenia kontynuow ały ten
proces aż po czasy w spółczesne, kiedy to z pierw otnych lasów ostała się zaledwie
połow a. R zecz ja sn a - ludzie potrzebow ali pożyw ienia, ale na to bezw zględne w y
lesianie m ożna spojrzeć także z innego punktu w idzenia - instynktow nego poszu
kiw ania lub tw orzenia takich siedlisk, w ja k ic h m ieszkali ich odlegli przodkow ie.
B adania prow adzone w zakresie psychologii środowiskowej pozw oliły sform ułować
w niosek, że ludzie najchętniej przebyw ają w środow isku z otw artą przestrzenią, na
niew ielkich w zniesieniach, z bliskością wody i kęp drzew oraz z m ożliw ie daleki
mi m asyw am i leśnym i [W ilson 2003]. W iększość ludzi niezbyt dobrze czuje się
w zw artym lesie, w ograniczonej przestrzeni porośniętej gęstą roślinnością ograni
czającą pole w idzenia. U podobania siedliskow e w ynikają praw dopodobnie z faktu,
że gatunek ludzki w yw odzi się z saw ann i rzadkich lasów Afryki, gdzie rozegrała
się niem al cała historia ew olucyjna rodzaju H om o, łącznie z gatunkiem Hom o
sapiens i jego bezpośrednim i przodkam i. E w olucja H om o sapiens nie uczyniła zeń
m ieszkańca lasów , przeciw nie, stał się on specjalistą od otw artych przestrzeni. Ideał
środow iska w dzisiejszym św iecie stanow i sielski krajobraz przypom inający fizjo 
nom ią sawannę. C złow iek oddalił się od „dzikiej przyrody” , puszczy utożsam ianej
z pierw otnym i, groźnym i siłami, siedliskiem groźnych zw ierząt i niew ytłum aczal
nych sił. C ień odw iecznej puszczy przydaw ał słabo zorganizow anym plem ionom
pruskim dem onicznej niesław y. K olejne fale osadników przybyłych po najazdach
krzyżackich przysposobiły obcy i straszny krajobraz puszczański w przyjazne,
otw arte przestrzenie pól i jezior, pojedynczych drzew na m iedzach, lasków na pagór
kach i szpalerów lip w zdłuż dróg. Polodow cow e dziedzictw o tych ziem przejaw iało
się tysiącam i oczek śródpolnych i licznym i w ąwozam i. Obecnie tereny te należą pod
w zględem w alorów krajobrazow ych do najatrakcyjniejszych turystycznie w kraju,
a środow isko przyrodnicze w ykazuje niew ielki stopień degradacji. Bogaty krajobraz
je s t rów nież ostoją różnorodności biologicznej, szczególnie zróżnicow anie fauny
takich terenów je s t ogromne.
T erm in różnorodność biologiczna w oficjalnych dokum entach pojaw ił się wraz
z K onw encją o różnorodności biologicznej ogłoszonej podczas „Szczytu Ziem i”
w Rio de Janeiro w 1992 r., a poruszany problem dotyczy tak ochrony tej różnorod
ności, ja k i jej zrów now ażonego użytkow ania na drodze „ekorozw oju” . W edług k o n 
w encji ochronie pow inny podlegać, oprócz rzadkich i zagrożonych, w szystkie gatun
ki i ich zgrupow ania. O chrona różnorodności biologicznej pow inna być realizow ana
w sposób kom pleksow y i odnosić się nie tylko do bogactw a gatunkow ego, ale także
do w szystkich poziom ów organizacji przyrody - od genetycznego i w ew nątrzgatunkow ego do zbiorow isk roślinnych i krajobrazów . O chronie pow inny podlegać, oprócz
system ów naturalnych, które obecnie zajm ują niew ielką część globu, także system y
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półnaturalne i antropogeniczne. O chrony w ym aga także różnorodność kulturow a
i tradycyjne sposoby gospodarow ania, z którym i zw iązanych je s t w iele zagrożonych
gatunków roślin i zw ierząt. K onw encja o różnorodności biologicznej zm ieniła p o 
jęcie cenności. U znano, że cenne są w szystkie gatunki i ich zgrupow ania w ystępu
jące na Ziem i i dlatego pow inny być użytkow ane rozw ażnie. Gatunki silnie zagro
żone w yginięciem zasługują na szczególną troskę i kw alifikują się do szczególnie
intensyw nych działań ochronnych.

