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EKOLOŠKA PROBLEMATIKA HELIORIRAHE IN KOHASIRA« 
POKRAJINE NA PRIfIERU ŠČAUNIŠKE DOLINE 

Opredelitev problematike 

Sčavniška dolina Je s historičnim krčenjem vlažnih logov lictr te 
spremenila svoj naravni ekoslstea in s kmetijsko Izrabo doživela 
oblikovanje geotopa kulturne pokrajine (Gams, 1986), vendar te 
spremembe še zdaleč niso pomenile tako radikalnega posega v naravno 
ravnotežje kot v zadnjem obdobju osušltev njenega mokrotnega dna ln 
nastanek nove poljske razdelitve. Njivski geotop je zamenjal vlaž-
nega travniškega, njegovo stabilnost pa bo treba zaradi intenziv-
nejše obdelave zemljišča, uporabe kemičnih sredstev, monokulturne 
usmeritve ipd. skrbno spremljati, saj se lahko kaj hitro poruši. 

Namen sestavka je zato opozoriti na možne negativne pojave v nasta-
lem geotopu, zasnovane v morfoloških ln klimatskih značilnostih 
fičavnlške doline ob uvajanju sodobnega Intenzivnega kmetijstva. 
Spremembe mikrokllme, vodnega režima, pedoloških razmer, naravnega 
rastja in živalstva so nedvomno premalo proučena, vendar so v inten-
zivnih kmetijskih območjih s starejšimi posegi v okolje, npr. v 
srednji Evropi, te dokaj dobro znane, zato Jim kaže v inovacijskih 
posegih, kot so hidro-in agromelioracije ter zemljiške zložbe, 
posvetiti vso pozornost. 

Z namenom prispevati prva opažanja kmetovalcev po opravljenih meli-
oracijah smo izvedli anketo o nekaterih ekoloških učinkih sodobne 
agrarne transformacije v srednji in spodnji Sčavniski dolini na 
območju občin Ljutomer ln Gornja Radgona z izjemo izllvnega odseka 
med Ljutomerom ln Razkritjem. 

»Dr., red.prof., Pedago4ka fakulteta Naribor, Koroika cesta 140, S2000 Ifaribor, m. 



1. ščavniška dolina pred aelioracijami in po njih 

tčavnica Je poleg Pesnice najpomembnejši vodotok Slovenskih goric, 
sama dolina pa se razširi sele ob srednjem ln spodnjem toku, kjer 
neopazno prehaja v Mursko polje. Nad holocenskim 11ovnatopes4eni m 
dnom se svet rahlo vzpne v dve mladopleistocenski ilovnati terasi, 
od katerih so nitjo, bližje Stavnici, izkoristile vasi z dokaj 
obsežnimi polji, medtem ko je višja s težjimi tleai ostala pretežno 
pod gozdom. Melioracijsko in komasacijsko območje zavzema pretežno 
holocenski del doline. Zaradi slabe prepustnosti tal, majhnega 
strmca ln neregullranega vodnega odtoka so v preteklosti pogosto 
nastajale poplave, prevladovala so zblta in težka oglejena tla, na 
mokrotnlh travnikih pa so pridelovali le kislo seno. Sestoji trne 
jelše, doba ln belega gabra so se ohranili le na najslabših rastiš-
čih. 

Hidromelioracijski sistem žčavniske doline, ki je začel nastajati 
pred dobrim desetetjem, sestavljata dva dela: tranzitni in meliora-
cijski. Prvega tvorijo glavni odvodnik Stavnica, njeni pritoki, 
obrobni jarki ter zadrževalniki in je namenjen reguliranemu odtoku 
voda, t.J. ne le preprečevanju poplav, temveč tudi zadrževanju vode 
zaradi njene vse večje porabe. Odtok površinskih oziroma drenažnih 
voda z obdelovalnih zemljišč zagotavlja melioracijski sistem. 

