
Wpływ rolnictwa ekologicznego na bioróżnorodność 

 

 W ostatnich latach jesteśmy świadkami negatywnych zmian w krajobrazie, 

zanikania niektórych gatunków roślin i zwierząt oraz zmniejszania liczebności 

wielu innych. Do tych zjawisk przyczynia się w dużej mierze również 

intensyfikacja rolnictwa.  

 Zwiększenie intensywności produkcji wpłynęło na zmniejszenie 

bioróżnorodności, ale problemy dotyczą również samego systemu produkcji 

rolnej, wpływu na różnorodność genetyczną uprawianych roślin  

i utrzymywanych zwierząt gospodarskich. Jako przykład można przytoczyć 

zmniejszenie liczby tradycyjnych odmian. 

Zgodnie z konwencją o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 

bioróżnorodność oznacza zmienność wszystkich żyjących organizmów, między 

innymi lądowych, morskich i innych ekosystemów wodnych oraz kompleksów 

ekologicznych, w których skład wchodzą: różnorodność siedliskowa (między 

ekosystemami), różnorodność gatunkowa (między gatunkami zwierząt  

i roślin), różnorodność genetyczna (w ramach jednego gatunku). 

Bioróżnorodność w rolnictwie to pojęcie szerokie, obejmujące wszystkie 

komponenty różnorodności biologicznej, związane z żywnością i rolnictwem, 

które tworzą agroekosystem: gatunki, odmiany roślin, rasy zwierząt, 

mikroorganizmy, zarówno na poziomie gatunku, jak i ekosystemu, niezbędne do 

utrzymania podstawowych funkcji agroekosystemu, jego struktury i procesów. 

 Aby przyjrzeć się wpływowi rolnictwa ekologicznego na bioróżnorodność, 

można zająć się populacją roślin, zwierząt i mikroorganizmów, które składają się 

na agroekosystem. Różnorodność w tym systemie zarządzanym przez człowieka 

jest w ujęciu globalnym duża, ponieważ w Europie grunty rolne stanowią 

większość terytorium. Bioróżnorodność występuje w znacznej części na 

obszarach wykorzystywanych do produkcji żywności, czyli w systemach, 

wymagających działania człowieka w celu regulacji różnych funkcji. Działania te 

mają również wpływ na zmniejszenie liczebności i różnorodności poszczególnych 

taksonów i na elementy składowe środowiska naturalnego. Dlatego w 

poszczególnych krajach oraz w Europie jako całości wzmacnia się powszechne 

poparcie, a także poparcie rządowe i UE dla systemów, w których stosuje się 



mniej intensywne praktyki i które ze względu na środowisko i z punktu widzenia 

konsumentów są bardziej zróżnicowane. 

 Gospodarstwa ekologiczne zazwyczaj mają bardziej urozmaicony 

płodozmian z większą liczbą uprawianych roślin. Powszechniejsze wykorzystanie 

pestycydów w rolnictwie miało niekorzystny wpływ na różnorodność flory 

typowej dla obszarów rolniczych. W gospodarstwach ekologicznych opisuje się 

więcej tzw. roślin towarzyszących, które są przedmiotem wielu zestawień 

porównawczych. Stwierdza się większą liczbę gatunków na skraju i wewnątrz 

łanu upraw ekologicznych w porównaniu z powierzchnią uprawianą tradycyjnie. 

Taka szata roślinna ma również wpływ na populację owadów, a często stanowi 

też źródło pożywienia dla pszczół. 

Większość badań poświęconych florze w gospodarstwach z gruntami ornymi i 

gospodarstwach mieszanych stwierdza większą liczebność i większe bogactwo 

gatunków chwastów na polach uprawianych ekologicznie, przy czym różnice są 

wyższe w przypadku gatunków dwuliściennych, gdzie pojawiają się gatunki 

cenniejsze dla gruntów rolnych. Rolnictwo ekologiczne ma mniejszy wpływ na 

wegetację na skraju pól, choć tu też stwierdza się większą różnorodność w 

porównaniu z obszarami tradycyjnymi. 

Wiele gatunków chwastów jest typowa dla gruntów ornych. Badania, 

przeprowadzone w Niemczech, wykazały około dwukrotnie większą liczbę 

gatunków na skraju i wewnątrz łanu roślin ekologicznych w porównaniu z 

występującą na powierzchni uprawianej tradycyjnie. Na obszarach upraw 

ekologicznych było to około 60 gatunków, na obszarach upraw 

konwencjonalnych 40 gatunków. Podobne wyniki uzyskano w innych częściach 

Niemiec oraz w Austrii i Szwajcarii. 

