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S t r e s z c z e n i e 

Badania prowadzono w latach 1973–2017 na pastwisku górskim w Małych Pieninach, równocze-
śnie w warunkach badań ścisłych i produkcyjnych. Celem pracy była ocena wpływu wypasu owiec 
i pozostawianych przez nie odchodów na produkcyjność runi oraz jakość wód powierzchniowych. 
Posługiwano się metodami analitycznymi powszechnie stosowanymi w doświadczalnictwie łąkowo- 
-pastwiskowym oraz w pracach laboratoryjnych. Wieloletnie badania zrealizowano w trzech etapach. 
W pierwszym (1973–1988) stosowano nawożenie mineralno-organiczne i równocześnie zwiększano 
obsadę, osiągając 20 szt∙ha–1, a w dwóch kolejnych (1989–2017) stosowano wyłącznie nawożenie 
organiczne odchodami owiec, których jednocześnie obsada malała – do 8 szt∙ha–1. Poszczególne rota-
cje koszarowe różnicowała liczba sezonów wypasowych. Czas ich trwania był uzależniony od liczeb-
ności (390–980 szt.) wypasanego stada i poziomu nawożenia. Zwierzęta w ciągu nocy pozostawiały 
w zagrodzie koszarowej przeciętnie 2,07 kg∙szt–1 stałych i płynnych odchodów, a w czasie wypasu 
1,36 kg∙szt–1. Pobierane próbki odchodów poddawano analizom chemicznym. Średnia ważona war-
tość N wynosiła 1,0%, P2O5 – 0,2%, K2O – 0,76%, CaO – 0,25%, a MgO – 0,16%. Poziom nawoże-
nia organicznego w poszczególnych latach wynosił: N – 41–100 kg∙ha–1, P2O5 – 8–20 kg∙ha–1, a K2O 
– 31–76 kg∙ha–1. Sumy opadów atmosferycznych w sezonie wypasowym wydzielonych okresów wy-
nosiły 538–655 mm. Plonowanie runi w całym okresie badawczym mieściło się w granicach 4,1–7,3 
Mg∙ha–1 s.m. Z płynącego niżej potoku pobierano próbki wody do analiz chemicznych. Średnia za-
wartość z wielolecia wynosiła w przypadku N-NH4 0,4 mg∙dm–3, N-NO3 – 5,3 mg∙dm–3, PO4 – 0,1 
mg∙dm–3, CaO – 62,8 mg∙dm–3, MgO – 15,0 mg∙dm–3, Na2O – 12,9 mg∙dm–3, oraz K2O – 4,7 mg∙dm–3. 
Uzyskane wyniki świadczą, że racjonalnie prowadzona niskonakładowa gospodarka pasterska ograni-
cza niekorzystne oddziaływanie wielkostadnych wypasów na plonowanie runi i środowisko wodne. 

Słowa kluczowe: gospodarka pasterska, jakość wód powierzchniowych, Karpaty, nawożenie mineral-
no-organiczne  
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WSTĘP 

Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego powstają zazwyczaj w obejściach 
gospodarskich oraz na użytkach rolnych w wyniku realizacji działań agrotechnicz-
nych, pielęgnacyjnych lub ochronnych. Znaczną rolę odgrywają czynniki plono-
twórcze stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, przy czym im intensywniej-
sze jest użytkowanie ziem rolniczych, tym wyraźniej zwiększa się ilość środków 
chemicznych oraz zanieczyszczeń związanych z produkcją rolną [JANKOWSKA- 
-HUFLEJT 2006; TWARDY, KOPACZ 2015]. Zauważalne jest to również w wykorzy-
stywanych rolniczo wyższych partiach górskich, zaliczanych do tzw. obszarów 
wodorodnych z uwagi na powstające tutaj znaczne zasoby wód powierzchniowych, 
zarówno ilościowe, jak i jakościowe [TWARDY 2011]. 

Prezentowane wyniki badań dotyczą wieloletniego użytkowania pasterskiego 
ze zróżnicowaną obsadą zwierząt gospodarskich, a także zmiennym poziomem 
nawożenia. Początkowo było to nawożenie mineralno-organiczne, a później wy-
łącznie organiczne, do czego przyczynił się zarówno kryzys gospodarczy związany 
z transformacją ustrojową, jak i włączenie omawianego pastwiska w obręb Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. W takich obszarach działalność rolni-
cza jest ograniczona i oparta głównie na sezonowym, niskonakładowym wypasie 
zwierząt gospodarskich, zwłaszcza owiec. W niniejszej publikacji przedstawiono 
wybrane wyniki środowiskowo-produkcyjne gospodarki pasterskiej z uwzględnie-
niem jej wpływu na stan jakościowy wód powierzchniowych.  

Celem prowadzonych prac badawczych była ocena produktywności pastwiska 
użytkowanego niskonakładowo wraz z wyłonieniem działań zmierzających do 
osiągnięcia stanu zrównoważonej gospodarki pasterskiej, przyjaznej środowisku 
górskiemu. Chodziło o wskazanie rozwiązań, które łączyłyby w harmonijną całość 
działania gospodarczo-ekonomiczne z wymogami środowiskowo-ochronnymi na 
obszarach wiejskich o prawnie ograniczonych możliwościach użytkowania.  

Założono, że w przyszłości w obszarach karpackich dopuszczalna będzie tylko 
niskonakładowa, prośrodowiskowa działalność rolnicza, oparta na racjonalnym 
wykorzystaniu biomasy pochodzącej z trwałych użytków zielonych (TUZ). Zało-
żono też, że trwałe użytki zielone będą wówczas formacjami wielofunkcyjnymi 
w stosunku do pozostałych komponentów obszarowych, co w sposób naturalny 
zapewni poszerzenie różnorodności siedliskowej i gatunkowej tych obszarów.  