Sčavnlska dolina Je doživela z osusitvljo in zemljiškimi zložbami 
številne fizignomske in agrarnostrukturne spremembe (Belec, Kert, 
Olas 1986, Stritar 1982). Na nekdanjem pretežno vlažnem travniškem 
dolinskem dnu so nastali obsežni njivski kompleksi z monokulturaml 
koruze, pšenice in sladkorne pese. žive meje in stare zavite vodne 
struge, obrasle z jelsevjem in vrbovjem so izginile, ponekod pa so 
se skrčile ali umaknile tudi že tako majhne zaplate logov. Manjše 
posestno pomešane in proizvodno pestrejše parcele so zamenjali 
večji, pravilno oblikovani zemljiški kosi oziroma bloki družbene 
ali komasirane kmečke posesti, nekdanje vijugave poljske poti pre-
močrtno potekajoča mreža komunikacij, stare struge glavni odvodnik 
ln odtočni kanal. Izavnane so bile tudi vse depresije, vključno z 
lokvami ln mrtvimi rokavi. Vse to pomeni močan poseg v dosedanji 
ekosistem. 
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Spremembe v agrarni strukturi se kažejo zlasti v preusmeritvi z 
ekstenzivnega travništva na intenzivno pridelovanje poljščin kot k 
rezultatu osušitve in izboljšanja kakovosti zemljišč, torej v pove-
čanju njihove produktivnosti, a tudi racionalnejši mehanizirani 
obdelavi, ki sta Jo pred Izvedbo zemljiških zložb oteievali močna 
parcelna razdrobljenost ln pomešanost. Povečanje obsega druibenih 
zemljišč in zemljiške zložbe so imele za posledico tudi spremembe 
tradicionalnih posestnih razmer. 

2. Ekološki vplivi intenzivne kietijske proizvodnje na pokrajino 

Intenziviranje kmetijstva povzroča vse češče družbene konflikte, ki 
izhajajo po eni strani iz sodobnega razvoja te panoge, po drugi pa 
iz zahtev po obvarovanju okolja in naravnega potenciala. Okrepi v 
kmetijstvu so namenjeni racionalnejši, t.j. industrijski proizvod-
nji, ki se kaže zlasti v uporabi kemičnih sredstev ln tetke mehani-* 
zacije. Zemljiške zlotbe z melioracijami zemljišč so k intenzifika-
cijl samo še prispevale z boljšo prostorsko ln posestno strukturo. 
Vse bolj se uveljavlja javno mnenje, da postajajo tudi kmetijske 
pokrajine območje ekoloških katastrof (Strubelt, 1984). V njih so 
škodljive obremenitve tal, vode, mikroklime ln rastja sicer te 
opazne, a se jim posveča premajhna pozornost ali pa so enostransko 
preučene, še posebej zato, ker se negativne posledice teh obremeni-
tev in pretirane izrabe naravnih virov pokatejo pogosto zelo pozno 
in jih je včasih tefko oceniti. Zaznamo jih lahko šele takrat, ko 
Je puferska sposobnost ekoloških sistemov presežena, v takih prime-
rih pa lahko pride do hude in pogosto nepopravljive škode. 

Ekološko problematiko v kmetijski pokrajini Je treba obravnavati 
tako z vidika onesnaževalcev, med katerimi so razen kmetijstva tudi 
industrija, promet in urbanizacija, kot z vidika prizadetosti ln 
ogroženosti kmetijstva samega (Schilling, 1984). Zahteva izrazito 
interdisciplinarni preučevalni prijem, kompleksno razreševanje v 
okviru prostorskega načrtovanja in sodi kljub svoji specifiki v 
kontekst širokega družbenega odločanja in zahtev po humanizacijl 
pokraj ine. 