R Ó Ż N O R O D N O ŚĆ B IO L O G IC Z N A W PO L SC E
W edług raportu R óżnorodność biologiczna Polski [2003] łączna liczba gatun
ków zarejestrow anych na obszarze Polski kształtuje się na poziom ie 60 000, w tym:
bakterie - 298, sinice - 1647, grzyby - 3630, glony - 12 850, w ątrobow ce - 234,
glew iki - 4, mchy - 697, w idłakow e - 13, skrzypow e - 10, paprociow e - 52, nagozalążkow e - 10, okrytozalążkow e - 2405; w ram ach królestw a zw ierząt - p ier
w otniaki - 1152, beztkankow ce - 9, tkankow ce - 35 359. W śród roślin nasiennych
flory polskiej 68% stanow ią gatunki rodzim e, a w śród gatunków obcych blisko 16%
- archeofity. Z naczna ich część to obecnie zagrożone gatunki chw astów , ginące
w w yniku zm ian w tradycyjnej gospodarce rolnej. Z a w ym arłe uznano np. zw iąza
ne z upraw ą lnu: lnicznika w łaściw ego (C am elina alyssum ) i kaniankę lnow ą (Cuscuta epilinum ) [W archolińska 1994]. Status ginących posiadają m.in. kąkol polny
(Agrostem m a githago), stokłosa żytnia (Brom us secalinus), a do niedaw na także
ow ies szorstki (Avena strigosa) [Kornaś 1990]. W Polsce w ystępuje w iele zbioro
w isk chw astów , które zanikły ju ż w krajach sąsiednich. D zięki rozdrobnionej go
spodarce rolnej przetrw ały także stare odm iany roślin upraw nych. W rócił na pola,
szczególnie w Polsce północno-w schodniej, ow ies szorstki, który był przez ostatnie
pół w ieku traktow any jak o chw ast upraw ow sa siewnego, a jeszcze niecałe sto lat
tem u upraw iany w rejonach podgórskich na najsłabszych glebach [K orniak 1997].
W różnych regionach Polski zachow ały się rzadkie rośliny segetalne i siedlisk
okrajkow ych, ja k m iłek letni, m iłek szkarłatny, przew iercień okrągłolistny, dym nica
różowa, krw aw nica w ąskolistna i inne ju ż niespotykane w Europie zachodniej [Ratyńska, B oratyński 2000]. Z siedliskam i antropogenicznym i zw iązane są w szystkie
cztery rosnące w Polsce glew iki, które w ystępują zw łaszcza na polach, ścierniskach
i ugorach. D w a z nich - A nthoceros agrestis i P haeoceros carolinianus są zagrożone
i m ają kategorię w ym ierających [Klama 2003].
W edług aktualnej w iedzy na obszarze Polski w ystępuje 485 zespołów roślinnych
[Solon 2003]. Z biorow iska naturalne tw o rzą praw ie 61% ogólnej liczby zespołów,
na zbiorow iska półnaturalne przypada około 25% ogółu, na synantropijne zaś 14%
w szystkich typów zbiorow isk. Struktura pow ierzchniow a je s t zupełnie inna: zbio
row iska naturalne zajm ują mniej niż 10% pow ierzchni, natom iast na zbiorow iska
synantropijne przypada 55% pow ierzchni kraju.
S pecyficzną cechą roślinności Polski je s t zróżnicow anie geograficzne. W szacie
roślinnej reprezentow ane są zbiorow iska zachodnio- i w schodnioeuropejskie, borealne
i południow e. M ało liczne są zbiorow iska endem iczne. N iektóre zespoły rozszerzają
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swoje zasięgi, inne od lat utrzym ują zbliżony areał. Jest też grupa zbiorow isk giną
cych lub zagrożonych zanikiem . Przyjm uje się, ze w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat spośród około 280 typów zbiorow isk Polski niżowej trzy w yginęły, 55 je s t w y
m ierających, a praw ie 130 należy do zagrożonych [M atuszkiew icz 2001].
