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Co to są chwasty?
Chwasty to rośliny niepożądane z punktu widzenia prowadzących działalność gospodarczą - rolnika czy leśnika, konkurujące z gatunkami stanowiącymi plon, czy przedmiot
uprawy. Należą do tzw. roślin synantropijnych,
towarzyszących człowiekowi i związanych
z jakimś rodzajem jego działalności. Najczęściej kojarzone z pojęciem„chwast” są chwasty
segetalne, czasem zwane po prostu polnymi
- związane z uprawami. Zgrupowania charakterystycznych gatunków chwastów segetalnych tworzą własne zbiorowiska roślinne. Inne
chwasty występują w uprawach ziemniaków,
inne w życie ozimym, a inne w uprawie lnu.
Przykłady powszechnie znanych roślin zaliczanych do chwastów segetalnych to mak polny,
chaber bławatek, kąkol polny, kurzyślad polny
czy ostróżeczka polna. Niekiedy chwastami
nazywane są też rośliny ruderalne - występujące w sąsiedztwie osad ludzkich, pod płotami, murami, przy budynkach gospodarczych,
na zaniedbanych podwórkach i placach. Najbardziej znane przykłady chwastów ruderalnych to gatunki rodzaju łopian czy pokrzywa
zwyczajna. Czasem wyróżnia się też chwasty
łąkowo - pastwiskowe – rośliny nie zjadane
przez pasące się zwierzęta, kolczaste, trudno
trawione lub trujące, jak jaskier ostry, gatunki
rodzaju ostrożeń czy wilczomlecz sosnka.

Fot. S. i A. Nowak

Kąkol polny

Fot. S. i A. Nowak

Ostróżeczka polna

Wykonano w ramach projektu „Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie” realizowanego przez Klub Przyrodników, współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. „Inwestujemy w Twoją przyszłość”
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

są
są

cenne

Chwasty są różne
Najliczniejszą grupą chwastów polnych są rośliny jednoroczne (terofity), które cały cykl życiowy zamykają
w jednym sezonie wegetacyjnym, a zimę przeżywają
w postaci nasion. Tworzą one do 80% gatunków występujących na polu. Bardziej zaawansowane podziały chwastów krótkotrwałych wyróżniają: chwasty krótkotrwałe
jare (np. palusznik krwawy, żółtlica drobnokwiatowa),
które wschodzą na wiosnę, rozwijają owocujący pęd i po
zaowocowaniu zamierają, chwasty krótkotrwałe zimujące (np. kąkol polny, chaber bławatek), które okres spoczynku przeżywają najczęściej w postaci różyczek liściowych, chwasty krótkotrwałe ozime (np. stokłosa żytnia,
miłek letni), kiełkujące jesienią i zimujące w postaci skróconego pędu, tak aby wiosną rozpocząć szybki wzrost
i wczesne kwitnienie, chwasty dwuletnie, w pierwszym
sezonie wegetacyjnym tworzące zgrubiały, wrzecionowaty korzeń oraz różyczkę liściową, w których gromadzą zapasy na kolejny rok, a w drugim sezonie kwitnące
i owocujące (np. oset kędzierzawy, nostrzyk biały).
Druga grupa chwastów to chwasty wieloletnie, które
wytwarzają organy zimujące, jak np. kłącza, rozłogi, korzenie. Należą tu np. jaskier rozłogowy, pięciornik gęsi,
babka zwyczajna czy perz właściwy.
Bardzo specyficzna grupa to chwasty pasożytnicze,
które do odżywiania się wykorzystują roślinę żywicielską. Półpasożyty (posiadające chlorofil) to
np. szelężnik włochaty
i pszeniec różowy, pasożyty całkowite to np.
kanianka lnowa czy zaraza gałęzista.
k

macze
Fot. B. Jer

Pospolitym terofitem jest chaber bławatek
Fot. S. i A. Nowak
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Chwasty są różne
W siedliskach polnych, które charakteryzują
się wyraźną rytmiką sezonową bardzo istotnym czynnikiem decydującym o życiu chwastów jest sposób ich rozsiewania. Wśród gatunków budujących zbiorowiska chwastów
polnych występują zarówno anemochory
(które rozsiewają się za pośrednictwem wiatru), zoochory (wykorzystujące do rozsiewania zwierzęta), autochory (mające swoje
Jedną z najgłębiej
korzeniących
się
roślin
jest
własne organy rozsiewania), barochory (rozpowój polny
siewające się z ziarnem roślin uprawnych)
i rzadziej hydrochory (rozsiewane za pośrednictwem wody).
Fot. S. i A. Nowak