Vpliv melioracij, zemljiških zlotb in intenzivnega kmetijstva na 
pokrajino so zelo raznovrstni in se kažejo zlasti v hidrografskih 
in klimatskih spremembah, osiromatenju favne in flore ter onesnaže-
vanju okolja z gnojili ln biocldi (Belec, 1985, Jež, 1985, Kaule , 
1984). Z osušitvljo vlažnih travnih zemljišč so se-povečale površi-
ne, na katerih je bilo mogoče uvel javiti Intenzivnejše pridelovanje, 
t.j. njivske kulture. Po drugI strani so zemljiške zložbe z večjimi 
obdelovalnimi zloibami zmanjšale velikostno in posestno razdroblje-
nost ter omogočile sodobnejšo mehanizirano obdelavo. Nova zemljiška 
razdelitev pa je odpravila tudi razne "ovire" v obliki travnih ali 
drevesnih mejnih pasov, artve vodne struge in vlažne depresije, 
manjše drevesne sestoje ln podobne pokrajinske strukture, ki so 
nekdaj predstavljale življenjski prostor številnih rastlinskih in 
živalskih vrst in Jim ga velike enolične monokulture več ne dajejo. 
Mnogim živalim so pomenile tudi zavetje v zimskem času, ko so polja 
ostala brez zaščite. 

Na redukcijo favne in flore Je prav tako vplivala mreža obdeloval-
nih poti in kanalov, ki Je presekala nekdaj širši življenjski pros-
tor in otežila povezavo med biotopi. Pospešili so Jo tudi pedološka 
homogenost kot posledica melioracij, specializacija v kmetijstvu z 
ločitvijo živinorejske in poljedelske proizvodnje in uvedba eno-
stavnejših kolobarjev. Hkrati so za monokulturno poljedelstvo zna-
čilne visokorodne, za bolezni in škodljivce občutljivejše sorte, ki 
zahtevajo večjo uporabo zaščitnih sredstev,več gnojenja in skrbnej-
šo obdelavo. Osiromašenje rastlinskega in živalskega sveta zmanjšu-
je stabilnost ekosistemov, proizvodnja pa Je možna le še z Izdatno 
kemično zaščito. 

Odprava drobnih pestrih pokrajinskih struktur Je povečala tudi 
negativne učinke vode, saj so te "ovire" prekinile površinsko odna-
šanje in nastale erozijske žlebove ter omogočale pred njimi sedi-
mentacijo odplavljenega materiala. Erozija prsti je odvisna zlasti 
od narave padavin (intenzivnost, velikost kapelj, dolžina trajan-
ja), teksture in strukture prsti, nagnjenosti površja in njegove 
dolžine, vrste kulture, načina obdelave in protierozi jskih ukrepov. 
Slaba pokritost v obdobju močnih padavin lahko pospeši erozijo, 
npr. pri nasadih koruze. Vpliv vetra Je pogosto osuševalen, kulture 
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pa lahko tudi poškoduje. Močnejši Je pri lažjih sušnih tleh, kjer 
lahko pride tudi do odnašanja prati. Nekdanji drevesni pasovi so 
predstavljali nujno vetrno zaščito, a so Jih v aelloriranl in koma-
slrani pokrajini običajno nočno zreducirall. 

3. Učinki nelioracij in komasacij na izrabo zemljišč in ekološke 
razaiere u ščauniškl dolini 

Da bi kompleksneje osvetlili problematiko transformaclJe ruralnega 
prostora kot posledico melioracij in komasacij, smo vzorčne razi-
skave (Belec, Kert, Olas, 1984, 1985) leta 1986 razširili na eko-
loško problematiko. V ta namen smo anketirali 77 gospodarstev v 
enajstih naseljih z zemljišči na meliorlranem in komaslranem območ-
ju (Mali, 1986). Od 900 ha doslej urejenih zemljišč jih je anketa 
zajela okoli polovico. V vseh naseljih se Je najbolj povečal delež 
njiv in zmanjšal delež travnikov. Ta trend Je bil še posebno izra-
zit pri naseljih, kjer so pred melioracijami prevladovali travniki 
kot glavna zemljiška kategorija; druge kategorije se niso veliko 
spremenile; to velja tudi za redke sklenjene gozdne površine. 

Na melloriranlh tleh se Je uveljavil pretežno dvoletni kolobar z 
menjavo koruze in pšenice ali koruze s krompirjem ln deteljo. To 
kaže na močno usmerjenost pridelovanja poljščin za potrebe živino-
reje. Pomembna Je postala tudi sladkorna pesa. Melioracije so pri 
tretjini anketiranih omogočile povečanje deleža žitaric, pri petini 
deleža krmnih rastlin, pri dveh petinah povečanje števila goveje 
živine in pri četrtini povečanje števila prašičev. Izgubo travnikov 
so poteatakea nadomestile krene rastline. 