Wyniki zgromadzone w bardzo długim ciągu systematycznych prac obserwa-
cyjno-pomiarowych, prowadzonych w warunkach doświadczeń ścisłych oraz pro-
dukcyjnych, stanowią obecnie specyficzną wartość dodaną ułatwiającą opracowa-
nie zasad dotyczących zrównoważonego wykorzystania pastwisk górskich, zwłasz-
cza sąsiadujących z obszarami prawnie chronionymi.  
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WARUNKI BADAŃ 

Pastwisko doświadczalne Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (dawniej 
Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych) położone jest w Małych Pieninach (Ja-
worki, gm. Szczawnica) i mieści się w przedziale hipsometrycznym 680–920 m 
n.p.m. (rys. 1). Pastwisko to jest reprezentatywne dla wielu karpackich trwałych 
użytków zielonych, znajdujących się w tej strefie wysokości n.p.m.  

 
Rys. 1. Pastwisko doświadczalne Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (dawniej Instytutu  

Melioracji i Użytków Zielonych) w Małych Pieninach; źródło: opracowanie własne 

Fig. 1. Experimental pasture belonging to the Institute of Technology and Life Sciences (previously 
Institute of Reclamation and Grassland Farming) in Małe Pieniny; source: own elaboration 
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Występujące tu gleby zaliczane są do brunatnoziemnych (B), w typie gleb bru-
natnych eutroficznych (BE) oraz eutroficznych wyługowanych (BEwy) [PTG 

2011]. Pod względem taksacyjnym są to gleby V i VI klasy bonitacyjnej, charakte-
ryzujące się małą zawartością większości składników pokarmowych [TWARDY 
1991].  

Klimat Małych Pienin zaliczany jest do górskiego, lecz umiarkowanego. Poni-
żej 750 m n.p.m. występuje piętro umiarkowanie ciepłe, a powyżej tej linii hipso-
metrycznej – umiarkowanie chłodne. Średnia roczna temperatura powietrza z wie-
lolecia 1956–2016 wynosi 6,2°C, z półrocza letniego 12,6°C, a półrocza zimowego 
–0,1°C. Z kolei średnia suma rocznych opadów atmosferycznych w podanym okre-
sie wynosiła 915,0 mm, przy czym na półrocze letnie (V–X) przypada przeciętnie 
68% opadu całorocznego [KUŹNIAR i in. 2011; TWARDY, KOPACZ 2016b; TWAR-

DY, KUŹNIAR 2002]. 
Szatę roślinną stanowi zespół Lolio-Cynosuretum, który powstał w połowie 

ubiegłego wieku w wyniku samozadarniania się pól ornych. Później kształtowały 
go sezonowe wypasy, realizowane dużymi stadami owiec górskich [KOSTUCH, JA-

GŁA 1978; TWARDY 1991; TWARDY, KOPACZ 2016a]. 
Na produktywność pastwiska wpływało początkowo nawożenie mineralno-or-

ganiczne, a później wyłącznie organiczne. Nawożenie organiczne polegało na po-
zostawianiu przez owce świeżych odchodów w zagrodzie koszarowej przestawia-
nej co dobę. Stosowano zmienne zagęszczenie owiec w koszarze nocnym. Dlatego 
też zwierzęta pozostawiały zróżnicowaną ilość odchodów na jednostce powierzch-
ni, co decydowało o sile nawozowej składników wnoszonych na ruń pastwiskową. 
Zagęszczenie ciasne (czyli 1,0 m2∙szt–1∙doba–1), stosowano na ruń z dużym udzia-
łem małowartościowych traw, takich np. jak bliźniczka psia trawka (Nardus stricta 
L.) czy kostrzewa owcza (Festuca ovina L.). Natomiast zagęszczenie luźniejsze, 
zróżnicowane w przedziale 1,5–2,5 m2∙szt–1∙doba–1 stosowano w warunkach ko-
rzystniejszego składu botanicznego runi, w której – obok dominującej zazwyczaj 
kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) – występowały równocześnie wartościo-
we gatunki pastewne traw, np.: wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.) lub kostrzewa 
łąkowa (Festuca pratensis Huds.). 

Oprócz pozostawiania odchodów w nocnej zagrodzie koszarowej, zwierzęta 
rozpraszają swoje odchody również podczas wypasu po powierzchni pastwiska. Na 
podstawie okresowych obserwacji i bezpośrednich pomiarów dokonywano ilo-
ściowego i jakościowego ich oszacowania, uwzględniając całotygodniowe pozo-
stawianie odchodów stałych na przepasionej runi. W takich warunkach początkowo 
świeża masa odchodów szybko wysychała i utleniała się, znacznie tracąc (do ok. 
40%) swoją pierwotną siłę nawozową.  
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ZAKRES I METODY BADAŃ 

W ramach prowadzonych prac badawczych systematycznie rejestrowano czyn-
niki przyrodnicze, działania gospodarczo-organizacyjne, efekty produkcyjne, 
a także relacje między zmiennymi uwarunkowaniami plonotwórczymi i klimatycz-
nymi a jakością głównych komponentów środowiska przyrodniczego, w tym sta-
nem wód powierzchniowych. 