Nasiona chwastów upraw zbożowych mają
zwykle krótką żywotność. Znanych jest wiele gatunków, których nasiona tracą zdolność
kiełkowania po roku-dwóch latach (np. kąkol
polny i szelężniki). Znacznie bardziej długowieczne są nasiona chwastów okopowych
(np. rdestów czy psianki czarnej).
Pszonacznik
wschodni
ma korzenie
sięgajace
ponad metr
wgłąb gleby

Chwasty różnią się także pod względem głębokości systemów korzeniowych. Gatunki
o bardzo płytkich systemach to np. sit dwudzielny, karmnik rozesłany czy szarota błotna. Najgłębsze systemy korzeniowe, sięgające
znacznie poniżej metra głębokości odnotowano u ostrożenia polnego, powoju polnego, szczawiu kędzierzawego czy pszonacznika wschodniego.
Fot. S. i A. Nowak
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Skąd się wzięły
na naszych polach?
Wśród chwastów znaleźć można zarówno
gatunki rodzime, jak i obce. Skład flory chwastów jest związany z położeniem obszaru,
jego warunkami przyrodniczymi, funkcją
i dziejami.
Apofity to gatunki synantropijne miejscowego pochodzenia. Należą do nich np. skrzyp
polny, perz właściwy, ostrożeń polny, czy
mlecz polny. Antropofity to gatunki synantropijne obcego pochodzenia. Wyróżnia się
tu archeofity - gatunki przybyłe na dany teren w czasach przedhistorycznych lub średniowieczu, przed końcem XV w. (np. chaber
bławatek, kąkol polny, kurzyślad polny, kiksja oszczepowata), a wśród nich archeofity antropogeniczne, do powstania których
przyczynił się człowiek, wyselekcjonowując
je jeszcze przed końcem XV w. z populacji
macierzystych taksonów (kanianka lnowa,
lnicznik właściwy, stokłosa żytnia, życica lnowa). Kenofity to gatunki przybyłe w czasach
nowożytnych. Należą tu np. przetacznik perski, życica wielokwiatowa, zaraza gałęzista,
żółtlica drobnokwiatowa. Obecnie na polach
uprawnych do chwastów najczęściej spotykanych należą archeofity.

Fot. S. i A. Nowak

Stokłosa żytnia - archeofit antropogeniczny

Fot. S. i A. Nowak

Chaber bławatek - pospolity archeofit
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Sztuka przetrwania fabryki nasion
Istotną cechą biologiczną chwastów jest ich
płodność. Liczba produkowanych nasion
ma fundamentalne znaczenie w zasiedlaniu
i trwaniu w trudnych do przeżycia warunkach. Chwasty istotnie różnią się pod względem liczby wytwarzanych nasion, przy czym
niemal w każdym przypadku są to wartości
znacznie przewyższające liczby nasion produkowanychprzez inne rośliny, w tym rośliny
uprawne. Maksymalna liczba nasion wytwarzana
przez pojedynczą
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tysięcy. Nawet jeśli nielicznym uda
się wykiełkować i przeżyć – populacja ma
szanse trwać. Do rekordzistów, wytwarzających najwięcej nasion należą: stulicha psia (do
730000), lulek czarny (500000), bylica pospolita (143000), zaraza gałęzista (140000), komosa
biała i pokrzywa zwyczajna (po 100000). Kąkol polny wytwarza „tylko” 2500 nasion, chaber bławatek „zaledwie” 6680.
Nowak
Fot. S. i A.