Z osušitvijo doline itavnlce Je človek močno posegel v hldrograf-
ske, pedološke in mlkrokllmatske razmere. Kmetje omenjajo zlasti 
povečano jakost vetrov in njihov Izsuševalni vpliv v poletnih lete-
čih; to bi lahko povezovali z umikom mejnih drevesnih pasov, večja 
talna sušnost pa je lahko tudi posledica nalivov, hitrega odtoka 
drenažnlh voda oziroma znižanja gladine talnice. Ta se je zaradi 
poglobitve glavnega kolektorja Stavnice znižala zelo različno, od 
50 ca do 200 cm, ponekod tudi manj. Eksaktnejše ugotovitve bi oao-
gočila šele podrobnejša klimatološka in hidrološka študija daljšega 



opazovalnega obdobja. Zaradi usedanja materiala v zasutih starih 
strugah prihaja sporadicno tudi do manjšega zastoja voda, podobno 
na tleh, zbltlh zaradi uporabe težke aiehanizaciJe, ali premalo 
nagnjenih zemljiščih med melloracijskiml Jarki. 

Čeprav so se sklenjene gozdne površine v ficavnlskl dolini skrčile 
relativno malo. Je vpliv človeka na rastje večji, kot bi se zdelo 
na osnovi njihovega umika, saj je bila odstranjena večina drevesnih 
pasov ali živih meja. Njihova funkcija je pomembna pri zadrževanju 
vetra, prav tako za obstoj živalstva, zlasti male divjadi, katere 
stalež je močno upadel. Regulacije z umikom travnikov so razen tega 
povzročile izginjanje mnogih značilnih predstavnikov vodne favne in 
travniške flore. Na srečo pa v tcavniskl dolini se ni prišlo do 
večjih koncentracij živinoreje, saj Je znano, da so zlasti farme 
svinj največji onesnaževalci okolja. 

Kljub velikim flziognomsklm in strukturnim spremembam fičavniske 
doline zaradi melioracij in komasacij ter intenzifikaciJe kmetijske 
Izrabe njivskega ekotopa na holocenskem dolinskem dnu pa bi na 
osnovi mnenjske ankete brez daljših opazovanj oziroma temeljitih 
strokovnih preučitev težko opredelili naravo ln stopnjo negativnih 
ekoloških učinkov. Nekatere pojave bomo lahko registrirali sele po 
daljšem obdobju, marsikaj Je odvisno tudi od narave bodoče obdelave 
ln izrabe meliorlranlh zemljišč, možnih sanacij, t.J. obnove zaš-
čitnih drevesnih pasov, segmentov nekdanjih vodnih tokov ipd. Vse-
kakor pa ne moremo mimo pomena agrooperacij za povečano pridelovan-
je hrane, normaliziranje vodnega odtoka ln preprečitev hudih po-
plav, uvedbe sodobnejšega kmetovanja ter prestrukturiranja in pre-
vrednotenja kmetijskega prostora. 

4. Razreševanje ekoloških problemov v geotopih agrarne pokrajine 

Ker intenzivno kmetijstvo negativno vpliva na agrarno pokrajino in 
Jo največkrat degradira, so postale zahteve po zaščitnih ukrepih 
vse pogostejše. Poudarjajo zlasti kakovostno načrtovanje, ki mora 
temeljiti na znanstvenih preučitvah agrarnih ekoslstemov, in spo-
štovanje zakonodaje s področja varstva naravne in kulturne dedišči-
ne . 
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Motnosti, da se preprečijo ali oailijo negativni ekološki trendi v 
intenzivni agrarni pokrajini, se kažejo predvsem v delni ohranitvi 
"prvotnega" ekoslstema, povezavi biotopov, renaturiranju pokrajine. 
Integrirani zaščiti rastlin in nasploh v uvajanju t.i. ekološkega 
kmetijstva. Pri prostorskem načrtovanju meliorirane in komasirane 
agrarne pokrajine je zato nujno potrebno upoštevati ohranitveni 
pristop (Schilling, 1964) in izločiti različne kategorije zaščite-
nih območij, med njimi taksne, ki v celoti ohranjajo dotedanji 
ekosistem, in delno zaščitena območja s poudarkom na drobnih pokra-
jinskih strukturah. Zaščitena območja zahtevajo speclflene usmerit-
ve kmetijske Izrabe, predvsem pa zmanjšanje njene intenzivnosti. 

