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Stanisław Ward�ga1

WPŁYW TERMINU SIEWU PRZEWÓDKOWYCH ODMIAN 
PSZENICY UPRAWIANYCH NA GLEBIE PYŁOWO-ILASTEJ 

NA PLON I PARAMETRY MORFOLOGICZNE RO�LIN 
THE EFFECT OF SOWING DATE OF FACULTATIVE WHEAT 
VARIETIES CULTIVATED ON SILT-LOAM SOIL ON YIELD 

AND PLANT MORPHOLOGY1

1PPHU Arenda w Charbielinie 
 Production Trade Service Company „Arenda” Charbielin 
2Katedra Szczegółowej Uprawy Ro�lin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 Department of Crop Production, Wrocław University of Environmental  
 and Life Sciences 
3Katedra �ywienia Ro�lin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 Department of Plant Nutrition, Wrocław University of Environmental and Life Sciences 

W latach 2003–2005 przeprowadzono badania polowe, w których oceniono wpływ terminu 
siewu na cechy morfologiczne, plonowanie i jako�� ziarna pszenicy, odmian przewódkowych. 
Do�wiadczenie łanowe wykonano w gospodarstwie rolnym „Arenda” w Charbielinie k. Głuchołaz 
w woj. opolskim, a testowanymi odmianami były: Griwa, Napola, Jasna, Hezja w sezonie 2003–
2004 i Triso, Koc 6802, Napola, Hezja, Hena w sezonie 2004–2005.  

Zbiór przeprowadzono kombajnem zbo�owym wyposa�onym w system rejestracji po-
wierzchni pola i plonu. Wszystkie odmiany korzystnie reagowały na pó	nojesienny termin siewu, 
(koniec listopada), a uzyskany plon był wy�szy od 1,14 (u odmiany Hena) do 2,93 t z ha (odmia-
na Triso) ni� w terminie wiosennym.  

SŁOWA KLUCZOWE: pszenica, odmiany przewódkowe, termin siewu, plon 

Do cytowania – For citation: Grocholski J., Sowi�ski J., Kulczycki G., Ward�ga S., 2007. Wpływ 
terminu siewu przewódkowych odmian pszenicy uprawianych na glebie pyłowo-ilastej na plon  
i parametry morfologiczne ro�lin. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol., XCI, Nr 560, 7–12. 



Jarosław Grocholski i wsp. 8

WST�P

Pszenica uprawiana jest w ró�nych strefach geograficznych i zró�nicowanych wa-
runkach siedliskowych. Spo�ród 220 mln ha obsiewanych tym gatunkiem ok. 75 mln ha 
zajmuj� formy ozima i przewódkowa [Braun, Saulescu, 2002]. Przewódki charakteryzu-
j� si� mniejsz� mrozoodporno�ci� i zimotrwało�ci�, wymagaj� krótszego okresu jarowi-
zacji, rozpoczynaj� szybciej wzrost i wcze�niej rozpoczynaj� kwitnienie ni� ozime 
[Stemakh, 1998]. Odmiany te powinny by� uprawiane w rejonach o łagodnych zimach, 
gdzie wyst�puj� intensywne opady w okresie jesiennym. Odmiany przewódkowe wy-
siewane s� przede wszystkim w Azji �rodkowej, na Bliskim Wschodzie, w Chile,  
w Australii [Penrose i wsp. 1996; Ormena, Diaz, 1998; Ozturk i wsp. 2006; Braun, 
Saulescu, 2002], ale tak�e (za nasz� południow� granic�) w Słowacji czy w dawnej 
Jugosławii [Okic, 1995; Hnilicka i wsp., 2005].  

Wyniki bada� polskich autorów porównuj�ce odmiany pszenicy wykazuj� ni�szy 
plon z formy jarej ni� z ozimej o ok. 1 t z ha [Fotyma, 2003; COBORU, 2004]. Odmia-
ny jare charakteryzuj� si� lepszymi parametrami jako�ciowymi ni� ozime i w wi�kszo-
�ci zaliczane s� do typu konsumpcyjnego, podczas gdy w�ród odmian ozimych dominu-
je typ paszowy [Cacak-Pietrzak, i wsp. 1999]. Wysiew odmian przewódkowych w ter-
minie pó	nojesiennym zapewnia wy�szy plon ziarna ni� w terminie wiosennym o ok. 
37% [Ozturk i wsp., 2006].  

Niektóre spo�ród wpisanych na list� odmiany pszenicy jarej s� formami przewód-
kowymi, jakie hodowcy zalecaj� wysiewa� pó	n� jesieni� lub wiosn�, zwłaszcza  
w rejonach charakteryzuj�cych si� łagodnym przebiegiem zimy.  

MATERIAŁ I METODY BADA�

W do�wiadczeniu łanowym przeprowadzonym w gospodarstwie rolnym „Arenda”  
w Charbielinie k. Głuchołaz w sezonie 2003–2004 porównywano reakcj� czterech od-
mian pszenicy przewódkowej: Griwa, Napola, Jasna, Hezja na termin siewu. Siew prze-
prowadzono: 29 pa	dziernika 2003, 24 listopada 2003 i 3 kwietnia 2004 roku. W opar-
ciu o uzyskane wyniki w sezonie 2004–2005, w do�wiadczeniu łanowym badano reak-
cj� pi�ciu odmian pszenicy: Triso, Koc 6802, Napola, Hezja, Hena wysianych w dwóch 
terminach: 15 listopada 2004 i 3 kwietnia 2005 roku. Ka�dy wariant powtórzono trzy-
krotnie. Zbiór ziarna przeprowadzono kombajnem zbo�owym wyposa�onym w system 
komputerowy rejestruj�cy areał, z jakiego zostało zebrane ziarno oraz wysoko�� plonu. 
Po zbiorze okre�lona została wilgotno�� ziarna (15%), któr� uwzgl�dniono przy okre-
�leniu wysoko�ci plonu. Spo�ród parametrów jako�ci ziarna zamieszczono wyniki doty-
cz�ce MTZ i masy ziarna w stanie zsypnym. 
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WYNIKI BADA�

Wyniki z pierwszego roku bada� wykazały, �e wysiewaj�c pszenic� pod koniec  
listopada, uzyskano 8,27 t ziarna z ha, to jest wi�cej o 0,33 t z ha ni� wówczas, gdy była 
wysiewana o miesi�c wcze�niej i o 0,81 t ziarna z ha, gdy wysiano j� wiosn� (rys. 1). 
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Rys. 1. Wpływ terminu siewu na plon ziarna w t z ha. �rednia z czterech odmian 
Fig. 1. The effect of sowing date on grain yield (t per ha). Average from four varieties 

Pszenica wysiana w terminie wiosennym miała udowodnione statystycznie wy�sze 
	d	bła, natomiast nie wykazano wpływu terminu siewu na pozostałe oznaczone cechy 
morfologiczne ro�lin (tab. 1). 

Tabela 1 
Table 1 

Długo�� 	d	bła, li�cia flagowego i kłosa 
Stem high, length of flag leafs and ears 

Termin siewu 
Sowing date 

Odmiana 
Varieties 

Długo�� 	d	bła 
Stem high  

(cm) 

Długo��
li�cia flagowego  
Flag leafs length 

(cm) 

Długo�� kłosa 
Ear length  

(cm) 

Jesie� – Autumn  83,2 15,9 7,8 
Wiosna – Spring  90,4 16,7 7,4 

NIR – LSD (
=0,05) 3,4 r.n. r.n. 
 Triso 81,6 13,9 7,0 
 Koc 6802 85,6 16,7 7,5 
 Napola 85,1 14,4 8,0 
 Hezja 86,6 16,1 7,8 
 Hena 95,0 20,3 7,6 

NIR – LSD (
=0,05) r.n. 2,0 r.n. 

termin siewu – sowing date

t z
 h

a 
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Pszenica jara korzystnie zareagowała na jesienny termin siewu i w porównaniu do 
badanych odmian wysianych wiosn� uzyskano wy�szy plon ziarna od 1,14 t z ha (od-
miana Hena) do 2,93 t z ha (odmiana Triso) (tab. 2). Wysiewaj�c pszenic� pó	n� jesie-
ni�, uzyskano �rednio o 33,6% wy�szy plon ni� w terminie kwietniowym. 

Najwy�szy �redni plon pszenicy jarej z obu terminów siewu okre�lono dla odmiany 
Koc 6802 (8,16 t z ha). Z pozostałych odmian uzyskano ni�szy plon od 0,12 (Hena) do 
0,64 (Hezja) t z ha. Jesienny termin siewu korzystnie wpłyn�ł na mas� 1000 ziaren, 
natomiast nie miał wpływu na mas� hektolitra. Odmiana Koc 6802 miała ziarniaki naj-
wi�ksze, o masie 1000 ziaren o 25–42% wy�szej ni� pozostałe odmiany.  

Tabela 2 
Table 2  

Plon i parametry jako�ciowe plonu 
Yield and grain quality 

Termin siewu 
Sowing date 

Odmiana 
Varieties 

Plon ziarna  
Grain yield 

(t � ha-1)

MTZ 
Weigth 1000 grain 

(g) 

Masa hektolitra
Specific weight

(kg � hl-1)
Jesie� – Autumn Triso 9,36 41,5 79 

 Koc 6802 9,26 52,4 77 
 Napola 9,01 43,4 78 
 Hezja 8,87 39,1 76 
 Hena 8,61 40,5 76 

Wiosna – Spring Triso 6,43 35,0 78 
 Koc 6802 7,06 52,3 76 
 Napola 6,59 40,1 79 
 Hezja 6,17 34,9 74 
 Hena 7,47 41,7 79 

NIR – LSD (
=0,05) r.n. r.n. r.n. 
�rednio – Mean 

Jesie� – Autumn  9,02 43,4 77 
Wiosna – Spring  6,75 40,8 77 

NIR – LSD (
=0,05) 0,38 r.n. r.n. 
 Triso 7,90 38,3 79 
 Koc 6802 8,16 52,4 77 
 Napola 7,80 41,8 78 
 Hezja 7,52 37,0 75 
 Hena 8,04 41,1 77 

NIR – LSD (
=0,05) r.n. 3,3 2 
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WNIOSKI 

1. Jesienny termin siewu ograniczał wzrost ro�lin (	d	bła były krótsze o 7,2 cm ni�
w terminie wiosennym), korzystnie wpłyn�ł na wydłu�enie kłosa o 0,4 cm oraz zwi�k-
szał mas� 1000 ziaren o 2,6 g.  

2. Wszystkie odmiany pozytywnie reagowały na jesienny termin siewu, a uzyskany 
plon był wy�szy od 1,14 (odmiana Hena) do 2,93 t·ha-1 (odmiana Triso) ni� w terminie 
wiosennym.  

3. Pszenica przewódkowa wysiana w terminie jesiennym, wiosn� wcze�niej rozpo-
czynała wegetacj�, lepiej okrywa gleb�, co mo�e korzystnie oddziaływa� na �rodowisko 
rolnicze. 
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THE EFFECT OF SOWING DATE OF FACULTATIVE WHEAT VARIETIES 
CULTIVATED ON SILT-LOAM SOIL ON YIELD AND PLANT MORPHOLOGY 

S u m m a r y  

In the years 2003–2005 carried out field experiments in which estimated the effect of sowing 
date facultative wheat varieties on plant morphology, yielding and grain quality. The investigation 
were performed in the Production Trade Service Company „Arenda” in Charbielin, south part of 
Opole Province. In the first year tested four facultative varieties: Griwa, Napola, Jasna, Hezja. In 
the second season varieties Triso, Koc 6802, Napola, Hezja, Hena. Facultative varieties was sown 
two times, late autumn and in the spring. 

Crop harvested by field combine equipped in GPS and computer system which measure the 
harvest area and grain yield. In autumn sowing all varieties increase yield by 1,14 t per ha (variety 
Hena) to 2,93 t per ha (variety Triso) compare to spring sowing. 

KEY WORDS: wheat, facultative varieties, sowing date, yield 

Recenzent: prof. dr hab. Teofil Mazur, Uniwersytet Warmi�sko-Mazurski w Olsztynie
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ANALIZA WŁA�CIWO�CI �U�LA WŁÓKNISTEGO  
POD K�TEM PRZYDATNO�CI DO REKULTYWACJI  

STARYCH ZBIORNIKÓW OSADÓW POFLOTACYJNYCH 
PRZEMYSŁU MIEDZIOWEGO1

ANALYSIS OF PROPERTIES THE COPPER SLAG FOR ITS  
USE TO RECLAMATION THE OLD TAILING POND  

OF COPPER MINING 

1Instytut Nauk o Glebie i Ochrony �rodowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 Institute of Soil Sciences and Environmental Protection, Wrocław University  
 of Environmental and Life Sciences 
2Instytut Hodowli Zwierz�t, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
 Institute of Animal Breeding, Wrocław University of Environmental and Life Sciences 
3KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wrocławiu  
 KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centre of Research and Development in Wrocław 

Badano mo�liwo�ci wykorzystania �u�la w rekultywacji zbiorników osadów poflotacyjnych. 
Sporz�dzono mieszaniny �u�la włóknistego i osadów poflotacyjnych. Analizowano wpływ do-
datku �u�la na wła�ciwo�ci otrzymanych mieszanin. Główny cel stanowiło zbadanie składu gra-
nulometrycznego, wła�ciwo�ci powietrzno-wodnych, pH, zasolenia, zawarto�ci makroskładników 
i koncentracji metali ci��kich (Cu, Pb, Zn). Dodatek �u�la włóknistego spowodował nieznaczn�
popraw� wła�ciwo�ci powietrzno-wodnych oraz wzrost zawarto�ci metali ci��kich.  

SŁOWA KLUCZOWE: �u�el włóknisty, osad poflotacyjny, rekultywacja 

Do cytowania – For citation: Kaszubkiewicz J., Marczyk M., Mizera A., 2007. Analiza wła�ciwo-
�ci �u�la włóknistego pod k�tem przydatno�ci do rekultywacji starych zbiorników osadów poflo-
tacyjnych przemysłu miedziowego. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol., XCI, Nr 560, 13–27. 
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WST�P

Zło�a rud miedzi wyst�puj�ce w monoklinie przedsudeckiej maj� ogromne znacze-
nie gospodarcze dla Polski. Jednak ich eksploatacja jest przyczyn� problemów o cha-
rakterze technicznym, technologicznym oraz zwi�zanych z ochron� �rodowiska [Bogda 
i wsp., 1972]. Wydobycie i przetwórstwo rud miedzi wi��e si� z powstawaniem du�ych 
ilo�ci odpadów kopalnianych, poflotacyjnych i hutniczych, a tak�e konieczno�ci� od-
powiedniego ich zagospodarowania [Lewi�ski i wsp., 1997; Przeniosło i wsp., 2006]. 
Wyczerpywanie si� naturalnych zasobów oraz wysokie koszty ich eksploatacji skłaniaj�
do podejmowania prób gospodarczego wykorzystania tego rodzaju odpadów [Lim, Chu, 
2006; Przeniosło i wsp., 2006; Sobczy�ski, 1999]. Prowadzone badania dotycz�
w szczególno�ci ró�nych sposobów zagospodarowania �u�li pomiedziowych [Lim, 
Chu, 2006; Moura i wsp. 2007; Zain i wsp., 2004], na przykład wykorzystania ich  
w rekultywacji powierzchni ziemi [Lim, Chu, 2006]. Analizowane s� tak�e mo�liwo�ci 
wykorzystania ró�nych substancji odpadowych w rekultywacji zbiorników osadów 
poflotacyjnych przemysłu miedziowego [Chodak i wsp., 2005, Kaszubkiewicz, Kawałko, 
2006]. 

Celem pracy było okre�lenie wpływu dodatku �u�la włóknistego na wła�ciwo�ci  
fizyczne, fizczno-chemiczne oraz chemiczne osadów poflotacyjnych z uwzgl�dnieniem 
potencjalnego ich wpływu na �rodowisko przyrodnicze. 

METODYKA BADA�

W badaniach wykorzystano próbki �u�la włóknistego oraz osadów poflotacyjnych. 
�u�el włóknisty pochodził z huty miedzi „Głogów” nale��cej do KGHM Polska Mied	
S.A. Próbki osadu poflotacyjnego pobrano z nieczynnego zbiornika „Wartowice” zloka-
lizowanego w gminie Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki, województwo dolno-
�l�skie.  

Cykl do�wiadcze� przeprowadzono w laboratorium. Wykonano mieszaniny osadu 
poflotacyjnego oraz �u�la włóknistego w proporcjach: 90% do 10%; 80% do 20%, 70% 
do 30% oraz 60% do 40%. Proporcje mieszanin wyznaczono dla stanu powietrznie 
suchego. Nast�pnie w oparciu o wilgotno�� wagow� �u�la włóknistego i osadu poflota-
cyjnego obu składników przeliczono na mas� komponentów w stanie naturalnego uwil-
gotnienia. Mieszanie wykonano r�cznie w plastikowych pojemnikach o obj�to�ci 5 dm3

poprzez wielokrotne przewracanie zawarto�ci łopatk�. Po uzyskaniu jednorodnej mie-
szaniny ubijano j� lekko przez uderzanie dnem pojemnika o podło�e, a nast�pnie po-
jemniki szczelnie zamkni�to i pozostawiono na okres 10 dni. 

Po tym czasie materiał z poszczególnych pojemników nakładano do cylinderków 
Kopeckiego, ubijaj�c tak, aby w ka�dym cylinderku zmie�ciło si� ok. 125 g suchego 
materiału. Cylinderki wykorzystano do oznaczania wła�ciwo�ci wodno-powietrznych. 
Pozostałe analizy wykonywano dla próbek pobranych z pozostałego w pojemnikach 
materiału. Zakres analiz laboratoryjnych obejmował w szczególno�ci: 
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a) skład granulometryczny – metod� areometryczno-sitow�, zgodnie z PN-R-04033 
(1998), 

b) wła�ciwo�ci fizyczne: 
• g�sto�� wła�ciw� fazy stałej – metod� piknometrycz�, zgodnie z PN-ISO 11508 

(2001), 
• przepuszczalno�� wodn� w strefie nasyconej – metod� de Witta,  
• retencj� wodn� gleb w zakresie pF 0–4,2 z u�yciem bloków piaskowych i pia-

skowo-kaolinowych  oraz aparatów Richardsa, 
c) wła�ciwo�ci fizyczno-chemiczne:

• odczyn gleby: pH H2Odest i 1 M KCl – metod� potencjometryczn�,
• zasolenie – metod� konduktometryczn�, zgodnie z norm� PN-ISO 11265 (1997) 
• skład kompleksu sorpcyjnego – metod� Pallmana,  
• zawarto�� kationów Ca2+, Mg2+, K+ i Na+ w wyci�gach wodnych;  

d) wła�ciwo�ci chemiczne: 
• zawarto�� w�glanu wapnia – metod� obj�to�ciow� Scheiblera, 
• zawarto�� przyswajalnych form fosforu i potasu metod� Egnera-Riehma oraz 

magnezu metod� Schachtschabela, 
• zawarto�� metali ci��kich: Cu, Zn (AAS), Pb (ICP) – form całkowitych po mine-

ralizacji w HClO4 oraz form rozpuszczalnych w H2Odest.
Ka�d� analiz� wykonano dla osadu poflotacyjnego oraz dla ka�dego z wariantów 

mieszanin. Dodatkowo oznaczono wybrane parametry dla �u�la włóknistego, z uwagi 
na odmienno�� tego rodzaju materiału w porównaniu do osadu poflotacyjnego. Posta-
nowiono oznaczy� nast�puj�ce wła�ciwo�ci �u�la włóknistego: skład granulometryczny, 
g�sto�� wła�ciw� fazy stałej, zawarto�� przyswajalnych form makroskładników, zawar-
to�� metali ci��kich.  

WYNIKI 

Dodatek �u�la włóknistego do osadu poflotacyjnego spowodował zmian� składu 
granulometrycznego mieszaniny. Osad poflotacyjny został zakwalifikowany jako ił 
wła�ciwy, natomiast �u�el jako piasek gliniasty lekki pylasty. Istotna zmiana składu 
granulometrycznego nast�piła w mieszaninie �u�la włóknistego i osadu poflotacyjnego 
w proporcjach: 20% do 80%, 30% do 70%, 40% do 60%. Mieszaniny te wykazały skład 
granulometryczny gliny ci��kiej (tab. 1, rys. 1). Pod wzgl�dem kategorii agronomicznej 
�u�el włóknisty zaliczono do utworów lekkich, a mieszaniny uzyskane we wszystkich 
wariantach do�wiadczenia – do utworów ci��kich. 

Stwierdzono, i� w miar� wzrostu procentowego udziału �u�la włóknistego w sto-
sunku do osadu poflotacyjnego nast�pił wzrost g�sto�ci fazy stałej mieszaniny. �rednia 
g�sto�� osadu poflotacyjnego wyniosła 2,70 g·cm-3, co jest typowe dla utworów tego 
rodzaju [Bogda, Chodak 1995; Chodak i wsp., 2005; Kaszubkiewicz, Kawałko, 2006]. 
�u�el włóknisty charakteryzował si� �redni� g�sto�ci� wła�ciw� 3,16 g·cm-3 (rys. 2). 
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Dodatek �u�la włóknistego spowodował nieznaczny wzrost przepuszczalno�ci mie-
szanin. Zgodnie z klasyfikacj� FAO [2006] ka�dy z wariantów do�wiadczenia zakwali-
fikowano do utworów o �rednio małej przepuszczalno�ci.