N a szczególną uw agę zasługują zespoły półnaturalne, ginące na skutek zarzucenia
tradycyjnych form gospodarow ania. K lasycznym przykładem je st zespół Spergulo-Lolietum rem oti, zw iązany z tradycyjnym i upraw am i lnu. Zm iana technologii
oczyszczania ziarna, siew u i zbioru przyczyniła się do zaniknięcia tego zespołu
na terenie Polski. Z anikają w ilgotne łąki ze zw iązku M olinion. K onsekw encją za
niechania użytkow ania lub w yraźnej zmiany gospodarow ania je s t zagrożenie p ro 
cesem degradacji w ielu zbiorow isk z klas: Stellarietea m ediae, M olinio-A rrhenatheretea, Scheuchzerio-C aricetea n ig ra e. O prócz klasycznych form ochrony
przyrody, tak ich jak park narodow y czy krajobrazow y w ybrane ekosystem y chronione są
w sieci N atura 2000. W w ykazie z 14 V III 2001 r. ogłoszonym przez M inistra Śro
dow iska (95 pozycji) ochronie podlegają m.in. mokre łąki użytkow ane ekstensyw nie
(Cirsio-Polygonetum , Trollio-Polygonetum , Cirsietum rivularis), niżow e i górskie
łąki użytkow ane ekstensyw nie [Różnorodność biologiczna... 2003].
W ostatnich latach nastąpił postęp w stopniu rozpoznania stanu i zagrożenia
zbiorow isk w Polsce, ale ciągle problem em je s t określenie stopnia ich różnorodności
i cenności. N a przykład najm niej różnorodne siedliskow o są podokręgi geobotaniczne z dom inacją krajobrazów łęgow ych nad dużym i rzekam i albo borow ych ze
św ierczynam i w Polsce północno-w schodniej, co sugeruje ich niską cenność. A są
to siedliska albo bardzo rzadkie i ograniczone do niew ielkiego terytorium kraju
(np. św ierczyny na torfie Sphagno girgensohni-P iceetum ), albo narażone na silną
degradację (np. siedliska łęgu w iązow o-jesionow ego F icario-U lm etum ) [M atuszkie
w icz 1999].
Typologia i ocena różnorodności krajobrazów zależy od zastosow anych k ry te
riów. N ajw yższą różnorodność w ew nętrzną m ają krajobrazy stref podm iejskich cha
rakteryzujące się nieharm onijną fizjonom ią i zaburzonym i zbiorow iskam i roślinnym i.
W pracy J.M . M atuszkiew icza [1993] w yróżniono 909 indyw idualnych, potencjal
nych krajobrazów roślinnych. N ajw iększy udział pow ierzchniow y spośród nich zaj
m ują typy borów i borów m ieszanych (14% ), borów m ieszanych i grądów (15%) oraz
grądów (21% ), a najm niejszy - m.in. łęgi w iązow e i w ierzbow o-topolow e (< 0,5%).
O prócz w arunków siedliskow ych na zróżnicow anie krajobrazu w pływ a historia u ży t
kow ania ziem i oraz ogólne kierunki przekształceń krajobrazu w ynikające z założeń
gospodarczych kraju. W latach pow ojennych m asowo osuszano i przekształcano te 
reny podm okłe. Po okresie w zględnej stabilizacji struktury krajobrazu od roku 1990
zm iany struktury użytkow ania ziem i przyspieszyły zm iany krajobrazow e. Zm niejsza
się pow ierzchnia gruntów ornych i użytków zielonych - ju ż blisko 2 m ln ha gruntów
ornych przestało pełnić sw oją dotychczasow ą funkcję i je s t w yłączonych z rolni
czego użytkow ania, przechodząc najczęściej w stan nieużytków , zw anych odłogam i
[M arks, N ow icki 2002]. R ozprzestrzeniają się krajobrazy o charakterystycznej fizjo 
nom ii ziem ii niczyjej, zarastającej krzew am i i drzew am i. Postępuje uniform izacja
krajobrazu, zanikają lokalne układy przestrzenne i form y budow nictw a. K rajobrazy
rolnicze różnych regionów się upodabniają.
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R Ó Ż N O R O D N O ŚĆ B IO L O G IC Z N A W K R A JO B R A Z IE R O L N IC Z Y M
W latach osiem dziesiątych ubiegłego stulecia stopniowo dochodził do głosu p o 
gląd o konieczności integracji rolnictw a z ochroną przyrody w oparciu o osiągnięcia
nie tylko z zakresu analiz populacyjno-biocenotycznych, ale i badań nad funkcjono
w aniem ekosystem ów w krajobrazie. N a w ykrystalizow anie się tej koncepcji miało
w pływ pow szechne rozpoznanie nasilającego się ubożenia zasobów przyrodniczych
w krajach z rozw iniętym , intensyw nym rolnictw em w porów naniu z bogactw em
i różnorodnością biolo g iczn ą obszarów rolniczych krajów z licznym i, m niejszym i
pow ierzchniow o gospodarstw am i.
