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ECO – FARM Sosnówka sp. z o. o jest liderem Grupy Operacyjnej „Agro-

leśnictwo w Dolinie Zielawy”, którą tworzy ze Szkołą Główną Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr Barbara Baj Wójtowicz (Go-

spodarstwo Rolne). Konsorcjum realizuje przełomowy projekt badawczo 

– wdrożeniowy „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji 

ziół w Dolinie Zielawy”, w którym zostały:

• Opracowane nowe metody uprawy (agrotechniki) wartościowych ga-

tunków zielarskich w systemach agroleśnych 

• Wprowadzone do uprawy gatunki dziko rosnące o szczególnych właści-

wościach  prozdrowotnych w sposób neutralny klimatycznie i korzystny 

środowiskowo

• Opracowane nowe metody zarządzania produkcją „od pola do stołu” 

gwarantujące możliwość śledzenia drogi gotowego produktu od wpro-

wadzenia do uprawy do produktu gotowego do sprzedaży

• Na bazie gatunków wprowadzonych do uprawy opracowane nowe 

produkty o działaniu prozdrowotnym, które mogą  być wykorzystane 

w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

• Innowacyjne produkty prozdrowotne zostały opatrzone elektroniczną 

etykietą pozwalającą konsumentowi zapoznać się z działaniem środowi-

skowym, klimatycznym i prozdrowotnym produktu oraz podjąć świado-

mą decyzję o zakupie.

ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. od 2013r. 

prowadzi działalność w zakresie ekolo-

gii, zrównoważonego rozwoju i odna-

wialnych źródeł energii. Jej misją jest 

produkcja i sprzedaż produktów ekolo-

gicznych bazujących na surowcach po-

zyskiwanych w systemach agroleśnych, 

wykazujących działanie prozdrowotne, 

a jednocześnie wprowadzenie modelu 

agro-energetycznego rozwiązującego 

problemy współczesnego rolnictwa tj. 

skutków susz czy przymrozków, zmniej-

szenie zanieczyszczenia środowiska: 

wód, gleb oraz powietrza oraz łącze-

nie upraw rolnych z produkcją zielonej 

energii na terenach rolnych. 

 

Firma prowadzi innowacyjny program 

edukacyjny dla rolnictwa i przetwór-

stwa oparty o Living Lab oraz specjalnie 

opracowaną metodę nauki przez prak-

tykę. Współpracuje z wieloma uczel-

niami wyższymi w Polsce i za granicą 

oraz z Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie i jego oddziałami oraz 

regionalnymi Ośrodkami Doradztwa 

Rolniczego, a także szkołami rolniczymi 

i innymi instytucjami.

Firma była wielokrotnie nagradzana za 

wdrażane innowacje dla sektora rolno – 

spożywczego.
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„Innowacyjny 
model produkcji, 

przetwórstwa 
i dystrybucji ziół 

w Dolinie Zielawy”



Ogrody leśne – co musisz wiedzieć?
Autor: Natalia Guz

 Ogrody leśne (forest garden) są najlepszym przykładem 
bioróżnorodności i równie dobrym osiągania efektywno-
ści ekonomicznej w agroleśnictwie. Ponadto, stanowią one 
system agroleśny w największym stopniu odzwierciedlający 
piętra lasu integrujący drzewa wysokie z niższymi (zwykle 
owocowymi), krzewami owocowymi i ozdobnymi, pnączami, 
kwiatami oraz warzywami, owocami uprawianymi na grząd-
kach, opcjonalnie także ziołami i grzybami. W zamyśle to sys-
tem na tyle zrównoważony, że powinien sam się regulować – 
nie stosuje się w nim środków ochrony roślin (Baj-Wójtowicz, 
Osińska 2020). Pełni on funkcję ozdobno-rekreacyjną, a jedno-
cześnie użytkowo-rolniczą na stosunkowo niewielkim obsza-
rze. Doskonałym przykładem ogrodów leśnych są Rodzinne 
Ogródki Działkowe (ROD) w miastach (odpowiednik urban 
agroforestry).

Fot. 1 Jeden z tarnowskich ROD – na niewielkim obszarze doliczyć 
się można kilkudziesięciu gatunków roślin (fot. Natalia Guz)