Tabela 1 
Table 1 

Skład granulometryczny dla poszczególnych wariantów mieszanin, osadu poflotacyjnego  
oraz �u�la włóknistego 

Granulometric composition at the individual variants of mixtures, flotation sediments  
and cooper slag 
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Rys. 1. Udziału frakcji glebowych w poszczególnych wariantach mieszanin, w osadzie poflota-

cyjnym oraz �u�lu włóknistego 
Fig. 1. The partition of granulometric fractions in the individual variants of mixtures, flotation 

sediments and cooper slag 
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Fig. 2. Specific density of mixtures of flotation sediment and cooper slag 
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Rys. 3. Warto�� współczynnika K10 (cm�s-1) poszczególnych wariantów do�wiadczenia 
Fig. 3. Water permeability coefficient K10 at the individual variants of experiment 

Osad poflotacyjny charakteryzował si� bardzo wysok� warto�ci� polowej pojemno-
�ci wodnej (pF 2,0). Zastosowanie �u�la włóknistego spowodowało obni�enie warto�ci 
tego parametru (rys. 4, rys. 5). Stwierdzono równie� zmniejszenie ilo�ci wody dost�pnej 
dla ro�lin (pF 2,0–4,2) oraz ilo�ci wody produkcyjnej (pH 2,0–3,7). Osady poflotacyjne 
charakteryzowały si� słabym tempem podsi�ku kapilarnego [Chodak i wsp., 2005]. 
Dodatek �u�la spowodował nieznaczn� popraw� warunków powietrzno-wodnych. Na-
le�y jednak podkre�li�, �e warunki terenowe, w jakich zlokalizowane s� zbiorniki osa-
dów poflotacyjnych, mog� znacznie pogorszy� zdolno�ci retencyjne gruntu. Jest to 
zwi�zane z wyst�puj�cymi na obszarze składowisk silnymi wiatrami, które zwi�kszaj�
parowanie oraz brakiem zacienienia [Chodak i wsp., 2005]. 

w
sp

ół
cz

yn
ni

k 
K

10
 (c

m
 · 

s-1
)



Analiza wła�ciwo�ci �u�la włóknistego … 19

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

osad pof lotacyjny

mieszanina 90:10

mieszanina 80:20

mieszanina 70:30

mieszanina 60:40

Rys. 4. Wilgotno�� (%) przy okre�lonej sile ss�cej poszczególnych wariantów do�wiadczenia 
Fig. 4. Water retention curves at the individual variants of experiment 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00 Polowa pojemno�� wodna

Ilo�� wody dost�pnej dla ro�lin

Woda produkcyjna

osad
poflotacyjny 

mieszanina 
90:10 

mieszanina 
80:20 

mieszanina 
70:30 

mieszanina 
60:40 

wariant do�wiadczenia 
Rys. 5. Polowa pojemno�� wodna, ilo�� wody dost�pnej dla ro�lin, zawarto�� wody produkcyjnej 

(%) w poszczególnych wariantach do�wiadczenia 
Fig. 5. Field capacity, water available for plants and effective water retention at the individual 

variants of experiment 

po
te

nc
ja

ł m
ac

ie
rz

ys
ty

 p
F 

wilgotno�� (%) 

w
ilg

ot
no
��

 (%
) 



Jarosław Kaszubkiewicz i wsp. 20

Badane próbki mieszanin osadów poflotacyjnych oraz �u�la włóknistego charakte-
ryzowały si� odczynem alkalicznym (pH w H2Odest 8,0–8,2; pH w 1 M KCl 7,7–8,0) 
(rys. 6). Stwierdzono, �e dodatek �u�la włóknistego do osadów poflotacyjnych powo-
dował nieznaczne podwy�szenie ich warto�ci pH. Stosowany w do�wiadczeniu osad 
poflotacyjny wykazał znaczn� zawarto�ci w�glanów (56,30%) (rys. 7). W miar� zwi�k-
szania proporcji �u�la włóknistego w stosunku do osadu poflotacyjnego stwierdzono 
spadek zawarto�ci w�glanów.  
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Rys. 6. Warto�� pH poszczególnych wariantów do�wiadczenia 
Fig. 6. The values of pH at the individual variants of experiment 

Zró�nicowanie odczynu oraz zawarto�ci w�glanów w poszczególnych wariantach 
mieszanin było zwi�zane z odmiennym składem mineralnym osadów poflotacyjnych  
i �u�la włóknistego. Osady poflotacyjne składaj� si� z minerałów bogatych w kationy 
zasadowe [Bogda, Chodak, 1995]. �u�le pomiedziowe charakteryzuj� si� natomiast 
znaczn� ilo�ci� minerałów zawieraj�cych �elazo [Lim, Chu, 2006; Moura i wsp., 2007; 
Zain i wsp., 2004]. 

Jednocze�nie ze wzrostem zawarto�ci �u�la włóknistego w mieszaninie stwierdzono 
spadek zasolenia. Nale�y jednak zaznaczy�, �e zasolenie osadu poflotacyjnego stoso-
wanego w do�wiadczeniu było niskie w porównaniu do wyników prowadzonych wcze-
�niej bada�. Przyczyn� tego mogło by� cz��ciowe odsolenie gruntu przez opady atmo-
sferyczne. Zasolenie osadów poflotacyjnych jest jednak parametrem charakteryzuj�cym 
si� du�� zmienno�ci� przestrzenn� i na obszarze składowiska mo�na spodziewa� si�
rejonów, w których b�dzie on czynnikiem ograniczaj�cym wzrost ro�lin [Kaszubkie-
wicz, Kawałko, 2006; Chodak i wsp., 2005]. 
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Rys. 7. Zawarto�� w�glanów wapnia (%) w poszczególnych wariantach do�wiadczenia 
Fig. 7. Calcium carbonate content at the individual variants of experiment 
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Rys. 8. Zasolenie (S�cm-1) w poszczególnych wariantach do�wiadczenia 
Fig. 8. Salinity at the individual experimental variants 
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Analiza składu kompleksu sorpcyjnego wykazała, �e zawarto�� kationów wapnia  
i sodu kształtowała si� na zbli�onym poziomie w ka�dym z wariantów do�wiadczenia 
(rys. 9a,b). 
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Rys. 9a,b. Zawarto�� kationów wapnia i magnezu (a) oraz potasu i sodu (b) w kompleksie sorp-

cyjnym w poszczególnych wariantach do�wiadczenia 
Fig. 9a,b. Content of calcium and magnesium (a) and potassium and sodium (b) cations in the 

sorption complex at the individual experimental variants 
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W miar� wzrostu udziału �u�la włóknistego w mieszaninie zaobserwowano spadek 
zawarto�ci kationów magnezu i potasu. Dodatek �u�la włóknistego spowodował wzrost 
st��enia sodu w wyci�gach wodnych oraz z reguły spadek st��e� pozostałych kationów 
(rys. 10). Zró�nicowanie składu kompleksu sorpcyjnego i wyci�gów wodnych poszcze-
gólnych wariantów do�wiadczenia wynika z odmiennego składu mineralnego kompo-
nentów mieszanin [Bogda, 1995; Lim, Chu, 2006; Moura i wsp., 2007; Zain i wsp., 
2004]. Stwierdzono niewielki spadek pojemno�ci kompleksu sorpcyjnego jednocze�nie 
ze wzrostem udziału �u�la w mieszaninie.  
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Rys. 10. Zawarto�� kationów (mg�l-1) w wyci�gach wodnych poszczególnych wariantów  
do�wiadczenia 

Fig. 10. Cations content in the water solutions at the individual variants of experiment 

�u�el włóknisty charakteryzował si� wg klasyfikacji Instytutu Uprawy, Nawo�enia  
i Gleboznawstwa [Obojski, Str�czy�ski, 1995] nisk� zawarto�ci� przyswajalnych form 
fosforu, bardzo nisk� zawarto�ci� magnezu oraz bardzo wysok� zawarto�ci� potasu. 
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Rys. 11. Zawarto�� makroskładników (mg�100 g-1) w poszczególnych wariantach mieszanin,  

w osadzie poflotacyjnym oraz �u�lu włóknistym 
Fig. 11. Macronutrients content at the individual variants of experiment 

Zawarto�� poszczególnych makroskładników w ka�dym z wariantów do�wiadczenia 
kształtowała si� na tym samym poziomie. Najwi�kszy problem stanowił niedobór fosforu. 
Niska zawarto�� tego pierwiastka mo�e negatywnie oddziaływa� na warunki wegeta-
cyjne ro�lin [Kaszubkiewicz, Kawałko, 2006]. 

Całkowita zawarto�� badanych metali ci��kich w osadzie poflotacyjnym wynosiła 
Zn: 45,3 mg·kg-1, Pb: 91,5 mg·kg-1, Cu: 2424,3 mg·kg-1 (rys. 12). W przypadku miedzi 
stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm dla gruntów kategorii B. 
Przekroczona jest równie� zawarto�� miedzi dopuszczalna dla gruntów kategorii C. 
(Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 wrze�nia 2002 r.). Uzyskane wyniki 
były zgodne z innymi do�wiadczeniami [Szopka, 2003; Kaszubkiewicz, Kawałko, 
2006; Chodak i wsp., 2005]. W próbkach �u�la włóknistego stwierdzono znacznie wy�-
sze zawarto�ci metali ci��kich (Zn: 6662,5 mg·kg-1, Pb: 15195 mg·kg-1, Cu: 10710 
mg·kg-1). Zawarto�� ka�dego z oznaczanych metali istotnie przekroczyła dopuszczalne 
normy zarówno dla gruntów kategorii gruntów, jak równie� dla kategorii C (Rozporz�-
dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 wrze�nia 2002 r.). Bardzo wysokie zawarto�ci 
cynku, miedzi i ołowiu w �u�lach pomiedziowych potwierdziły prowadzone wcze�niej 
badania [Lim, Chu, 2006]. Stwierdzono, �e wzrost całkowitej zawarto�ci metali ci��-
kich jest proporcjonalny do procentowego udziału �u�la w poszczególnych wariantach 
do�wiadczenia (rys. 12). 

Zawarto�� form rozpuszczalnych w wodzie destylowanej cynku i ołowiu zwi�kszyła 
si� nieznacznie w miar� wzrostu zawarto�ci �u�la włóknistego w próbce. Stwierdzono, 
�e dodatek �u�la włóknistego nie wpłyn�ł na wzrost zawarto�ci miedzi w wodzie desty-
lowanej (rys. 13). Jednak inne do�wiadczenia wskazuj�, �e rozpuszczalno�� metali 
ci��kich zale�y od odczynu roztworu glebowego. Przy niskich warto�ciach pH stwier-
dzono znaczne zawarto�ci w roztworze cynku, miedzi i ołowiu. [Lim, Chu, 2006]. 
Mo�na przypuszcza�, �e ilo�� metali ci��kich uwolniona do roztworu wodnego  
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w warunkach naturalnych mo�e by� znacznie wy�sza, z uwagi na wyst�puj�cy cz�sto 
kwa�ny odczyn wód opadowych województwa dolno�l�skiego (IO�).
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Rys. 12. Całkowita zawarto�� metali ci��kich (mg�kg-1) w poszczególnych wariantach mieszanin, 
w osadzie poflotacyjnym oraz w �u�lu włóknistym 

Fig. 12.  Total content of heavy metals at the individual variants of mixtures, flotation sediment 
and cooper slag 
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Fig. 13. Content of heavy metals soluble forms  at the individual variants of experiment, flota-
tion sediment and cooper slag 
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WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych do�wiadcze� sformułowano nast�puj�ce wnioski 
dotycz�ce mo�liwo�ci zastosowania dodatku �u�la włóknistego w rekultywacji osadów 
poflotacyjnych pochodz�cych ze składowiska „Wartowice”: 

1. Dodatek �u�la włóknistego do osadów poflotacyjnych spowodował zmian� skła-
du granulometrycznego mieszanin. Warianty do�wiadczenia o zawarto�ci �u�la włókni-
stego powy�ej 20% zakwalifikowano jako glin� ci��k�.

2. Jednocze�nie ze wzrostem udziału �u�la włóknistego w mieszaninie stwierdzono 
nieznaczn� popraw� warunków powietrzno-wodnych. 

3.  Dodatek �u�la włóknistego nie spowodował istotnych zmian takich parametrów, 
jak: odczyn, zasolenie, zawarto�� w�glanów oraz skład kompleksu sorpcyjnego. 

4.  Zastosowanie �u�la włóknistego w rekultywacji osadów poflotacyjnych nie 
wpłynie istotnie na zawarto�� przyswajalnych form fosforu, magnezu i potasu. 

5. Bardzo wysoka całkowita zawarto�� miedzi, cynku i ołowiu wyklucza 
mo�liwo�� zastosowania �u�la włóknistego w rekultywacji osadów poflotacyjnych. 
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ANALYSIS OF PROPERTIES THE COPPER SLAG FOR ITS USE  
TO RECLAMATION THE OLD TAILING POND OF COPPER MINING 

S u m m a r y  

Assessment of use of copper slag for tailing pond reclamation was examined. This material 
was mixed with flotation sediments. The influence of copper slag on the properties of obtained 
mixtures was analyzed. The main examined objectives were: granulometric composition (texture), 
water and air capacity, pH, salinity, content of macronutrients and heavy metals (Cu, Pb, Zn) 
concentration. Only insignificant correction of water and air properties and also increase of heavy 
metals content in the examined mixtures were contributed by copper slag addition. 

KEY WORDS: copper slag, flotation sediment, reclamation 
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Na terenie gminy Jelcz-Laskowice, na glebach kompleksu �ytniego, przy standardowych wa-
runkach uprawy odmiana Finezja odznaczała si� wy�szym plonowaniem w porównaniu do pozosta-
łych odmian. W warunkach intensywnego wariantu uprawy, w tym mikroregionie, mo�na rekomen-
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WST�P

Obecnie zarówno w krajach Europy Zachodniej, jak równie� w Polsce zbo�a domi-
nuj� w strukturze zasiewów i zajmuj� w ró�nych regionach kraju nawet do 70–80% 
powierzchni uprawnej [Krzymuski, 1998; Budzy�ski i Szempli�ski, 1999]. W wielu 
przypadkach, a szczególnie na terenie południowo-zachodniej Polski pszenica jest wy-
siewana na glebach l�ejszych. Wyniki bada� z obszaru Niemiec wskazuj�, �e plony 
pszenicy na glebach lekkich w warunkach dobrej kultury mog� by� opłacalne, a stoso-
wanie uprawy uproszczonej nie powoduje znacznych ich spadków [Ellmer i wsp., 2000; 
Mittler, 2000]. Istotne ograniczenie w latach dziewi��dziesi�tych dawek NPK wpłyn�ło 
na wyra	ny spadek plonów [Ku�, Krasowicz, 1996]. Spo�ród ro�lin zbo�owych pszeni-
ca odznacza si� najwi�kszymi wymaganiami glebowymi i nawozowymi. Podstawowy-
mi czynnikami decyduj�cymi o wysoko�ci i stabilno�ci plonowania pszenicy ozimej s�:
agrotechnika uwzgl�dniaj�ca dobór stanowiska, optymalne nawo�enie azotowe, dobór 
odpowiedniej odmiany dostosowanej do lokalnych warunków �rodowiska i odpowied-
nia ochrona chemiczna przeciwko szkodnikom i chorobom ro�lin [Ja�czak i wsp., 
2005]. Wieloletnie badania wykazały, �e odmiany polskie ró�ni� si� znacznie pod 
wzgl�dem reakcji na nawo�enie azotowe [Stankowski i wsp., 2004; Podolska, 2002]. 
Podział i termin stosowania poszczególnych dawek azotu mo�e w znacznym stopniu 
wpłyn�� na plony i jako�� ziarna pszenicy ozimej [Peschke i Mollenhauer, 1998; Blan-
kenau i wsp., 2002]. Wzrastaj�cy areał uprawy pszenicy sprawia, �e obecnie poszukuje 
si� odmian odznaczaj�cych si� stabilnym plonem w zró�nicowanych warunkach �rodo-
wiskowych. Jednak stabilno�� w znaczeniu biologicznym, czyli utrzymanie si� danej 
cechy na stałym poziomie niezale�nie od warunków �rodowiska, nie jest zjawiskiem 
korzystnym dla uprawy. Korzystna jest stabilno�� w sensie rolniczym, przy której mo-
�emy oczekiwa� wzrostu plonu wraz z popraw� warunków �rodowiskowych dzi�ki 
stosowaniu okre�lonych zabiegów agrotechnicznych. Wybór takich odmian utrudnia 
wyst�powanie interakcji genotypów ze �rodowiskiem, poniewa� �rednie plony odmian 
mog� si� znacznie zmienia� w zale�no�ci od miejscowo�ci i roku bada�. Interakcja 
genotypowo-�rodowiskowa oznacza niejednakow� reakcj� odmian na zmieniaj�ce si�
warunki �rodowiskowe w latach i miejscowo�ciach. W zmiennych warunkach przyrod-
niczych Polski wariancja efektów interakcji �rodowiskowej typu miejscowo�ci x lata 
ma najwi�kszy udział w zmienno�ci plonu nowych odmian pszenicy ozimej [M�dry  
i wsp., 2006]. W obr�bie gminy znaczne ró�nice pod wzgl�dem podstawowych cech 
fizycznych gleby, jak równie� składu granulometrycznego na obszarze działania ró�-
nych gospodarstw rolniczych mog� tak�e przyczyni� si� do du�ej zmienno�ci plonowa-
nia zbó�. W ocenie interakcji genotypowo-�rodowiskowej wyró�nia si� dwa rodzaje 
stabilno�ci: statyczny i dynamiczny. Odmiana stabilna dynamicznie w ka�dym ze �ro-
dowisk daje plon ró�ni�cy si� od �redniego plonu o stał� wielko��. Odmiana taka nie 
wykazuje wi�c interakcji genotypowo-�rodowiskowej. Natomiast genotyp stabilny 
statycznie odznacza si� stał� wysoko�ci� plonu we wszystkich �rodowiskach [Yan, 
Kang, 2003; Jankowski i wsp., 2006].  

Celem pracy było okre�lenie zmienno�ci plonowania wybranych odmian pszenicy 
ozimej w warunkach standardowej i intensywnej uprawy na glebach kompleksu �ytniego 
dobrego na terenie gminy Jelcz-Laskowice. Do tego celu zastosowano model wielo-
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zmiennej analizy wariancji (MANOVA) dla serii do�wiadcze� przy uwzgl�dnieniu 
składników interakcji G x E przedstawiony w pracy Cali�skiego i wsp. [1987]. 

MATERIAŁ I METODY BADA�

Do analizy wykorzystano wyniki z 4-letnich do�wiadcze� prowadzonych w latach 
2002–2005 w ramach Porejestrowego Do�wiadczalnictwa Odmianowego (PDO)  
w Rolniczym Zakładzie Do�wiadczalnym Instytutu Uprawy Nawo�enia i Gleboznaw-
stwa w Jelczu-Laskowicach. Do�wiadczenia zakładano na glebie kompleksu �ytniego 
dobrego (piasek gliniasty mocno zalegaj�cy na glinie lekkiej). W ramach PDO corocz-
nie zakładane s� do�wiadczenia odmianowe na dwóch poziomach agrotechniki, metod�
pasów prostopadłych w dwóch powtórzeniach. Poniewa� co roku zmienia si� dobór 
odmian, w tej pracy wybrano do analizy 7 odmian wyst�puj�cych w ka�dym z czterech 
lat bada�. Były to odmiany: Zyta, Sukces, Soraja, Finezja, Tonacja, Mewa, Kobra. Po-
ziom intensywny agrotechniki ró�nił si� od standardowego wy�szym o 40 kg/ha nawo-
�eniem azotem, stosowaniem antywylegacza oraz dolistnym dokarmianiem ro�lin pre-
paratem wieloskładnikowym. Ponadto, na poziomie standardowym nie stosowano 
ochrony chemicznej przed chorobami grzybowymi, natomiast pozostałe zabiegi agro-
techniczne i dawki nawozów były takie same. Wytypowane odmiany badano, rozpatru-
j�c osobno wariant intensywny i standardowy. Przebieg pogody w analizowanym wielo-
leciu był zró�nicowany. W latach 2003 i 2004 wyst�piły znaczne niedobory opadów  
w okresie wegetacji pszenicy. Natomiast w latach 2002 i 2005, pomimo ni�szych opa-
dów od �redniej wielolecia, zadowalaj�ce opady w fazach krytycznych rozwoju ro�lin 
przyczyniły si� do wy�szych plonów.  

Dla oceny zmienno�ci plonowania analizowanych odmian pszenicy ozimej wyko-
rzystano metod� zaproponowan� w pracy Cali�skiego i wsp. [1987]. Obliczenia prze-
prowadzono programem Sergen 4. Ocen� efektów głównych dla poszczególnych od-
mian wykonano poprzez porównanie ze wzorcem – �redni� arytmetyczn� ogóln� plo-
nów pszenicy z lat 2002–2005. 

WYNIKI BADA� I DYSKUSJA 

W ka�dym roku bada�, w wyniku przeprowadzonej analizy wariancji, stwierdzono 
istotne zró�nicowanie plonów odmian pszenicy w obydwu wariantach uprawy. Plono-
wanie odmian pszenicy w wariancie standardowym charakteryzowało si� znaczn�
zmienno�ci� (tab. 1). Odmiana Finezja wykazała istotnie najwy�sze plony w porówna-
niu do pozostałych obiektów, natomiast dla odmian Kobra i Sukces stwierdzono istotne 
ujemne efekty główne i plonowały one ni�ej. Dla pozostałych odmian nie odnotowano 
efektów istotnych, plonowały one na poziomie �redniej. Nieistotna interakcja lat z od-
mianami wskazuje, �e pomimo zmiennych warunków atmosferycznych w analizowa-
nym czteroleciu plony odmian nie wykazywały znacznej zmienno�ci. 

Przy intensywnym poziomie agrotechniki wysokim dodatnim efektem głównym 
wykazała si� odmiana Mewa (tab. 2). Oznacza to, �e plonowała w badanym czteroleciu 
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istotnie wy�ej w porównaniu do �redniej ogólnej wszystkich obiektów. Znacznie ni�-
szymi plonami charakteryzował si� Sukces. Pozostałe genotypy nie wykazywały istot-
nych odchyle� plonów od �redniej. Wszystkie badane odmiany odznaczały si� nieistot-
n� interakcj� z latami, jednak zmiany �rodowiska zwi�zane z warunkami klimatycznymi 
wpłyn�ły nieco na wi�ksz� zmienno�� plonowania u odmian Mewa i Kobra (tab. 3). 