Prace biometryczne realizowano, wykorzystując metody powszechnie stoso-
wane w doświadczalnictwie łąkarskim i gospodarce pastwiskowej oraz pracach 
zootechnicznych. Z kolei prace analityczne wykonywano głównie w laboratorium 
ITP MOB Kraków metodami powszechnie przyjętymi w analizach materiału ro-
ślinnego, wodnego oraz materii organicznej [HERMANOWCZ i in. 1999; SMOROŃ 

i in. 2012; TWARDY, KOPACZ 2016a; TWARDY, SMOROŃ 2011]. 
Prowadzono systematyczne pomiary biomasy trawiastej na ustalonych strefach 

wysokości n.p.m. całego pastwiska. Równocześnie oceniano zmienność poziomu 
nawożenia mineralno-organicznego i wyłącznie organicznego [TWARDY 1995; 
2015]. Wszystkie wyniki pomiarowe odnoszono do jednostki powierzchni pastwi-
ska, uśredniając je w obrębie kolejnych lat i rotacji koszarowych. 

Materiałem zwierzęcym były owce górskie (rasy p.o.g), które przez cały sezon 
wypasowy przebywały non stop na pastwisku, bez względu na warunki pogodowe. 
Zwierzęta te użytkowano mlecznie. Pozostawiane przez nie w ciągu nocy odchody 
zbierano ze specjalnej platformy. Określano ich masę w przeliczeniu na jedną sztu-
kę, z uwzględnieniem stałych i płynnych frakcji oraz pobierano próbki do analiz 
chemicznych. Natomiast masę rozproszonych odchodów określano bezpośrednio 
na pastwisku na podstawie całodziennych obserwacji zachowań fizjologicznych 
wybranych zwierząt. Pomiary te prowadzono tylko w II okresie badań (1989–
2002). Uśrednione wyniki odniesiono do całego okresu badawczego, każdorazowo 
uwzględniając jednak zmienną liczbę wypasanych zwierząt. Parametryzowano 
głównie odchody stałe, które do analiz chemicznych zbierano z powierzchni pa-
stwiska z tygodniowym opóźnieniem. Obserwacje i pomiary z tego zakresu wyko-
nywano zazwyczaj 3–4-krotnie w sezonie wypasowym, a każda seria pomiarowa 
realizowana była przez 3 kolejne doby. Wyniki odnoszono do poszczególnych lat 
i rotacji koszarowych. Pobrane próbki moczu i kału zwierząt poddawano analizom 
chemicznym, określając zawartość N, P2O5, K2O, CaO oraz MgO [TWARDY 1991; 
2011]. Uśrednione dane dotyczące ilości pozostawianych ekskrementów oraz ich 
składu chemicznego stanowiły podstawę do określenia poziomu nawożenia orga-
nicznego wnoszonego zarówno w formie skoncentrowanego koszarzenia, jak i od-
chodów rozproszonych na powierzchni pastwiska. 

W półroczu letnim pobierano próbki wody z płynącego poniżej pastwiska po-
toku o nazwie Kamionka (zwanego również Homole). Analizowano w nich zawar-
tość N-NH4, N-NO3, PO4, K2O, CaO, MgO i Na2O. Uśrednione wartości odnoszono 
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do jednostki powierzchni (ha), zarówno w przypadku nawożenia mineralno- 
-organicznego, jak i organicznego oraz depozytu wnoszonego wraz z opadem.  

Próbki wody pobierano w dwóch przekrojach potoku – górnym (G) obejmują-
cym 1,15 km2 powierzchni pastwiskowych, oraz dolnym (D) zamykającym cały 
obszar zlewni, tj. 3,22 km2 (rys. 1). W tych samych przekrojach dokonywano po-
miarów natężenia przepływu. W obrębie zlewni dominują obszary leśne i trawiaste 
wykorzystywane przez spasanie dużymi stadami owiec.  

W całym wieloletnim ciągu badawczym utrzymywano jednolitą metodykę po-
miarową i analityczną w odniesieniu do wszystkich parametryzowanych czynni-
ków. Wyróżniono w nim trzy okresy: pierwszy (1973–1988), gdy z roku na rok 
zwiększano liczbę wypasanych zwierząt i stosowano mineralno-organiczne zasila-
nie runi, drugi (1989–2002), w którym ograniczono liczbę wypasanych zwierząt 
i całkowicie zrezygnowano z nawożenia mineralnego, oraz trzeci (2003–2017), 
gdy stopniowo wzrastała obsada zwierząt i równocześnie racjonalniej wykorzysty-
wano siłę nawozową wnoszonych odchodów zwierzęcych. 

WYNIKI BADAŃ  

Dane opadowe za lata badań zamieszczono w tabeli 1. z uwzględnieniem wyżej 
wymienionych trzech okresów. Z przedstawionych danych wynika, że średnie su-
my opadów atmosferycznych w poszczególnych okresach oraz miesiącach sezonu 
pastwiskowego (V–IX) były do siebie zbliżone. 

Działania organizacyjno-gospodarcze w największym zakresie odnosiły się do 
liczby wypasanych zwierząt i zasilania poszczególnych części pastwiska zmien-
nymi dawkami świeżych odchodów, aplikowanych w formie koszarzenia. 
W I okresie prac badawczych dotyczyło to również poziomu dawkowania nawo-
zów mineralnych w kolejnych latach badań, co przedstawiono na rysunku 2.  

Tabela 1. Średnie miesięczne, sezonowe i roczne sumy opadów atmosferycznych za lata 1973–2017 

Table 1. Average monthly, seasonal and annual sum of precipitation for the years 1973–2017 

Okres 
Period 

Opad w miesiącu   Precipitation in month Suma   Sum 

mm 

V VI VII VIII IX V–IX IV–X I–XII 

I (1973–1988)   89,5 123,0 125,2 121,3 79,1 538,1 639,5    853,7 
II (1989–2002) 113,3 117,9 126,4 109,6 91,5 558,7 707,8    908,2 
III (2003–2017) 156,0 121,7 184,5   99,8 92,7 654,7 794,4 1 052,1 

Średnio   Average 119,6 120,9 145,4 110,2 87,8 583,8 713,9    938,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOPCIA i in. [1985], TWARDEGO i KUŹNIARA [2002], TWAR-

DEGO i KOPACZA [2015] oraz TWARDEGO i in. [2017]. 