W przypadku okrywy trawiastej na pastwiskach różnice pomiędzy rolnictwem 

konwencjonalnym a ekologicznym są mniejsze. Może to być wynik okresu 

niezbędnego do zwiększenia różnorodności gatunkowej na pastwiskach 

ekologicznych, które przekształcane są z produkcji intensywnej. Proces ten jest 

szczególnie powolny, przede wszystkim dlatego, że gatunki cenniejsze nie 

znajdują się w glebowym banku nasion i na obszarach wokół. Różnorodność 

okrywy zielonej jest uzależniona od metod produkcji i zabiegów wykonywanych 

na roślinach. Pozytywny wpływ rolnictwa ekologicznego na różnorodność roślin 

wynika z niższej zawartości poziomu azotanów w glebie, braku herbicydów, a w 

niektórych przypadkach ograniczonej liczby zabiegów uprawowych. Obfitość 

roślin w okrywie trawiastej w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszyła się z 



powodu intensywności jej wykorzystania i większych dawek nawożenia. 

Pastwiska w gospodarstwach ekologicznych mają przede wszystkim więcej 

gatunków dwuliściennych niż pastwiska tradycyjne, a także więcej gatunków 

typowych dla trwałych użytków zielonych, w tym gatunków wskaźnikowych. 

Gospodarstwa ekologiczne mogą chronić różnorodność gatunkową, jeżeli nie 

podlegały intensyfikacji w ostatnich dziesięcioleciach. Nawet stosowane nawozy 

organiczne mogą zmniejszać liczbę bylin, a stosowane niewłaściwie mają również 

negatywny wpływ na bioróżnorodność. Zmniejszenie różnorodności gatunkowej 

okrywy trawiastej może występować równocześnie ze zmniejszeniem liczby 

gatunków zwierząt. Gospodarstwa ekologiczne powinny odgrywać istotną rolę w 

odnowie ekologicznej obszarów, na przykład bogatych gatunkowo łąk w Europie 

Środkowej. 

 Rolnicy mają wpływ nie tylko na te obszary, na których bezpośrednio 

gospodarują, ale również na szerszą okolicę. Na przykład obrzeża pól stanowią 

na terenach rolniczych ważny biotop i schronienie dla zagrożonych gatunków 

roślin, kiedyś powszechnie występujących na łąkach i gruntach ornych. Stanowią 

również zimową kryjówkę dla zwierząt, ponadto mogą być bogate w rośliny 

kwitnące. Wysoka roślinność to schronienie dla drapieżników, które mają wpływ 

na agroekosystem, redukują na przykład liczebność małych gryzoni. 

 Rolnictwo  ekologiczne dba o biotopy w okolicy obszarów gospodarowania 

i korzysta z tych biotopów. W związku z powyższym w niektórych krajach zaleca 

się pozostawienie pewnej części gruntów rolnych właśnie na ten cel. Nie można 

zapominać także o znaczeniu zróżnicowania krajobrazu, jego walorów 

estetycznych, istotnych dla rozwoju turystyki.        

Sposobami zwiększenia bioróżnorodności w praktyce są: 

- uprawa różnorodnych gatunków roślin, wykorzystanie alternatywnych roślin  

i półdzikich traw; 

- mieszane uprawy, w szczególności w warzywnictwie; 

- stosowanie międzyplonu; 

- minimalizacja orki; 

- wprowadzenie większej ilości materii organicznej do gleby; 

- ograniczenie substancji chemicznych – ma to odniesienie również do 

rolnictwa konwencjonalnego; 



- zachowywanie lub wprowadzenie roślinności na granicach działek, dbanie o 

roślinność wokół. 