Fot. S. i A. Nowak

Pospolita komosa biała wytwarza do 100 tys. nasion
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Dlaczego giną?
W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci nastąpiła niespotykana do tej pory intensyfikacja rolnictwa, szczególnie
technik wielkopowierzchniowej uprawy oraz chemicznego zwalczania roślin konkurujących z roślinami uprawnymi. Stosowanie na masową skalę coraz skuteczniejszych środków ochrony roślin, wprowadzanie nowych,
konkurencyjnych odmian roślin uprawnych, ograniczenie stosowania płodozmianu, zmiany terminów siewów
oraz wprowadzenie nowych technik zbioru i oczyszczania materiału siewnego powodują, że liczne gatunki roślin, które w warunkach tradycyjnego rolnictwa uważane
były za ekspansywne, znalazły się na krawędzi zaniku.
Najsilniej zagrożone są grupy chwastów związanych
z tradycyjnymi uprawami, zanikającymi obecnie lub prowadzonymi zupełnie innymi metodami, np. uprawami
lnu. Silnie zagrożoną grupę stanowią także te, które występują na specyficznych, ograniczonych do niewielu
miejsc w kraju siedliskach, np. chwasty kalcyfilne - związane z glebami bogatymi w wapń, wykształcającymi się
na wychodniach skał wapiennych. Zasięg ich potencjalnych siedlisk ogranicza nie tylko intensyfikacja rolnictwa
i zmiana sposobu zagospodarowania gruntów, ale także
ekspansja miast, przeznaczanie pól pod zabudowę, wyłączanie z uprawy gruntów słabszych, a także eksploatacja
odkrywkowa utworów wapiennych. Przykłady najsilniej
zagrożonych wyginięciem chwastów segetalnych to: miłek szkarłatny i letni, kiksja zgiętoostrogowa i oszczepowata, włóczydło polne, czechrzyca grzebieniowa, kurzyślad błękitny, przewiercień okrągłolistny i inne. Znajdują
się one na czerwonych listach gatunków zagrożonych,
często z najwyższym stopniem narażenia na wymarcie.
Wiele gatunków, w niektórych regionach jeszcze pospolitych, jak kąkol czy ostróżeczka polna, w innych znanych
jest już tylko z pojedynczych stanowisk.

Miłek letni - gatunek
na krawędzi zaniku

bylska
Fot. J. Przy

Fot. A. Jer
m

aczek

Intensyfikacja i chemizacja rolnictwa - największe zagrożenia
Fot. S. i A. Nowak
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Poznaj zagrożone
gatunki chwastów
Zespoły chwastów upraw zbożowych ze
związku Caucalidion lappulae rozwijają się
najczęściej na glebach cięższych, zasobnych
w węglan wapnia. Jednym z najsilniej zagrożonych jest zespół włóczydła polnego i
czechrzycy grzebieniowej Caucalido-Scandicetum, który tworzą kalcyfilne gatunki chwastów, takie jak miłek letni czy kurzyślad błękitny.

Miłek letni Adonis aestivalis
Roślina 20-60 cm wysokości o łodydze pojedynczej, rzadziej rozgałęzionej, nagiej. Liście
pierzasto wielodzielne o odcinkach równowąskich. Działki kielicha nagie, jasnozielone,
przylegające do odwrotnie jajowatych, pomaranczowo-karminowo-czerwonych
lub
rzadziej cytrynowych (u var. citrina Hoffm.)
płatków korony, u nasady z czarną plamą lub
bez niej. Owocki szerokojajowate, kanciaste,
marszczone, na szczycie zielonawe, zwykle
z 2 ząbkami na grzbiecie i 1 u nasady długiego,
często zgiętego dzióbka. Kwitnienie: V-VIII.

Fot. S. i A. Nowak

Miłek letni

Kurzyślad błękitny Anagallis foemina
Roślina o rozgałęzionej, kanciastej łodydze,
8-15 cm długości. Liście naprzeciwległe, jajowate lub podługowato-jajowate, całobrzegie.
Kwiaty w kątach liści, na szypułkach. Pręciki
o nitkach w górze biało owłosionych. Owoc wielonasienna kulista torebka otwierająca się
wieczkiem. Kwitnienie: VI-IX.