 Ogrody leśne z powodzeniem mogą być również upra-
wiane na terenach wiejskich – warto zainteresować się wdro-
żeniem tego systemu zwłaszcza w gospodarstwach agrotu-
rystycznych oraz living lab, ponieważ poza zaopatrywaniem 
w wolną od pestycydów żywność, pełnią one funkcję dekora-
cyjną. Obecnie wyróżniane są dwa rodzaje ogrodów leśnych: 
    • jadalny ogród założony w istniejącym lesie poprzez wpro-
wadzenie nowych gatunków użytkowych (grunt pozostaje 
gruntem leśnym), 
    • jadalny ogród leśny założony od podstaw na gruncie rol-
nym (grunt pozostaje w użytkowaniu rolniczym).  
 Jednocześnie, zgodnie z polskim prawem, warto zazna-
czyć, że ogród leśny to jedyny system agroleśny możliwy do 
wdrożenia na terenie prywatnego lasu. 
 Główną funkcją ogrodu leśnego jest łączenie walorów 
lasu z intensywną produkcją owoców, warzyw oraz ziół, zatem: 
łączenie funkcji rekreacyjnej z użytkową. Odpowiednio zapro-
jektowany jest biologicznie zrównoważony i odporny na zmia-
ny klimatu oraz ich skutki np. suszę, ponadto wykorzystuje 
zasady allelopatii. Przynosi obfite plony z wielu gatunków, co 
skutkuje wysoką opłacalnością. Prowadzony jako permakul-
tura nie wymaga maszynowych zabiegów agrotechnicznych 
i przekopywania. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu, 
regularnemu stosowaniu ściółkowania oraz utrzymywaniu 
okrywy roślinnej wymaga mniejszego nakładu pracy w po-
równaniu z innymi systemami rolnymi. Dla pełnego zopty-
malizowania funkcjonowania ogrodu leśnego warto wdrożyć 
gromadzenie deszczówki oraz wykorzystywać biowęgiel ku-
mulujący wodę. 

W ogrodach leśnych warto również zastosować zasadę gildii 
np. poprzez sadzenie grupy gatunków owocowych wraz z ga-
tunkiem wspomagającym dostarczającym składników mine-
ralnych – m.in. azotu lub fosforu. W przypadku roślin nitrofil-
nych, warto w ich towarzystwie uprawiać rośliny bobowate 
wiążące azot atmosferyczny.
 Niezwykle istotnym komponentem ogrodów leśnych są 
wyniesione grządki spełniające szereg zalet, do których na-
leżą zarówno ułatwienie pracy, jak i ściółkowania oraz ograni-
czenie chwastów. 
• ułatwienie pracy (praca w wygodniejszej pozycji, łatwiejszy 

dostęp), 
• ułatwienie ściółkowania, 
• wydłużenie okresu wegetacyjnego (szybsze nagrzewanie 

się gleby). 

 Alternatywą dla wyniesionych grządek są wały permakul-
turowe (zwane również hugelkulturami) (ryc.1), w przypadku 
których również uprawia się rośliny na podwyższeniu, jednak 
zamiast skrzyń, wykorzystuje się ułożone na kształt kopca 
drewno (m.in. pale, patyki, gałęzie, bioodpady, deski, trociny, 
plewy, darń oraz liście opadłe z drzew). Nie zaleca się stoso-
wania iglastego surowca drzewnego ze względu na właściwo-
ści zakwaszające glebę, a także orzecha włoskiego i akacji ze 
względu na wolny proces rozkładu. 

Ryc.1 Wały permakulturowe (źródło: ogrodolandia.pl)

 Przygotowaną konstrukcję należy obsypać kilkucentyme-
trową warstwą podłoża i przykryć ściółką. Wzorcowo przygo-
towany wał ma około 200 cm szerokości i dowolną długość 
przy około 1 m wysokości, jednak co roku za sprawą rozkładu 
drewna i postępującego procesu glebotwórczego, wał osiada, 
po 5-6 latach zrównując się z poziomem ogrodu. Przedłużenie 
„żywotności” wału jest możliwe poprzez systematyczne dokła-
danie materii organicznej. To rozwiązanie jest szansą na polep-
szenie plonowania zwłaszcza na glebach ubogich w składniki 
pokarmowe. Hugelkultura wydłuża także okres wegetacyjny, 
ogrzewając uprawy od wewnątrz i zapewniając roślinom od-
powiedni dostęp do promieni słonecznych. Rozkładające się 
drewno zapewnia wilgoć, a jednocześnie staje się magazy-
nem wody opadowej, zabezpieczając uprawy w czasie suszy. 
Podobnie jak w przypadku skrzynek, ułatwia pracę (źródło: 
ogrodolandia.pl). Efektywną uprawę na podwyższeniu umoż-
liwiają również baloty oraz kostki słomy, które sprawdzają się 
w uprawach warzyw (np. dynie, ogórki), owoców (np. truskaw-
ki, poziomki) oraz grzybów (np. boczniaki).



Fot. 2 Uprawa warzyw na balotach słomy w Anielskich Ogrodach 
funkcjonujących w systemie food forest – fot. Bogdan Kasperski

 W literaturze wyróżnia się dwie koncepcje ogrodów le-
śnych: siedmio- (seven layers) oraz dziewięciopiętrowe (nine 
layers forest gardens). W tym modelu wyróżnia się następują-
ce piętra: 
• drzewa wysokie (np. brzoza, dąb, lipa, klon), 
• drzewa owocowe wyższe (np. czeremcha zwyczajna), 
• drzewa owocowe nizsze i wysokie krzewy (np. grusze, jabło-

nie, śliwy, bez czarny, aronia), 
• krzewy niższe (np. porzeczka, agrest), 
• zioła wieloletnie i jednoroczne (np. mięta, bylica piołun, ko-

per, melisa), 
• rośliny okrywowe (np. dynia, truskawka, miodunka, barwi-

nek), 
• pnącza (np. chmiel, powojnik, mini kiwi), 
• grzyby (np. boczniak, maślak, pieczarka, shitake, pierście-

niak uprawny), 
• ryzosfera (strefa korzeniowa: ziemniak, burak, marchew, pie-

truszka). 