Tabela 1 
Table 1 

Testowanie poszczególnych odmian i ich interakcji z latami– wariant standardowy 
Testing of cultivars and interaction with year – standard cultivation variant 

Odmiany 
Cultivars 

�rednia  
z lat 2002–2005 

Mean 2002–2005 
(dt ha-1)

Ocena efektu 
głównego 

Estimate of main 
effect 

Statystyka F  
dla efektu głównego 
F-stat of main effect 

Statystyka F  
dla interakcji 

F-stat  
for interaction 

Zyta 49,14 –0,827 0,13 1,29 
Sukces 47,13 –2,835 5,86* 0,41 
Soraja 53,30 3,329 1,64 1,67 
Finezja 53,44 3,469 8,02* 0,37 
Tonacja 49,60 –0,366 0,18 0,18 
Mewa 50,61 0,639 0,12 0,85 
Kobra 46,56 –3,410 6,31* 0,45 

*  istotne na poziomie p=0,05 
*  significant at p=0,05 

Tabela 2 
Table 2 

Testowanie poszczególnych odmian i ich interakcji z latami – wariant intensywny 
Testing of cultivars and interaction with year – intensive cultivation variant 

Odmiany 
Cultivars 

�rednia  
z lat 2002–2005 

Mean 2002–2005 
(dt ha-1)

Ocena efektu 
głównego 

Estimate of main 
effect 

Statystyka F dla 
efektu głównego 

F-stat of main effect 

Statystyka F dla 
interakcji 

F-stat  
for interaction 

Zyta 57,63 0,230 0,13 0,41 
Sukces 55,43 –1,964 2,30* 0,41 
Soraja 58,58 1,185 1,89 0,18 
Finezja 58,50 1,101 0,68 0,44 
Tonacja 55,57 –1,827 0,96 0,86 
Mewa 60,86 3,468 2,21* 1,34 
Kobra 55,20 –2,193 0,96 1,23 

* istotne na poziomie p=0,05 
* significant at p=0,05 
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Tabela 3 
Table 3 

Testowanie ró�nic plonów wariantu intensywnego i standardowego i ich interakcji z latami 
Testing of yield differences in intensive and standard cultivation variant and with  

years interaction  

Odmiany 
Cultivars 

Ocena efektu głównego 
Estimate of main effect 

Statystyka F dla 
efektu głównego 

F-stat of main effect 

Statystyka F dla 
interakcji 

F-stat for interaction 
Zyta 8,49 5,94* 1,28 

Sukces 8,30 4,06* 1,79 
Soraja 5,28 8,95* 0,33 
Finezja 5,06 142,56* 0,03 
Tonacja 5,97 1,97 1,91* 
Mewa 10,26 6,22* 1,79 
Kobra 8,65 5,08* 1,56 

*  istotne na poziomie p=0,05 
* significant at p=0,05 

Testowanie ró�nic w plonowaniu pomi�dzy dwoma poziomami agrotechniki wyka-
zuje istotnie wy�sze plonowanie wszystkich odmian w wariancie intensywnym z wyj�t-
kiem odmiany Tonacja. Odmiana ta plonuje podobnie mimo wy�szego nawo�enia  
i stosowania ochrony chemicznej. Poniewa� genotyp ten wykazywał si� ujemnym od-
chyleniem od �redniej ogólnej, nie powinien by� rekomendowany do uprawy na gle-
bach kompleksu �ytniego dobrego i bardzo dobrego. 

Uzyskane wyniki wskazuj�, �e na glebach kompleksu �ytniego w przeci�tnych wa-
runkach produkcji nale�y zaleca� do uprawy odmian� Finezja. W wariancie intensyw-
nym istotnie wy�szymi plonami wyró�niała si� odmiana Mewa.  

Wyniki bada� Porejestrowego Do�wiadczalnictwa Odmianowego (PDO) na terenie 
Dolnego �l�ska w latach 2001-2003 wykazały, �e odmiana Kobra odznaczała si� istot-
nie wy�szymi plonami w porównaniu do pozostałych genotypów [Weber, Zalewski, 
2005; 2006]. Reakcja poszczególnych odmian mo�e jednak wykaza� znaczne ró�nice  
w zale�no�ci od miejscowo�ci ze wzgl�du na interakcj� genotypowo-�rodowiskow�.
Optymalizacja wyboru najlepszych odmian na podstawie wyników do�wiadcze�
z wi�kszego obszaru stanowi makrorejonizacj�. �wiadcz� o tym zró�nicowane wyniki 
bada� PDO w ró�nych rejonach uprawy pszenicy ozimej [Kulig i wsp., 2001; Weber, 
Zalewski, 2006]. Niektóre punkty do�wiadczalne (miejscowo�ci) mog� jednak odzna-
cza� si� znacznie zró�nicowanym plonowaniem odmian w porównaniu do wyników  
w makroregionie. Cytowane wyniki bada� z obszaru Dolnego �l�ska odnosz� si� do 
bardzo zró�nicowanych warunków glebowo-klimatycznych [Weber, Zalewski, 2005, 
2006]. Odmiany pszenicy ozimej na glebach nale��cych do kompleksów pszennych 
wykazuj�, przy niedoborach opadów, wy�sze plony w porównaniu do wyników uzy-
skanych na glebach l�ejszych. Głównym powodem tych ró�nic jest deficyt wody  
w okresie wegetacji pszenicy na glebach lekkich, które w wyniku mniejszej pojemno�ci
wodnej nie s� w stanie sprosta� znacznym wymaganiom niektórych odmian pszenicy 
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[Mittler, 2000]. Badania pszenicy ozimej w ró�nych �rodowiskach wykazały szczególny 
wpływ zró�nicowanych opadów deszczu na ujawnianie si� zmienno�ci plonowania 
[Dymitruk i wsp., 2001]. Stwierdzono jednak, �e odmiany pszenicy bardziej tolerancyj-
ne na stres wodny w krytycznych fazach rozwoju odznaczaj� si� istotnie wy�szym plo-
nem w porównaniu do innych genotypów [Gupta i wsp., 2001]. Dlatego przy znacznym 
zró�nicowaniu kompleksów przydatno�ci rolniczej gleb w makrorejonizacji nle�y rejon 
ten podzieli� na podregiony reprezentowane przez miejscowo�ci o mniejszej zmienno-
�ci gleb. Wytworzona w ten sposób mikrorejonizacja przyczyni si� do lepszego wyboru 
odmian pszenicy, najbardziej przydatnych do uprawy na obszarze okre�lonej gminy. 

WNIOSKI

1. Do uprawy na terenie gminy Jelcz-Laskowice, na glebach kompleksu �ytniego, 
przy standardowych warunkach uprawy zaleci� mo�na odmian� Finezja. 

2. W warunkach intensywnego wariantu uprawy w tym mikroregionie mo�na  
rekomendowa� do uprawy odmian� Mewa. 

3. Istotna interakcja odmiany x miejscowo�ci wykazana w innych publikacjach 
wskazuje, �e analiza mikroregionów mo�e przyczyni� si�, poprzez wybór odpowiednich 
odmian, do wy�szej stabilno�ci i wysoko�ci plonowania odmian w poszczególnych 
gospodarstwach rolnych. 
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YIELD VARIABILITY IN WINTER WHEAT CULTIVARS ON SOILS OF RYE 
GOOD COMPLEX IN THE COMMUNE OF JELCZ-LASKOWICE 

S u m m a r y  

Seven cultivars of Winter wheat were evaluated in post-registration trials in Jelcz-Laskowice. 
The fields experiment was conducted on soils of a rye good complex in the years 2002–2005. The 
recently registered cultivars: Zyta, Sukces, Soraja, Finezja, Tonacja, Mewa, Kobra, were grown at 
two variants of cultivation: standard and intensive. The intensive variant, in comparison with the 
standard one, differed by 40 kg/ha higher level of nitrogen fertilization, application of anti-
lodging chemicals, foliar feeding of plants with microelements and complete control of fungal 
diseases. Statistical analysis was carried out according to computer program Sergen 4. In the 
Commune Jelcz-Laskowice, on soils of rye good complex the cultivar Finezja were the best yield 
in the standard system, whereas cultivar Mewa gave high yield in an intensive system. The culti-
var  Sukces gave low yield in both systems. 

KEY WORDS: cultivars-environment interaction, winter wheat, yield 
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Rezultatem wzrostu zainteresowania gr� w golfa w ostatnich latach jest powstawanie wielu 
nowych pól golfowych. Przedstawiona praca prezentuje wyniki waloryzacji przyrodniczej pola 
golfowego Rycerskiego Klubu Golfowego w Krobielowicach. Wa�nym aspektem oceny jest 
ustalenie jego wpływu takiego pola na otoczenie. W trakcie waloryzacji stwierdzono, �e pole 
golfowe w Krobielowicach nie oddziałuje negatywnie na �rodowisko, a harmoni� z otoczeniem 
oceniono bardzo wysoko. Maksymaln� liczb� punktów przyznano tak�e za zgodno�� architekto-
niczn� z regionem. Zaobserwowano znaczne braki we współgraniu projektu z jego wykonaniem. 
Przede wszystkim zwrócono uwag� na brak osi widokowych oraz nieczytelnie zaznaczone tory 
gry. Powierzchnia pola jest płaska i monotonna. Ocena funkcjonalna tego obiektu nie była najlep-
sza, szczególnie du�e zastrze�enia wzbudził fakt, �e pole golfowe nie spełnia wymogów bezpie-
cze�stwa. Pole golfowe Rycerskiego Klubu Golfowego w Krobielowicach zostało zaprojektowa-
ne oryginalnie, a s�siedztwo pałacu nadaje mu niepowtarzalny charakter. 

SŁOWA KLUCZOWE: pole golfowe, waloryzacja przyrodnicza, Rycerski Klub Golfowy  
w Krobielowicach 
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WST�P

Data powstania i pochodzenie gry w golfa nie zostały dokładnie poznane. W �re-
dniowiecznej Europie istniało kilka gier, których zasad� było uderzanie piłeczki i skie-
rowanie jej do obranego celu. Pierwsza udokumentowana wzmianka na ten temat po-
chodzi z Holandii z 1360 roku. Uwa�a si�, �e najbardziej prawdopodobnym poprzedni-
kiem golfa była du�ska gra colf (XIII wiek). Za ojczyzn� golfa uwa�a si� jednak Szkocj�,
sk�d dokumentacja na temat gry pochodzi z XV wieku. Pola golfowe powstawały na 
nieu�ytkach lub terenach pomi�dzy nadbrze�ami a polami uprawnymi – tzw. links.
Powierzchnia takiego miejsca była kształtowana przez natur�. Wraz z brytyjskimi pod-
bojami kolonialnymi gra rozprzestrzeniła si� w Azji, Afryce i Australii. Pierwsze pole 
golfowe w Polsce powstało w 1906 r. w Szczawnie Zdroju (ówczesnym Bad Sazbrunn)
i zyskało uznanie całej Europy. Przedwojenny okres sprzyjał rozwojowi golfa w Polsce. 
W 1939 roku w kraju istniały ju� cztery pełnowymiarowe pola, niestety druga wojna 
�wiatowa sprawiła, �e zostały one zniszczone. Na nowo zacz�to interesowa� si�
w Polsce golfem w latach 80. W du�ym stopniu była to zasługa cudzoziemców, którzy 
odwiedzali nasz kraj, a nast�pnie si� w nim osiedlali. Obecnie w Polsce funkcjonuj� 42 
pola golfowe.  

Golf to gra, która oczarowała miliony ludzi na �wiecie, nie jest tylko sposobem 
przyjemnego sp�dzania wolnego czasu, lecz równie� subkultur� wi���c� wielu ludzi. 
Graczy obowi�zuje etykieta zachowania. Charakterystyczne s� dla niej styl i elegancja, 
które dotycz� zarówno stroju, jak i manier golfisty. Jednak dla graczy równie wa�ne jest 
samo pole golfowe. Powinno cechowa� si� ono okre�lonymi parametrami sprawiaj�cy-
mi, �e gra staje si� czyst� przyjemno�ci�.

W skład pola golfowego wchodzi nie tylko obszar gry, ale równie� wiele elementów 
krajobrazowych. Je�li projekt został dobrze wykonany, wszystko powinno tworzy�
harmonijn� cało��. Krajobraz, ro�linno��, ukształtowanie terenu nale�� do elementów, 
maj�cych istotny wpływ na przebieg gry i ogólne wra�enie. Oprócz prac zmieniaj�cych 
ukształtowania krajobrazu – na polu golfowym stosuje si� równie� zabiegi pratotech-
niczne. Głównym ich zadaniem jest utrzymanie nawierzchni trawiastej we wła�ciwym 
stanie. Warto jednak pami�ta�, �e na ogólne wra�enie i ocen� pola golfowego wpływ 
ma nie tylko murawa [Wolski, Lewi�ski, 2005].  

Przed przyst�pieniem do planowania projektu, nale�y bardzo dokładnie i starannie 
przeprowadzi� badania terenu, na którym ma powsta� pole golfowe. Warto podkre�li�,
�e tego rodzaju inwestycja jest ingerencj� w naturalne �rodowisko. Dlatego wszelkie 
plany powinny by� wykonane tak, aby jak najbardziej zminimalizowa� niekorzystne 
oddziaływanie pola golfowego na przyrod�. Dobrze wykonany projekt pola uwzgl�dnia 
warto�ci krajobrazowe obszaru, na którym ma si� ono znajdowa�. Ocena lokalizacji 
tego miejsca musi obj�� budow� geologiczn�, ukształtowanie terenu, flor� i faun�, ko-
munikacj� oraz stan prawny [Fortuna, 1993]. Pole golfowe powinno by� naturalnie 
zatopione w krajobrazie i wykonane tak, aby wygl�dało naturalnie. 

Jednym z głównych aspektów ocenianych w waloryzacji krajobrazowej pola golfo-
wego jest zgodno�� z otoczeniem. Pod uwag� brana jest ro�linno��, woda, styl architek-
toniczny domku klubowego. Ocenie podlega równie� harmonia projektu i urozmaicenia 
zastosowane na polu golfowym. Wszystko powinno by� skomponowane tak, aby nie 
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naruszy� harmonii krajobrazu oraz zapewni� graczowi maksimum wra�e� i zadowole-
nia. Waloryzacja pola tak�e została przeprowadzona pod wzgl�dem bezpiecze�stwa 
gry.  

MATERIAŁ I METODY 

Pole golfowe Rycerskiego Klubu Golfowego Krobielowice poło�one jest 15 km na 
południowy zachód od Wrocławia, w niewielkiej wsi – Krobielowice, nale��cej do 
gminy K�ty Wrocławskie. Pole istnieje od 2002 r., jego wła�cicielem jest Christopher 
Earle Vaile, a projektantem syn wła�ciciela. Poło�one jest w parku o powierzchni 110 ha, 
nale��cym do kompleksu pałacowego w Krobielowicach. Pierwsza wzmianka na jego 
temat pochodzi z 1349 r. [Mazurski, 1999]. Obecnie pałac pełni rol� hotelu, restauracji  
i o�rodka konferencyjno-seminaryjnego. Poniewa� pole golfowe nale��ce do zało�enia 
pałacowego nie posiada domku klubowego, jedna z sal słu�y jako pomieszczenie klu-
bowe golfistów, w którym odbywaj� si� ró�nego rodzaje spotkania i imprezy.

Samo pole zajmuje 23 ha, istniej� jednak plany jego powi�kszenia. Ide� projektu by-
ło zało�enie, aby krajobraz pola wygl�dał jak najbardziej naturalnie. Chciano uzyska�
efekt, w którym pole golfowe sprawiałoby wra�enie, �e istnieje w tym miejscu od zaw-
sze. Dlatego zrezygnowano ze sztucznie kształtowanego terenu. Ingerencja w �rodowi-
sko naturalne ograniczyła si� do wycinki niektórych drzew w parku. Malowniczy kraj-
obraz tego miejsca to wynik s�siedztwa Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. 

Pole golfowe w Krobielowicach posiada dziewi�� dołków. Do ka�dego z nich zosta-
ły zbudowane dwa miejsca startowe o wymiarach 6 m x 8 m. Dzi�ki nim zawodnicy 
mog� czerpa� przyjemno�� z gry niezale�nie od stopnia zaawansowania. Ka�dy green
zajmuje powierzchni� 550 m2. Udział powierzchni poszczególnych elementów dołka 
wchodz�cych w skład pola przedstawia tabela 1.  

Tabela 1 
Table 1 

Udział powierzchni poszczególnych elementów dołka, wchodz�cych w skład pola golfowego 
Rycerskiego Klubu Golfowego Krobielowice (m2)

The area of several hole elements of a „Knight’s Golf  Club in Krobielowice” golf course (m2)
Całkowita powierzchnia pola 

Total golf course area Tees Greens Fairways Rough 

230000 864 4950 135000 89186 

Normy uderze� (par) dla danego dołka na polu golfowym w Krobielowicach nie 
przekraczaj� pi�ciu. S� odpowiednio dobrane w zale�no�ci od dystansu, ukształtowania 
terenu i stopnia trudno�ci.

Waloryzacja krajobrazowa pola golfowego „Rycerski Klub Golfowy Krobielowice” 
obj�ła nast�puj�ce punkty [Wolski, 2007]: 

1. Ocena zgodno�ci pola golfowego z otoczeniem 
� Ocena zgodno�ci zadrzewie� oraz ro�linno�ci nasadzanej wokół oczek wodnych  

z potencjaln� ro�linno�ci� naturaln� danego obszaru 
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Pole golfowe nale�y do obiektów, które s� bardzo silnie zwi�zane ze �rodowiskiem 
naturalnym. Projekt pola powinien uwzgl�dnia� naturaln� ro�linno��, która znajduje si�
na tym obszarze i chroni� j� przed zniszczeniem oraz, w miar� mo�liwo�ci, jak najmniej 
przekształca�. Jedn� z przyczyn zakłócania �rodowiska naturalnego jest wprowadzanie 
gatunków obcych dla danego regionu. Przy projektowaniu nasadze� ro�linnych nale�y
kierowa� si� naturalnie wyst�puj�c� flor�. Pozwoli to zachowa� rodzimy krajobraz 
[Fortuna, 1993]. 

Przy ustaleniu składu gatunkowego drzew, posłu�ono si� Atlasem �l�ska Dolnego  
i Opolskiego wydanego przez Polsk� Akademi� Nauk oddz. we Wrocławiu. W przy-
padku ro�linno�ci wodnej i rosn�cej w okolicach zbiorników wodnych wzorem była 
ro�linno�� porastaj�ca naturalne cieki oraz informacje zdobyte ze strony internetowej 
gminy K�ty Wrocławskie. 

Punktacja: 
• +50 pkt. – skład gatunkowy zadrzewie� i zaro�li zgodny z naturaln� ro�linno�ci�

potencjaln� danego obszaru; 
• +20 pkt. – skład gatunkowy ro�linno�ci nadwodnej zgodny z naturaln� ro�linno-

�ci� potencjaln� danego obszaru; 
• +10 pkt. – pojedyncze drzewa soliterowe nale�� do gatunków naturalnie wyst�-

puj�cych na danym obszarze i wyst�puj�cych zadrzewieniach na terenie pola 
golfowego; 

• 0 pkt. – ro�linno�� zadrzewie� nie jest zgodna z ro�linno�ci� potencjaln�, lecz 
gatunki nie s� gatunkami obcymi dla danego regionu; 

• –l0 pkt. – pojedyncze drzewa soliterowe nale�� do gatunków obcych dla danego 
regionu; 

• –20 pkt. – ro�linno�� wodna i przywodna zbiorników na polu golfowym jest  
ro�linno�ci� obcego pochodzenia; 

• –50 pkt. – ro�linno�� zadrzewie� nasadzonych na polu golfowym jest ro�linno-
�ci� obcego pochodzenia. 

� Ocena zgodno�ci architektonicznej z regionem 
Infrastruktura pola golfowego, w postaci znajduj�cych si� na nim zabudowa�, musi 

by� stylem dopasowana do pełnionych funkcji. Obiekty takie jak: domek klubowy, 
budynki gospodarcze, powinno cechowa� powi�zanie z otaczaj�cym je krajobrazem. 
Dobrze jest, je�li ich architektura nawi�zuje do rejonu, w którym znajduje si� pole.  

Punktacja: 
• +10 pkt. – zabudowa stylowa; 
• 0 pkt. – zabudowa bezstylowa; 
• –10 pkt. – zabudowa szpec�ca, pochodz�ca z innego regionu. 

� Wpływ pola golfowego na bezpo�rednie otoczenie 
Pole golfowe to specyficzne miejsce. Jego krajobraz stanowi panorama faluj�cych 

pagórków, zagajników, nasadze� ro�linnych i przeszkód wodnych. Wszystkie te ele-
menty musz� by� tak skomponowane, aby wtapiały si� w naturalne otoczenie. Warto 
jednak pami�ta�, �e jest to twór sztuczny i nie pozostaje oboj�tny dla �rodowiska. Ist-
nieje wiele organizacji, które, szczególnie w ostatnich latach, podkre�laj� konieczno��
uwzgl�dnienia wpływu pól golfowych na �rodowisko [Stubbs, 1997]. 
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Problem ten nie dotyczy tylko etapów powstawania pól golfowych, lecz wpływ pól 
na przyrod� zauwa�alny jest równie� w czasie u�ytkowania. Cz�sto zdarza si�, �e za-
nieczyszczaj� one wody gruntowe nawozami i pestycydami, stosowanymi do ochrony 
traw. Powoduje to �ni�cie ryb w pobliskich ciekach wodnych. Drugim powa�nym za-
rzutem przeciwko polom golfowym, jest naruszenie stosunków wodnych w okolicy. 
Najcz��ciej poziom wód gruntowych zostaje obni�ony (wynik stosowania systemów 
drenuj�cych na obszarze inwestycji). Prowadzi to do braku wody w przyległych do pola 
golfowego terenach i zmiany struktury ekologicznej ro�linno�ci.