Source: own elaboration on the basis of data by KOPEĆ et al. [1985], TWARDY and KUŹNIAR [2002], TWARDY and 

KOPACZ [2015] and TWARDY et al. [2017]. 
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Rys. 2. Zmienność obsady pastwisk i nawożenia mineralno-organicznego w latach 1973–2017;  

źródło: wyniki własne  

Fig. 2. Variability of pasture stocking rate and mineral and organic fertilizers in years 1973–2017;  
source: own study 

Początkowo liczba wypasanych owiec była stosunkowo mała i wynosiła 8–11 
szt∙ha–1 pastwiska. Jednak wraz z upływem czasu stopniowo wzrastała, osiągając 
w połowie lat 80. ubiegłego wieku obsadę dochodzącą do 18–20 szt∙ha–1. Następ-
nie w wyniku załamania gospodarczego, które dotknęło całe polskie rolnictwo, na-
stąpiło bardzo duże zmniejszenie pogłowia zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 
owiec. W konsekwencji pod koniec II okresu obsada pastwisk zmniejszyła się do 
wartości zbliżonej do stanu wyjściowego. W kolejnym okresie badań, zwłaszcza od 
przełomu pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku, obsada owiec na badanym 
pastwisku zwiększyła się, osiągając średnio 12–13 szt∙ha–1 (rys. 2). 

Intensywność użytkowania pastwiska, wyrażona obsadą zwierząt, wpływała na 
wszystkie jego parametry gospodarcze. W poszczególnych sezonach wypasowych 
rejestrowano zmienny czas jego trwania (144–157 dni), zmienną powierzchnię 
skoszarzoną owcami (8,2–18,3 ha), a także zmienne plonowanie runi (4,3–6,6 t∙ha–1 
s.m), zasilanej głównie zmienną ilością substancji nawozowych zawartych w od-
chodach zwierzęcych. 

Analizowano również siłę plonotwórczą świeżych odchodów owczych (tab. 2). 
Podane wartości są średnimi z wielu własnych analiz i odnoszą się do masy orga-
nicznej pozostawianej przez zwierzęta w ciągu 10–12 godz. przebywania w zagro-
dzie koszarowej tzw. nocnej i dziennej, a także przez zbliżony czas ich pobytu na 
pastwisku. 

Uśrednione dane analityczne wykorzystano w obliczeniach zmienności pozio-
mu nawożenia.  Wyniki  przedstawiono z uwzględnieniem  wydzielonych  okresów 
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Tabela 2. Średni skład chemiczny świeżych (S) oraz rozproszonych na pastwisku (R) odchodów ow-
czych (kał + mocz)  

Table 2. Average chemical composition of fresh excrements (S) and distributed on the pasture (R) 
sheep manure (feces + urine) 

Rodzaj odchodów 
Type of excrements 

Masa organiczna 
kgꞏszt–1ꞏdoba–1 

Organic mass 
kgꞏhead–1ꞏday–1 

Składnik, % 
Component, % 

N P2O5 K2O CaO MgO 

Kał 
Faeces 

S   0,93 
R   0,64 

0,95 
0,38 

0,55 
0,24 

0,43 
0,27 

0,56 
0,43 

0,31 
0,25 

Mocz 
Urine 

S   1,14 
R   0,72 

1,48 
0,86 

0,02 
0,01 

1,19 
0,93 

0,03 
0,02 

0,07 
0,05 

Średnia ważona  
Weighted average 

S   2,07 
R   1,36 

1,24 
0,63 

0,26 
0,12 

0,85 
0,62 

0,27 
0,21 

0,18 
0,14 

Razem/średni skład (ważony) 
Total/average composition (weighted) 

3,43 1,00 0,20 0,76 0,25 0,16 

Uwaga: S = odchody z platformy pomiarowej, R = odchody zbierane z pastwiska (po 7–8 dniach). 

Note: S = excrements from measuring platforms, R = excrements collected from the pasture (after 7–8 days).  

Źródło: wyniki własne, TWARDY [1991; 1995; 1998], TWARDY i in. [2017]. 

Source: own study, TWARDY [1991; 1995; 1998] and TWARDY et al. [2017]. 

badawczych i występujących w ich obrębie tzw. rotacji koszarowych, czyli liczby 
sezonów pastwiskowych niezbędnych do pokrycia koszarem całej powierzchni pa-
stwiska. Czas trwania poszczególnych rotacji wpływał na rozkład nawożenia orga-
nicznego i poziom plonowania runi pastwiskowej. Długie rotacje obniżały średnie 
plony biomasy, natomiast gdy rotacje były krótkie, plony były większe (rys. 3). 
W omawianych badaniach poszczególne rotacje koszarowe trwały 3–6 lat, co wią-
zało się głównie z liczbą owiec wypasanych w danym sezonie pastwiskowym.  