 W modelu siedmiopiętrowym nie wyróżnia się piętra 
drzew wyższych owocowych oraz grzybów (ryc. 2). 

Ryc.2 Model 7-piętrowego ogrodu leśnego 
(autor: P. Kearsley, źródło: familyfoodgarden.com)

Podsumowanie: 
Odpowiednio zaprojektowane oraz prowadzone ogrody le-
śne przynoszą szereg korzyści zarówno dla rolnika, jak i śro-
dowiska. Poza zwiększeniem dochodowości gospodarstwa, 
wpływają korzystnie na stan środowiska, spowalniają obieg 
wody i wspierają bioróżnorodność, a także poprawiają ja-
kość gleby (przy ściółkowaniu mulczem o 60%). Ilość żywno-
ści dostępnej na własne potrzeby zwiększa się o blisko 50%, 
a jednocześnie pozwala na uzyskanie wyższej ceny za ofero-
wane surowce oraz produkty wysokiej jakości. Ogród leśny,  
z uwagi na swoje walory estetyczne może także przynosić do-
chody z organizacji warsztatów czy funkcjonowanie jako go-
spodarstwo demonstracyjne lub agroturystyczne (fot. 3). 

Fot. 3 Widok z lotu ptaka na gospodarstwo Państwa Kasperskich: 
Anielskie Ogrody w Budachowie prowadzone w idei food forest 
połączoną z funkcją demonstracyjną – fot. Bogdan Kasperski

 Warto jednak zaznaczyć, że przy zakładaniu ogrodu leśne-
go kluczowe jest jego odpowiednie zaprojektowanie, a często, 
zwłaszcza na początku działalności, z uwagi na konkurowanie 
jakościowe (nie cenowe) – wymaga większego zaangażowania 
w sprzedaż oferowanych surowców oraz produktów. 

Wybrana literatura: 
Baj-Wójtowicz, Osińska E., 2020: Agroleśnictwo. Najważniejsza 
innowacja w rolnictwie. [W:] Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie. Oddział w Poznaniu. Poznań
https://www.familyfoodgarden.com/food-forest-plant-guilds-
-permaculture-design/
https://ogrodolandia.pl/hugelkultura



 Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum (L.) Scop.) to by-
lina należąca do rodziny astrowatych (Asteraceae). W Polsce 
występuje naturalnie na obszarach nizinnych oraz w niższych 
piętrach górskich. Rośnie na wilgotnych łąkach, w zaroślach 
i lasach łęgowych w dolinach wolno płynących rzek. Preferuje 
wilgotne, żyzne i zasobne w wapń podłoże, stanowiska sło-
neczne lub częściowo zacienione. Nie znosi częstego koszenia 
i zgryzania.

rośliny. Można też ścinać całe rośliny, a po wysuszeniu oddzie-
lać wierzchołki pędów i liście, odrzucając łodygi. Surowiec su-
szy się w warunkach naturalnych lub w suszarni ogrzewanej, 
w temperaturze do 35°C.
Surowiec ten nie jest uwzględniony w Farmakopei Polskiej 
i nie jest wykorzystywany do produkcji dostępnych na rynku 
leków. Ma jednak długą tradycję stosowania w medycynie 
ludowej. Napar z ziela używany był m.in. jako środek moczo-
pędny, „czyszczący krew”, przeciwreumatyczny i przeciwkrwo-
toczny.
 Przypisywano mu także magiczne właściwości, stosując 
kąpiele w naparze z ziela w celu usunięcia skutków uroków 
rzuconych na człowieka. Uważano, że mętnienie i gęstnienie 
wyciągu lub pojawienie się w nim wytrąceń podczas kąpieli 
świadczy o skutecznym oczyszczaniu organizmu, natomiast 
wskaźnikiem zdrowia i uwolnienia od uroków miała być nie-
zmieniona barwa, konsystencja i klarowność wyciągu użytego 
do kąpieli.
 Ziele ostrożnia warzywnego zawiera flawonoidy (m.in. li-
narynę, pektolinarynę, glikozydy apigeniny i luteoliny), fenolo-
kwasy (m.in. kwas kawowy, p-kumarowy, ferulowy), garbniki, 
lignany, olejek eteryczny, trójterpeny (β-amyrynę, taraksaste-
rol), fitosterole (m.in. β-sitosterol, stigmasterol), laktony se-
skwiterpenowe, karotenoidy, składniki mineralne.
 Wyciągi z ziela wykazują działanie moczopędne (głównie 
dzięki zawartości flawonoidów), które wiąże się z usuwaniem 
z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii. Ta-
kie działanie jest przydatne w leczeniu chorób reumatycz-
nych i skórnych. Opisywane jest także działanie rozkurczowe, 
żółciotwórcze i żółciopędne, a także wspomagające funkcjo-
nowanie i regenerację wątroby. Zawarte w surowcu garbni-
ki wpływają na właściwości przeciwkrwotoczne – zarówno 
w przypadku krwawień z dziąseł, jak i hemoroidów. Okłady 
i kąpiele w naparze z ziela działają przeciwzapalnie na skórę. 
Mogą pomóc w gojeniu stanów zapalnych, owrzodzeń i zra-
nień.
 Stwierdzono przeciwutleniające właściwości wyciągów 
z kwiatostanów i liści ostrożnia warzywnego, które skorelo-