Ohranitev agrobiocenoze v intenzivnem kmetijstvu ja zahtevala stop-
njevalno in pogosto nestrokovno uporabo biocldov; to Je mnogokje 
izzvalo nezaželene vplive na živalstvo, kontaminiralo površinske 
vode, talnlco in obdelovalna zemljišča, katerih rodnost se prav 
zato utegne zmanjšati (Horvat, 1987). Omenjena integrirana zaščita 
rastlin seveda ne bo možna brez fltofarmacevstkih preparatov, ven-
dar naj bi imeli ob njih mnogo pomembnejšo vlogo kot doslej alter-
nativni postopki, t.j. biološki, biotehnični, fizikalni in t.i. 
kulturni, kot so mehansko zatiranje plevela, načrtno organsko gno-
jenje z gnojem, gnojevsko in kompostom, optimalen kolobar in način 
obdelave ipd., s katerimi bi preprečili ali omejili Širjenje bolez-
ni in škodljivcev po naravnejiih poteh ter pri tem se dosegli zado-
voljive pridelke (Hohlers, Dambroth, 1984). 

Ekotopi kulturne pokrajine, npr. njiva, travnik in gozd, doživljajo 
torej z intenzlfikaclJo kmetijstva vse večjo degradacijo (Stich-
mann, 1986). Radikalna ločitev funkcij oziroma ostra omejitev zem-
ljiških kategorij v agrarnem prostoru je povzročila umik ekotonov, 
t.J. prehodnih območij med posameznimi rastlinskimi formacijami, 
npr. med gozdom in travnikom, ki so velikega pomena za obstoj ras-
tlinskih in živalskih vrst. Prostorsko načrtovanje in urejanje 
agrarne pokrajine mora zato upoštevati ohranjanje elementov obsto-
ječega okolja, zlasti naravnih ali naravi sorodnih biotopov, kot so 
žive meje, logi, vode ipd. V določenih primerih bo treba v okviru 
zemljiških zložb taksne drobne pokrajinske strukture prestaviti, na 
novo urediti ali ohraniti. Ob tem pa se vedno obstaja nevarnost, da 
bodo taksna pribežališča (refugiji) rastja in živalstva, tudi če bi 
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zavzemala 2 do 3 % kmetijske zemlje, ob preostali intenzivno obde-
lani površini delovala kot otoki v dalei naokoli nenaseljenem sve-
tu. Zlasti živalstvo, ki je vezano na tla, bi bilo izolirano in jih 
iz genetskih, populacijsko dinamičnih in ekoloških razlogov ne more 
trajno naseliti. Zato morajo načrtovalci kmetijskega prostora teži-
ti k čim tesnejši povezavi starejših in novih zaščitenih območij in 
k ohranitvi čim večjega števila naravnih biotopov. Sive meje, širo-
ki obmejki, terasne ježe, cestni robovi ter podobne linearne struk-
ture omogočajo tako kot bregovi vodne mreže oblikovanje sistema 
povezanih biotopov, ki dokaj zadovoljivo razrešujejo tovrstne pro-
bleme . 

Sklenjene obdelovalne površine ln kanalska mreža so v spodnji iiav-
niskl dolini pretrgale stik med žiavlsklm svetom na obeh višjih 
dolinskih obrobjih, manjši otoki starejših geotopov pa imajo bolj 
naravo pribežališč. Zato je nujno v nadaljnjem načrtovanju meliora-
cij in zemljiških zložb predvideti povprečne naravne pasove, namen-
jen gibanju živalstva. Izbrani bi morali biti tako, da bi vsebo-
vali različne elemente okolja, npr. nekaj gozda, travnika, ostanek 
opuščene vodne struge ipd. Predvsem pa bo treba nove posege v okol-
je odgovorneje in bolj kompleksno načrtovati kot doslej. Vsak agro-
operacijski načrt bi zato moral ob tehnični in ekonomski dokumenta-
ciji vsebovati tudi ekološko, pri njegovi izdelavi pa naj bi v 
večji meri interdisciplinarno sodelovali vsi, ki imajo strokovno 
opraviti s prostorom. 