N a zróżnicow anie gatunkow e w krajobrazie rolniczym składa się różnorodność
w obrębie poszczególnych ekosystem ów - różnorodność alfa, różnorodność różnych
typów ekosystem ów ukształtow anych przez zróżnicow ane oddziaływ anie człow ieka
- różnorodność beta, i w końcu zróżnicow anie biologiczne w ynikające z odm ien
ności typów krajobrazów - różnorodność gamma. N ajw iększą liczbę gatunków
stw ierdza się na łąkach, a różnorodność gatunkow a w urozm aiconym krajobrazie
rolniczym m oże dorów nyw ać różnorodności parku narodow ego [Ryszkow ski 1995].
N ieodłącznym elem entem krajobrazu rolniczego o dużej różnorodności flory i fauny
są łąki i pastw iska ekstensyw nie użytkow ane oraz zadrzew ienia i m iedze śródpolne.
M arginalnym i dla rolnictw a, a kluczow ym i dla bioróżnorodności, są łąki jednokośne.
K ontynuow ane przez dziesiątki lat coroczne, jednorazow e, późne koszenie łąk na
ubogich siedliskach doprow adziło do w ykształcenia się specyficznych zbiorow isk
roślinnych, bogatych w rzadkie gatunki roślin oraz będących żerow iskam i i m iejsca
mi gniazdow ania ptaków. Do najw artościow szych przyrodniczo typów łąk jednokośnych należą łąki bagienne, w ilgotne łąki trzęślicow e i łąki ciepłolubne.
N a łąkach w ystępujących na siedliskach bagiennych pokos odbyw ał się zw y
kle latem , a siano ustaw iano w stogi i w yw ożono najczęściej dopiero zimą, kiedy
m ożliw y był w jazd na zam arznięte bagna. Jako uzupełniający sposób w ykorzystania
stosow any byw ał ekstensyw ny wypas. Łąki bagienne skupiają bardzo w iele specy
ficznych gatunków roślin i zw ierząt, które nie w ystępują w innych siedliskach. Są
m iejscem rozrodu i schronienia ryb, płazów i gadów. P ełnią w ażną rolę w retencji
wodnej i stanow ią naturalne filtry w spom agające sam ooczyszczanie się wód.
W grupie łąk bagiennych znajdują się dw a typy fitocenoz, różniące się pod
w zględem florystycznym i fizjonom icznym : łąki turzycow o-m szyste (m łaki, b ie la 
wy, m echow iska) i łąki turzycow e. C harakterystycznym elem entem flory mechow isk są mchy brunatne - sierpow iec błyszczący, sierpow iec hakowaty, m okradłoszka kończysta, m okradłosz olbrzym i oraz w ątrobow iec porostnica w ielokształtna.
T w orzą one zw arte, podtopione pło przerośnięte niskim i turzycam i, m.in. turzycą
pospolitą, turzycą siwą, turzycą D avalla, turzycą dw upienną, turzycą gwiazdkowatą,
turzycą prosow ą. Innym i charakterystycznym i gatunkam i łąk bagiennych są: ko sa
ciec żółty, skrzyp bagienny, bobrek trólistkow y, siedm iopalecznik błotny, czerm ień
błotna, fiołek błotny, kukułka krw ista, kruszczyk błotny, lipiennik Loesela, w yblin
jednolistny, gnidosz królew ski, gnidosz błotny.
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Łąki turzycow e, budow ane głów nie przez rodzaj Carex, zaw ierają niew iele in 
nych gatunków zielnych. N ależą do nich np.: karbieniec pospolity, kosaciec żółty,
skrzyp bagienny, rzepicha ziem now odna, ja sk ier w ielki, tojeść bukietow a.
Z kolei łąki trzęślicow e są zanikającym obecnie zbiorow iskiem . W w ielu regio
nach były to podstaw ow e typy użytków zielonych dostarczające ściółki dla bydła.