Kluczową rolę w systemie rolniczym odgrywa płodozmian. Rośliny w 

płodozmianie mogą być ważnym środkiem, zwiększającym jego różnorodność z 

biegiem czasu. Znaczenie ma również wpływ ekologiczny na glebę (substancje 

odżywcze, pozostałości po zbiorach, stymulowanie i obecność innych 

organizmów itp.). Większa ilość substancji organicznej w środowisku glebowym 

jest podstawą stymulowania nie tylko różnorodności gatunkowej, ale również 

strukturalnej i funkcjonalnej. Jest to jedna z zalet rolnictwa ekologicznego, w 

którym do gleby trafia odpowiednio dużo nawozów organicznych (obornik, 

kompost), wykorzystuje się pozostałości po zbiorach, stosuje więcej 

międzyplonów, zwiększa różnorodność upraw itp. W ramach gospodarstwa 

rolnego nie należy ograniczać się wyłącznie do gruntów ornych, trwałych 

użytków zielonych i innych obszarów o ściśle produkcyjnym charakterze. Duże 

znaczenie mają też skraje pól i otaczająca roślinność w krajobrazie. Drzewa i 

krzewy sadzone wokół pól mogą pełnić wiele istotnych funkcji: chronią pole 

przed działaniem wiatru, mogą też odgrywać funkcję produkcyjną, zwiększają 

różnorodność w gospodarstwie, zapewniają stanowiska dla pożytecznych 

organizmów, mają pozytywny wpływ na różnorodność regionu, istotną zarówno 

dla mieszkańców, jak i turystów. 

Dla bioróżnorodności, nie tylko w skali własnego agroekosystemu, znaczenie 

mają następujące praktyki typowe dla rolnictwa ekologicznego: 

- wykluczenie lub ograniczenie stosowania pestycydów i nawozów 

mineralnych, co minimalizuje bezpośrednie i pośrednie negatywne 

oddziaływanie na rośliny, bezkręgowce i kręgowce; 

- oszczędne zarządzanie biotopami nieprodukcyjnymi i skrajami pól, co może 

zwiększyć różnorodność i liczebność organizmów; 

- utrzymywanie gospodarstw mieszanych, które mają pozytywny wpływ na 

bioróżnorodność krajobrazu rolnego poprzez większą różnorodność biotopów  

w skali danego obszaru.   

W związku z faktem zanikania wielu ekologicznych czynników stabilizujących tj. 

rozproszona roślinność, zakrzewienia, źródła, mokre łąki wraz z intensyfikacją 

produkcji rolnej, niezwykle istotna jest ochrona istniejących i tworzenie nowych 

biotopów. Poza ochroną zakrzewień i miedz, konieczne jest poświęcenie uwagi 

skrajnym obszarom, nierentownym dla rolnictwa. Zaprzestanie koszenia łąki 



górskiej oznacza samoczynne zalesienie i utratę biotopu, w których mogą rosnąć 

storczyki, żyć owady. W nienaturalnym krajobrazie szczególnie istotnym 

czynnikiem stabilności ekologicznej są miedze między polami czy wzdłuż dróg. Im 

są one szersze, tym większą mają wartość jako czynnik strukturalny w 

ekosystemie. Koszenie okrywy powinno być przeprowadzane tak by owady miały 

stały dostęp do kwiatów. Należy również zachować określoną wysokość okrywy, 

gdyż w warunkach stosowania kosiarek miedze nie mogą stanowić schronienia 

dla fauny po zbiorach okolicznych pól uprawnych. 

 Nasadzenia krzewów zapobiegają erozji wodnej i wietrznej i stanowią 

optymalne środowiska życia licznych gatunków zwierząt. Wartość ekologiczną 

krzewów można zwiększyć, jeżeli zadba się o to, by nasadzenie znajdowało się 

wokół już rosnących krzewów, na skraju lasu, przy grupie drzew itp. Odległości 

pomiędzy strukturalnymi elementami krajobrazu zależą od promienia 

aktywności poszczególnych gatunków: owad do 50 m, ryjówka 200 m, jeż 250 m, 

kuna i lis 1 km itd. Do nasadzenia krzewów należy wybrać lokalną odmianę, która 

zazwyczaj stanowi cenne źródło pożywienia dla zwierząt. 

 Mokre biotopy, trzęsawiska, mokradła, źródła, oczka wodne, jeziorka, cieki 

stanowią schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Jeżeli w 

gospodarstwie mamy już takie biotopy, dbamy o ich ochronę przed 

rozdeptaniem przez pasące się zwierzęta, dbamy by nie dostawały się do nich 

niepożądane substancje (np. odchody zwierząt gospodarskich bogate w związki 

azotu). Do ochrony takich biotopów służy nieorany pas brzegowy o szerokości 

minimum 10 m. Rewitalizacja cieków jest dość trudnym zadaniem, które trzeba 

realizować we współpracy z właściwymi urzędami.  
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