 W Europie Wschodniej, Ja-
ponii i Indiach ostrożeń jest 
uprawiany i traktowany jako 
roślina warzywna. W Polsce 
pozyskiwany jest ze stanu 
naturalnego. Jest surowcem 
poszukiwanym dla produk-
cji w przemyśle spożyw-
czym oraz kosmetycznym. 
W ramach projektu „Innowa-
cyjny model produkcji, prze-
twórstwa i dystrybucji ziół 
w Dolinie Zielawy”, w go-
spodarstwie rolnym Barbary 
Baj Wójtowicz w Sosnówce 
wprowadzono ten gatunek 
do uprawy w systemie agro-
leśnym z produktywnymi 
żywopłotami.

 Roślina osiąga wysokość do 150 cm. Łodygi są wzniesione, 
w górnej części rozgałęzione, słabo owłosione, puste w środ-
ku. Dolne liście są nieparzysto pierzastodzielne, górne jajowa-
tolancetowate, nasadą obejmujące łodygę. Brzegi liści są kol-
czasto ząbkowane, przy czym kolce są dość miękkie.
 Kwiatostany to koszyczki zawierające wyłącznie kwiaty 
rurkowate o barwie jasnożółtej lub kremowej. Zebrane są po 
kilka na szczytach pędów. Okrywy koszyczków są pajęczyno-
wato owłosione, o środkowych listkach zakończonych krótki-
mi kolcami. Otaczające kwiatostany podsadki są wyraźnie ja-
śniejsze od pozostałych liści, żółtozielone. Owoce to niełupki 
opatrzone białym puchem kielichowym. Organ podziemny 
stanowi poziomo rosnące, walcowate kłącze z cienkimi korze-
niami. Z wyglądem kłącza wiąże się ludowa nazwa tego gatun-
ku – „czarcie żebro”. 

Fot. 1 Dolne liście ostrożenia 
warzywnego (źródło: chwileza-
chwycone.blogspot.com)

 Surowcem zielarskim pozy-
skiwanym z ostrożnia warzyw-
nego jest ziele (Cirsii oleracei 
herba). Ścina się górne części 
pędów w okresie kwitnienia 

Ostrożeń warzywny – właściwości i zastosowanie lecznicze 
i kulinarne
Autorzy: Anna Geszprych, Wiesława Rosłon, Ewa Osińska, Barbara Baj Wójtowicz

Fot. 2 Kwiatostan ostrożenia warzywnego (źródło: chwileza-
chwycone.blogspot.com)