Ich bogaty skład gatunkow y je s t w ynikiem regularnego, ekstensyw nego użytkow a
nia prow adzonego niekiedy przez setki lat. K oszenie realizow ane dopiero jesien ią
um ożliw iło w ykształcenie się zbiorow isk o znacznym udziale roślin późno kw itną
cych i niew ystępujących w innych w arunkach użytkow ania. C harakterystycznym i
gatunkam i, oprócz dom inującej trzęślicy m odrej, są m.in. czyściec lekarski, goździk
pyszny, m ieczyk dachów kow aty, goryczka w ąskolistna, czarcikęs błotny, rutew ka
żółta, kosaciec syberyjski, w iązów ka błotna, bodziszek łąkow y, kozłek lekarski, tojeść pospolita, przytulia północna [H ołdyński 2003].
Z roślinam i łąk zaw iązane są cykle rozw ojow e w ielu m otyli, których gąsieni
ce żerują na określonych gatunkach roślin, np. gąsienice zagrożonych w yginięciem
m odraszków : czerw ończyka fioletka (Lycaena helle) - żerują na rdeście w ężow niku
(w krajach sąsiednich praw ie w yginął, ale w Polsce nie je s t jeszcze zagrożony, ustą
pił tylko z niektórych znanych stanow isk); gąsienice m odraszka alkona (M aculinea
alcon) żerują na kw iatach i liściach goryczki w ąskolistnej, a do pełnego rozw oju
niezbędne je s t „zaadaptow anie” larwy przez m rów ki z gatunku M yrm ica scabrinod is; gąsienice m odraszka nausitous (M aculinea nausithous) żerują na krw iściągu
lekarskim i do ich pełnego rozw oju niezbędne są m rów ki z gatunku M yrm ica ru bra;
gąsienice przeplatki aurinii (E uphydryas aurinia) żerują na czarcikęsie łąkowym .
Zanikanie torfow isk je s t przyczyną zm niejszania się populacji szlaczkonia torfow ca
(C olias p a la en o ), którego gąsienice żerują na borów ce bagiennej (łochyni), obecnie
rzadko spotykanej [M alkiew icz 1994].
B ogactw em flory i fauny odznaczają się rów nież nizinne i górskie łąki dw ukośne. N izinne, podm okłe łąki dw ukośne (kaczeńcow e) w yróżniają się w krajobrazie
znacznym udziałem knieci błotnej, w yczyńca łąkow ego, w iechliny błotnej, w ie
chliny zw yczajnej, tym otki łąkow ej, kostrzew y łąkow ej, różnych gatunków turzyc,
a także obecnością rdestu w ężow nika, firletki poszarpanej, jask ra ostrego, dzięgiela leśnego, ostrożenia w arzyw nego, niezapom inajki błotnej, pełnika europejskiego,
krw aw nicy pospolitej, kukułki szerokolistnej. Łąki dw ukośne św ieże (rajgrasow e) są
zbiorow iskam i zdom inow anym i przez bujne traw y, szczególnie owsicę łąkow ą, ze
znacznym udziałem koniczyny czerw onej i białej, kom onicy zw yczajnej, złocienia
pospolitego, krw aw nika pospolitego, dzw onka rozpierzchłego, biedrzeńca w iększe
go czy przytulii w łaściw ej. N ajrzadsze i bardzo bogate gatunkow o są murawy i łąki
ciepłolubne - unikalne w skali krajow ej i m iędzynarodow ej. B ogate florystycznie
kw ietne zbiorow iska m uraw ow e w yróżniają się dużym udziałem rzadkich roślin
kseroterm icznych, m.in. są to: aster gawędka, ostrożeń pannoński, om an w ąskolist
ny, kosaciec bezlistny, len złocisty, len włochaty, dzw onek boloński, dzw onek sybe
ryjski, pszeniec różowy, m iłek wiosenny, goryczka krzyżowa, fiołek skalny, starzec
srebrzysty, ostnica Jana, rutew ka pojedyncza, czyściec prosty, kłosow nica pierzasta,
om an szlachtaw a, m arzanka barw ierska. W siedliskach tego typu spotyka się liczne
gatunki należące do rodziny storczykow atych (Orchidaceae), w tym w iele bardzo
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rzadkich w skali Polski, np.: storczyk purpurowy, storczyk kukaw ka czy gółka długoostrogow a, a także gatunki z załącznika II D yrektyw y Siedliskow ej: dziew ięćsił
popłocholistny (Carlina onopordifolia) i sierpik różnolistny (Serratula lycopifolia).