Fot. S. i A. Nowak

Kurzyślad błękitny
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Poznaj zagrożone
gatunki chwastów
Przewiercień
okrągłolistny

Inne gatunki tworzące zespół włóczydła polnego i czechrzycy grzebieniowej CaucalidoScandicetum to przewiercień okrągłolistny
i wilczomlecz sierpowaty.
Przewiercień okrągłolistny
Bupleurum rotundifolium
Roślina o wysokości 15-45 cm, sinozielonych, całobrzegich liściach; górne przerośnięte przez łodygę, dolne u nasady zwężone,
siedzące. Kwiaty zebrane w 5-10-szypułowe
baldachy, bez pokryw. Żółtozielone pokrywki złożone z 3-5 jajowatych, zaostrzonych listków tworzą „kryzę” wokół kwiatów. Rozłupki
o żeberkach nitkowatych. Kwitnienie: VI-VIII.
Wilczomlecz sierpowaty Euphorbia falcata

Fot. S. i A. Nowak

Wilczomlecz sierpowaty

Roślina o wniesionej, sinozielonej łodydze,
z mlecznym sokiem, 10-30 (40) cm wysokości. Liście równowąskie, skrętoległe, bez przylistków, siedzące; dolne łopatkowate, tępe,
górne – lancetowate, zaostrzone, podsadki
górne jajowate lub eliptyczne. Miodniki niewyraźnie półksiężycowate z 2 rożkami. Kwitnienie: VI-X.
Fot. S. i A. Nowak
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Poznaj zagrożone
gatunki chwastów
Do chwastów upraw zbożowych ze związku Caucalidion lappulae należy wilczomlecz
drobny, a także jedyny na Opolszczyźnie gatunek diagnostyczny zespołu kiksji Kickxietum
spuriae – kiksja oszczepowata.
Kiksja oszczepowata Kickxia elatine
Roślina 10-60 (80) cm długości, o łodydze
owłosionej i ogruczolonej. Liście na ogonkach, dolne naprzeciwległe, górne skrętoległe. Kwiaty dwuwargowe, pojedynczo w kątach liści, osadzone na nagich szypułkach.
Korona najczęściej bladożółta, z wargą górną wewnątrz ciemnofioletową. Każda komora kulistej torebki otwierająca się wieczkiem.
Kwitnienie: VII-X.

Fot. S. i A. Nowak

Kiksja oszczepowata

Wilczomlecz drobny Euphorbia exigua
Roślina delikatna o wysokości 5-20 cm. Łodyga podnosząca się, od podstawy rozgałęziona. Liście skrętoległe, bez przylistków; łodygowe – równowąskie (ok. 2 mm szerokości),
zwykle zaostrzone, podsadki górne lancetowate, w nasadzie rozszerzone, prawie sercowate. Miodniki jajowate z krótkimi rożkami.
Kwitnienie: VI-X.

Fot. S. i A. Nowak

Wilczomlecz drobny
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Poznaj zagrożone
gatunki chwastów
Innym zespołem chwastów nawapiennych
upraw zbożowych ze związku Caucalidion lappulae jest zespół groszku bulwiastego i bnieca
dwudzielnego Lathyro-Melandrietum noctiflori.
Groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus
Roślina sinozielona, 30-100 cm wysokości
z podziemnymi bulwkami. Łodyga od nasady
rozgałęziona, kanciasta, nieoskrzydlona. Liście
z przylistkami i 1 parą nagich, podługowatych
lub odwrotnie jajowatych, tępawych listków,
zakończonych rozgałęzionym lub pojedynczym wąsem. Kwiaty wonne, różówoliliowe do
fioletowopurpurowych w gronach. Ząbki kielicha nierówne. Strąk nagi, podłużnie równowąski, nieco rozdęty. Kwitnienie: VI-VIII.

Fot. S. i A. Nowak

Groszek bulwiasty

Bniec dwudzielny Melandrium noctiflorum
Roślina o wysokości 15-50 cm, ze wzniesioną
łodygą odstająco owłosioną i ogruczoloną. Liście miękko, gruczołowato owłosione, dolne
podłużnie, odwrotniejajowate, górne wąskolancetowate. Kwiaty obupłciowe, z przykoronkiem, o płatkach korony głęboko rozciętych.
Słupek o 3 znamionach. Kielich walcowaty,
ogruczolony, rozdęty po przekwitnieniu. Kwiatostanem jest wierzchotka dwuramienna. Torebka otwierająca się 6 odgiętymi ząbkami.
Kwitnienie: VI-IX.