Poziom zasilania runi składnikami zawartymi w odchodach zwierzęcych kore-
spondował z liczebnością stada oraz czasem trwania sezonu pastwiskowego. 
W I okresie badań (1973–1985) ilość podstawowych składników nawozowych (N, 
P2O5, K2O) wzrosła ponad dwukrotnie: azot z 44 do 100 kg∙ha–1, fosfor 11–20 
kg∙ha–1, a potas z 33–76 kg∙ha–1, co korzystnie wpłynęło na wzrost plonowania runi 
pastwiskowej (5,0–6,6 Mg∙ha–1 s.m). W II okresie (1986–2002), w wyniku zmniej-
szenia liczby wypasanych zwierząt, ilość składników pokarmowych wnoszonych 
w ich odchodach znacznie się zmniejszyła, dochodząc do najniższego poziomu 
nawożenia organicznego, czyli 41 kg∙ha–1 N, 8 kg∙ha–1 P2O5 oraz 31 kg∙ha–1 K2O. 
W tym okresie średnie plony runi pastwiskowej w poszczególnych rotacjach 
kształtowały się w granicach 4,4–6,3 Mg∙ha–1 s.m. Poprawa nastąpiła natomiast 
w kolejnym (III) okresie badań, zwłaszcza pod jego koniec. Obsada przekroczyła 
wówczas 15 szt∙ha–1, a poziom nawożenia organicznego osiągnął średnio w przeli-
czeniu na ha pastwiska następujące wartości: N – 83 kg, P2O5 – 16 kg a K2O – 63 
kg∙ha–1.  Zmiana ta nieznacznie tylko wpłynęła  na poziom plonowania runi pastwi- 
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Rys. 3. Zmienność poziomu nawożenia organicznego (N, P2O5, K2O) i średnie plony runi  

w poszczególnych rotacjach koszarowych; źródło: wyniki własne 

Fig 3. Variability in the level rates of organic fertilizer (N, P2O5, K2O) and average yield  
in particular pen rotations; source: own study 

skowej, który w tym okresie (2009–2017) kształtował się w poszczególnych latach 
badań granicach 4,3–5,8 Mg∙ha–1 s.m. 

Zestawiono trendy zmian ilości substancji nawozowych (N, P2O5 i K2O) wno-
szonych na ruń podczas wyróżnionych trzech okresów badawczych, w tym szcze-
gólnie w poszczególnych rotacjach koszarowych (tab. 3). Zamieszczone formuły 
matematyczne ujmują zmienność poziomu aplikacji N, P2O5, K2O w odniesieniu do 
zmiennych uwarunkowań gospodarczych, wyrażonych różną liczbą wypasanych 
zwierząt. Uzyskane współczynniki determinacji w kolejnych sześciu rotacjach ko-
szarowych wskazują na korzystne trendy postępujących zmian, które ponadto cha-
rakteryzują się wysokim poziomem istotności statystycznej. Współczynniki deter-
minacji R2 dla analizowanych składników nawozowych zarejestrowanych w wy-
mienionych rotacjach koszarowych (1–6) mieściły się w granicach 0,95–0,99. Nie-
co mniejsze wartości zanotowano w kolejnej (7.) rotacji (R2 = 0,63), a zdecydowa-
nie najmniejsze – w trzech ostatnich rotacjach (8.–10.), w których współczynniki 
determinacji R2 kształtowały się w granicach 0,30–0,67 (tab. 3). 

Zawartości analizowanych substancji chemicznych występujące w wodach po-
toku Kamionka były zbliżone w poszczególnych okresach badawczych i przekro-
jach pomiarowych, w których pobierano próbki. Uśrednione wyniki z półroczy let-
nich zamieszczono w tabeli 4.  
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Tabela 3. Trendy zmian ilości substancji nawozowych (N, P2O5, K2O) w wydzielonych okresach 
badań i rotacjach koszarowych 

Table 3. Trends of changes in amount of fertilizing substances (N, P2O5, K2O) in separate research 
periods and pen rotations 

Okres 
Period 

Rotacja 
Rotation 

N P2O5 K2O 

I 
1973–1988 

1 
y = 10,726x + 89,695 

R2 = 0,9907 
y = 2,2871x + 19,345

R2 = 0,9928 
y = 6,0273x + 49,656 

R2 = 0,9914 

2 
y = 5,2769x + 109,16 

R2 = 0,9816 
y = 1,0894x + 22,497

R2 = 0,985 
y = 3,3336x + 69,134 

R2 = 0,9797 

3 
y = 5,8354x + 88,541 

R2 = 0,9777 
y = 1,4139x + 21,149

R2 = 0,9712  
y = 4,6635x + 70,876 

R2 = 0,9758 

4 
y = –2,7407x + 94,68 

R2 = 0,9758 
y = –0,4828x + 16,589

R2 = 0,9528 
y = –1,8864x + 64,611 

R2 = 0,9782 

II  
1989–2002 

5 
y = –2,5974x + 97,572

R2 = 0,9999  
y = –1,9741x + 74,155

R2 = 0,9999 
y = –0,5195x + 19,514 

R2 = 0,9999  

6 
y = –7,5021x + 85,683

R2 = 0,98  
y = –5,7016x + 65,119

R2 = 0,98  
y = –1,5004x + 17,137 

R2 = 0,98  

7 
y = –1,8412x + 52,986

R2 = 0,6323  
y = –1,3993x + 40,269

R2 = 0,6323  
y = –0,3682x + 10,597 

R2 = 0,6323  

III  
2003–2017 

8 
y = 2,6172x + 46,83 

R2 = 0,6702  
y = 1,9891x + 35,591

R2 = 0,6702  
y = 0,5234x + 9,3661 

R2 = 0,6702  

9 
y = 2,5741x + 62,322 

R2 = 0,8466  
y = 1,9563x + 47,365

R2 = 0,8466  
y = 0,5148x + 12,464 

R2 = 0,8466  

10 
y = 1,5691x + 74,266 

R2 = 0,3008  
y = 1,1925x + 56,442

R2 = 0,3008  
y = 0,3138x + 14,853 

R2 = 0,3008  

Objaśnienia: R2 = współczynnik determinacji.   Explanations: R2 = coefficient of determination 

Źródło: wyniki własne.   Source: own study. 