wane były z ogólną zawartością związków polifenolowych. 
Wyciągi z kwiatów wykazywały silniejszą aktywność prze-
ciwdrobnoustrojową niż wyciągi z liści.
 Flawonoidy, które występują w ostrożniu warzywnym, 
były badane pod kątem różnych kierunków aktywności biolo-
gicznej. Stwierdzono, że pektolinaryna ma działanie podobne 
do kwasu acetylosalicylowego. Linaryna wpływa na produk-
cję cytokin, które odgrywają ważną rolę w aktywacji komórek 
układu immunologicznego. Pobudza makrofagi do produkcji 
interleukin, które m.in. wpływają na cytotoksyczną aktywność 
limfocytów. Wpływa na hamowanie uwalniania tlenku azotu 
(NO) przez makrofagi, co może być przydatne w łagodzeniu 
stanów zapalnych, którym towarzyszy nadprodukcja NO. Fla-
wonoidy C. oleraceum podawane dożylnie powodują efekt 
przeciwkrwotoczny przez zwiększenie krzepliwości krwi. Wy-
kazano, że luteolina i jej 7-O-glukozyd, występujące w rodza-
ju Cirsium, hamują aktywność α-glukozydazy i α-amylazy, co 
świadczy o ich potencjale antydiabetycznym.
 Flawonoidy, fitosterole i lignany, których obecność stwier-
dzono także w zielu ostrożnia, mają właściwości przeciwzapal-
ne w chorobach gruczołu krokowego i przeciwdziałają jego 
przerostowi.
 Dla wielu związków występujących w surowcu istnieją do-
niesienia o właściwościach antykancerogennych. Prowadzone 
były również badania wskazujące na przeciwnowotworowe 
właściwości metanolowych wyciągów z ziela ostrożnia w sto-
sunku do komórek glejaka, jednak stwierdzono cytotoksyczne 
działanie tych ekstraktów także na zdrowe komórki mózgu. 
Ten kierunek potencjalnego wykorzystania wymaga więc dal-
szych badań.
 Produkty na bazie ziela ostrożnia warzywnego dostęp-
ne obecnie na rynku to głównie jedno- i wieloskładnikowe 
herbatki ziołowe, wprowadzone do obrotu jako suplementy 
diety, którym – jako nieposiadającym statusu produktów lecz-
niczych – nie mogą być przypisywane właściwości lecznicze. 
Produkty na bazie ziela ostrożnia warzywnego wykorzystywać 
można również w produkcji żywności funkcjonalnej czyli ma-
jącej zastosowanie prozdrowotne oraz w  profilaktyce chorób. 
Przedstawiane są jako uzupełnienie diety w składniki wspo-
magające funkcjonowanie organizmu.  Często na stronach in-
ternetowych znaleźć można jednak informacje odnoszące się 
do leczniczego wykorzystania produktów na bazie ostrożnia 
warzywnego. 
 Poza zastosowaniem wewnętrznym jako środek moczo-
pędny, odtruwający i żółciopędny, napar lub odwar z ziela po-
lecany jest do kąpieli łagodzących choroby skóry, przy świądzie, 
wysypce alergicznej, trądziku, a także lekkich oparzeniach ter-
micznych i słonecznych. Napar z ziela może być stosowany ze-
wnętrznie u dzieci z atopowym zapaleniem skóry.
Napary z suszonego ziela lub sok ze świeżego ziela są też wy-
korzystywane w celach kosmetycznych, ze względu na ko-
rzystny wpływ na stan skóry i włosów.
 Drugi człon nazwy gatunku wyraźnie nawiązuje do jego 
spożywczego zastosowania, znanego w Europie, zwłaszcza 
wschodniej, jak i w Azji. Szczególnie często korzystano z tej 
rośliny w okresach niedoboru żywności. Obecnie powraca się 
do tradycyjnych sposobów wykorzystywania naturalnie wy-
stępujących roślin jadalnych. 
 Ostrożeń warzywny to roślina, której wszystkie części moż-
na wykorzystać kulinarnie. Do celów kulinarnych wykorzystuje 

się liście, młode pędy, kwiatostany oraz kłącza ostrożnia wa-
rzywnego. Liście można zbierać od kwietnia do września, przy 
czym najlepszymi walorami smakowymi charakteryzują się li-
ście młode. Starsze liście nabierają bardziej gorzkiego smaku. 
Liście spożywać można na surowo, jak sałatę, lub po ugotowa-
niu – podobnie jak szpinak lub jako składnik zup warzywnych. 
Młode pędy ostrożnia mogą być przyrządzane jak szparagi. Li-
ście ostrożnia są doskonałym składnikiem oryginalnych przy-
praw, dlatego znalazły zastosowanie w przyprawach skompo-
nowanych w ramach projektu „Innowacyjny model produkcji, 
przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.
 Koszyczki kwiatowe można pozyskiwać od czerwca do 
września. Część jadalną stanowią dna koszyczków – smakują 
znakomicie w formie gotowanej lub marynowanej.
Kłącza wykopuje się jesienią lub wiosną. Młode kłącza mogą 
być wykorzystywane w formie surowej – drobno posiekane 
jako dodatek do surówek. Częściej jednak jadane są po ugoto-
waniu – jako samodzielne danie, polane roztopionym masłem 
lub śmietaną, lub jako składnik zup. Mogą być także zapiekane 
w zapiekankach warzywnych lub w cieście.
Fot. 3 Kwitnący ostrożeń warzywny (źródło:fajnyogrod.pl) 

 Kłącza zawierają m.in. inulinę i fitosterole. Inulina jest poli-
sacharydem złożonym głównie z fruktozy, z niewielkim udzia-
łem glukozy. Produkty bogate w inulinę zalecane są w diecie 
diabetyków, ponieważ nie przyczyniają się do gwałtownego 
wzrostu poziomu glukozy we krwi i zwiększenia zapotrzebo-
wania na insulinę. Inulina znana jest także jako prebiotyk, czyli 
substancja korzystnie wpływająca na poziom i aktywność po-
żytecznej mikroflory jelitowej, co ma znaczenie w hamowaniu 
rozwoju bakterii patogennych, zmniejszaniu ryzyka zmian 
zapalnych i nowotworowych w okrężnicy i regulacji poziomu 
cholesterolu.
 Warto wspomnieć, że ostrożeń warzywny może stanowić 
nie tylko źródło surowców o znaczeniu dietetycznym i proz-
drowotnym, ale jest także rośliną miododajną. Można pozyskać 
z ostrożnia warzywnego do 700 kg miodu z hektara. Uprawa 
tej rośliny w systemie agroleśnym powinna być uzupełniona 
pasieką co pozwoli zdywersyfikować i zwiększyć opłacalność 
produkcji rolnej. 
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Korzyści zakładania stref buforowych
Autor: Natalia Guz, Barbara Baj-Wójtowicz