Fot. S. i A. Nowak

Bniec dwudzielny
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Poznaj zagrożone gatunki chwastów
Zespoły chwastów upraw zbożowych ze związku Aperion spicae-venti rozwijają się w uprawach ozimych zarówno na żyźniejszych, gliniasto-piaszczystych lub gliniastych glebach, jak
i uboższych, kwaśnych glebach piaszczystych. Jednym z nich jest zespół chłodka drobnego
Arnoserido-Scleranthetum.
Chłodek drobny Arnoseris minima
Roślina drobna o wysokości 10-30 cm. Liczne łodygi wyrastają z rozety liściowej. Głąbiki
w górze, pod koszyczkiem maczugowato rozdęte, 1-3-koszyczkowe.
Liście odwrotnie podługowato-łopatkowate, odlegle ząbkowane. Kwiaty
języczkowate zebrane w
Chłodek drobny
małe kwiatostany o średnicy do 1 cm. Niełupki pozbawione puchu kielichowego. Powierzchnia niełupek podzielona
10 żebrami na podłużne, poprzecznie żeberkowane pola. Kwitnienie: VI-IX.
Fot. S. i A. Nowak

Chroszcz nagołodygowy

Chroszcz nagołodygowy Teesdalea nudicaulis
Roślina o wysokości 5-15 cm. Łodyga bezlistna lub z nielicznymi, wąskolancetowatymi liśćmi. Liście odziomkowe
w różyczce, lirowato-pierzasto-klapowane. Drobne, białe,
o nierównych płatkach korony kwiaty tworzą grono. Nitki pręcików z łuską u nasady. Łuszczynka okrągława lub jajowata,
nieco wycięta u góry, wąsko oskrzydlona. Kwitnienie: IV-VI.
Fot. S. i A. Nowak
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Chwasty są piękne
Chwasty segetalne pełnią istotną rolę
w kształtowaniu krajobrazu. Obecność
gatunków nierozerwalnie związanych
z tradycyjnym krajobrazem rolniczym,
takich jak maki, rumianki, chabry bławatki, kąkole czy ostróżeczki polne,
tworzy jego niepowtarzalny koloryt.
Najefektowniej wyglądają silnie zachwaszczone wielobarwne uprawy
zbóż ozimych.
Docenili to malarze, tacy jak Claude
Monet, Józef Chełmoński czy Stanisław
Kamocki, którzy uwiecznili na swoich
obrazach coraz rzadziej spotykane pola
pokryte kobiercami maków, przydroża
niebieskie od chabrów, rumianki przeplatające się z kłosami zbóż...

Claude Monet
- Maki w kotlinie
niedaleko Giverny

Józef Chełmoński
- Droga w polu

Stanisław Kamocki
- Kłosy (z Sandomierza)
Fot. S. i A. Nowak
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Chwasty są potrzebne
Tradycyjnie użytkowane, barwne od maków
i chabrów pola są nie tylko natchnieniem malarzy, tworzone przez nie naturalne krajobrazy mają
znaczenie w turystyce, rekreacji i promocji regionów. Uprawy zbożowe z ich chwastami są ogromnym zasobem wielu roślin leczniczych, takich jak:
rumianek pospolity, chaber bławatek, tasznik pospolity, fiołek trójbarwny czy kurzyślad polny.
Od kilkunastu lat w Polsce dynamicznie rozwija się rolnictwo ekologiczne. Wśród najważniejszych wskaźników jakości upraw ekologicznych
znajdują się także te związane z występowaniem
konkretnych gatunków chwastów segetalnych
lub ogólnym udziałem chwastów w płatach agrocenoz. Badania dowodzą, że obecność niektórych gatunków chwastów wpływa korzystnie na
plony roślin uprawnych. Tworzą one w agrocenozach odpowiednie warunki rozwoju dla organizmów, które hamują rozwój szkodników. Biomasa powstająca z chwastów jest ważnym źródłem
próchnicy glebowej. Chwasty uzupełniają działanie kompleksów sorpcyjnych gleb poprzez stopniowe oddawanie w procesie rozkładu zmagazynowanych wcześniej związków mineralnych.
Różnorodność chwastów ma także niewątpliwy
wpływ na bogactwo mikroorganizmów glebowych, co z kolei przekłada się na żyzność siedlisk.
Chwasty są też podstawowym pokarmem wielu
zwierząt - ptaków i ssaków, i to właśnie zagłada
chwastów jest przyczyną drastycznego zmniejszania się liczebności kuropatw, zajęcy, wielu polnych chrząszczy i motyli.