Tabela 4. Średni skład chemiczny wód powierzchniowych pochodzących z górnej części potoku (G) 
oraz ujściowej części potoku (D)  

Table 4. Average chemical composition of surface water originating from stream upper parts (G) and 
stream lower parts (D) 

Lata 
Years 

Miejsce pobrania 
Sample point 

N-NH4 N-NO3 PO4 CaO MgO Na2O K2O 

mg∙dm–3 

1973–1988 
G 0,43 4,94 0,04 48,61 15,17 10,26 4,13 
D 0,46 5,86 0,09 55,43 12,98 12,54 5,12 

1989–2002 
G 0,41 4,67 0,08 52,46 15,75   8,29 3,55 
D 0,49 5,23 0,11 64,97 15,25 14,73 4,99 

2003–2017 
G 0,52 5,16 0,07 52,62 12,68   7,38 3,13 
D 0,38 4,74 0,09 68,00 16,79 11,48 4,05 

Średnio  
Average for 
1973–2016 

G 0,45 4,92 0,06 51,21 14,33   8,64 3,60 

D 0,44 5,28 0,10 62,80 15,00 12,92 4,72 

Źródło: wyniki własne.   Source: own study. 
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Większe zróżnicowanie zarejestrowano tylko w odniesieniu do zawartości 
CaO. W górnym przekroju wynosiła ona średnio 51,2 mg∙dm–3, a w dolnym 62,8 
mg∙dm–3. Stosunkowo małe różnice odnotowywano w próbkach wód pochodzą-
cych z obu przekrojów analizowanych pod kątem zawartości Na2O oraz K2O, bar-
dzo małe zaś w odniesieniu do pozostałych składników (tab. 4). Dlatego też średnie 
ładunki tych składników wynoszone w okresie półroczy letnich podanego okresu 
badawczego były również zbliżone do siebie (tab. 5), przy czym średnie wartości 
z punktu górnego (G) odnoszą się do zanieczyszczeń przemieszczanych wyłącznie 
z pastwiska do wód powierzchniowych cieku, a z punktu dolnego (D) – do sub-
stancji chemicznych generowanych na całej powierzchni zlewni, gdzie obok okry-
wy trawiastej ekstensywnie użytkowanej zwierzętami, występują też inne trwałe 
formy szaty roślinnej, zwłaszcza lasy (rys. 1). 

Z powierzchni badanego pastwiska najwięcej wynoszonych było tlenków wap-
nia, magnezu i sodu. Łączna ich masa w półroczu letnim wynosiła średnio 2,03 
Mg∙ha–1, podczas gdy z dolnej części zlewni 2,26 Mg∙ha–1. Ładunki pozostałych 
składników, które zostały obliczone w odniesieniu do podanych przekrojów pomia-
rowych (G, D) były wyraźnie mniejsze, lecz do siebie zbliżone. Jedynie ładunki 
K2O były między sobą bardziej zróżnicowane, ponieważ różnica wynosiła prawie 
35 kg∙ha–1. W najmniejszych ilościach wynoszony był w wodach powierzchnio-
wych tlenek fosforu, zaledwie 1,7–2,7 kg∙ha–1 (tab. 5). 

Tabela 5. Średni ładunek substancji chemicznych wynoszony z wodami potoku Kamionka w pół-
roczu letnim (V–X) lat 1973–2017 

Table 5. Average load of chemicals transported with waters of Kamionka stream in summer semester 
(V–X) years 1973–2017 

Miejsce pobrania  
Sample point 

N-NH4 N-NO3 PO4 CaO MgO Na2O K2O 

kg∙ha–1 

G 12,4 134,2 1,7 1 396,6 396,2 235,6   98,3 
D 12,5 148,8 2,7 1 476,0 423,2 364,7 133,1 

Średnio   Average   12,45 141,5 2,2 1 436,3 409,7 300,2 115,7 

Źródło: wyniki własne.   Source: own study. 

DYSKUSJA WYNIKÓW 

Prezentowane badania nad gospodarką pasterską w górach mają właściwości 
badań stosowanych. Ich zaletą jest wieloletnia ciągłość realizacyjna, prowadzona 
w dobrze rozpoznanych warunkach przyrodniczych na tym samym obiekcie pa-
stwiskowym, równocześnie wykorzystywanym doświadczalnie i produkcyjnie. 
Chodziło w nich o wypracowanie form organizacyjnych wypasu dużych stad owiec 
w górach. Formy te powinny uwzględniać równocześnie efekty gospodarcze 
i ochronę środowiska przed skutkami niewłaściwego lub zbyt intensywnego użyt-
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kowania. Obszary te stanowią bowiem zbiór unikatowych wartości przyrodniczych 
i krajobrazowych, zazwyczaj znacznie ważniejszych od efektów gospodarczych 
osiąganych w wyniku użytkowania rolniczego tych terenów.  