 Jednym z systemów agroleśnych są strefy buforowe. Pełnią 
one funkcję fitosanitarną przy rowach melioracyjnych, ciekach 
oraz zbiornikach wodnych, infiltrując zanieczyszczenia spływając 
z pól i chroniąc wody przed azotanami i fosforanami. Zatrzymu-
ją także wodę w profilu glebowym; spowalniając odpływ z pól 
zapobiegają suszy. Ochrona gleby jest możliwa także za sprawą 
redukowania erozji wodnej i zatrzymywania spłukiwania cząstek 
mineralnych oraz zmniejszenia stopnia erozji wietrznej. Ponadto, 
roślinność stanowi dodatkowe wzmocnienie budowli hydrotech-
nicznych, umacniając wały przeciwpowodziowe. Strefy buforowe 
stanowią także korytarze ekologiczne dla dzikich zwierząt, będąc 
jednocześnie ostoją bioróżnorodności i miejscem życia dla po-
żytecznych w rolnictwie ptaków i owadów. Taka kompleksowa 
ochrona zasobów środowiska wykorzystywanych przez człowie-
ka jest możliwa, jeśli strefa buforowa składa się z kilku innych pod-
stref: 
• roślinności niskiej: np. pasa kwietnego i ziołowego sąsiadu-

jącego bezpośrednio z uprawianym gruntem, 
• zakrzewień, 
• drzew wysokich,
• roślinności nadbrzeżnej (Baj-Wójtowicz, Osińska 2020). 

kować stężenia metali ciężkich oraz pozostałych szkodliwych 
związków chemicznych. Korzenie drzew zdolne są do wychwy-
tywania biogenów infiltrujących wokół ich zasięgu, jednak za 
optymalizację i jak największą redukcję odprowadzanych do 
wód zanieczyszczeń odpowiada cały zaprojektowany system - 
to roślinność zielna, zakrzewienia oraz zadrzewienia i roślinność 
granicząca bezpośrednio z ciekiem/zbiornikiem wodnym two-
rzą wspólnie skuteczną barierę biochemiczną.

Ryc. 1 Przebieg spływu zanieczyszczeń w prawidłowo skonstru-
owanej strefie buforowej (po lewej stronie) i przy braku takiej 
strefy (po prawej) – źródło: broszura projektu Zadrzewienia śród-
polne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu
 Zakładanie prawidłowo skonstruowanych stref buforowych 
jest niezwykle istotne dla ochrony zasobów wód oraz gleb. 
Przeprowadzone badania wskazują, że w wodach gruntowych 
pod zadrzewieniami nastąpił spadek koncentracji azotanów aż 
o 97%, fosforanów – 25%. Ich funkcja nie ogranicza się jedynie 
do redukcji stężenia biogenów – pomagają one także zredu-

Fot.1 Strefa buforowa wokół jednej z najdłuższych rzek Francji – 
Dordogne (źródło: thoughtco.com)

 Bez takiej kompleksowej „blokady” zawarte w nawozach 
substancje biogenne (głównie azot oraz fosfor) trafiają do 
zbiornika lub cieku wodnego i wywołują proces eutrofizacji – 
nadmiernej produkcji biomasy (sinic i glonów), co nazywane 
jest zakwitem wody.
  Obumierająca biomasa opada na dno zbiornika lub cieku, 
ulegając rozkładowi. W procesie tym w dużych ilościach zu-
żywany jest tlen. Gdy zaczyna go brakować, rozkład jest kon-
tynuowany przez bakterie beztlenowe, jednak jednocześnie 
produkują one toksyczny dla organizmów żyjących w wodzie 
siarkowodór. Ich obecność jest  niebezpieczna także dla ludzi, 
ponieważ odpowiedzialne są one za generowanie różnorod-
nych toksyn i neurotoksyn, podrażniających skórę, wątrobę 
oraz mięśnie oddechowe (wg. badań projektu Clearance). 
Warto zaznaczyć, że sieć hydrograficzna i hydrogeologiczna to 
system naczyń połączonych: zanieczyszczenie wód wokół te-



renów rolnych ma wpływ na pozostałe sektory lokalnej, a czę-
sto krajowej gospodarki - w sezonie letnim zakwity stanowią 
zagrożenie oraz straty dla agroturystyki oraz turystyki, ogra-
niczając możliwość rekreacyjnego wykorzystania zbiorników 
wodnych i rzek, zniechęcając tym samym turystów do pobytu. 
Nie jest to jednak jedynie problem lokalny - przeżyźnienie jest 
widoczne w ilości biogenów odprowadzanych do wód Bałty-
ku. Co prawda, za stan jego wód odpowiedzialne są również 
inne państwa, jednak według badań Polska ze względu na do-
stawę wód z dużych, zasobnych w wodę rzek: Wisły i Odry jest 
jednym z największych dostawców biogenów. Inne równie 
przeżyźnione rzeki to Dźwina (druga po Wiśle pod względem 
długości uchodząca do Bałtyku) przepływająca przez teryto-
ria Rosji, Białorusi i Łotwy, rosyjska Newa oraz przepływający 
przez Białoruś, Litwę oraz obwód kanilingradzki – Niemen. 
Według badań WWF 50% biogenów spływających do Bałty-
ku pochodzi z działalności rolniczej, już blisko 20% wynosi 
powierzchnia martwych stref w jego wodach, a prawie 30% 
powierzchni to strefy niedotlenione. 