Fot. S. i A. Nowak

Czarnuszka polna to od dawna znana roślina lecznicza

Fot. S. i A. Nowak

Rumian żółty to piękna roślina ozdobna, ale także źródło
naturalnego barwnika
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Jak można chronić
W Polsce mamy jeszcze obszary, gdzie tradycyjne rolnictwo, znaczny udział miedz, przydroży i nieużytków, niewielka ilość używanych
herbicydów i ekstensywne formy użytkowania, sprzyjają zachowaniu zagrożonych gdzie
indziej chwastów. Jednak zmiany w rolnictwie zachodzą w tempie, które wymusza pilną
potrzebę podejmowania działań
ochronnych nawet tam.
Przede wszystkim
można, choćby na
niewielkim areale,
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tym odstąpić od
chemicznego zwalczania chwastów, a straty
z tego tytułu zrekompensować z programów
bylska
Fot. J. Przy

chwasty?

finansujących ochronę bioróżnorodności.
W tzw. pakietach rolno-środowiskowych istnieje możliwość uzyskania dofinansowania
na uprawy ekologiczne, których wskaźnikiem
jest właśnie bogata flora chwastów.
Inna forma ochrony to tworzenie upraw zachowawczych i agrorezerwatów. Mogą to być
obszary na gospodarczo użytkowanych polach, jak też szczególne uprawy zachowawcze, gdzie celem nadrzędnym jest utrzymanie
populacji chwastów w uprawie. Takie zachowawcze poletka, ważne także w kontekście
edukacji przyrodniczo-rolniczej, z powodzeniem od wielu lat są wprowadzane w Niemczech czy Holandii. W Holandii podjęto także inne projekty mające na celu zachowanie
chwastów upraw polnych, np. obsiewanie gatunkami chwastów przydroży, wyrobisk surowców mineralnych czy miedz.

Odłogowane pola to ważne ostoje chwastów
Fot. R. Maniarski
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Jak chronimy chwasty
na Opolszczyźnie?
Próbą podjęcia działań zmierzających do skutecznej ochrony chwastów jednej z ich najważniejszych
ostoi w kraju jest projekt „Ochrona zagrożonych
gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie”, realizowany przez Klub Przyrodników.
Dotyczy on czynnej ochrony zagrożonych chwastów polnych, ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków siedlisk nawapiennych okolic Opola.
Założeniem projektu jest objęcie skuteczną
ochroną, poprzez uprawę w agrorezerwatach
i kolekcjach zachowawczych, co najmniej kilkunastu spośród ponad 20 najsilniej zagrożonych gatunków z 2 grup siedliskowych – chwastów rędzin
i chwastów pozostałych typów gleb. W pierwszej
grupie, najsilniej zagrożonej, której ochrona stanowi najważniejszy element projektu, ujęto przede wszystkim gatunki diagnostyczne kalcyfilnych
i rzadkich zespołów chwastów upraw zbożowych
i okopowych: zespół włóczydła polnego i czechrzycy grzebieniowej, zespół lnic (kiksji) oraz zespół
przetacznika lśniącego i jasnoty różowej.

Fot. S. i A. Nowak

Odmiana cytrynowa miłka letniego - jedyne stanowisko
w okolicach Opola już nie istnieje

Działania przewidziane w projekcie zakładają także restytucję części gatunków uznanych za wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe w agrocenozach
Śląska Opolskiego.
Projekt rozpoczął się w roku 2011, zaplanowany
jest na 3 lata, a najważniejsze podejmowane w nim
działania to: inwentaryzacja głównych ostoi chwastów oraz zabezpieczenie ich puli genowej w kolekcjach zachowawczych i agrorezerwatach.

Fot. S. i A. Nowak

Gatunków chwastów, które mogą wyginąć na naszych oczach
jest kilkadziesiąt
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Ostoja chwastów
Czarnowąsy