Podstawowym czynnikiem plonotwórczym były tu opady atmosferyczne, które 
charakteryzowały się obfitością i korzystnym rozkładem w poszczególnych latach 
i miesiącach sezonu pastwiskowego (tab. 1). W każdym miesiącu do runi docierało 
przeciętnie 88–145 mm, a w całym sezonie wypasowym średnio ponad 580 mm 
(tab. 1). Takie ilości opadów całkowicie pokrywały potrzeby runi trawiastej [KO-

STUCH, TWARDY 2004; KUŹNIAR i in. 2011; TWARDY, KUŹNIAR 2002]. W opisa-
nych warunkach gospodarowania pasterskiego ważną rolę plonotwórczą odgrywają 
świeże odchody zwierzęce pozostawiane na pastwisku. Opady atmosferyczne roz-
miękczają te odchody i – wprowadzając w darń – przyśpieszają ich mineralizację. 
Stwierdzono, że owce górskie (rasy p.o.g.) wydalają przeciętnie 3,43 kg∙szt–1∙doba–1 
stałych i płynnych odchodów (tab. 2). Skład chemiczny ekskrementów jest mocno 
zróżnicowany w zależności od analizowanej frakcji, ale średnia ważona wartość 
nawozowa jest wysoka i wynosi w przypadku N 1,0%, P2O5 – 0,2%, K2O – 0,76%, 
CaO – 0,25% i Mg – 0,16%. Każda owca wydala zatem w ciągu sezonu pastwi-
skowego (150 dni) około 515 kg stałych i płynnych odchodów, zawierających 
przeciętnie: 5,1 kg N, 1,0 kg P2O5, 3,9 kg K2O, 1,3 kg CaO i 0,8 kg MgO. Dlatego 
też liczba wypasanych zwierząt oraz czas trwania wypasu (wyrażony w dobach) 
decydują o ilości wniesionych na określoną powierzchnię pastwiska substancji 
plonotwórczych. Z kolei ich ilość wnoszona w obrębie zagrody koszarowej zależy 
od składu florystycznego runi oraz umiejętności i doświadczenia obsługi zajmują-
cej się stadem [TWARDY 1991; 1995; 2011]. Codzienny nadzór decyduje bowiem 
o zagęszczeniu owiec w koszarze nocnym, co z kolei wymaga podstawowej zna-
jomości roślinności pastwiskowej.  

W warunkach obsady owiec wynoszącej 15 szt.∙ha–1 (tj. 1,5 SD∙ha–1), dopusz-
czalnej w prośrodowiskowej działalności gospodarczej, w ciągu sezonu wypaso-
wego na powierzchnię pastwiska dostaje się 7,72 Mg∙ha–1 masy organicznej, za-
wierającej następujące ilości podstawowych składników nawozowych: N – 77,1 
kg, P2O5 – 15,4 kg, K2O – 58,6 kg. Około 60% podanej ilości odchodów wytwo-
rzonych jest w zagrodzie koszarowej, a pozostałe 40% rozproszone na pastwisku 
przez zwierzęta w czasie całodziennego wypasu. Natomiast na powierzchnię w ob-
rębie zagrody koszarowej wprowadzana jest nawet trzykrotnie większa ilość sub-
stancji nawozowych, które stanowią dawkę „uderzeniową” wyraźnie zmieniającą 
skład florystyczny koszarzonej runi. Zbliżone wyniki dotyczące składu chemiczne-
go odchodów owczych podają też inni badacze, wskazując równocześnie na po-
trzebę różnicowania poziomu takiego nawożenia runi pastwiskowej, w zależności 
od jej składu florystycznego [CIURUŚ 1977; DROŻDŻ, TWARDY 2004; JAGŁA 1997; 
KIEŁPIŃSKI i in. 1958]. Z przedstawianych badań wynika, że już w warunkach ob-
sady 15 szt∙ha–1 istnieje możliwość stosowania trzyletniej rotacji koszarowej, która 
gwarantuje utrzymanie plonowania runi pastwiskowej na poziomie 5,0–6,0 t∙ha–1 
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s.m. (rys. 3). Wówczas z koszarem na ten sam fragment pastwiska powraca się 
w czwartym roku jego użytkowania, powtórnie zasilając organicznymi substan-
cjami nawozowymi osłabioną już ruń trawiastą [CIURUŚ 1977; SKRIJKA 1978; 
TWARDY 1991; 1995]. Trzeba mieć na uwadze, że powierzchnia pastwiska zbyt 
mocno pokryta odchodami może w danym roku częściowo lub całkowicie wypaść 
z użytkowania, co zazwyczaj wpływa na organizację wypasu. Takie nawożenie, 
związane z dużym zagęszczeniem owiec w zagrodzie koszarowej, stosowano tylko 
na mocno zdegradowaną ruń, aby szybko poprawić jej właściwości pastewne 
[TWARDY 1996; 2011; 2015]. 

W warunkach omawianej gospodarki pasterskiej racjonalne zarządzanie kosza-
rem znacznie ogranicza konieczność stosowania nawożenia mineralnego, całkowi-
cie zaś potasowego. Niezbędne jest tylko uzupełniające zasilanie runi nawozami 
fosforowymi, gdyż ilość P2O5 zarówno w odchodach zwierzęcych, glebie, jak 
i biomasie runi pastwiskowej jest niewystarczająca. W warunkach środowisko-
wych pastwiska badawczego najwłaściwsze jest trzymanie owiec w koszarze noc-
nym w zagęszczeniu 1,5–2,0 m2∙szt.–1∙doba–1, co przy podanej dopuszczalnej obsa-
dzie (15 szt∙ha–1) gwarantuje zrealizowanie na pastwisku pełnej rotacji koszarowej 
w pożądanym organizacyjnie ciągu czasowym, tj. trzech kolejnych sezonach wy-
pasowych.  