Istniej� jeszcze inne zagro�enia, które maj� wpływ na �rodowisko. Cz�sto zdarza 
si�, �e na terenach przyległych do pól golfowych usuwane s� krzewy i li�cie z lasu. 
Tego rodzaju zabiegi wykonuje si� w celu zwi�kszenia dost�pu �wiatła. Równomiernie 
nasłoneczniona powierzchnia murawy charakteryzuje si� jednakowym wybarwieniem  
i prawidłowym wzrostem. W tym celu usuwa si� równie� całe drzewa lub w znacznym 
stopniu je ogławia. Na zakłócenie �rodowiska naturalnego ma wpływ tak�e niszczenie 
ro�linno�ci nadbrze�nej lub uprawa na polu golfowym gatunków egzotycznych.  

Ogólno�wiatowe trendy projektowania pól golfowych sprawiaj�, �e coraz cz��ciej 
zwraca si� uwag� na zachowanie w nienaruszonym stanie �rodowiska naturalnego. 
Oprócz negatywnych skutków wywoływanych przez pola golfowe wykazano szereg 
czynników pozytywnych, jak na przykład fakt, �e pola golfowe przeciwdziałaj� erozji 
glebowej. Monokultury trawiaste prowadz� do wi�zania i wzbogacania w składniki 
organiczne wierzchniej warstwy gleby. Zwarto�� systemu korzeniowego przeciwdziała 
odpływowi nawozów do wód gruntowych [Hurdzan, 1996; Trojanowska, 2004]. 

W czasie planowania i zakładania pola golfowego oraz dalszych zabiegów piel�gna-
cyjnych mo�na zniwelowa� zagro�enia, które maj� wpływ na �rodowisko. Przede 
wszystkim nale�y informowa� u�ytkowników tego miejsca o wyst�puj�cych tam eko-
systemach i konieczno�ci ich ochrony [Stubbs, 1997]. Pracownicy pola golfowego mu-
sz� by� odpowiednio przeszkoleni, pod k�tem ochrony �rodowiska naturalnego, stoso-
wania pestycydów i nawozów [Stubbs, 1997]. Nale�y równie�, w mo�liwy sposób, 
ograniczy� ruch na obszarach, które maj� znaczenie dla zmniejszenia stopnia zakłócenia 
�rodowiska naturalnego. Wszelkie ci�gi komunikacyjne nale�y prowadzi� tak, aby omi-
jały obszary szczególnie wra�liwe [Trojanowska, 2004]. 

Punktacja: 
• –50 pkt. – widoczne w okolicy wysychaj�ce zbiorniki wodne; 
• –50 pkt. – widoczna eutrofizacja (przez spływ nawozów) pod postaci� zakwitów 

wody w okolicznych zbiornikach wodnych; 
• –l0 pkt. – usuwanie chwastów i innej ro�linno�ci na terenach s�siaduj�cych z polem; 
• –l0 pkt. – usuwanie drzew, krzewów i ich li�ci z okolicznych zadrzewie�.
2. Ocena harmonii projektu i wykonania 
W projekcie pola golfowego prócz rozwi�za� strategicznych i technicznych, wa�-

nych pod wzgl�dem gry, powinny znale	� si� równie� te, które wpływaj� na krajobraz 
tego miejsca. Dzi�ki nim pole golfowe nie jest monotonne i nudne. Gracz, oprócz do-
skonałej zabawy, mo�e wówczas odpocz��, delektuj�c si� doznaniami wzrokowymi. 
Dla wielu zwolenników tej dyscypliny nie jest istotna wył�cznie sama gra, ale równie�
kontakt z natur�. Propagatorami takich rozwi�za� s� m.in: MacKenzie oraz Hurdzan. 
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Pole golfowe powinno by� komunikatywne i czytelne, bardzo istotn� rol� w jego 
projektowaniu odgrywa równie� barwa, �wiatło, cie� oraz perspektywa. Posłu�enie si�
tymi elementami, jako �rodkami wyrazu, pozwala osi�gn�� taki obraz pola golfowego, 
który �wiadczyłby o jego atrakcyjno�ci. Na poczucie bezpiecze�stwa w�ród graczy 
wpływa uporz�dkowanie i powtarzanie elementów. Zastosowanie odpowiednich tek-
stur, barw �wiadczy o harmonii i dobrze przemy�lanym projekcie.  

Wa�n� spraw� przy planowaniu tego typu inwestycji jest zapewnienie graczowi od-
powiednich emocji oraz poczucia satysfakcji z pokonania przeszkód. W tym celu pro-
jektant musi rozmie�ci� poprawnie dołki. Ich lokalizacja powinna by� taka, aby spra-
wiały one wra�enie trudniejszych ni� s� w rzeczywisto�ci. Przydatne w tym okazuje si�
zastosowanie pewnych zabiegów, które zmieni� ocen� kształtu i odległo�ci [MacKenzie, 
1987].  

W trakcie wykonywania oceny pod uwag� zostały wzi�te: 
� Dominanty krajobrazowe 

Dominant� nazywamy punkt, który przyci�ga wzrok. Mo�e ni� by� okazałe solite-
rowe drzewo lub ich grupa. To zadanie spełnia równie� odpowiednio wyeksponowany 
zbiornik wodny. Dla uzyskania interesuj�cego efektu rodzaj dominant powinien by�
odpowiednio urozmaicony. Nie mo�na sadzi� pojedynczo tych samych gatunków drzew 
na terenie całego pola. Aby uzyska� wra�enie harmonii i ładu, nale�y powtarza� nasa-
dzenia, ale w zestawieniach z inn� ro�linno�ci�. Rozmieszczenie tego rodzaju elemen-
tów krajobrazu wpływa na przebieg gry i podejmowanie strategicznych decyzji przez 
zawodników. Dominanty wpływaj� na urozmaicenie i atrakcyjno�� meczów. Przy oce-
nie brane było zarówno zró�nicowanie dominant, jak i ich rozkład.  

Punktacja: 
• +20 pkt. – zastosowane dominanty krajobrazowe s� zró�nicowane i stanowi�

harmonijny, a jednocze�nie ciekawy układ na terenie pola golfowego; 
• –20 pkt. – dominanty krajobrazowe nie s� zró�nicowane i nie stanowi� harmo-

nijnego ani ciekawego układu. 
� Osie widokowe 

Na polu golfowym tory gry stanowi� najcz��ciej osie widokowe, zlokalizowane 
pomi�dzy tee a green, nazywane fairway. Ich uwarunkowania zwi�zane s� z wymaga-
niami i zasadami gry w golfa. 

Punktacja: 
• +20 pkt. – poszczególne tory gry s� wystarczaj�co wyodr�bnione i oddzielone od 

innych, a jednocze�nie stanowi� harmonijn� cało��;
• –20 pkt. – poszczególne tory gry nie stanowi� odr�bnych cało�ci i nie s� odpo-

wiednio wydzielone. 
� Złudzenia perspektywiczne 

Odbieranie przestrzeni przez gracza, znajduj�cego si� na polu golfowym, jest �ci�le
zwi�zane ze złudzeniami perspektywicznymi. Urozmaicaj� one rozgrywki sportowe.  
W projektach wykorzystywany jest bardzo cz�sto kontrast, dzi�ki któremu mo�na mo-
delowa� w ró�norodny sposób złudzenia perspektywiczne. W celu spot�gowania mo-
numentalno�ci wzniesie� ustawia si� na nich, a czasem równie� w ich tle, olbrzymie 
pomniki, podkre�laj�ce wielko��. Na polu golfowym stosuje si� równie� place o profi-
lowanych spadkach lub rozbiegaj�cych si� i zbiegaj�cych pierzejach [Suzin, 1998]. 



Waloryzacja krajobrazowa pola golfowego … 43

Prócz złudze� perspektywicznych, w projektowaniu pól golfowych wykorzystywane 
s� równie� złudzenia linearne. Najpowszechniejsze spo�ród nich to złudzenie Herringa, 
złudzenie Lippsa  i złudzenie Müllera-Leyera [Suzin, 1998]. 

Punktacja: 
• +20 pkt. – prawidłowe zastosowanie złudzenia perspektywicznego; 
• 0 pkt. – brak zastosowania złudzenia perspektywicznego; 
• –20 pkt. – nieprawidłowe zastosowanie złudzenia perspektywicznego. 

� Dobór barw przy odbiorze przestrzeni 
W zale�no�ci od zestawienia kolorów i doboru odcieni mo�e si� wydawa�, �e nie-

które elementy krajobrazu s� bli�ej a inne dalej, cho� nie zawsze jest to zgodne z rze-
czywisto�ci�. Obiekty o ciepłej kolorystyce (�ółte, czerwone, pomara�czowe) odbiera 
si� jako te zlokalizowane w mniejszej odległo�ci. Ulega si� równie� złudzeniu, �e s�
wi�ksze. Z kolei obiekty w chłodnej tonacji (niebieskiej, szarej, zielonej) b�d� odbiera-
ne, jako te dalsze i mniejsze. Zjawisko to tłumaczy złudzenie Purkiniego [Suzin, 1998]. 
Je�li dobrze zostan� wykorzystane zasady doboru barw, przy projektowaniu ro�linno�ci
oraz infrastruktury pola golfowego, mo�na uzyska� ciekawe efekty złudze�.

Punktacja: 
• +20 pkt. – umiej�tne zastosowanie doboru barw; 
• –20 pkt. – brak umiej�tnego zastosowania doboru barw. 

� Helioplastyka w krajobrazie pola golfowego 
Kompozycje najbardziej plastyczne, charakteryzuj�ce si� silnymi blaskami i kontra-

stami, tworzone s� przez promie� słoneczny. Pojawiaj� si� one jednak tylko w okre�lo-
nych porach dnia i roku. Dzi�ki temu krajobraz jest zmienny, ci�gle nabiera nowych 
warto�ci plastycznych. Za pomoc� okre�lonego zestawu zieleni i wykorzystania pro-
mieni słonecznych mo�na uzyska� wiele kompozycji tego samego miejsca [Twardow-
ski, 1996]. Planuj�c zastosowanie gry �wiatła, nale�y orientowa� si� w zale�no�ciach 
mi�dzy długo�ci� cienia a wysoko�ci� zasłony oraz szybko�ci� k�tow� przesuwania si�
promienia słonecznego w poszczególnych porach roku. 

Punktacja: 
• +20 pkt. – umiej�tne zastosowanie gry �wiatła i cienia w komponowaniu prze-

strzeni pola golfowego; 
• 0 pkt. – brak zastosowania gry �wiatła i cienia. 
3. Ocena urozmaicenia wysoko�ciowego i siedliskowego pola golfowego 
Oprócz dbało�ci o �rodowisko naturalne, zachowanie ci�gło�ci ekologicznej, dobrze 

zaprojektowane pole golfowe powinno posiada� szereg urozmaice�, które sprawiałyby, 
�e staje si� ono ciekawe pod wzgl�dem rze	by terenu oraz zastosowanych przeszkód. 
Niepowtarzalny charakter tego miejsca mo�na osi�gn�� dzi�ki zastosowaniu odpowied-
niej ro�linno�ci, skał i kamieni, �cie�ek oraz rowów. 
� Liczba i rodzaj prawidłowo�ci rozmieszczenia przeszkód na polu golfowym 

Przeszkody na polu golfowym maj� strategiczne znaczenie. Ich obecno�� wpływa na 
atrakcyjno�� tego miejsca. „Reguły gry w golfa” dokładnie okre�laj� definicj� prze-
szkody. „Reguła 23 – Przeszkoda ruchoma” 

Przeszkod� ruchom� s� wszystkie elementy, które mo�na przemieszcza�. Nale�� do 
nich kamienie, li�cie, gał�zie i patyki. W obr�bie green przeszkodami ruchomymi s�
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piasek oraz lu	na gleba. Rosa, szron, nie nale�� do przeszkód ruchomych. Zastosowanie 
sztucznego �niegu powinno by� traktowane jako utrudnienie. W przypadku naturalnego 
�niegu i lodu gracz sam decyduje, czy jest to dla niego przeszkoda ruchoma, czy przy-
padkowa woda.  

„Reguła 26 – Przeszkody wodne” (ł�cznie z bocznymi przeszkodami wodnymi) 
Przeszkod� wodn� jest ka�dy zbiornik wodny. Do grupy tej nale�y morze, jezioro, 

staw, rzeka, strumyk, rów, powierzchniowy dren lub jakikolwiek inny, otwarty ciek 
wodny. Teren znajduj�cy si� w obr�bie przeszkody wodnej, nale�y do niej, a granica 
rozci�ga si� pionowo w gór� i w dół. Przeszkody wodne powinny by� oznaczone.  
W tym celu stosowane s� �ółte paliki lub liny. Boczn� przeszkod� wodn� jest sama 
przeszkoda wodna lub jaka� jej cz���, umieszczona w takim miejscu, gdzie upuszczenie 
piłki za przeszkod� jest niemo�liwe  

Ka�da z wymienionych przeszkód powinna by� oceniana osobno w nast�puj�cy 
sposób: 

• +20 pkt. – prawidłowe zastosowanie przeszkody lub urozmaicenia; 
•     0 pkt. – brak przeszkody lub urozmaicenia; 
• –20 pkt. – niewła�ciwe zastosowanie przeszkody lub urozmaicenia. 
4. Ocena funkcjonalna 
Ocena ta ł�czy w sobie trzy bardzo wa�ne elementy, które �wiadcz� o bezpiecze�-

stwie na polu golfowym oraz o uniwersalno�ci i oryginalno�ci tego miejsca. 
� Ocena bezpiecze�stwa gry 

Bardzo wa�ne jest, aby projekt pola golfowego i jego wykonanie uwzgl�dniały bez-
piecze�stwo ludzi, którzy na nim przebywaj�. Wi�kszo�� oddanych uderze� odbiega od 
celu. Warto�� tego bł�du si�ga około 15°. Najłatwiejsze do kontrolowania s� nieudane 
strzały w okolicach tee, gdy� piłka znajduje si� wówczas na niskim pułapie. Zwi�ksze-
nie bezpiecze�stwa w tym obszarze mo�na osi�gn�� przez sadzenie drzew lub krzewów 
w du�ym zag�szczeniu. Stosowane s� równie� w tym celu sztuczne bariery osłonowe. 
Szereg niebezpiecznych sytuacji stwarza przysłoni�cie horyzontu w miejscu strzału.  

Punktacja: 
• –20 pkt. – zastosowanie elementów niezgodne z zasadami bezpiecze�stwa; 
• –20 pkt. – brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, takich, jak: schody, mo-

sty, wysokie skały, stare drzewa, czy nadbrze�a zbiorników wodnych; 
• +20 pkt. – zastosowanie urozmaice� zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa; 
• +20 pkt. – odpowiednie zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych; 
• +20 pkt. – dobrze widoczne miejsce l�dowania piłki. 

� Ocena uniwersalno�ci pola golfowego 
Dobry projekt powinien uwzgl�dnia� mo�liwo�ci fizyczne graczy, ich wiek oraz 

stopie� zaawansowania. O elastyczno�ci pola �wiadczy zastosowanie wielokrotnych 
miejsc startu, czyli tee. Powinny by� one ró�ne, w zale�no�ci od płci i wieku golfisty. 
Seniorzy lub kobiety korzystaj� z miejsc startowych zlokalizowanych bli�ej dołka. 
Dobrze zaplanowane pole to takie, które daje mo�liwo�� podj�cia ryzyka, b�d�cego 
wprost proporcjonalnym do szansy na wygran�. Powinno ono mie� równie� tak roz-
mieszczone dołki, aby pierwszy i ostatni był zlokalizowany blisko domku klubowego.  
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Punktacja: 
• +20 pkt. – projekt pola golfowego uwzgl�dnia umiej�tno�ci i mo�liwo�ci fizyczne 

graczy w zale�no�ci od ich wieku, płci i stopnia zaawansowania; 
• –20 pkt. – projekt pola golfowego nie uwzgl�dnia umiej�tno�ci i mo�liwo�ci

fizycznych graczy w zale�no�ci od ich wieku, płci i stopnia zaawansowania. 
� Ocena oryginalno�ci rozwi�za�

Im wi�cej zastosowano ciekawych zabiegów, wpływaj�cych na jako�� pola i jego 
krajobraz, tym wi�ksza jest pewno��, �e golfista ponownie tu wróci. Wielu miło�ników 
gry w golfa, pomimo braku doskonałych umiej�tno�ci, sp�dza wolny czas na polu gol-
fowym. Dzi�ki temu czerpie przyjemno�� z kontaktu z natur�, odpoczywaj�c psychicz-
nie od zgiełku dnia codziennego.  

Punktacja: 
• –20 pkt. – pole golfowe ,,bez wyrazu”, powielaj�ce biernie szablon kategorii 

projektu; 
• +20 pkt. – pole golfowe zaprojektowane i wykonane oryginalnie, niepowtarzal-

nie i zgodnie z zasadami estetyki. 

WYNIKI I DYSKUSJA 

Liczba punktów, jak� mo�e uzyska� pole golfowe w waloryzacji krajobrazowej, 
waha si� od +350 do –430. Pole golfowe w Krobielowicach otrzymało 200 punktów 
(tab. 2). Warto�� ta stanowi 57% mo�liwej do zdobycia punktacji. 

Tabela 2 
Table 2 

Punktacja poszczególnych aspektów krajobrazu pola golfowego „Rycerskiego Klubu Golfowego 
w Krobielowicach” 

The score of respective aspects of landscape of a „Knight’s Golf Club in Krobielowice” golf course 
Cecha 

Feature 
Punktacja na TG & CC 
The score of TG & CC 

Maksymalna liczba punktów
Maximal points number 

1 2 3 
Ocena zgodno�ci pola golfowego z otoczeniem  

The evaluation of accordance the golf course with surroudings 
Zgodno�� ro�linno�ci wzgl�dem natural-
nej ro�linno�ci potencjalnej obszaru, na 
którym powstaje pole golfowe 
The vegetation accordance with natural 
potential vegetation of area, where the 
golf course was formatted 

+80 +80 

Zgodno�� architektoniczna z regionem 
The architectural accordance with a region +10 +10 

Wpływ pola golfowego na bezpo�rednie 
otoczenie 
The influence of the golf course on directly 
surroundings 

–10 0 
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Tabela 2 cd. 
Table 2 cont. 

1 2 3 
Ocena harmonii projektu i wykonania  

The evaluation of the project and execution harmony  
Dominanty krajobrazowe 
Landscape dominant +20 +20 

Osie widokowe 
View axis –20 +20 

Złudzenia perspektywiczne 
Perspective ilusions 0 +20 

Dobór barw przy odbiorze przestrzeni 
The color selection in space reception +20 +20 

Helioplastyka w krajobrazie pola gol-
fowego  
Helioplastic in golf course landscape 

+20 +20 

Ocena urozmaicenia wysoko�ciowego i siedliskowego pola golfowego  
– liczba, rodzaj i prawidłowo�� rozmieszczenia przeszkód  

The evaluation of the height and habitat diversity of golf course  
– number, kind and right of obstacles distribution  

Piaszczyste bunkry 
Sandy bunkers +20 +20 

Przeszkody wodne 
Water obstacles +20 +20 

Urozmaicenia 
Varieties +20 +20 

Ocena funkcjonalna 
The functional evaluation  

Bezpiecze�stwo gry 
Gem safety –20 +60 

Uniwersalno�� pola golfowego 
Universal character of golf course +20 +20 

Oryginalno�� rozwi�za�
The solution originality +20 +20 

Suma  
Total 200 350 

Niska ocena pola wynika z niedoci�gni�� zaobserwowanych w trakcie waloryzacji. 
Brak punktów lub ujemne noty przyznano w ocenie harmonii projektu i wykonania 
pola. Obszar ten pozbawiony jest osi widokowych, brak jest tak�e czytelnie zaznaczo-
nych torów gry, przez co poruszanie si� po nim jest utrudnione. Na polu nie zastosowa-
no złudze� perspektywicznych oraz kontrastu, który zakłócałby odbiór odległo�ci i tym 
samym czynił gr� bardziej atrakcyjn�. Nie wyst�puj� place o profilowanych spadkach, 
powierzchnia pola jest płaska i monotonna. 

W trakcie waloryzacji ujemne punkty przyznano równie� w ocenie funkcjonalnej. 
Stwierdzono, �e obiekt nie spełnia wszystkich wymogów bezpiecze�stwa. Brak jest 
barierek przy mostkach (jedynie w pobli�u miejsca treningowego zbudowano mostek  
z barierk�) i prawidłowo zaznaczonych ci�gów pieszych. Nadbrze�a zbiorników 
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wodnych nie s� odgrodzone od reszty pola. Równie� oznaczenia, maj�ce informowa�
golfistów o przeszkodach, ewentualnych naprawach nie s� w dobrym stanie technicz-
nym. W niektórych przypadkach zamiast tabliczek informuj�cych o nast�pnym tee na 
polu widniej� jedynie paliki. 