Istnienie tych zbiorow isk uw arunkow ane je s t prow adzeniem regularnej działalności
przez człow ieka. N ajkorzystniejszą je s t ekstensyw ny w ypas owiec i kóz w maju
i czerw cu. B rak w ypasu w ym aga bezpośrednich działań ochrony czynnej, szcze
gólnie odkrzaczania i naprzem iennego koszenia co 2 -3 lata [H ołdyński 2003].
Szczególne w alory krajobrazow e i ogrom ne znaczenie jak o tereny lęgowe ptactwa,
zw łaszcza rzadkich gatunków siew kow ych, m ają ekstensyw ne pastw iska nizinne.
Tradycje pasterskie są bardzo silnie zw iązane z obszaram i gór i pogórzy. Obecnie,
dla utrzym ania hal - kluczow ego elem entu krajobrazu gór, niezbędny je s t wypas.
W iele ekstensyw nych pastw isk górskich odznacza się dużym bogactw em gatunko
w ym - bliźniczce psiej traw ce m ogą tow arzyszyć arnika górska, dziew ięćsił bezłodygowy i storczyki: podkolan biały, gołek biaław y, ozorka zielona [Kotowski 2003].
N a obszarach rolniczych m oże w ystępow ać w iele chronionych gatunków roślin.
O dnotow anie chronionego gatunku m oże być podstaw ą zakw alifikow ania siedliska,
na którym w ystępuje, do działań rolnośrodow iskow ych. Przykładem są gatunki w il
gotnych łąk: goździk pyszny, pełnik europejski, parzydło leśne, pierw iosnka omączona, w ielosił błękitny, gnidosz królew ski, gnidosz rozesłany, ciem iężyca biała
i zielona, m ieczyk dachów kow aty, kosaciec syberyjski, storczyki. N a suchych p a 
stw iskach i kam ienistych zboczach rosną praw nie chronione: goździk kosm aty i inne
gatunki goździków , lepnica litew ska, sasanka zw yczajna, sasanka w iosenna, rojnik
pospolity, dziew ięćsił bezłodygow y [H ołdyński 2003].
Intensyfikacja rolnictw a w krajach rozw iniętych spow odow ała rozległe zm ia
ny siedliskow e i w iele niekorzystnych zm ian w ekosystem ach, m.in. drastycznie
spadła liczba gatunków roślin spotykanych w krajobrazie rolniczym i ilość nasion
w w ierzchniej w arstw ie gleby, zm niejszyła się liczba gatunków bezkręgow ców,
głów nie owadów. N ajbardziej w idoczne zm iany dotyczą ptaków - liczebność popu
lacji pospolitych ptaków polnych - skow ronka, makolągwy, pokląskw y spadła śred
nio o połow ę, a m azurka naw et o 95%. Polskie krajobrazy zachow ały swoje walory
przyrodnicze w nieporów nyw alnie w iększym stopniu niż sąsiednie kraje zachodnie.
P olska je s t ojczyzną 25% europejskiej populacji bociana. Nasze pola zam ieszkuje
200 000 par ortolanów (rów nież 25% europejskiej populacji tego gatunku; je st to
10 razy więcej niż we Francji i N iem czech razem w ziętych). Co czw arty skowronek
żyje w Polsce. W N iem czech i W ielkiej B rytanii skowronka, trznadla oraz kuropa
twę w pisano na krajow e czerw one listy. W Polsce żyje rów nież 15% w szystkich k u 
ropatw zam ieszkujących kontynent europejski [Chylarecki 2003].
P taki charakterystyczne dla gruntów ornych zakładają najczęściej gniazda na
ziem i, np. bażant, b ia ło rz y tk a , błotniak łąkow y, czajka, d e rk ac z, kuropatw a, o rto 
lan, przepiórka, skow ronek, św ierg o tek p olny, trznadel, potrzeszcz, żu ra w . W zadrzew ieniach gniazdują żerujące na polach pustułki, szpaki, w rony siwe, szczygły,
m akolągw y (pogrubienie - gatunki uznane w D yrektyw ie Ptasiej [Dyrektyw a Rady...
1979] za kluczow e). D erkacz w w ielu krajach zachodniej Europy w yginął całkowicie.