W prezentowanych badaniach rozpatrywano wpływ niskonakładowej gospo-
darki pastwiskowej na środowisko wodne, okresowo analizując zawartość wybra-
nych składników chemicznych występujących w wodach powierzchniowych poto-
ku przepływającego poniżej terenów pastwiskowych. Próbki wody pobierano 
w okresie półrocza letniego z dwóch przekrojów. Pierwszy (G) zlokalizowany był 
centralnie w stosunku do pastwiska, a drugi (D) poniżej terenu wypasowego (rys. 1). 
Uśrednione dane analityczne wód powierzchniowych nie wykazywały dużych róż-
nic wartości stężenia w zależności od miejsca pobierania próbek (tab. 4). Większe 
zróżnicowanie zarejestrowano tylko w odniesieniu do zawartości CaO, która 
w górnym przekroju wynosiła średnio 51,2 mg∙dm–3, a w dolnym – 62,8 mg∙dm–3. 
Najprawdopodobniej spowodowane jest to odmiennymi uwarunkowaniami geolo-
gicznymi, w tym płytko zalegającymi skałami wapiennymi w niższych partiach 
zlewni potoku Kamionka.  

Utrzymujący się przez wiele lat w wodach potoku zbliżony skład chemiczny 
analizowanych składników może świadczyć, że realizowana tu niskonakładowa 
działalność gospodarcza jest bezpieczna dla środowiska, zwłaszcza glebowego 
i wodnego. Natomiast przedstawiony sposób wykorzystywania pastwiska górskie-
go wskazuje, jak można łączyć aspekty ekonomiczne i ekologiczne, w tym ochron-
ne, w celu równoważenia potrzeb gospodarczych szeroko rozumianych środowi-
skowych.  
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WNIOSKI 

1. Zaniechanie użytkowania pastwisk górskich na obszarach karpackich wpły-
wało ujemnie na plonowanie runi oraz jej wartość pokarmową.  

2. W warunkach braku nawożenia mineralnego o poziomie plonowania decy-
dowało nawożenie organiczne. Najkorzystniejsze efekty produkcyjne zapewniały 
rotacje koszarem realizowane w ciągu trzech kolejnych sezonów pastwiskowych.  

3. W warunkach zalecanej obsady owiec 15 szt.∙ha–1 (tj. 1,5 SD∙ha–1) oraz ra-
cjonalnego zarządzania koszarem 1/3 powierzchni pastwiska zasila się średnio 
w ciągu jednego sezonu dawką około 77 kg∙ha–1 N, 15 kg∙ha–1 P2O5, oraz 59 kg∙ha–1 
K2O. 

4. Dorosła owca rasy p.o.g. pozostawia na pastwisku w ciągu doby 3,43 kg sta-
łych i płynnych odchodów, które zawierają średnio: 1,0% N, 0,2% P2O5, 0,76% 
K2O, 0,25% CaO oraz 0,16% Mg.  

5. Analizowane wody powierzchniowe, pochodzące z dwóch punktów niżej 
przepływającego potoku, wykazywały zbliżone zawartości wybranych składników 
chemicznych. W przypadku N-NH4 wynosiła ona 0,44–0,45 mg∙dm–3, N-NO3 – 
4,9–5,3 mg∙dm–3, PO4 – 0,06–0,10 mg∙dm–3, a K2O – 3,6–4,7 mg∙dm–3. Zatem ra-
cjonalnie prowadzona gospodarka pasterska w małym stopniu zagraża środowisku 
wodnemu.  

6. Bezpośrednie wykorzystanie na pastwisku świeżych odchodów owczych jest 
działaniem prośrodowiskowym. Wiąże się z zamkniętym obiegiem substancji na-
wozowych zawartych w materii organicznej ekskrementów oraz biomasie runi pa-
stwiskowej. 
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Stanisław TWARDY, Karolina MIKOŁAJCZYK-RUSIN 

MOUNTAIN PASTURES USE AS A WAY FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT  
OF PERMANENT GRASSLANDS IN CARPATHIAN AREAS  

Key words: Carpathians, pasture management, organic and mineral fertilization, surface waters 
quality  

Research were conducted in years 1973–2017 on mountain pasture in Male Pieniny, simultane-
ously in exact research and productive conditions. The aim of the study was impact assessment of 
sheep grazing and its deposited excrements on sward production and quality of the surface waters. 
Analytical methods applied in meadow and pasture experimentation and laboratory works were used. 
Long-term research were carried out in 3 phases. In the first one (1973–1988) only mineral and or-
ganic fertilization was used together with increasing stocking rate reaching 20 head∙ha–1, and in two 
more (1989–2017) only organic fertilization with sheep faeces, which stocking rate was decreasing, 
until 8 pc.∙ha–1. Particular pen rotations was graded by the number of grazing seasons. Its duration 
was depended on growth of grazing flock (390–980 head) and the level of fertilization. The animals 
during the night left on the pen stockyard on average 2.07 kg∙pc–1 of solid and liquid effluents, while 
during grazing 1,36 kg∙pc.–1. Samples of effluents were analysed in terms of chemical composition. 
Weighted average content of N was 1.0%, P2O5 – 0.20%, K2O – 0.76%, CaO – 0.25%, and MgO – 
0.16%. In particular years level rates of organic fertilization, in case of N was differenced from 41–
100 kg∙ha–1, P2O5 in the range of 8–20 kg∙ha–1, and K2O 31–76 kg∙ha–1. The sums of atmospheric 
precipitation in grazing season in particular periods were varied between 538–655 mm. In the whole 
research period yielding was varied between 4.1–7.3 t∙ha–1 D.M. From the stream flowing below the 
pasture, water samples were taken and also chemically analysed. Multi-year average of their content 
amounted for N-NH4 – 0.4 mg∙dm–3, N-NO3 – 5.3 mg∙dm–3, PO4 – 0.1 mg∙dm–3, CaO – 62.8 mg∙dm–3, 
MgO – 15.0 mg∙dm–3, Na2O – 12.9 mg∙dm–3, and K2O – 4.7 mg∙dm–3. Obtained results show that 
rational, lower-input farming is limiting negative effects of large-scale grazing on yielding and aquat-
ic environment.  
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