Strefa Roślinność Proponowane gatunki

Strefa ro-
ślinności 

niskiej (bez-
pośrednie 

sąsiedztwo 
gruntu 

ornego)

kwiaty, zio-
ła, trawy

gat. zalecane w łąkach kwietnych na wil-
gotnych stanowiskach: babka lanceto-
wata, firletka poszarpana, koniczyna łą-
kowa, krwawnik kichawiec, wyka ptasia, 
bodziszek łąkowy, jaskier ostry, rdest wę-
żownik, złocień właściwy, chaber łąkowy, 
kminek zwyczajny, kozłek lekarski, dzię-
giel leśny, komonica błotna, wiązówka 
błotna, a także: ostrożeń błotny, ostro-
żeń warzywny, podagrycznik pospolity, 
śmiałek darniowy, gwiazdnica gajowa, 
kuklik pospolity, kostrzewa olbrzymia, 
pozostali przedstawiciele bobowatych 
(np. wyka siewna, łubin, facelia, inne 
odm. koniczyny), pokrzywa zwyczajna, 
manna olbrzymia, mozga trzcinowata, 
jeżogłówka gałęzista, grzebienica po-
spolita, rajgras wyniosły, wyczyniec łą-
kowy, tomka wonna, drżączka średnia, 
kostrzewa czerwona, wiechlina błotna 

oraz wąskolitna

Strefa krze-
wów 

i drzew
(przejścio-

wa)

krzewy
bez czarny, dzika porzeczka, leszczyna, 
trzmielina, czeremcha pospolita, dereń 

biały i rozłogowy

drzewa

olsza czarna (bliżej zbiornika/cieku – 
bardziej odporna na wysoki poziom wód 
gruntowych), olsza szara, topola osika, 
topola biała, różne odm. wierzb, jesion 

wyniosły, wiąz polny, brzoza omszona
Strefa 

roślinności 
brzegowej

(bezpo-
średnie 

sąsiedztwo 
cieku/zbior-

nika)

helofity 
- szuwary

trzcina pospolita, tatarak zwyczajny, pał-
ka wąskolistna, pałka szerokolistna, jeżo-
główka gałęzista, kosaciec żółty, turzyce, 

oczeret jeziorny

Fot.2 Letni zakwit sinic u południowych wybrzeży Bałtyku – źró-
dło: chronmorze.eu za: Copernicus Sentinel Data [2021], prze-
tworzone w Zakładzie Teledetekcji Satelitarnej, IMGW-PIB

Dobór składu gatunkowego 
 Tak jak w pozostałych systemach agroleśnych, niezwykle 
istotnym elementem jest zaprojektowanie i przemyślenie na-
sadzeń. Ich dobór zależy od wielu czynników, do których moż-
na zaliczyć m.in. wymagania roślin i preferencje siedliskowe, 
rzeźbę terenu i warunki glebowe, a także hydrologiczne: ro-
dzaj zbiornika lub cieku wodnego, jego genezę (zbiornik natu-
ralny bądź sztuczny), właściwości fizyczno-chemiczne wody, a 
także przepływ wody. Warto naśladować naturę, wprowadza-
jąc gatunki występujące naturalnie w dolinach polskich rzek i 
śródleśnych jezior. W tabeli zestawiono propozycje roślin do 
wykorzystania w strefach buforowych.

 Odpowiedni i różnorodny dobór gatunków roślin do na-
sadzeń w obszarze strefy buforowej wydłuża okres efektyw-
ności jej funkcjonowania. Jednym z rozwiązań zmniejszają-
cych koszty związane z zakładaniem strefy buforowej jest 
pozostawienie obszaru nadbrzeżnego tak, by mogło dojść do 
tzw. naturalnej sukcesji - procesów ekologicznych związanych 
z zasiedlaniem danego obszaru przez rodzime gatunki roślin 
(wg. materiałów W-MODR). W praktyce oznacza to, że nie ma 
konieczności stosowania niezwykle dużej ilości gatunków – 
część z nich ze względu na zachowanie ich optimum siedlisko-
wego pojawi się samoistnie.  