Spośród ptaków charakterystycznych dla użytków zielonych na ziem i gniazdują:
b a ta lio n , bażant, bekas kszyk, b ło tn ia k zbożow y, czajka, d u b elt, krw aw odziób,
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k u lo n , pliszka, pokląskw a, rycyk, siew eczka, św iergotek łąkow y. N a drzew ach lub
na budynkach gniazda zakładają: b o c ia n biały, b o cian c z arn y , gad o żer, k a n ia
c z a rn a , m yszołów , o rlik g ru b o d zio b y , o rlik k rzy k liw y , orzeł p rz e d n i, sokół w ę
d ro w n y , trz m ie lo ja d [Cichoń 2003].
P taki u suw ają znaczny odsetek ow adów żerujących na roślinach upraw nych. K il
ka par sikor gnieżdżących się na 10 ha zjada ogrom ną ilość gąsienic żerujących na
jabłoniach, zw iększając plon o 60%, bez stosow ania środków chem icznych. Lokalna
populacja szpaków usuw a z kilom etra kw adratow ego łąk i pól ok. 25 -5 0 , a naw et do
100 kg, owadów m iesięcznie [C hylarecki 2003].
Z adrzew ienia i zakrzaczenia zw iększają różnorodność gatunkow ą owadów, p ta
ków i innych zw ierząt. Są osto ją rzadkich gatunków roślin i z tych pow odów pow in
no się w spierać nowe nasadzenia i odtw arzać stare (aleje, szpalery, rem izy). Tylko
na rozległych, w ilgotnych łąkach i pastw iskach zasiedlanych przez ptaki siewkowe,
takie ja k czajka, rycyk, brodziec krw aw odzioby, kulik w ielki nie pow inno się sa
dzić drzew, a naw et w skazane je s t ich usuw anie. Ptaki te przystosow ane są do k rajo 
brazu otw artego i instynktow nie unikają sąsiedztw a krzew ów i drzew. W rony, sroki
i kruki, rabując ptasie lęgi, w ykorzystują drzew a jak o punkty obserw acyjne. R ów 
nież drapieżniki czw oronożne, m.in. lisy lub łasicow ate, częściej penetrują fragm en
ty łąk położone w pobliżu ściany lasu czy szpaleru drzew [Chylarecki 2003]. Rycyki
i czajki tak zaciekle p o trafią nękać i atakow ać intruzów , broniąc gniazd, że w ich
pobliżu chętnie gnieżdżą się skow ronki, św iergotki, pliszki, brodźce i bekasy.
L iczba owadów zim ujących ju ż w pierw szym roku po posadzeniu nowego za
drzew ienia może być około tysiąckrotnie w iększa niż na otw artym polu i dotyczy
to w dużej m ierze ow adów drapieżnych [Karg 1997]. Zagęszczenie par lęgow ych
ptaków zasiedlających zadrzew ienia i m ałe laski może w ynosić od 25 aż do 420
w przeliczeniu na 1 ha [Cieślak, D om brow ski 1993]. D rzew a, szczególnie rodzime,
są m iejscem życia w ielu gatunków m otyli, np. z dębem może być zw iązanych nawet
ponad 160 gatunków , podobnie z w ierzbą [G iesinger 1997]. W starych sadach m oż
na spotkać: bogatkę, dudka, dzięcio ła białoszyjego, dużego, śred n ieg o i zielonosiw ego, kow alika, k ra s k ę , m odraszkę, m uchołów kę szarą, pokrzew kę, w ilgę, ziębę.
W zadrzew ieniach gniazdują i żerują d z ie rz b a , krogulec, kruk, kukułka, piecuszek,
piegża [Cichoń 2003].

PO D SU M O W A N IE
W ostatnich latach uroda polskiego krajobrazu obszarów rolniczych je s t przed
m iotem zainteresow ania i troski. Podkreślana je s t w artość dziedzictw a kulturow e
go i podejm ow ane są w ysiłki zachow ania tych elem entów , które nie uległy jeszcze
zniszczeniu. Postulow ane je s t w prow adzanie zadrzew ień i przeciw działanie nieko
rzystnym zjaw iskom zarastania porzuconych pól. Istotna je s t czynna ochrona m ałych
populacji oraz zachow anie ich genetycznej zm ienności, co w ym aga uważnego roz
patryw ania celow ości nasadzeń pasów zadrzew ień. W arto dodać, że kiedy w skazane
je s t zachow anie danej populacji w izolacji, obecność „korytarzy ekologicznych”
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je s t niekorzystna. Przebudow yw any krajobraz pow inien um ożliw ić rów nież ochronę
m etapopulacji i ochronę procesu ew olucji, tw orząc lub likw idując bariery.