Oceniaj�c zgodno�� pola golfowego z otoczeniem, przyznano maksymaln� liczb�
punktów. Zarówno skład gatunkowy zadrzewie� i zaro�li, jak i ro�linno�ci nadbrze�nej 
jest zgodny z ro�linno�ci� potencjaln� tego regionu. Jak twierdzi Fortuna [1993], pole 
golfowe powinno by� tak zaprojektowane, aby sprawiało wra�enie, �e jest stworzone 
przez natur� a nie człowieka. Idea ta była priorytetem w trakcie tworzenia obiektu  
w Krobielowicach. Pola golfowe s� miejscami maj�cymi du�y wpływ na �rodowisko 
naturalne. Jak twierdzi Trojanowska [2004] i Hurdzan [1996], najlepiej je�li w trakcie 
budowy jak najwi�ksze obszary tych obiektów pozostan� w nienaruszonym stanie. 
Tylko w ten sposób mo�na ochroni� wyst�puj�ce tam ekosystemy. Aby pole golfowe  
w Krobielowicach mogło istnie�, wykarczowano cz��� przypałacowego parku. W ten 
sposób w pewnym stopniu porastaj�cy to miejsce starodrzew został zniszczony. Nie 
zauwa�ono jednak innych negatywnych oddziaływa� pola golfowego na otoczenie. 
Ro�linno�� terenów przyległych wygl�da dobrze. Okoliczne zbiorniki wodne maj�
odpowiedni poziom. Nie zaobserwowano w nich zjawiska eutrofizacji. Ro�linno�� pola 
golfowego jest zdrowa i zadbana. Na badanym terenie nie stosowano ogławiania drzew 
czy usuwania li�ci. W 1995 roku przeprowadzano w USA badania, które miały wykaza�
faktyczny wpływ pól golfowych na �rodowisko. Wbrew wszelkim zarzutom stawianym 
tego rodzaju obiektom wyniki wykazały, �e techniki zarz�dzania polami golfowymi s�
dostosowane do wymaga� ekologicznych. Nie maj� one wpływu na równowag� ekosys-
temów, jak twierdzi Hurdzan [1996]. Ju� pod koniec lat 80. wprowadzono zasady moni-
toringu �rodowiska pól golfowych oraz wyznaczono enklawy ekologiczne. Dzi�ki tym 
zało�eniom zacz�ły powstawa� nowe projekty. Przy ich tworzeniu brano pod uwag�
zachowanie w jak najwi�kszym stopniu ci�gło�ci ekologicznej i odtworzenie naturalnej 
flory oraz fauny. Według Trojanowskiej [2004] najwi�kszym problemem wywołuj�cym 
ci�głe sprzeciwy ekologów jest stosowanie systemów drenuj�cych, które naruszaj�
równowag� w gospodarce wodnej na danym terenie. 

Maksymaln� liczb� punktów przyznano równie� za umiej�tne stosowanie barw  
i zgodny z regionem styl architektoniczny budynków na terenie pola golfowego.  
W waloryzacji oceniano tak�e rodzaj i prawidłowo�� zastosowania przeszkód. Elemen-
tów tego typu jest niewiele na polu golfowym w Krobielowicach. Jednak prawidłowo��
ich zastosowania nie wzbudziła zastrze�e�. Projekt uwzgl�dnia mo�liwo�ci fizyczne 
graczy o ró�nym zaawansowaniu. Do ka�dego dołka skonstruowane zostały dwa miej-
sca startowe o ró�nych dystansach. 

W ogólnej ocenie stwierdzono, �e pole golfowe Rycerskiego Klubu Golfowego  
w Krobielowicach zostało zaprojektowane oryginalnie, a malownicze poło�enie tego 
miejsca nadaje mu niepowtarzalny charakter. Jednak jako�� tego typu obiektów nie 
zale�y wył�cznie od walorów krajobrazu. Aby pole golfowe spełniało �wiatowe wymo-
gi �wiadcz�ce o jego randze, potrzebne s� do tego celu dodatkowe inwestycje i systema-
tyczna, rzetelna piel�gnacja. 
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WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych bada� sformułowano nast�puj�ce konkluzje: 
1. Przeprowadzaj�c waloryzacj� krajobrazow� pola golfowego Rycerskiego Klubu 

Golfowego w Krobielowicach, stwierdzono, �e nie wywiera ono negatywnego wpływu 
na �rodowisko, a zgodno�� z otoczeniem oceniono bardzo wysoko.  

2. Maksymaln� liczb� punktów przyznano tak�e za zgodno�� architektoniczn� z re-
gionem.  

3. Zaobserwowano znaczne braki w harmonii projektu z jego wykonaniem. Przede 
wszystkim zwrócono uwag� na brak osi widokowych oraz nieczytelnie zaznaczone tory 
gry. Powierzchnia pola jest płaska i monotonna. 

4. Ocena funkcjonalna tego obiektu nie była najlepsza, szczególnie du�e zastrze�e-
nia wzbudził fakt, �e pole golfowe nie spełnia wymogów bezpiecze�stwa. 

5. Pole golfowe Rycerskiego Klubu Golfowego w Krobielowicach zostało zaprojek-
towane oryginalnie, a s�siedztwo pałacu nadaje mu niepowtarzalny charakter. 
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LANDSCAPE ASSESSMENT OF A GOLF COURSE IN KROBIELOWICE 

S u m m a r y  

The results of increase interesting of golf in last years are a building a new golf course. 
Present paper shows the results of landscape assessment of a golf course Knight’s Golf Club in 
Krobielowice. The valuated golf course does not exert a negative environmental impact. The 
accordance the golf course with surroundings was evaluation very high. Maximal score was  
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adjudging for an architectural accordance with a region too. It was noted shortages in the project 
and execution harmony. Functional assessment was not the best too, particularly the restriction 
arouse a fact, that golf course does not safety requirements. In general assessment stating, that 
golf course of Knight’s Golf Club in Krobielowice was designed original and the vicinage of 
palace make it a unique character.  

KEY WORDS: golf course, landscape assessment, Knight’s Golf Club in Krobielowice 
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Drzewa i krzewy znajduj�ce si� na terenie nowo budowanego obiektu golfowego w Krzy�a-
nowicach to z jednej strony pozostało�� po poligonie wojskowym, z drugiej – nowe nasadzenia. 
Ziele� drzewiasta została poprawnie dobrana i zakomponowana. Gatunki rodzime s� zgodne  
z potencjalnie wyst�puj�cymi na tym terenie. Odmiany ozdobne posadzono przy domu klubowym 
oraz oznaczono nimi punkty startowe gry. Nie s� to ro�liny inwazyjne i nie zagra�aj� florze ro-
dzimej. Cały kompleks poprawnie komponuje si� z otaczaj�cym go krajobrazem. 

SŁOWA KLUCZOWE: drzewa, pole golfowe, gatunki rodzime, krajobraz 

WST�P
Gra w golfa zyskuje w Polsce coraz wi�ksz� rzesz� zwolenników. Sport ten jest do-

skonałym sposobem na zdrow� rekreacj� na wolnym powietrzu. W golfa mog� gra�
zarówno osoby młode, jak i starsze. Historia rozwoju tej dziedziny sportu w Polsce to 
nie tylko okres ostatnich dwudziestu lat. Nie nale�y zapomina�, �e pierwsze pole gol-
fowe w Polsce powstało niedaleko Wałbrzycha, w Szczawnie Zdroju, jeszcze  
w 1906 roku. Sport ten rozwijał si� w naszym kraju do ko�ca drugiej wojny �wiatowej. 

Do cytowania – For citation: Wolski K., Szymura M., Lenard E., 2007. Dendroflora obiektu 
golfowego w Krzy�anowicach pod Wrocławiem. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol., XCI, Nr 560, 51–59. 
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Jednak w okresie PRL-u pola golfowe znikły z naszego krajobrazu. Odradzanie si� gry 
w golfa nast�puje stopniowo pocz�wszy od 1980 r., jednak ci�gle nie jest to gra po-
wszechna. Wzrost zainteresowania gr� w golfa to w du�ym stopniu zasługa cudzoziem-
ców, którzy odwiedzali nasz kraj, a nast�pnie si� w nim osiedlali. 

Pola golfowe wymagaj� starannej piel�gnacji, odpowiedniej lokalizacji, wła�ciwego 
zaprojektowania i wykonania. S� to inwestycje, które w du�ej mierze przyci�gaj�
mieszka�ców du�ych miast, ceni�cych sobie ten rodzaj aktywnego wypoczynku na 
otwartej przestrzeni, st�d wa�ne jest sytuowanie ich przy du�ych aglomeracjach miej-
skich, na obszarach z dobr� komunikacj�, zapleczem hotelowym i gastronomicznym. 
Budowa o�rodka golfowego nie powinna za sob� poci�ga� nadmiernej ingerencji  
w �rodowisko naturalne, dlatego obszar przyszłego pola nale�y tak przekształca�, aby 
zostały zachowane naturalne elementy �rodowiska [Wolski, Lewi�ski, 2005]. Istotnym 
elementem pola golfowego jest niew�tpliwie murawa, ale cał� opraw� daj�c� tak po-
trzebne pozytywne aspekty wizualne [Fortuna, 1993], oprócz odpowiedniego ukształ-
towania terenu, daje te� ziele� drzewiasta. Jest ona potrzebna przy budowaniu komuni-
katywno�ci i wyrazisto�ci pola golfowego. U�ywa si� jej do tworzenia takich elemen-
tów pola, jak dominanty i osie widokowe, które powinny by� czytelne [Wolski i wsp., 
2006]. Dlatego wa�ny jest m.in. odpowiedni dobór gatunków drzew i krzewów. Na 
odbiór elementów pola golfowego maj� wpływ takie czynniki, jak kontrast i barwa. 
Kontrast zakłóca ocen� odległo�ci, np. nasadzenia wysokich drzew w pobli�u płaskiego 
green z flag�, powoduj�, �e wydaj� si� one bli�sze ni� w rzeczywisto�ci, a flaga mniej-
sza i bardziej oddalona. Wiadomo, �e bli�sze i wi�ksze wydaj� si� obiekty o barwach 
ciepłych – �ółtawych. Sposobno�� do kreowania przestrzeni daje równie� wła�ciwo��
barw, polegaj�ca na mo�liwo�ci ich zaciemniania lub rozja�niania [Suzin, 1998]. Stosu-
j�c zró�nicowany gatunkowo dobór drzew, uzyskujemy ró�ne odcienie zieleni.  

Celem niniejszej pracy było okre�lenie istniej�cej dendroflory nowo budowanego 
pola golfowego Toya Golf & Country Club – Wrocław jako godnych zachowania ele-
mentów krajobrazu naturalnego. W nast�pnej kolejno�ci oceniono stopie� zachowania 
starych drzew i krzewów oraz stopie� zgodno�ci nowo posadzonej w trakcie budowy 
obiektu ro�linno�ci drzewiastej, z naturaln� ro�linno�ci� potencjaln� okolic Krzy�anowic. 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono w kilku etapach w terminie od wiosny 2005 r. do wiosny 
2006 roku. Zadrzewienia poddano inwentaryzacji. Odnotowano skład gatunkowy den-
droflory badanego obszaru. Z mapy ro�linno�ci potencjalnej danego regionu korzystano 
przy analizie słuszno�ci doboru drzew i krzewów. Prze�ledzono jego zgodno�� pod 
wzgl�dem naturalnej ro�linno�ci potencjalnej obszaru, na którym powstaje pole golfo-
we. Potencjalna ro�linno�� naturalna tego obszaru to gr�dy �rodkowoeuropejskie (Galio 
– Carpinetum) odmiana �rodkowo-wielkopolska, forma ni�owa, seria �yzna. Cz��ciowo 
s� to równie� gr�dy subkontynentalne (Tilio – Carpinetum).
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Lokalizacja terenu bada�
Pole golfowe Toya Golf & Country Club (dawny poligon wojskowy) poło�one jest we 

wsi Krzy�anowice, w gminie Wisznia Mała (woj. dolno�l�skie, jego cz��� wschodnia), 
kilka kilometrów na północ od centrum Wrocławia w dolinie rzeki Widawy. Jest to 
obszar równinny. S�siedztwo o�rodka golfowego stanowi� pola uprawne oraz, w nie-
wielkiej cz��ci, lasy. Na terenie obiektu mie�ci si� wie�a obserwacyjna, z której widok 
rozci�ga si� m.in. na Wrocław. W pobli�u znajduj� si� budynki o charakterze podmiej-
skiej zabudowy willowej.  

Charakterystyka przyrodnicza 
Obszar pola golfowego poło�ony jest na wysoko�ci 110–230 m n.p.m., w dolinie 

rzeki Widawy. S�siednie jednostki morfologiczne znajduj�ce si� w obr�bie gminy to: 
równina Ole�nicka, wysoczyzna moreny dennej, równina sandrowa, inne doliny rzeczne 
oraz Wzgórza Trzebnickie. Klimat jest tu do�� łagodny. �rednie wieloletnie roczne 
temperatury powietrza w latach 1951–1980 wynosiły +8,5°C [Pawlak, 1997], dla mie-
si�ca najzimniejszego, stycznia –1,7°C, dla najcieplejszego, lipca +17,8°C [Bac, Rojek, 
1999]. �rednie wieloletnie sumy opadów w okresie od IV do IX licz� 379 mm,  
a w ci�gu całego roku 562 mm. Na badanym obszarze pokrywa �nie�na zalega zazwy-
czaj 60 dni, �nieg topnieje całkowicie ok. 25 marca. Grubo�� pokrywy �nie�nej wynosi 
od 10 do 60 cm. W okresie od IV do X wyst�puje 20 dni burzowych. Mgł� mo�na zaob-
serwowa� ok. 50 dni w roku. Opady gradu s� rzadko�ci� i przewa�nie wyst�puj�
w jednym dniu w roku. �rednie pr�dko�ci wiatru w latach 1966–1985 kształtowały si�
w granicach 3–3,5 m/s, przewa�ały z kierunku wschodniego. W latach 1961–1975 wiatr 
dochodził w porywach do 22–30 m/s. Wilgotno�� wzgl�dna na podstawie obserwacji 
przeprowadzonych w latach 1951–1980 wynosiła 79%. Okres wegetacji, czyli z tempe-
ratur� powy�ej 5oC, jest tu najdłu�szy w Polsce i liczyły 226 dni od 28 marca do 9 listo-
pada [Pawlak, 1997; Bac, Rojek, 1999]. 

Krzy�anowice poło�one s� w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Widawy i Ławy. Teren 
odwadniany jest systemem niewielkich cieków i rowów melioracyjnych do Widawy. 
Rzeka ta jest uregulowana na całej swej długo�ci.

Struktura u
ytkowania gruntów w Obr�bie Krzy
anowice 
Wnioskuj�c z Planu Urz�dzeniowo-rolnego gminy Wisznia Mała z 2005 r., w okoli-

cy Krzy�anowic przewa�aj� grunty orne. Uprawia si� na nich głównie cztery podsta-
wowe zbo�a oraz buraki i rzepak na glebach lepszych. Lasy zajmuj� niewiele, zaledwie 
0,46 ha, co stanowi 0,2% powierzchni ogólnej Obr�bu Krzy�anowice (tab. 1). 

Wybrane okre�lenia zwi�zane z polem golfowym 

Pole golfowe – cały teren, na którym dozwolona jest gra w golfa. Pole 18-dołkowe 
zazwyczaj mie�ci si� na obszarze od 50 do 60 ha. Jego granice oznaczone s� poprzez 
mury, kołki, barierki lub płot [Hurdzan, 1996; Neufert, 2004]. 

Dołek – obszar gdzie przeprowadzana jest pojedyncza rozgrywka. Składa si� z na-
st�puj�cych stałych elementów: 



Karol Wolski i wsp. 54

tee – pocz�tek ka�dego granego dołka, miejsce startu. Stanowi prostok�tny teren  
o długo�ci dwóch kijów golfowych. Przód i boki tego obszaru ograniczone s� ze-
wn�trznymi znacznikami tee.
fairway – główny tor gry ka�dego dołka, znajduje si� pomi�dzy tee i green.
green – teren obecnie rozgrywanego dołka, specjalnie przygotowany do uderze�
ko�cz�cych. Murawa powinna by� tu nisko skoszona. Na green znajduje si� dołek  
o �rednicy 108 mm i gł�boko�ci 100 mm. W dołku umieszczona jest chor�giewka, 
b�d�ca prostym znacznikiem jego poło�enia. 
rough – tzw. rafa, stanowi nieu�ytek, który nie słu�y bezpo�rednio do gry. Jest to 
zazwyczaj istniej�ca ro�linno��, pozostawiona w stanie naturalnym lub przycinana 
1–2 razy w roku. 
foregreen – obszar wokół Green, tzw. kołnierz, z traw� koszon� nieco wy�ej ni� na 
green.
semirough – koszony na wysoko�� 4–8 cm nieu�ytek, stanowi�cy kilkumetrowy pas 
na obrze�u fairway.
Obszar zajmowany przez powierzchnie wszystkich fairway’s na polu golfowym  

18-dołkowym wynosi od 12 do 24 ha. Ze wzgl�du na tak rozległy obszar, estetyczny 
wygl�d pola golfowego zale�y głównie od kondycji fairway [Turgeon, 2004]. 

Tabela 1 
Table 1 

Struktura u�ytkowania gruntów w Obr�bie Krzy�anowice 
The lands use structure in Krzy�anowice district 

Typ u�ytku 
Type of arable lands 

Wielko�� powierzchni 
Size of the area 

(ha) % powierzchni ogólnej  
% of total area 

U�ytki rolne – Arable land 134,89 60,8 
Tereny zabudowane – Built-up areas 13,9 6,3 
Drogi – Roads 10,31 4,6 
Wody – Waters 7,77 3,5 
Lasy i zadrzewienia – Forests and coppices 0,46 0,2 
Nieu�ytki – Wasteland – – 
Pozostałe – Others 54,58 24,6 

Dominanty krajobrazowe – punkty przyci�gaj�ce wzrok i b�d�ce urozmaiceniem 
terenu. Rol� tak� mo�e spełnia� du�e drzewo posadzone samotnie jako soliter, grupa 
drzew lub zbiornik wodny. Wa�ny jest rozkład i rodzaj dominant, powinny by� one 
urozmaicone, a jednocze�nie stanowi� harmonijn� cało��. Dominanty w sposób znacz�-
cy urozmaicaj� przebieg gry [Wolski, 2006]. 
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WYNIKI 

Ro�linno�� drzewiast� rosn�c� na obszarze o�rodka golfowego stanowi� gatunki flo-
ry zarówno rodzimej, jak i obcej oraz odmiany ogrodowe i jeden mieszaniec mi�dzyga-
tunkowy. Alfabetyczny wykaz zaobserwowanych gatunków z uwzgl�dnieniem przyna-
le�no�ci systematycznej do rodzin, w nomenklaturze polsko-łaci�skiej, zamieszczono  
w tabeli 2. Flor� rodzim� stanowi�: sosny pospolita i górska oraz d�b szypułkowy, głóg 
jednoszyjkowy, jesion wyniosły, olsza czarna i szara, topola czarna, wierzba biała  
i wrzos pospolity – razem 10 gatunków [Mirek i wsp. 2002; Szafer i wsp. 1976]. Do 
flory obcej zaliczy� nale�y: cyprysik groszkowy i �wierk kłuj�cy oraz berberysy Julian-
ny i Thunberga, irg� poziom�, lawend� w�skolistn� i tawuł� japo�sk� – razem 7 gatun-
ków [Seneta, Dolatowski, 2000]. Odmiany ogrodowe to: cis pospolity 'Elegantissima', 
jałowce – łuskowy 'Blue Carpet', po�redni i sabi�ski 'Variegata', �ywotnik zachodni 
odmiany 'Holmstrup' i 'Danica' oraz odmiany magnolii, ró�anecznika, azalii i trzmieliny 
– razem 10 odmian ogrodowych, tzw. kultywarów [Chojnowska, 2000; Muras, 1995]. 
Na badanym obszarze stwierdzono wyst�powanie 10 gatunków i odmian reprezentuj�-
cych 3 rodziny ro�lin nagozal��kowych oraz 16 gatunków i odmian reprezentuj�cych  
10 rodzin ro�lin okrytozal��kowych. W sumie razem stwierdzono wyst�powanie  
26 taksonów. 

Ogólna inwentaryzacja dendrologiczna badanego obszaru dostarczyła dwóch grup 
ro�linno�ci: dendroflory istniej�cej i drzew oraz krzewów posadzonych w trakcie bu-
dowy pola golfowego. 

Dendroflora istniej�ca, czyli porastaj�ca teren dawnego poligonu wojskowego 
obejmuje gatunki tolerancyjne wzgl�dem niskiej zawarto�ci wody w glebie jak i gatunki 
wilgociolubne. Do tych pierwszych zaliczy� nale�y sosn� i d�b, do drugich jesion, 
wierzb�, topol� oraz olsz� szar� i czarn�. Spo�ród wymienionych gatunków wilgocio-
lubnych najbardziej wra�liwa na niedostatek wody w glebie jest olsza czarna, która 
bezwzgl�dnie rosn�� powinna w pobli�u zbiornika wodnego lub na terenie podmokłym 
[Lenard, Wolski, 2006]. Spo�ród krzewów odnotowano jeden gatunek, do�� pospolicie 
wyst�puj�cy głóg jednoszyjkowy. Du�e powierzchnie porasta rodzima krzewinka – 
wrzos pospolity.  

W�ród drzew i krzewów posadzonych w trakcie budowy pola golfowego w pierw-
szej kolejno�ci nale�y wymieni� sosn� pospolit� – posadzono ok. 2500 osobników. 
Pozostałe gatunki wprowadzano przede wszystkim w okolicach domu klubowego  
i miejsc startowych. Przewa�aj� tu gatunki ozdobne, atrakcyjne zarówno pod wzgl�dem 
pokrojów, jak i barw. Zró�nicowane wysoko�ci pozwoliły na tworzenie pi�trowych 
kompozycji ro�linnych.  