Jednym z pierwszych działań realizowanych
w projekcie było zlokalizowanie, wyznaczenie
i stworzenie podstaw monitoringu najważniejszych ostoi chwastów segetalnych Opolszczyzny. Bogactwo gatunkowe chwastów
segetalnych nie jest równomiernie rozłożone
w przestrzeni rolniczej. Jest to spowodowane nieco odmienną historią i intensywnością
uprawy, rodzajem gleby oraz innymi czynnikami ekologicznymi.
Zgodnie z założeniami projektu, wyznaczono
20 najważniejszych ostoi chwastów segetalnych. Są to najczęściej niewielkie obszary pól
uprawnych z glebami rędzinowymi wytworzonymi na skałach kredowych oraz ubogimi
glebami bielicowymi.
Wyznaczone ostoje, mimo, że obejmują jedynie kluczowe populacje około połowy spośród ginących gatunków chwastów regionu,
z pewnością przyczynią się do poprawy stanu ich populacji i skuteczności ochrony ginących chwastów Opolszczyzny. Będą jednym
z elementów wypracowywanego w ramach
projektu spójnego systemu form i sposobów
ochrony tej grupy roślin. W połączeniu z agrorezerwatami, kolekcjami zachowawczymi
i bankami nasion, niewątpliwie przyczynią
się do zwiększenia skuteczności ochrony oraz
wiedzy o stanie i dynamice obszarów najcenniejszych pod względem różnorodności
chwastów.

Nowak
Fot. S. i A.
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Kolekcje zachowawcze
W celu zachowania puli genowej chwastów, z nasion pozyskanych w terenie, założono dwie kolekcje zachowawcze, każda na powierzchni około 100
m2, w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz edukacyjnym gospodarstwie rolnym Adama Ulbrycha
(Folwark Rozalia) w Komorznie (gm. Wołczyn).
Kolekcja zachowawcza to mini - ogród botaniczny, stworzony w celu zabezpieczenia puli genowej rzadkich i zagrożonych gatunków. Gatunki te
uprawia się na niewielkich powierzchniach, co roku
wsiewając nasiona, pielęgnując rośliny, eliminując
gatunki konkurencyjne, które mogłyby zagłuszyć
wzrost„naszych” chronionych i zbierając nasiona do
wysiania w kolejnych latach. W ten sposób mamy
gwarancję, że gatunki zagrożone w stanie naturalnym lub półnaturalnym nie zaginą. Z nasion wyhodowanych w kolekcjach zachowawczych możemy
także zasilać zarówno populacje naturalne, jak i te
uprawiane w agrorezerwatach.
Każda z kolekcji prowadzonych w ramach projektu
składa się z szeregu zagonów po 8 - 10 m2 każdy
– uprawianych tradycyjnie, bez użycia herbicydów.
W poszczególnych modułach realizowane są różne
warianty zagospodarowania, chwasty wysiewane
są zarówno do upraw zbożowych i okopowych, jak
i do uprawionej ziemi bez upraw podstawowych,
na glebie rędzinowej i nierędzinowej. Założeniem
jest uzyskanie jak najbardziej zróżnicowanej mozaiki użytków, pozwalającej na dopracowanie optymalnych metod trwałego utrzymywania chronionych w kolekcji gatunków.

Fot. A. Jermaczek

Kolekcja chwastów w Muzeum
Wsi Opolskiej

Fot. S. i A. Nowak

Fot. A. Jermaczek

Kolekcja w Komorznie

Fot. S. i A. Nowak

Wsiewanie chwastów w kolekcji Kolekcje to doskonałe miejsce
w Muzeum Wsi Opolskiej
do prowadzenia edukacji

Fot. S. i A. Nowak
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Agrorezerwaty
Oprócz kolekcji zachowawczych w Muzeum
Wsi Opolskiej w Opolu i Gospodarstwie Rozalia utworzono dwa agrorezerwaty, o pow. 0,1
ha każdy. Agrorezerwat to ostoja zagrożonych
gatunków chwastów polnych w formie tradycyjnie prowadzonych upraw polowych. Uprawiane zboża i rośliny okopowe sieje się i sadzi
oraz pielęgnuje i zbiera tradycyjnymi metodami, bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych. Nasiona nie są specjalnie oczyszczane, a metody i cykl upraw są tak dobrane,
żeby sprzyjały populacjom zagrożonych gatunków. Pozwala to na utrzymanie populacji
chwastów charakterystycznych dla poszczególnych upraw w stanie półnaturalnym oraz
zbiorowisk roślinnych złożonych z gatunków,
które nie miałyby szans egzystencji w uprawach prowadzonych w sposób intensywny.