Skutecznej realizacji zam ierzeń poszukuje się w rozw oju agroturystyki, a tak 
że w coraz w iększym zapotrzebow aniu na żyw ność pozbaw ioną środków chem icz
nych. W szystkie te przesłanki prow adzą do działań m ających na celu w ielokierun
kowe udoskonalanie przestrzeni rolniczej, rów nież pod w zględem estetycznym .
Sporządzane cząstkow e opracow ania prow adzą do architekta krajobrazu, który na
ich podstaw ie sform ułuje konkretne projekty. Starania o sfinansow anie zam ierzo
nych działań w spom ogą inform acje o ich pozytyw nym w pływ ie na ochronę róż
norodności biologicznej, która je s t określona jako cel nadrzędny polityki państw a
i będzie determ inow ać w arunki i m ożliw ości dalszego rozw oju Polski w X X I w ieku
[K rajow a strategia... 2003]. Nie b ez znaczenia dla skuteczności działań architekta
krajobrazu je s t w iedza, najlepiej stale aktualizow ana, o w szystkich program ach k ra
jo w y ch i m iędzynarodow ych finansujących działania zw iązane z ochroną bioróżnorodności i dziedzictw a kulturow ego oraz um iejętność sform ułow ania odpow iedniego
w niosku popartego w yczerpującą dokum entacją. Podejm ow ane zam ierzenia m ogą
być skuteczne, czego przykładem je st je d e n z najbardziej am bitnych europejskich
program ów ochrony bioróżnorodności zrealizow any w H iszpanii w 1993 r., k ie 
dy w znow iono pędzenie stad ow iec i bydła z południa na północ w czesnym latem
i z pow rotem jesienią. O d w ieków hiszpańscy hodow cy bydła pędzili swoje stada
siedm iom a rów noległym i szlakam i. M iały one ok. 100 m szerokości, w yglądały ja k
jasnozielone w stęgi i od praw ie 600 lat zabronione było ich zabudow yw anie i nisz
czenie. Po 50 latach przerw y organizacja EU RO N A TU RE zakupiła pierw sze stado
owiec, aby ponow nie przeprow adzić je starą trasą - było to najw iększe w ydarzenie
roku w H iszpanii. O becnie pędzone są trzy stada, a w Europie znaleźli się liczni
chętni do sponsorow ania stad. W 1995 r. ochroną objęto w szystkie szlaki, to je st
500 000 hektarów na długości 120 000 kilom etrów - je st to najw iększa sieć b io to 
pów na św iecie [G iesinger 1997].
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B IO L O G IC A L D IV E R S IT Y O F A G R IC U L T U R A L LA N D SCA PES
Abstract. The natural wealth of our country is associated with agricultural
areas. Some types of Polish meadows and pastures are ranked among the richest
biocenoses in Europe, in terms of species diversity. Due to their unique landscape
amenities, rural areas are considered a tourist attraction. Particular attention should
be paid to semi-natural communities whose gradual disappearance is caused by the
fact that traditional farming methods have been abandoned. The main components
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of agricultural landscapes characterized by high floral and faunal diversity are
extensively used grasslands, coppices and boundary strips. As regards biodiversity,
the key role is played by once-cut meadows, with a great abundance of rare plant
species, that serve as nesting sites to birds. Poland provides habitat for 25% of the
European stork population and 15% of the European partridge population. 200 000
pairs of ortolan buntings can be found in our fields, and every fourth lark lives in
Poland. The population density of breeding pairs that nest in coppices ranges from 25
to as many as 420 per ha. The efforts made to raise funds for protecting agricultural
landscapes in Poland may be supported by the information about the their positive
effects on biodiversity conservation. Biodiversity protection, defined as a primary
goal of governmental policy in the National strategy for the conservation and
sustainable utilization of biological diversity, is expected to determine the conditions
and possibilities for further development of Poland in the 21st century.
Key words: biodiversity, agricultural landscape, extensive meadows
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