Zwraca uwag� fakt, �e wiele drzew i krzewów rosn�cych na byłym poligonie woj-
skowym pozostawiono, wkomponowuj�c je w krajobraz nowego obiektu. S� one warto-
�ciowymi elementami jego cz��ci zewn�trznej, któr� zaprojektowano w stylu parkland,
czyli parkowym. Dominuj� tu wysokie stare d�by, olsze, wierzby, tworz�ce otulin� dla 
pozostałej cz��ci o�rodka. Obszar wewn�trzny zaprojektowano w stylu links, st�d na 
terenie tym znajduje si� niewiele zadrzewie�.
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Tabela 2 
Table 2 

Wykaz gatunków drzew i krzewów wyst�puj�cych na terenie pola golfowego 
List of trees and scrubs species occurrence in golf course area 
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Nazwa gatunkowa 

The name of species
Rodzina 
Family

Taxus baccata 'Elegantissima' Taxaceae 
Chamaecyparis pisifera  
(Siebold & Zucc.) Endl. Cupressaceae 

Juniperus squamata 'Blue Carpet' Cupressaceae 
Juniperus ×pfitzeriana  
(L.Späth) P.A.Schmidt Cupressaceae 

Juniperus sabina 'Variegata' Cupressaceae 
Pinus mugo Turra Pinaceae 
Pinus sylvestris L. Pinaceae 

Picea pungens Engelm. Pinaceae 
Thuja occidentalis 'Holmstrup' Cupressaceae 

Thuja occidentalis 'Danica' Cupressaceae 
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Berberis julianea C.K.Schneid. Berberidaceae 
Berberys thunbergii Berberidaceae 
Quercus robur L. Fagaceae 

Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae 
Cotoneaster horizontalis Decne. Rosaceae 

Fraxinus excelsior L. Oleaceae 
Lavandula angustifolia Mill. Lamiaceae 

Magnolia sp. Magnoliaceae 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betulaceae 
Alnus incana (L.) Moench Betulaceae 

Rhododendron Ericaceae 
Spiraea japonica L.f. Rosaceae 

Populus nigra L. Salicaceae 
Euonymus fortunei 'Sunspot',  

E.f. 'Emerald Gaiety' Celastraceae 

Salix alba L. Salicaceae 
Calluna  vulgaris (L.) Hull Ericaceae 

DYSKUSJA 

Na terenie byłego poligonu stwierdzono obecno�� niewielkiej liczby drzew i krze-
wów. Wi�kszo�� z nich pozostawiono, co jest zjawiskiem pozytywnym, gdy� najbar-
dziej warto�ciowa na danym obszarze jest flora w naturalny sposób tam istniej�ca. Spo-
�ród wymienionych gatunków drzew stosunkowo mał� warto�� jako drzewa parkowe, 
ze wzgl�du na krucho�� gał�zi i krótkowieczno�� [Sobczak, 1996], maj� wierzby i topole. 
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Wszystkie pozostałe drzewa s� cennym materiałem zadrzewieniowym, tym bardziej �e
lasy w okolicy stanowi� znikomy procent. Pozostawionym starym drzewom nale�y
stworzy� odpowiednie warunki bytowania, szczególnie dotyczy to wilgotno�ci gleby.  
W przeciwnym razie b�d� chorowa�, a obsychaj�ce konary oprócz negatywnego wra�e-
nia estetycznego mog� zagra�a� korzystaj�cym z pola u�ytkownikom. Drzewa powinny 
formowa� ram� wokół pola, tak aby ro�linno�� całego obiektu wygl�dała naturalnie  
w otaczaj�cym go krajobrazie. Dzi�ki pozostawieniu starych drzew efekt ten na nowym 
polu golfowym w Krzy�anowicach został ju� uzyskany. Nowe nasadzenia to głównie 
sosny pospolite (Pinus sylvestris L.) ok. 2500 szt. oraz niewielka ilo�� drzew li�cia-
stych, które sadzono z dala od strategicznych miejsc na polu, przede wszystkim ze 
wzgl�du na zrzucanie przez nie li�ci jesieni�.

Drzewa na polu golfowym pełni� istotn� funkcj� zarówno pod wzgl�dem struktural-
nym, jak i funkcjonalnym. Na terenie pola s� obszary, gdzie niewskazana jest du�a
liczba drzew, np. pola typu links, czyli poło�one nad brzegiem zbiornika wodnego lub 
wrzosowisko – zbiorowisko ro�lin z natury pozbawione wysokiej ro�linno�ci drzewia-
stej. Równie� tam, gdzie nasadzenia przesłaniaj� interesuj�ce widoki lub koliduj�
z torami gry, nale�y ich unika�. Ro�linno�� drzewiasta „bierze udział” w przebiegu gry 
– stanowi przeszkody oraz zmienia kierunek wiatru. Dlatego te� miejsca, w których 
maj� rosn�� drzewa musz� by� starannie wybrane. Podstawowa zasada okre�laj�ca
warunki sadzenia drzew na polu golfowym mówi, �e drzewo posadzone w nieodpo-
wiednim miejscu mo�e wpłyn�� niekorzystnie na ekologi�, agronomi� oraz charakter 
tego pola [Nicholson, 2005]. 

Nie tylko rozmieszczenie drzew, ale i dobór odpowiednich gatunków pod wzgl�dem 
wysoko�ci, koloru, kształtu oraz tekstury jest wa�ny. Przez zastosowanie ró�nych ga-
tunków drzew uzyskano ró�ne odcienie zieleni, co według Twardowskiego [1996], jest 
jedn� z metod uzyskania ciekawych efektów wizualnych. Drzewa li�ciaste i iglaste,  
a tak�e murawy na polu golfowym w Krzy�anowicach, dostarczaj� zieleni o ró�nej 
intensywno�ci barwy. 

Ro�linno�� drzewiasta to jeden z podstawowych elementów buduj�cych dominanty  
i osie widokowe pola golfowego. Dominanty, aby spełniały swoj� funkcj�, tzn. aby 
przyci�gały wzrok i zaciekawiały, musz� by� zró�nicowane. Dlatego na polu w Krzy-
�anowicach jedn� z nich stanowi wysepka na zbiorniku wodnym z olsz� czarn� (Alnus 
glutinosa L.), druga – to wie�a obserwacyjna z grup� wysokich sosen pospolitych. Jako 
wysokie dominanty słu�� równie� soliterowe d�by, jesiony i olsze, jako ni�sze – głogi. 
Wszystkie te gatunki s� powtarzane w grupach drzew, co dodaje harmonii i poprawia 
doznania estetyczne. Wszystkie osie widokowe i zwi�zane z nimi tory gry s� uj�te
w ramy, do utworzenia których posłu�yły te� mi�dzy innymi drzewa. 

Ro�linno�� drzewiasta powinna wygl�da� naturalnie w danym krajobrazie, dlatego 
stosuje si� potencjaln� ro�linno�� naturaln� dla danego obszaru [Nicholson, 2005]. 
Porównuj�c ro�linno�� nasadzon� na obszarze pola golfowego z ro�linno�ci� potencjal-
n� danego obszaru, stwierdzono zgodno�� gatunków. Według Pawlaka [1997] typowy-
mi gatunkami dla tego terenu s� sosny (Pinus spp.), olsze (Alnus spp.), d�by (Quercus
spp.), klon jawor (Acer pseudoplatanus L.), buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) i jesion 
wyniosły (Fraxinus excelsior L.). Na badanym terenie odnotowano sosn� pospolit�, oba 
rodzime gatunki olszy (Alnus incana (L.) Moench i A. glutinosa (L.) Gaertn.), d�b szy-
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pułkowy (Quercus robur L.) i jesion wyniosły. Ponadto, na obszarach nale��cych do 
kompleksu golfowego, znajduj�cych si� poza obszarem samego pola, stwierdzono na-
sadzenia kilku gatunków obcej flory i kilkunastu odmian ogrodowych. S� to ro�liny 
typowo ozdobne i posadzenie ich w takich miejscach, jak okolice domu klubowego  
i przy punktach startowych jest rzecz� zrozumiał� i wskazan�. Swoj� kolorystyk�
i rozmaito�ci� kształtów podkre�laj� miejsca wa�ne, a budynkowi dodaj� splendoru. 
Ziele� ozdobna zawsze była u�ywana do podkre�lenia znaczenia budowli, przy której j�
sadzono [Bi�kowska, 2006]. Zastosowane gatunki obce i kultywary nie s� inwazyjne, 
nie ma wi�c obawy, �e rozprzestrzeni� si� w okolicy i zagro�� florze rodzimej tych tere-
nów. 

Na wielu polach golfowych, zwłaszcza poło�onych na płaskich obszarach, drzewa  
i krzewy ró�nicuj� krajobraz, wprowadzaj� element dzikiej natury, s� schronieniem dla 
ró�norakiej fauny, a dla graczy stanowi� urozmaicenie, które przyczynia si� do czerpa-
nia wi�kszej przyjemno�ci z gry. Jednak drzewa to te� wi�ksze koszty utrzymania pola. 
Daj� cie�, czego nie lubi� trawy. Gatunki niezimozielone zrzucaj� li�cie, co dostarcza 
dodatkowej pracy zwi�zanej z ich usuwaniem. Wszystkie ro�liny drzewiaste wymagaj�
przycinania, chocia�by ci�� sanitarnych. Jednak korzy�ci płyn�ce z obecno�ci w obiek-
tach golfowych drzew i krzewów s� niepodwa�alne. Aby unikn�� niekorzystnego od-
działywania drzew na muraw�, systematycznie usuwa si� samosiew drzew i krzewów,  
a tak�e odrosty korzeniowe i rozłogi, wycina si� konary z pnia do wysoko�ci 240–300 cm 
od powierzchni ziemi, a podczas sadzenia zachowuje si� odpowiedni� rozstaw� drzew 
(660–840 cm). Dzi�ki tym zabiegom mo�liwe jest zmniejszenie uci��liwo�ci wynikaj�-
cych z s�siedztwa ro�linno�ci drzewiastej. Ponadto daje to mo�liwo�� wykorzystania 
bez �adnych przeszkód mechanicznego sprz�tu. Golfi�ci łatwiej odnajduj� zagubion�
piłeczk�, a trawa ma zapewniony odpowiedni dost�p �wiatła i przewietrzenie. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych bada� sformułowano nast�puj�ce wnioski: 
1. Na polu golfowym TG & CC stwierdzono obecno�� gatunków drzew i krzewów 

rodzimych, zgodnych z ro�linno�ci� potencjaln� danego obszaru. 
2. Dzi�ki mi�dzy innymi zachowaniu wcze�niej rosn�cych w tym miejscu rodzi-

mych drzew i krzewów pole golfowe jest prawidłowo wkomponowanie w krajobraz  
i stanowi wraz z nim logiczn� cało��.

3. Prawidłowo�� zastosowania drzew i krzewów dotyczy równie� ich wykorzystania 
jako budulca elementów pola golfowego, takich jak dominanty i osie widokowe. 
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WOODY PLANTS OF THE GOLF COURSE IN KRZY�ANOWICE  
NEAR WROCŁAW 

S u m m a r y  

Trees and shrubs of new golf course in Krzy�anowice have two sources: the military training 
ground – the previous destination of this ground, and the second source – newly planting plants. 
The plants was selected and composed correctly. Native species, which are grown on the golf 
course, and species naturally present on this place, are compatible. By the club’s house and tees 
were planted ornamental plants. They are not invasive and do not threaten the native flora. The 
whole golf complex is composed whit the surrounded landscape correctly. 

KEY WORDS: trees, golf course, native species, landscape 

Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, Uniwersytet Warmi�sko-Mazurski  
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W ci�gu ostatnich lat w Polsce obserwowany jest ci�gły wzrost zainteresowania gr� w golfa, 
co skutkuje zapotrzebowaniem na tworzenie nowych pól golfowych. Przedstawiona praca poka-
zuje wyniki waloryzacji krajobrazowej pola golfowego Golf Palace & Country Club Wola  
Bł�dowa. Na obszarze całego pola golfowego ro�linno�� wysoka oraz otaczaj�ca zbiorniki wodne 
jest zgodna z ro�linno�ci� naturaln� regionu. Negatywny wpływ na otoczenie zaobserwowano 
przy budowie pola: usuwanie chwastów i innej ro�linno�ci na terenach s�siaduj�cych z polem  
w celu zabezpieczenia pola przed zachwaszczeniem oraz usuwanie drzew, krzewów i ich li�ci  
z okolicznych zadrzewie�. Na cało�ciow� ocen� pola niew�tpliwie ma wpływ podział na cz���
starsz� – wy�ej ocenion� pod wzgl�dem harmonii projektu i wykonania i cz��� now�, która 
otrzymała znacznie ni�sz� ocen�. Waloryzowane pole wyró�nia si� pozytywnie pod wzgl�dem 
bezpiecze�stwa gry i uniwersalno�ci. 

SŁOWA KLUCZOWE: pole golfowe, waloryzacja krajobrazowa, Golf Palace & Country Club, 
Wola Bł�dowa 

WST�P

Pola golfowe s� specyficznymi obiektami sportowymi. Dobrze zaprojektowane two-
rz� panoram� faluj�cych pagórków, zagajników i kompozycji kwiatowych wtapiaj�cych 
si� w naturalny krajobraz. Cho� dla wielu ludzi taki obraz kojarzy si� z ładem, harmoni�

Do cytowania – For citation: Wolski K., Szymura M., 2007. Waloryzacja krajobrazowa pola 
golfowego w Woli Bł�dowej. Zesz. Nauk. UP Wroc., Rol., XCI, Nr 560, 61–71. 
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i naturalnym porz�dkiem, to jest on nadal tworem ludzkiej r�ki. Nowoczesne pola gol-
fowe to majstersztyk projektantów i in�ynierów. Architektura pola golfowego to wynik 
zarówno planowania, jak i starannego urz�dzania terenu do gry w golfa.  

Na pocz�tku ubiegłego wieku wzrastaj�ce wymagania graczy spowodowały potrze-
b� coraz lepszego projektowania pól golfowych. Zainteresowanie golfem obj�ło wi�k-
sz� liczb� osób i przekroczyło granice Szkocji. Pierwsze pola golfowe były dziełem 
„Matki Natury” i w tym wła�nie naturalnym otoczeniu powstała �wiadomo�� architekta 
pola golfowego. Dost�pne pod budow� pola tereny nie miały ju� charakteru links, czyli 
pola nad wybrze�em, były to tereny zalesione, wrzosowiska, lub zwykle tereny rolnicze. 
Dlatego te� zało�enie 18-dołkowego pola wymagało du�ego wysiłku zawartego w pro-
jekcie pola, poniewa� nowe tereny nie były „naturalne” dla golfa. Na ostateczn� prezen-
tacj� pola golfowego maj� ogromny wpływ fachowcy zajmuj�cy si� doborem traw na 
okre�lone obiekty pola. Długoletnie badania i do�wiadczenia prowadz� do przeprowa-
dzenia optymalnej selekcji i uzyskania odmian traw dla najbardziej wymagaj�cych 
stanowisk.  

Mimo �e dla wielu pole golfowe kojarzy si� z ładem, harmoni� i naturalnym po-
rz�dkiem, jest to nadal sztuczny twór ludzkiej r�ki, który ingeruje w teren, �rodowisko  
i wpływa na jego zmiany. Najcz��ciej pojawiaj�cymi si� zarzutami przeciwko polom 
golfowym s�: zanieczyszczenie wód gruntowych i biodegradacja ekosystemów. Na 
zakłócanie rozwoju �rodowiska naturalnego maj� wpływ golfi�ci łami�cy ro�liny i stra-
sz�cy ptaki, szukaj�c zagubionej piłki. Jednak poprzez zastosowanie odpowiedniego 
sposobu ochrony �rodowiska mo�na zmniejszy� lub zapobiec jego zdegradowaniu. 
Uzyska si� to np. przez nale�yte zabiegi piel�gnacyjne i prawidłowo wyszkolony perso-
nel klubu, który b�dzie współdziałał z jego dyrektorem, wła�cicielem pola i samymi 
zawodnikami. Działania takie mog� przynie�� dobre efekty w u�wiadamianiu potrzeby 
ochrony �rodowiska. 

W przeprowadzonych badaniach okre�lono waloryzacj� krajobrazow� pola golfo-
wego w Woli Bł�dowej na podstawie wybranych cech.  

MATERIAŁ I METODY 

Ocen� warto�ci krajobrazowej przeprowadzono w Woli Bł�dowej w sezonach wege-
tacyjnych 2005–2006 roku. 

Lokalizacja terenu bada�

Wola Bł�dowa znajduje si� ok. 30 km na północ od Łodzi. Administracyjnie nale�y
do gm. Stryków, pow. zgierskiego, woj. łódzkiego. Gmina mo�e poszczyci� si� terena-
mi o wysokich walorach przyrodniczych. S� to przede wszystkim doliny rzek i cieków 
wodnych z obszarem ochronnym jako stref� krajobrazow�. Cz��� terenu gminy wcho-
dzi w skład Parku Krajobrazowego Wzniesie� Łódzkich.  

Przez teren gminy przebiega szlak rowerowy o długo�ci 54 km. Czas przejazdu 
ł�cznie ze zwiedzaniem zajmuje ok. 6–7 godz., szlak ten stanowi du�� atrakcj�



Waloryzacja krajobrazowa pola golfowego … 63

turystyczn�. Po drodze mo�na zwiedza� ciekawe obiekty i miejscowo�ci o bogatej prze-
szło�ci historycznej. 

Pole golfowe w Woli Bł�dowej umiejscowione jest przy pałacu w byłej cz��ci parku. 
Podzielone jest na dwie cz��ci: starsz�, która składa si� z dziewi�ciu dołków i nowsz�
maj�c� równie� dziewi�� dołków. Cało�� tworzy pełnowymiarowe 18-dołkowe pole 
golfowe. Obydwie cz��ci zakładane były w latach 2001–2003. Ka�dego roku na Golf 
Palace & Country Club organizowane s� turnieje, mi�dzy innymi: Challenge Tour, 
Turniej o Brylant A&A Domu Jubilerskiego, Mistrzostwa Łodzi i Turnieje Klubowe.  

Celem wła�cicieli pola golfowego w Woli Bł�dowej jest stworzenie w przyszło�ci
unikalnego o�rodka rekracyjno-sportowego typu Country Club. Kompleks, który ma 
zawiera�: 27-dołkowe pole golfowe, kompleks domków całorocznych, basen, korty 
tenisowe, boiska, stadnin�, �cie�ki rowerowe, miejsca do uprawiania w�dkarstwa, hotel, 
restauracj� i sale konferencyjne.  

Metodyka waloryzacji krajobrazowej  

Metody analizy krajobrazu, które znajduj� zastosowanie  w waloryzacji krajobrazu, 
s� dostosowywane do typu krajobrazu, który podlega ocenie. Waloryzacja krajobrazowa 
pola golfowego jako ekosystemu stworzonego przez człowieka jest zagadnieniem no-
wym. Zastosowane etapy oceny krajobrazu oraz skala punktowa stworzone zostały 
przez autorów, przy współpracy z osobami piel�gnuj�cymi pola golfowe i graczami  
w golfa, specjalnie do oceny walorów krajobrazowych pól golfowych. Szerszy opis  
i argumentacja, dotycz�ca zastosowanych etapów waloryzacji oraz skali punktowej, 
znalazła si� w przygotowywanym do druku podr�czniku [Wolski, 2007]. 

Waloryzacja krajobrazowa pola Golf Palace & Country Club Wola Bł�dowa obj�ła 
nast�puj�ce punkty: 

1. Ocena zgodno�ci pola golfowego z otoczeniem 
� Ocena zgodno�ci zadrzewie� oraz ro�linno�ci nasadzanej wokół zbiorników wod-

nych z potencjaln� ro�linno�ci� naturaln� danego obszaru 
Ze wszystkich obiektów sportowych pola golfowe s� inwestycjami najbardziej 

zwi�zanymi z otaczaj�cym je �rodowiskiem naturalnym. �aden inny obiekt nie zajmuje 
tak du�ych powierzchni terenów zieleni, dlatego te� powinno si� mie� na uwadze 
wpływ takiego pola na otaczaj�ce je �rodowisko. Jednym z czynników zakłócaj�cych 
rozwój �rodowiska naturalnego jest wprowadzenie obcych dla danego obszaru gatun-
ków ro�lin. Kluczow� spraw� dla walorów sportowych jest odpowiedni dobór gatunków 
traw. Niezb�dnymi tu s� gatunki i odmiany obce dla danego siedliska, jednak przy pro-
jektowaniu zadrzewie�, drzew soliterowych, a tak�e ro�linno�ci wokół zbiorników 
wodnych nale�y wzorowa� si� na okolicznej florze.  

Punktacja u�yta w ocenie zgodno�ci ro�linno�ci wzgl�dem naturalnej ro�linno�ci po-
tencjalnej obszaru, na którym znajduje si� pole golfowe: 

• +50 pkt. – skład gatunkowy zadrzewie� i zaro�li zgodny z naturaln� ro�linno�ci�
danego obszaru; 

• +20 pkt. – skład gatunkowy ro�linno�ci nadwodnej zgodny z naturaln� ro�linno-
�ci� danego obszaru; 
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• +10 pkt. – pojedyncze drzewa soliterowe nale�� do gatunków naturalnie wyst�-
puj�cych na danym obszarze i wyst�puj�cych zadrzewieniach na terenie całego 
pola; 

• 0 punktów ro�linno�� zadrzewie� nie jest zgodna z ro�linno�ci� naturaln�, ale 
gatunki nie s� obcymi dla tego regionu; 

• –10 pkt. – pojedyncze drzewa soliterowe nale�� do gatunków obcych dla danego 
regionu; 

• –20 pkt. – ro�linno�� wodna i przywodna zbiorników na polu golfowym jest  
ro�linno�ci� obcego pochodzenia. 

• –50 pkt. – ro�linno�� zadrzewie� nasadzonych na polu golfowym jest obcego 
pochodzenia; 

� Zgodno�� architektoniczna z regionem 
Punkt ten ocenia styl architektoniczny domku klubowego i innych zabudowa� znaj-

duj�cych si� na polu golfowym. Forma projektowanego obiektu powinna by� dostoso-
wana do pełnionej przez niego funkcji. Wszystkie zabudowania, np. domek klubowy, 
budynki gospodarcze, powinny by� dostosowane do pełnionej funkcji, nie mog� by�
obiektami obcymi dla otaczaj�cego krajobrazu. Korzystnie wygl�daj� obiekty nawi�za-
ne do architektury rejonu, na którym znajduje si� pole golfowe. 

Punktacja oceny zgodno�ci architektonicznej regionu: 
• +10 pkt. – zabudowa stylowa; 
• 0 pkt. – zabudowa bezstylowa; 
• –10 pkt. – zabudowa szpec�ca, obca dla danego regionu. 