Fot. A. Jermaczek

Agrorezerwat w Komorznie

Fot. A. Jermaczek

Agrorezerwat w Muzeum Wsi Opolskiej

W Muzeum Wsi Opolskiej sztucznie stworzono
podłoże rędzinowe, nawożąc warstwę około
30 cm gleby z okolic Opola, z warstw nadkładów eksploatowanych w miejscach dawnych
pól odkrywek. W gospodarstwie Adama Ulbrycha pozostawiono podłoże nierędzinowe, bazujące na gruncie miejscowym.
Oba agrorezerwaty oznakowano tablicami informacyjno – edukacyjnymi.

Fot. A. Jermaczek

Agrorezerwat w Muzeum w szczycie kwitnienia chwastów
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Ochrona gatunkowa

Włóczydło polne
- bez formalnej ochrony
może nie przetrwać

Przewiercień okrągłolistny
- kandydat na listę
gatunkow chronionych

Nowak
Fot. S. i A.

Konsekwencją zasady, że reżim ochrony gatunku powinien zależeć od stopnia jego zagrożenia, np. tempa ustępowania i rzadkości, wydaje się koniecznością wprowadzenie
w stosunku do wybranych roślin polnych
ochrony gatunkowej. Obecnie tylko niektóre
taksony roślin naczyniowych występujące na
polach jako chwasty, podlegają ochronie gatunkowej - np. zaraza gałęzista czy centuria
nadobna. Jednocześnie kilkadziesiąt gatunków chwastów znajduje się na czerwonych
listach najbardziej zagrożonych roślin, a stan
liczebny ich populacji pogarsza się z roku na
rok. Ich populacje nie podlegają jednak ochronie i można niszczyć ich ostatnie stanowiska
bez żadnych konsekwencji prawnych.
Zasadne i możliwe wydaje się wprowadzenie
na listy gatunków chronionych co najmniej
kilkunastu chwastów znajdujących się w kraju na granicy wymarcia, takich jak miłek letni
i szkarłatny, kurzyślad błękitny, przewiercień
okrągłolistny, dymnica drobnokwiatowa, kiksja oszczepowata i zgiętoostrogowa, lnica
polna czy czarnuszka polna. Poprawi to ich
status oraz pozwoli planować i wdrażać skuteczne działania ochronne.
Fot. S. i A. Nowak
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Nie pozwólmy im zginąć
Niezależnie od obowiązującego prawa każdy
z nas może chronić chwasty, np. nie zwalczając
ich zbyt skutecznie w swoim ogródku, działce czy
polu. Możemy też założyć nasz prywatny agrorezerwat, wydzielając mniejszy lub większy fragment działki, w którym chwasty będą miały ostoję. Odwdzięczą się nam swoją urodą, przywabią
kolorowe motyle, a zimą szczygły, makolągwy,
czeczotki. A jeśli włożymy nieco trudu w poznanie chwastów, z pewnością znajdziemy wśród
nich niejeden gatunek, który pomoże nam w chorobie, poprawi smak potraw lub wzmocni naszą
odporność na trudy codzienności.
Najważniejsze jest jednak, abyśmy, chroniąc różnorodność pól i ogrodów, nauczyli się myśleć nie
tylko o chwastach, ale o całym naszym otoczeniu, jako o fragmentach większej całości, wielkiej machiny przyrody, fragmentach, których nie
da się bez końca usuwać i wyrzucać na śmietnik,
bo machina, choć nieskończenie skomplikowana
i zdolna do samoregulacji, w końcu się zepsuje.
Aby dowiedzieć się więcej o chwastach, warto
odwiedzić stronę internetową Klubu Przyrodników (www.kp.org.pl), a będąc w okolicach Opola, zajrzeć do naszych agrorezerwatów i kolekcji.
W Klubie Przyrodników, Muzeum Wsi Opolskiej,
Gospodarstwie Rozalia w Komorznie i Uniwersytecie Opolskim można też otrzymać specjalną
publikację poświęconą ochronie zagrożonych
chwastów Opolszczyzny, szerzej omawiającą zagadnienia, które w wielkim skrócie pokazaliśmy
na tej wystawie. Zapraszamy!

Fot. A. Jermaczek

Chwasty mogą być ozdobą - ogródek chwastów przy Stacji Klubu
Przyrodników w Owczarach

Fot. A. Jermaczek

Dajmy chwastom szansę!
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