 Innym niezwykle ważnym aspektem pozwalającym utrzy-
mać strefy buforowe w jak najlepszej formie. Jest to możliwe 
dzięki konserwacji i wykaszaniu, które istotne jest zwłaszcza 
we wczesnych stadiach sukcesji - wówczas wykazują one naj-
wyższą zdolność retencjonowania materii organicznej. Zdol-
ność ta po pewnym czasie zanika i wykształca się stan równo-
wagi pomiędzy kumulowaniem a uwalnianiem. W przypadku, 

gdy nastąpi wysycenie się strefy materią organiczną, może 
dochodzić do uwalniania fosforu i azotu z ekotonu do wody 
(Urbanowicz 2020). 
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 Agrobioautostradami określane są pasy kwietne od-
dzielające od siebie działki rolne lub przecinające wielkopo-
wierzchniowe uprawy monokulturowe o szerokości od kilku 
do kilkunastu metrów. Największą efektywność wykazują pasy 
kwietne połączone z zadrzewieniami – wiatrochronnymi pasa-
mi lub produktywnymi żywopłotami, które przynoszą dodat-
kowe korzyści dla rolnika, poprawiając parametry jakościowe 
gleby oraz wpływając na wielkość uzyskiwanego plonu i zapo-
bieganie wyleganiu upraw. Ponadto, stanowią ostoję dla po-
żytecznych ptaków oraz owadów wspomagających w walce 
z agrofagami. Rośliny niskie (najlepiej rodzime i miododajne) 
wysiewane są w strefie podszytu, co wspiera bioróżnorodność. 
Stanowią one korytarze ekologiczne, stąd określane są mia-
nem agrobioautostrad. Jednocześnie stanowią one najłatwiej-
szy i najtańszy do założenia system agroleśny (Baj-Wójtowicz, 
Osińska 2020). 

Pożyteczność agrobioautostrad 
Autor: Natalia Guz

Fot. 1 Pas kwietny na miedzy – źródło: weforum.org

 Wielkopowierzchniowe monokulturowe uprawy rolnicze 
powodują zmniejszanie lub całkowite likwidowanie miedz, 
które stanowią miejsce schronienia oraz bazę pokarmową dla 
drobnych zwierząt w tym zapylaczy. Obrastanie miedzy przez 
rośliny charakterystyczne dla tego rodzaju siedlisk takie jak 
chaber bławatek, gorczyca polna, ognicha, rumianek pospo-
lity, mak polny, krwawnik pospolity itd. zapewnia byt wielu 
pożytecznym gatunkom (Migdał 2019). 
Dobór gatunków
 Podobnie jak w przypadku pozostałych systemów agrole-
śnych, przed rozpoczęciem prac nad założeniem agrobioau-
tostrady należy wziąć pod uwagę panujące warunki glebo-
we oraz nasłonecznienie, cel jaki przyświeca jego założeniu 
(zastosowanie jako pastwisko, pożytek pszczeli w przypadku 
rolnictwa ekologicznego czy użyźnienie gleby) oraz wysokość 
i trwałość roślin (jednoroczne, wieloletnie lub mieszanka wie-
loletnich i jednorocznych).  
 W mieszance, której zadaniem jest poprawa struktury gle-
by i wzbogacenie jej w składniki odżywcze powinny znaleźć 

się wieloletnie rośliny motylkowate, do których należą m.in. 
różne odmiany koniczyny (biała, perska, inkarnatka, szwedz-
ka, czerwona, aleksandryjska), wyka kosmata, cieciorka pstra, 
espacerta siewna, facelia błękitna, nostrzyk biały oraz żółty, 
a także inne rośliny, które wzbogacą różnorodność gatunkową 
np. pochodzące z rodziny astrowatych: nagietek lekarski, zło-
cień polny czy chaber bławatek. 
 Dla zapewnienia pożytku pszczołom poza wymieniony-
mi wyżej gatunkami warto zastosować gatunki takie jak np. 
babka lancetowata, mikołajek płaskolistny, marchew zwyczaj-
na, szałwia łąkowa oraz omszona, komonica zwyczajna, ślaz 
piżmowy oraz dziki, tymianek właściwy, dzwonek karpacki czy 
lebiodka pospolita. 
 W przypadku wieloletniego zagospodarowania miedzy 
zaleca się również dzikie gatunki takie jak: bniec biały i czer-
wony, dziurawiec zwyczajny, cykoria podróżnik, dziewanna 
wielokwiatowa, urzet barwierski, swierzbnica polna, a także 
uprawne: len zwyczajny, czosnek dęty, gorczyca biała, gryka 
zwyczajna, lucerna siewna, słonecznik zwyczajny czy lnicznik 
siewny. 
 Przy łączeniu pasów kwietnych z nasadzeniami produk-
tywnych żywopłotów, które zarówno z uwagi na dostarczanie 
surowca oraz pokarmu dla zwierząt, jak i swoje właściwości 
zapobiegające erozji wodnej i wietrznej są optymalnym dla 
ochrony upraw rozwiązaniem, sprawdzą się gatunki, które 
najczęściej są w nich wykorzystywane: m.in. róża dzika oraz 
pomarszczona, śliwa tarnina, bez czarny, dereń świdwa, głogi, 
a także rokitnik. Przy zastosowaniu zadrzewień warto wybrać 
gatunki/gatunek, które z czasem, w miarę wzrostu przerzedza-
ne będą stanowiły źródło surowca drzewnego lub zielarskiego 
w przypadku prowadzenia gospodarstwa ekologicznego.

Fot. 2 Pasy kwietne z zadrzewieniami Gospodarstwa Juchowo – 
źródło: gotujwstylueko.pl
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