� Wpływ pola golfowego na bezpo�rednie otoczenie 
Nowoczesne projekty uwzgl�dniaj� utrzymanie ci�gło�ci ekologicznej, zachowanie 

lub odtworzenie siedlisk fauny i flory, a przede wszystkim zabezpieczenie �rodowiska 
naturalnego przed dewastacj� w czasie wykonywania prac ziemnych i zachowanie jak 
najwi�kszych obszarów w nienaruszonym stanie. Pola golfowe s� specyficznymi obiek-
tami sportowymi. Dobrze zaprojektowane tworz� rozległy widok pagórków, zagajni-
ków, kompozycji kwiatowych wtapiaj�cych si� w naturalny krajobraz, jednak zawsze 
jest to układ w pełni uzale�niony od człowieka i zmieniaj�cy �rodowisko naturalne. 
Najcz�stszymi zarzutami przeciwko polom golfowym s�: zanieczyszczenia wód grun-
towych, spowodowane stosowaniem nawozów sztucznych i �rodków ochrony ro�lin,  
a tak�e zmiany wywołane regulacj� poziomu wód gruntowych. Zmiana poziomu wód 
gruntowych, najcz��ciej obni�enie, przyczynia si� do niedoborów wody w strefie ko-
rzeniowej ro�lin, za czym idzie zmiana ro�linno�ci. Ocena tego wpływu jest trudna  
w praktyce. Mo�na jednak dokona� oceny kilku aspektów wpływu pola golfowego na 
�rodowisko. 

Punktacja wpływu pola golfowego na bezpo�rednie otoczenie: 
• –50 pkt. – widoczne w okolicy wysychaj�ce zbiorniki wodne; 
• –50 pkt. – widoczna eutrofizacja (przez spływ nawozów), pod postaci� zakwitów 

wody w okolicznych zbiornikach wodnych; 
• –10 pkt. – usuwanie chwastów i innej ro�linno�ci na terenach s�siaduj�cych  

z polem w celu zabezpieczenia terenu pola przed zachwaszczeniem; 
• –10 pkt. – usuwanie drzew, krzewów i ich li�ci z okolicznych zadrzewie�.
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2. Ocena harmonii projektu i wykonania 
Wielu architektów pól golfowych zwraca uwag� nie tylko na strategiczne elementy 

pola, ale tak�e na otaczaj�cy krajobraz, jego wizualne warto�ci i wpływ na psychik�
gracza. Komunikatywno�� i czytelno�� pola wprowadza ład i porz�dek. Powtarzaj�ce
si� elementy wprowadzaj� jednolito�� i harmoni�, co wpływa na poczucie bezpiecze�-
stwa w�ród graczy. Pozytywn� rzecz� jest zaprojektowanie dołków tak, aby sprawiały 
wra�enie trudniejszych, ni� s� w rzeczywisto�ci. Gracze maj� wi�ksz� satysfakcj�
z pokonania przeszkód, które pocz�tkowo wydawały si� nie do przej�cia. Wa�nym 
elementem jest równie� barwa, kontrast �wiatła i cienia oraz odległo�� widzenia. Istot-
nym jest, by osi�gni�cie zmiany kształtu lub odległo�ci nie spowodowały nieczytelno�ci 
usytuowania dołków czy przeszkód.     

Harmoni� projektu okre�la si� przez: 
� Dominanty krajobrazowe 

Wprowadzanie punktów przyci�gaj�cych wzrok i b�d�cych atrakcj� terenu jest za-
biegiem stosowanym od dawna przy projektowaniu ogrodów czy terenów zieleni. Za-
danie takie mo�e spełnia� okazałe drzewo soliterowe, grupa drzew lub zbiornik wodny. 
Oceniane jest zró�nicowanie i rozkład dominantów na polu golfowym. Nie mog� to by�
na przykład te same gatunki drzew sadzonych pojedynczo w ró�nych cz��ciach pola, 
czy sie� zbiorników wodnych. Ciekawy efekt i harmoni� na polu sprawiaj� powtarzaj�-
ce si� gatunki drzew soliterowych w odpowiednich grupach. Dodatkow� rol� dominan-
tów jest ich wpływ na gr�. Umiejscowienie drzew czy zbiorników wodnych wpływa na 
przebieg gry oraz na podejmowane przez golfistów decyzje podczas rundy. S� to ele-
menty urozmaicaj�ce przebieg gry.  

Punktacja oceny zastosowania dominantów krajobrazowych: 
• +20 pkt. – zastosowane dominanty krajobrazowe s� zró�nicowane i stanowi�

harmonijny, a jednocze�nie ciekawy układ na terenie pola golfowego; 
• –20 pkt. – dominanty krajobrazowe nie s� zró�nicowane i nie stanowi� harmo-

nijnego, ani ciekawego układu. 
� Osie widokowe 

Osie widokowe uwarunkowane s� strategicznymi i technicznymi wymaganiami sa-
mej gry w golfa i jego zasadami. S� to tory gry – fairway, tory pomi�dzy miejscem 
startowym – tee a obszarem docelowym – green.

Punktacja oceny osi widokowych: 
• +50 pkt. – poszczególne tory gry s� wystarczaj�co wyodr�bnione i oddzielone od 

innych, a jednocze�nie stanowi� harmonijn� cało��;
• –20 pkt. – poszczególne tory gry nie stanowi� odr�bnych cało�ci i nie s� odpo-

wiednio wydzielone. 
� Złudzenie perspektywiczne 

Planowane przestrzennie pola golfowe dostarczaj� wielu przykładów rozwi�za�,
w których dla osi�gni�cia zamierzonych efektów wykorzystano oddziaływanie złudze�
optycznych. Maj� one na celu urozmaicenie rozgrywki, mimo �e dystans w metrach jest 
zawsze znany – odległo�ci do green s� czytelne dla gracza w postaci znaków na bokach 
fairway. Wa�n� rol� odgrywaj� kontrasty zastosowane w projekcie pola, które zakłócaj�
ocen� odległo�ci. Przykładem mog� by� wysokie nasadzenia w pobli�u green, przy 
których wydaj� si� bli�sze, a przez to flaga staje si� mniejsza i bardziej oddalona.  
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Punktacja w ocenie złudze� perspektywicznych: 
• +20 pkt. – prawidłowe zastosowanie złudzenia perspektywicznego. 
• 0 pkt. – brak zastosowania złudzenia perspektywicznego; 
• –20 pkt. – nieprawidłowe zastosowanie złudzenia perspektywicznego. 

� Dobór barw przy odbiorze przestrzeni  
Dobór barw ma podstawowe znaczenie w odbiorze przestrzeni i ocenie odległo�ci, 

odnosi si� to zarówno do doboru barwy domku klubowego, kolorów flag na green’ach, 
jak i odcieni zieleni ro�lin posadzonych przy zbiornikach wodnych i koron drzew. Bli�-
szymi i wi�kszymi wydaj� si� obiekty o barwach ciepłych – �ółtych, pomara�czowych  
i czerwonawych. Szaro�ci i barwy zimne wydaj� si� mniejsze i dalej usytuowane. 
Kombinacja tych barw mo�e mie� du�e zastosowanie w projektowaniu pola golfowego. 

Punktacja u�ywana w ocenie doboru barw w przestrzeni: 
• +20 pkt. – umiej�tne zastosowanie doboru barw; 
• –20 pkt. – brak umiej�tnego zastosowania doboru barw. 

� Helioplastyka w krajobrazie pola golfowego 
Wa�nym elementem wyniesionym z krajobrazu pola golfowego jest siła dozna�

wzrokowych, która uzale�niona jest od stopnia jasno�ci barw. Najbardziej plastyczne,  
o najsilniejszych kontrastach i blaskach kompozycje, wytwarza promie� słoneczny. 
Układy takie s� okresowe, powstaj� tylko w okre�lonych porach dnia i pewnych porach 
roku. Przyczyniaj� si� do tego, �e krajobraz jest zmienny, nabiera nowych warto�ci
plastycznych. Przykładem mo�e by� tylne o�wietlenie zadrzewie�, przy którym powsta-
je zacienione tło, a mo�na je wykorzysta� do uwypuklenia podkre�lonych kompozycji. 
Odnosi si� to równie�  do kompozycji utworzonych przez drzewa wolno stoj�ce. Cienie 
przez nie rzucane na inne krzewy i drzewa tworz� cz�sto atrakcyjne efekty. 

Punktacja w ocenie helioplastyki w krajobrazie: 
• +20 pkt. – umiej�tne zastosowanie gry �wiatła i cienia w komponowaniu prze-

strzeni pola golfowego; 
• –20 pkt. – brak zastosowania gry �wiatła i cienia. 
3. Ocena urozmaicenia wysoko�ciowego i siedliskowego pola golfowego 

� Liczba, rodzaj i prawidłowo�� rozmieszczenia przeszkód na polu golfowym 
Wielu autorów opracowa� waloryzacji pól golfowych jest zgodnych co do strate-

gicznego znaczenia przeszkód na polu golfowym. Pole funkcjonuje w układzie dwóch 
wymiarów: długo�ci i szeroko�ci, ale dopiero wprowadzenie trzeciego wymiaru jakim 
jest przeszkoda, nadaje polu o�ywienia i czyni je interesuj�cym. Przeszkoda (hazard)
jest okre�leniem dokładnie zdefiniowanym przez „Reguły gry w golfa” i s� nimi wszyst-
kie bunkry lub przeszkody wodne wyst�puj�ce na polu golfowym. Wła�ciwe zastoso-
wanie elementów takich jak ro�linno��, pagórki, pochyło�ci i zbocza, rowy, trawiaste 
pułapki, skały i kamienie, a tak�e konstrukcje tworzone przez człowieka, typu drogi, 
�cie�ki uatrakcyjniaj� wygl�d pola golfowego, wprowadzaj� ciekawy i niepowtarzalny 
charakter zarówno pod wzgl�dem krajobrazowym, jak i przebiegu rozgrywki golfowej.  

Wszystkie z wymienionych przeszkód powinny by� oceniane indywidualnie według 
nast�puj�cej punktacji: 



Waloryzacja krajobrazowa pola golfowego … 67

• +20 pkt. – prawidłowe zastosowanie przeszkody lub urozmaicenia; 
• 0 pkt. – brak przeszkody lub urozmaicenia; 
• –20 pkt. – niewła�ciwe zastosowanie przeszkody lub urozmaicenia. 
4. Ocena funkcjonalna 

� Ocena bezpiecze�stwa gry 
Bardzo wa�nym kryterium oceny funkcjonalnej pola golfowego jest ocena bezpie-

cze�stwa gry. Aby zapobiec wypadkom, nale�y zwróci� uwag� na kilka czynników. 
Wi�kszo�� uderze� odbiega od celu o ok. 15° i nale�y to uwzgl�dni� w powi�zaniu  
z topografi� terenu, kierunkiem i sił� wiatru czy ro�linno�ci�. Bezpiecze�stwo mo�na 
zapewni� poprzez blisko sadzone drzewa, krzewy czy sztuczne bariery osłonowe. Wa�-
nym jest równie� odsłoni�te pole strzału, nale�y odsłoni� horyzont lub nadsypa� miej-
sce startu. Inne miejsca, na których trzeba zapewni� bezpiecze�stwo, to schody, mosty, 
nadbrze�a zbiorników wodnych, stare drzewa i wysokie skały. 

Punktacja stosowana przy ocenie bezpiecze�stwa gry: 
• –20 pkt. – niezgodne z zasadami bezpiecze�stwa zastosowania elementów pola; 
• –20 pkt. – brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, takich jak: schody, 

mostki, wysokie skały, nadbrze�a zbiorników wodnych; 
• +20 pkt. – zgodnie z zasadami bezpiecze�stwa zastosowane urozmaicenia; 
• +20 pkt. – odpowiednie zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych; 
• +20 pkt. – dobrze widoczne miejsce l�dowania piłki. 

� Ocena uniwersalno�ci pola golfowego 
Projekt pola musi uwzgl�dnia� umiej�tno�ci i fizyczne mo�liwo�ci graczy w ró�nym

wieku i o ró�nej sprawno�ci. Aby zapewni� „elastyczno��” pola golfowego, powinno 
si� uwzgl�dnia� przeci�tne dystanse, na jakie mog� by� oddane strzały przez graczy  
o ró�nych umiej�tno�ciach i sile fizycznej. Tradycyjne pole golfowe podzielone jest na 
dwie 9-dołkowe cz��ci, tak aby pierwszy i ostatni dołek ka�dej z nich znajdował si�
blisko domku klubowego, i aby ich sumaryczne długo�ci były zbli�one do obowi�zuj�-
cych standardów. W celu jak najlepszego przystosowania pola do mo�liwo�ci ró�nych 
grup golfistów stosuje si� kilka miejsc startu – tee. Poszczególne miejsca startu prze-
znaczone s� dla graczy o okre�lonych mo�liwo�ciach fizycznych wynikaj�cych z wieku 
lub płci – kobiety, czy seniorzy startuj� z tee znajduj�cych si� bli�ej dołka. Na wi�kszo-
�ci pól oznaczony jest tzw. Stroke index, czyli nadane przez Komitet Narodowego 
Zwi�zku Golfa oznaczenie długo�ci i trudno�ci poszczególnych dołków na polu golfo-
wym. 

Punktacja u�yta w okre�leniu uniwersalno�ci pola golfowego: 
• +20 pkt. – projekt pola golfowego uwzgl�dnia umiej�tno�ci i mo�liwo�ci fizycz-

ne graczy w zale�no�ci od ich wieku, płci i stopnia zaawansowania; 
• –20 pkt. – projekt pola golfowego nie uwzgl�dnia umiej�tno�ci i mo�liwo�ci

fizycznych graczy w zale�no�ci od ich wieku, płci i stopnia zaawansowania. 
� Ocena oryginalno�ci rozwi�za�

Bardzo wa�nym kryterium, który �wiadczy o dobrym projekcie, jest jego oryginal-
no��. Nie tylko techniczna strona pola jest wa�na, ale równie� wizualna, maj�ca wpływ 
na odczucia gracza. Niepowtarzalno�� pola jest gwarancj� na to, �e gracz wróci ponow-
nie na dane pole. Brak ró�norodno�ci, sztuczno�� i brak powi�za� z naturalnym kraj-
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obrazem maj� wpływ na brak przyjemno�ci czerpanej z gry. Wielu wielbicieli golfa, 
mimo braku posiadania umiej�tno�ci gry, ma uczucie zadowolenia z kontaktu z natur�
i mo�liwo�ciami podziwiania pi�knych scenerii przyrodniczych.     

Punktacja okre�laj�ca oryginalno��:
• –20 pkt. – pole golfowe „bez wyrazu”, powielaj�ce biernie szablon kategorii pro-

jektu; 
• +20 pkt. – pole golfowe zaprojektowane i wykonane oryginalnie, niepowtarzal-

nie i zgodnie z zasadami estetyki. 
Maksymalna liczba punktów, jak� mo�e uzyska� pole golfowe w ocenie waloryzacji 

krajobrazowej, wynosi 350.

WYNIKI I DYSKUSJA 

Wyniki oceny krajobrazowej pola golfowego w Woli Bł�dowej przedstawione s�
w tabeli 1. 

Tabela 1 
Table 1 

Punktacja poszczególnych aspektów krajobrazu pola golfowego w Woli Bł�dowej  
The score of respective aspects of landscape of a golf course in Wola Bł�dowa 

Cecha 
Feature 

Punktacja na TG & CC 
The score of TG & CC 

Maksymalna liczba punk-
tów

Maximal points number 
1 2 3 

Ocena zgodno�ci pola golfowego z otoczeniem 
The evaluation of accordance the golf course with surroudings 

Zgodno�� ro�linno�ci wzgl�dem natural-
nej ro�linno�ci obszaru, na którym po-
wstaje pole golfowe 
The vegetation accordance with natural 
vegetation of area, where the golf course 
was formatted 

+70 +80 

Zgodno�� architektoniczna z regionem 
The architectural accordance with a region 0 +10 

Wpływ pola golfowego na bezpo�rednie 
otoczenie 
The influence of the golf course on 
directly surroundings 

–20 0 

Ocena harmonii projektu i wykonania 
The evaluation of the project and execution harmony

Dominanty krajobrazowe  
Landscape dominant 0 +20 

Osie widokowe  
View axis 0 +20 

Złudzenia perspektywiczne  
Perspective ilusions +20 +20 
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Tabela 1 cd. 
Table 1 cont. 

1 2 3 
Dobór barw przy odbiorze przestrzeni 
The color selection in space reception +20 +20 

Helioplastyka w krajobrazie pola  
golfowego  
Helioplastic in golf course landscape 

+20 +20 

Ocena urozmaicenia wysoko�ciowego i siedliskowego pola golfowego – liczba, rodzaj  
i prawidłowo�� rozmieszczenia przeszkód 

The evaluation of the height and habitat diversity of golf course – number, kind and right  
of obstacles distribution 

Piaszczyste bunkry  
Sandy bunkers +20 +20 

Przeszkody wodne  
Water obstacles +20 +20 

Urozmaicenia  
Varieties +20 +20 

Ocena funkcjonalna  
The functional evaluation 

Bezpiecze�stwo gry  
Gem safety. +60 +60 

Uniwersalno�� pola golfowego  
Universal character of golf course +20 +20 

Oryginalno�� rozwi�za�
The solution originality 0 +20 

Suma 
Total 250 350 

Pole golfowe w Woli Bł�dowej jest obiektem, który dobrze wpisuje si� w otaczaj�c�
go przyrod� pod wzgl�dem zgodno�ci składu gatunkowego zadrzewie� i zaro�li oraz 
ro�linno�ci nadwodnej z ro�linno�ci� naturaln� opisywanego obszaru (przyznano  
70 punktów na 80 mo�liwych – tab. 1). Nie przyznano punktów za zgodno�� architek-
toniczn� z regionem, a zabudow� znajduj�c� si� na terenie pola uznano za bezstylow�.

W przypadku pól golfowych, istotnym problemem jest wpływ tych specyficznych 
obiektów sportowych na �rodowisko. Według Hurdzan [1996] sposób wykonywania 
prac zwi�zanych z piel�gnacj� pola golfowego dostosowany jest do wymaga� ekolo-
gicznych. Czasem, aby osi�gn�� zamierzone cele, trzeba naruszy� naturalny stan krajo-
brazu. Według Trojanowskiej [2004] i Hurdzan [1996] nale�y chroni� istniej�ce ekosys-
temy i dba� o to, by przy budowie pól golfowych pozostawi� ich najwi�ksz� cz���
w niezmienionym stanie. Pole golfowe w Woli Bł�dowej przyczyniło si� jednak do 
pewnych zmian w krajobrazie. Aby mógł powsta� ten obiekt sportowy, wykarczowano 
znaczn� cz��� zadrzewie� starego parku znajduj�cego si� przy pałacu. Nie stwierdza si�
jednak negatywnego wpływu na �rodowisko naturalne, nie odnotowano zanieczyszcze�
wód, a ro�liny i drzewa s� w dobrym stanie (–20 pkt. – tab. 1).               

Na wynik waloryzacji pola golfowego w Woli Bł�dowej w odniesieniu do harmonii 
projektu i wykonania ma wyra	ny wpływ podział pola na dwie 9-dołkowe cz��ci – star�
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i now�. W starej cz��ci pola zastosowane dominanty krajobrazowe s� zró�nicowane  
i stanowi� harmonijny, a jednocze�nie ciekawy układ na terenie pola golfowego, po-
szczególne tory gry s� wystarczaj�co wyodr�bnione i oddzielone od innych, a jednocze-
�nie stanowi� harmonijn� cało��, prawidłowo zostało zastosowane złudzenie perspek-
tywiczne. W nowej cz��ci dominanty krajobrazowe nie s� zró�nicowane i nie stanowi�
harmonijnego ani ciekawego układu, poszczególne tory gry nie stanowi� odr�bnych 
cało�ci i nie s� odpowiednio wydzielone oraz nie zastosowano złudzenia perspekty-
wicznego. Ocena oryginalno�ci rozwi�za� jest tak�e zró�nicowana, starsz� cz��� pola 
okre�lono jako zaprojektowan� i wykonan� oryginalnie, niepowtarzalnie i zgodnie  
z zasadami estetyki, za� nowsz� opisano jako „bez wyrazu”, powielaj�c� biernie sza-
blon kategorii projektu (nie przyznano punktów w tym etapie oceny). Jednak pole gol-
fowe jest oceniane jako cało��, sumaryczna ocena tych aspektów wypadła do�� nisko 
(60 pkt. na 100 mo�liwych – tab. 1). Wysoko została oceniona funkcjonalno�� pola 
zarówno pod wzgl�dem bezpiecze�stwa gry (maksymalna liczba punktów), jak i uni-
wersalno�ci (maksymalna liczba punktów), nie przyznano punktów za oryginalno��
rozwi�za�, mimo �e po obiekcie tak atrakcyjnie poło�onym mo�na byłoby si� spodzie-
wa� wysokiej noty. 

Według MacKenzie [1987] wa�n� rzecz� w projektowaniu pól golfowych jest za-
aran�owanie i rozmieszczenie dołków, tak aby wydawały si� trudniejsze, ni� s� w rze-
czywisto�ci, a cały krajobraz sprawiał wra�enie naturalnego. Zastosowanie przeszkód 
na polu golfowym w Woli Bł�dowej oceniono na maksymaln� liczb� punktów. Ocena 
dotyczyła zarówno poprawno�ci zastosowania przeszkody, jak i jej wkomponowania  
w otaczaj�cy krajobraz.  

W ocenie krajobrazowej pole golfowe w Woli Bł�dowej otrzymało 250 pkt., co sta-
nowi 71% maksymalnej liczny punktów. Na obni�enie oceny wpłyn�ł fakt podziału 
pola na dwie, zró�nicowane pod wzgl�dem walorów krajobrazowych i funkcjonalnych 
cz��ci.

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych bada� sformułowano nast�puj�ce wnioski: 
1. Ro�linno�� pola golfowego w Woli Bł�dowej wykazuje zgodno�� z ro�linno�ci�

naturaln� regionu,  
2. Przy budowie pola zaobserwowano negatywny wpływ na otoczenie: usuwanie 

chwastów i innej ro�linno�ci na terenach s�siaduj�cych z polem w celu zabezpieczenia 
pola przed zachwaszczeniem oraz usuwanie drzew, krzewów i ich li�ci z okolicznych 
zadrzewie�.

3. Na cało�ciow� ocen� pola wpływ ma podział na cz��� starsz� – wy�ej ocenion�
pod wzgl�dem harmonii projektu i wykonania oraz cz��� now�, która otrzymała znacz-
nie ni�sz� ocen�.

4. Waloryzowane pole wyró�nia si� pozytywnie wzgl�dem bezpiecze�stwa gry  
i uniwersalno�ci. 
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LANDSCAPE ASSESSMENT OF A GOLF COURSE IN WOLA BŁ�DOWA 

S u m m a r y  

The results of increase interesting of golf in last years are a building a new golf course. 
Present paper shows the results of landscape assessment of a golf course Golf Palace & Country 
Club Wola Bł�dowa. On whole golf course area the presence of native, compatibles with natural 
potential vegetation, trees and scrubs species in most cases was described. The negative influence 
of object on natural environment was noted during building the golf course: removal weeds and 
others plants in neighbors area and removal trees, scrubs and their leaves from surroundings trees. 
On golf course total assessment have a significant  influence the division at alter and newer part. 
The old part was higher valuated according project and execution harmony, but the new part was 
valuated significant lower. The assessment golf course stand out according gem safety and uni-
versal character. 

KEY WORDS: golf course, landscape assessment, Golf Palace & Country Club Wola Bł�dowa 
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WST�P

Nawo�enie ro�lin jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, najsil-
niej decyduj�cych o efektach produkcyjnych i skutkach ekologicznych w produkcji 
ro�linnej. Rynek nawozów umo�liwia producentom rolnym du�y wybór nawozów mi-
neralnych z uwzgl�dnieniem kryteriów ekonomicznych i ekologicznych. 

Zmiany asortymentowe nawozów mineralnych oraz wzrastaj�cy udział na rynku 
krajowym nawozów o wysokiej jako�ci daje mo�liwo�� nawo�enia ro�lin uprawnych 
zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami ekologów i konsumentów [Grze�kowiak, 2001]. 

Produkowane nawozy mineralne do nawo�enia upraw polowych oferowane s�
w dwóch systemach: 
− uniwersalnym, gdy producent rolny jednym rodzajem nawozu mo�e zasila� kilka 

upraw, 
− specjalistycznym, gdy s� przeznaczone na konkretne uprawy. 

W obrocie znajduj� si� nawozy uniwersalne przeznaczone dla kilku gatunków  
ro�lin, specjalne nawozy mikroelementowe do dolistnego dokarmiania grup ro�lin 
uprawnych, oraz nawozy mikroelementowe do poprawy cech jako�ciowych ziarna 
[Czuba, 1996]. 

Najwi�kszy rozwój w ci�gu ostatnich lat notuje system specjalistyczny z nawozami 
w postaci granul oraz nawozami płynnymi. Granula nawozowa  ze wzgl�du na kompo-
zycj� fizyczn� i skład chemiczny umo�liwia ro�linom korzystanie przez cały okres 
wzrostu ze składników w niej zawartych. Nawo�enie dolistne sprawia, �e pobieranie 
składników pokarmowych przez li�cie jest wielokrotnie wy�sze ni� przez system korze-
niowy [Hołubowicz-Kliza, 2004].  

W systemie uniwersalnym i strukturze zu�ycia nawozów mineralnych w kraju do-
minuj� nawozy azotowe. Konserwatywny producent rolny stosuj�cy w swoich gospo-
darstwach tradycyjne nawozy nie bierze pod uwag� potrzeb pokarmowych ro�lin, które 
oprócz podstawowych składników: azotu, fosforu i potasu wymagaj� mikroelementów.
Wprowadzanie nowych nawozów mineralnych w rolnictwie wymaga zmian w stosowa-
nych dotychczas technologiach uprawy oraz nowoczesnej wiedzy z dziedziny nawo�e-
nia ro�lin uprawnych. 

CEL I METODYKA BADA�

Głównym celem bada� była ocena preferencji producentów rolnych z Dolnego �l�-
ska odno�nie zakupu i stosowania w gospodarstwach rolnych poszczególnych rodzajów 
nawozów mineralnych. Badania ankietowe przeprowadzono w 2006 r. w�ród producen-
tów rolnych za pomoc� kwestionariusza ankietowego, który zawierał podstawowe dane 
o rolniku, organizacji produkcji ro�linnej oraz stosowanych technologiach upraw,  
w tym pytania o charakterze zamkni�tym albo otwartym dotycz�ce zakupu i stosowania 
nawozów mineralnych w gospodarstwie rolnym. Wielko�� próby badawczej obejmowa-
ła grup� 78 producentów rolnych reprezentuj�cych indywidualne gospodarstwa rolne 
poło�one w siedemnastu gminach Dolnego �l�ska. Badana zbiorowo�� nie stanowi 
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próby reprezentatywnej rolników dla tego regionu, w którym według Powszechnego 
Spisu Rolnego z 2002 r. było 83,3 tys. gospodarstw o powierzchni powy�ej 1,0 ha u�yt-
ków rolnych. 

CHARAKTERYSTYKA BADANEJ ZBIOROWO�CI  
PRODUCENTÓW ROLNYCH 

Województwo dolno�l�skie charakteryzuje si� dobrymi warunkami dla produkcji 
rolniczej, gdy� wska	nik jako�ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 74,9 pkt, 
przy przeci�tnym w kraju 66,6 pkt, natomiast wska	nik bonitacji jako�ci i przydatno�ci 
gleb jest wy�szy od przeci�tnego w kraju o 7,4 pkt, który ma 56,9 pkt.  

Obszar u�ytków rolnych analizowanych gospodarstw rolnych mierzył 3598,76 ha, 
co stanowiło ok. 0,4% u�ytków rolnych w badanym województwie. Natomiast �rednia 
pow. UR gospodarstwa rolnego 46,14 ha w analizowanej grupie była sze�ciokrotnie 
wy�sza od przeci�tnej pow. gospodarstwa indywidualnego, która wynosi na Dolnym 
�l�sku 7,5 ha. 

W�ród analizowanych gospodarstw rolnych ponad 84% udziału miały gospodarstwa 
o powierzchni powy�ej 10,0 ha UR, w tym najliczniejsz� grup� stanowiły gospodarstwa 
30,00–49,99 ha z ponad 23% udziałem. 

Charakterystyka badanych producentów rolnych pod wzgl�dem wieku wykazała, �e
ok. 60% z nich znajdowało si� w wieku powy�ej 40 lat. Rozpi�to�� wieku responden-
tów była szeroka i wynosiła 53 lata (od 24 do 77 lat), natomiast �rednia wieku liczyła 43 
lata. Rolnicy przeci�tnie przepracowali w gospodarstwie rolnym ok. 19 lat. Poziom 
wykształcenia ankietowanych rolników był wysoki, gdy� w 58% wykazywali wykształ-
cenie wy�sze i �rednie, z tego 19% posiadało wykształcenie wy�sze, w tym o�miu pro-
ducentów rolnych kierunkowe rolnicze. Najmniejsz� liczebnie grup� stanowili producenci 
rolni z wykształceniem podstawowym, którzy stanowili ok. 6% badanej zbiorowo�ci. 

ZU�YCIE NAWOZÓW MINERALNYCH  
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

Zu�ycie nawozów mineralnych w przeliczeniu na czysty składnik NPK kg na 1 ha 
UR w Polsce w latach 2000–2004 charakteryzowało si� 15,7% wska	nikiem wzrostu. 
Jednak poziom zu�ycia nawozów mineralnych w 2004 r. wynosił w Polsce 99,3 kg 
NPK/ha i był ni�szy od 34,7 do 72,8 kg/ha w stosunku do krajów UE o najwy�szym 
nawo�eniu (Holandia – 172 kg/ha, Niemcy – 153 kg/ha, Francja – 134 kg/ha). Porów-
nanie poziomu nawo�enia mineralnego w woj. dolno�l�skim na tle kraju w latach 2002–
2004 wskazuje, �e mimo wy�szej dynamiki wzrostu nawo�enia w badanym wojewódz-
twie jego poziom nadal był ni�szy jak w kraju ok. 5,5% (tab. 1).  

Analiza poziomu nawo�enia mineralnego w poszczególnych grupach nawozów 
u�ywanych w woj. dolno�l�skim na tle kraju wskazuje, �e w nawozach azotowych  
mimo wzrostu o 5 kg/ha jego poziom jest ni�szy jak w kraju od 12 do 18%. W grupie 
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nawozów fosforowych i potasowych poziom nawo�enia na 1 ha w badanym wojewódz-
twie jest nieznacznie wy�szy jak w kraju.  

Tabela 1 
Table 1 

Porównanie zu�ycia nawozów mineralnych na 1 ha UR w Polsce i województwie dolno�l�skim
w latach 2002–2004 

Comparison of mineral fertilizers usage per 1 ha of agricultural land in Poland  
and in Lower Silesia in years 2002–2004 

Jednostka terytorialna 
Territorial unit 

Ogółem (NPK) 
Total (NPK) 

Dynamika (%) 
Dynamics (%) 

2002 2003 2004 2003: 
2002 

2004: 
2003 

2004: 
2002 (kg) (kg) (kg) 

Polska – Poland 93,2 93,6 99,3 100,43 106,09 106,55 
Dolny �l�sk – Lower Silesia 84,7 91,2 93,8 107,67 102,85 110,74 

azotowe (N) – nitrogenous (N) 
Polska – Poland 51 51,5 54,8 100,98 106,41 107,45 
Dolny �l�sk – Lower Silesia 42 45,5 47,1 108,33 103,52 112,14 

fosforowe (P2O5) – phosphatic (P2O5)
Polska – Poland 18,9 18,7 19,7 98,94 105,35 104,23 
Dolny �l�sk – Lower Silesia 19,6 20,8 21,2 106,12 101,92 108,16 

potasowe (K2O) – potassic (K2O)
Polska – Poland 23,3 23,4 24,8 100,43 105,98 106,44 
Dolny �l�sk – Lower Silesia 23,1 24,9 25,5 107,79 102,41 110,39 
�ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
Source: own elaboration on base of data of Central Statistical Office

W zakresie nawo�enia zbó� najcz��ciej stosowanymi nawozami były według ankie-
towanych, saletra amonowa i grupa nawozów z rodziny Polifosek. Saletry amonowej 
u�ywało ponad 3/4, natomiast Polifoski ponad 2/3 ankietowanych rolników. W dalszej 
kolejno�ci wymieniany był mocznik, który stosowało 22% badanych producentów 
głównie pod uprawy zbó�, a nast�pnie sól potasowa, fosforan amonu i saletrzak, które 
u�ywane były w ok. 12% gospodarstw rolnych. Spo�ród pozostałych nawozów ok. 6% 
ankietowanych producentów rolnych stosowało: Lubofoski, Amofoski i Polidap (rys. 1).  

Uzyskiwane plony zbó� w woj. dolno�l�skim były w latach 2003–2005 wy�sze od 
przeci�tnych w kraju od 8 do 11 dt/ha, tj. ok. 30%. 

Wyniki bada� wskazuj� na du�� popularno�� nawozów z grupy Polifosek z grupy 
ro�lin okopowych. Ta grupa nawozów wieloskładnikowych wskazana została przez 
prawie połow� ankietowanych. W�ród nawozów azotowych – mocznik i saletra amo-
nowa u�ywane były w co trzecim, a sól potasowa w co czwartym gospodarstwie pod 
upraw� ro�lin okopowych (rys. 2). Nawo�enie obornikiem pod ro�liny okopowe stoso-
wał co czwarty ankietowany producent rolny.  

Do nawo�enia ro�lin przemysłowych (rzepaku) według opinii badanych rolników 
najcz��ciej u�ywane były saletra amonowa, któr� wskazało 77% i Polifoski prawie 69% 
ankietowanych. Natomiast po około 8% rolników deklarowało stosowanie na rzepak: 
mocznika, Lubofosek, soli potasowej, fosforanu amonu i RSM (rys. 3). 
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Rys. 1. Najcz��ciej stosowane nawozy mineralne w uprawie zbó� w badanych gospodarstwach 
rolnych 

Fig. 1. The most often used mineral fertilizers in the careals cultivation in the researched farms 
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Rys. 2. Najcz��ciej stosowane nawozy mineralne w uprawie ro�lin okopowych w badanych  
gospodarstwach rolnych 

Fig. 2. The most often used mineral fertilizers in the root plant cultivation in the researched farms
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Rys. 3. Najcz��ciej stosowane nawozy mineralne w uprawie ro�lin przemysłowych (rzepaku)  
w badanych gospodarstwach rolnych 

Fig. 3. The most often used mineral fertilizers in the industrial crops cultivation (rape) in the 
researched farms

NAWO�ENIE DOLISTNE  

W nawo�eniu dolistnym jako nowe nawozy zasilaj�ce ro�liny w składniki mineralne 
najcz��ciej stosowano nawóz Basfoliar, który wskazało ok. 35% rolników. Z pozosta-
łych nawozów dolistnych 16% ankietowanych wymieniło Ekolist z kieleckiej firmy 
Ekoplon. Badani rolnicy wskazywali na niewielki udział (5–10%) nowych nawozów 
mineralnych w ogólnej warto�ci zakupionych nawozów w gospodarstwie rolnym. Jed-
nak ponad połowa badanych producentów rolnych stwierdziła, �e stosowanie tych na-
wozów zwi�ksza plon ro�lin uprawnych. Równie� około 1/2 rolników zadeklarowała  
w najbli�szych latach rozszerzenie stosowania nowych nawozów mineralnych w swoich 
gospodarstwach rolnych. Spo�ród ro�lin uprawnych producenci rolni (ok. 30%) wymie-
nili ro�liny przemysłowe, w tym rzepak, jako upraw� pod któr� w przyszło�ci zamierza-
j� stosowa� nawo�enie dolistne.  

BADANIE ZASOBNO�CI GLEB 

Nawo�enie mineralne jest jednym z najwa�niejszych czynników powoduj�cych 
wzrost ilo�ciowy i jako�ciowy plonów ro�lin. Osi�gane korzy�ci w wyniku nawo�enia 
mineralnego uzyskuje si� wówczas, gdy jest ono stosowane zgodnie z zaleceniami oraz 
wymogami agrotechnicznymi i ekonomicznymi. Nawozi� powinno si� tymi składnikami, 
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których w glebie brakuje, a których potrzebuj� ro�liny dla swojego wzrostu i rozwoju. 
St�d te� niecelowe jest zwi�kszanie nawo�enia bez informacji o zasobno�ci gleby  
w przyswajalne składniki. Stosowanie zasad racjonalnego nawo�enia wymaga przepro-
wadzania m.in., co 4–5 lat analizy zasobno�ci gleb w gospodarstwie. Rolnicy coraz 
cz��ciej korzystaj� z bada� Stacji Chemiczno-Rolniczych, gdy� takie post�powanie 
umo�liwia uzyskanie wy�szych efektów produkcyjnych i ekonomicznych nawo�enia 
mineralnego. 

Według ankietowanych – z bada� na zawarto�� składników pokarmowych w glebie 
swojego gospodarstwa skorzystało 68% rolników. Spo�ród tej grupy ponad 60% produ-
centów rolnych zadeklarowało przeprowadzanie bada� zasobno�ci gleb w składniki 
mineralne w swoich gospodarstwach co 3–4 lata, a niewiele ponad 4% korzystało z nich 
w ka�dym roku. 

ZAKUP NAWOZÓW MINERALNYCH W GOSPODARSTWACH 

Koszty zwi�zane z nawo�eniem ro�lin uprawnych s� jednymi z najwi�kszych  
w grupie kosztów bezpo�rednich produkcji ro�linnej. Popyt na �rodki produkcji dla 
rolnictwa, w tym nawozy mineralne, zale�y w głównej mierze od cen sprzeda�y tych 
�rodków i relacji cenowych pomi�dzy cenami płodów rolnych a cenami nawozów mine-
ralnych.  

Analiza poziomu cen detalicznych nawozów mineralnych w latach 2000–2004 wy-
kazała, �e �rednioroczny wzrost cen powy�ej 5 zł za 100 kg masy nawozu mineralnego 
dotyczył: mocznika, saletry amonowej i soli potasowej. Wysoki przyrost cen detalicz-
nych nawozów mineralnych wyst�pił w 2004 r., po akcesji do UE (tab. 2). 

Tabela 2 
Table 2 

Ceny detaliczne  nawozów mineralnych w Polsce w latach 2000–2004 
Retail prices of mineral fertilizers in Poland in years 2000–2004  

Wyszczególnienie 
Specification 

2000 2001 2002 2003 2004 �rednioroczny 
wzrost cen  
nawozów 

Average fertili-
zers price increase

per year 
(zł)

w zł za 100 kg 
in PLN per 100 kg 

1 2 3 
Saletrzak 28% (N) 
Nitro-chalk 28% (N) 46,46 54,78 52,94 54,68 69,68 4,64 

Saletra amonowa  33–34,5% (N) 
Ammonium nitrate 33–34,5% (N) 47,34 54,9 53,76 57,56 75,8 5,69 

Mocznik 46% (N) 
Urea  46% (N) 59,62 69,42 66,8 71,84 92,72 6,62 

Superfosfat potrójny granul. 40% (P2O5)
Granulated triple superphosphate 40% (P2O5)

90,22 95,58 92,26 91,48 92,92 0,54 
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Tabela 2 cd. 
Table 2 cont. 

1 2 3 
Superfosfat granulowany  20% (P2O5)
Granulated superphosphate 20% (P2O5)

35,64 39,48 39,84 40,64 55,04 3,88 

Fosforan amonu 18% (N),  46% (P2O5)
Ammonium phosphate 18% (N), 46% (P2O5)

103,8 105,4 101,9 101,6 110,4 1,32 

Polifoska 8% (N), 24% (P2O5 i K2O)
NPK fertilizer 8% (N), 24% (P2O5 i K2O) 90,14 95,12 96,04 98,72 103,5 2,68 

Sól potasowa 57% (K2O) 
Potassium salt 57% (K2O) 58,4 59,48 58,4 58,96 83,4 5,00 

�ródło: opracowanie własne na podstawie danych IERiG�
Source: own elaboration on base of data from Institute Agricultural and Food Economics

Wykazywana w ankietach przeci�tna warto�� zakupionych nawozów mineralnych  
w grupie badanych gospodarstw wyniosła 480,97 zł na 1 ha UR. Spo�ród analizowa-
nych grup obszarowych gospodarstw rolnych o powierzchni powy�ej 10,0 ha najwi�k-
sz� �redni� warto�� zakupionych nawozów mineralnych, która liczyła ponad 525 zł/ha 
UR, odnotowano w grupie obszarowej od 30,00 do 49,99 ha (rys. 4). 

0,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

10–14,99 15–19,99 20–29,99 30–49,99 50–99,9 >100 

Powierzchnia UR (ha) 
Agricultural land area (ha) 

�ródło: badania własne 
Source: own research 

Rys. 4. �rednioroczne warto�ci zakupu nawozów mineralnych na 1 ha UR w badanych gospodar-
stwach rolnych 

Fig. 4. Average fertilizers purchase values per 1 ha of agricultural land in the researched farms 
groups 
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Tabela 3 
Table 3 

Roczna warto�� zakupu nawozów mineralnych w gospodarstwie rolnym z podziałem  
na grupy obszarowe 

Yearly mineral fertilizers purchase value in the farm with area group classification
Grupa obszarowa 

Area group  
(ha) 

Warto�� maksymalna 
Maximal value 

(zł)

Warto�� minimalna 
Minimal value  

(zł)

Warto�� �rednia 
Average value  

(zł)
1–1,99 – – – 
2–4,99 1600 300 950,00 
5–9,99 5000 500 3 060,00 

10–14,99 8000 300 3 833,33 
15–19,99 12000 4000 6 583,33 
20–29,99 20000 2000 9 928,57 
30–49,99 35000 7000 19 428,13 
50–99,9 60000 2500 32 833,33 

>100 180000 65000 98 142,86 
�ródło: badania własne 
Source: own research 

PODSUMOWANIE 

Badania ankietowe preferencji producentów rolnych przekonuj� o tradycyjnym po-
dej�ciu do wyboru, zakupu i stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach  
indywidualnych. Podstawowymi nawozami, nabywanymi przez producentów rolnych 
były: saletra amonowa oraz nawozy wieloskładnikowe z grupy  Polifosek.  

Analiza zakupu nawozów wykazała, �e badani producenci rolni �redniorocznie ku-
powali nawozy mineralne, których warto�� w przeliczeniu na 1 ha UR wynosiła 480,97 zł. 
Wzrastaj�ce zainteresowanie producentów rolnych nawozami przeznaczonymi do do-
listnego dokarmiania ro�lin mikroelementami odnotowano głównie w uprawie ro�lin 
przemysłowych – rzepaku, których stosowanie potwierdzała połowa ankietowanych 
rolników. Zwi�kszenie nawo�enia dolistnego deklarowali producenci w uprawie zbó�,
prze�wiadczeni o ich wpływie na zwi�kszenie plonowania ro�lin i poprawy jako�ci 
ziarna.  

W celu prowadzenia racjonalnego nawo�enia mineralnego informacje o zasobno�ci
gleb w składniki pokarmowe wykorzystuje w okre�laniu dawki nawozowej 68% bada-
nych producentów rolnych, a ponad połowa z nich zlecała wykonywanie tych bada�
w gospodarstwach regularnie, co 3–4 lata.  
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PREFERENCES OF AGRICULTURE PRODUCERS IN A RANGE  
OF APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS  

IN LOWER SILESIA VOIVODSHIP 

S u m m a r y  

The article presents preferences of agriculture producers from Lower Silesia voivodship in 
buying a different kind of mineral fertilizers. The source of data in the article were results of 
research on the base of prepared questionnaire. In research took part farmers from seventeen 
gminas. Research have showed popularity of application of nitrogen and NPK fertilizers. We can 
also realized that grows interest in using foliar fertlizers, which include microelements. Analysis 
of data has exerted, that average value of bought  mineral fertilizer was 480,97 PLN × ha-1 in 
researched farms.  

KEY WORDS: prices of mineral fertilizers, foliar feeding, consumption of mineral fertilizers 

Recenzent: prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
                   w Warszawie 
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