Gnojenje s kemičnimi snovmi v območjih z Intenzivnim kmetijstvom 
močno onesnažuje okolje, posebno s kadmijem, ki ga vsebujejo fos-
fatna gnojila. Ker se kealzaclji tudi v prihodnje ne bomo mogli 
docela izogniti, bo potrebno škodljive toksične primesi poprej 
izločiti, v prometno močno frekventlranlh območjih pa z uporabo 
katalizatorjev preprečiti kontaminacijo s svincem. Nujna Je prav 
tako redukcija industrijskih emisij (Delventhal, 1964). 

S poglobitvijo glavnega odvodnika Sčavnlce se Je znižala erozijska 
baza kanalskega odtočnega sistema; to je povečalo nevarnost erozije 
prsti. Zato bi morali ostati vodni bregovi v najmanj 10-metrskem 
pasu neobdelani in utrjeni s trajno vegetacijo. Na ta način bi 
preprečili odnašanje kemičnih snovi (umetna gnojila. Škropiva) v 
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površinske vode in talnico ter njihovo kontaminacijo, hkrati pa bi 
gnojenje bolje Izkoristili. Neobdelani pasovi so omogoeili obstoj 
in razvoj določenih vrst favne in flore, zaradi svoje širše, nepro-
izvodne funkcije pa bi lahko postali druibena last. 

V konceptih urejanja agrarne pokrajine zasledimo celo renaturlranje 
ie kanaliziranih potokov ali širšega dolinskega dna z izdelavo 
naravi sorodnih vodnih ali dolinskih segmentov, saj' betonske ali s 
kamenjem utrjene vodne struge za številne vrste ne predstavljajo 
ves ustreznega biotopa. Prostorski načrti morajo zato pravočasno 
upoštevati potrebno ekološko strukturIranJe pokrajine, da bi se 
tako izognili kasnejšim posegom. 

Ohranitev in razvoj naravi sorodnih ekotopov je mogoče dosesl tudi 
z zmanjšanjem uporabe herbicidov na obmejkih, brežinah, ob poteh in 
drugih neobdelanih površinah, saj so nekatere rastlinske vrste 
zaradi prevelike oziroma trajne uporabe herbicidov, a tudi Inten-
zivnega mineralnega gnojenja ln osissevanja semena Izginile ali 
izumrle. Menijo, da bi bilo treba v 2 do 3 m širokem njivskem pasu 
prepresiti uporabo herbicidov; to bi pripomoglo k ohranitvi nekate-
rih njivskih zeli. Rešitve se kaiejo torej v ekstenzivneJši rabi 
zemljišč, ki ponuja možnost, da se sedanja ekološko osiromašena 
agrarna pokrajina ponovno obogati z naravnejšimi pokrajinskimi 
sestavinami. 

Takšno ekstenzivno kmetijstvo, ki ga označujejo tudi kot ekološko, 
alternativno, biološko, naravno ali organsko (Thlmm, 1984), temelji 
na principu neosnaževanja okolja ln se v ogroženih območjih, npr. 
srednje Evrope, vse bolj uveljavlja. Njegovi glavni cilji so: pri-
delovanje na naravnejših osnovah s čim manjšo uporabo kemičnih 
snovi, zaščitnih sredstev in energije, popestritev proizvodnje, 
prilagoditev živinoreje naravnim razmeram, uvedba rezlstenčnih sort 
in pasem, odgovorna izraba naravnih možnosti, izogibanje ekoloških 
obremenitev z ustreznim prostorskim načrtovanjem ter pridelovanje 
zdrave hrane. Ekološko naravno poljedelstvo uvaja pestrejši kolo-
bar, v katerem so leguminoze zastopane s 35 %, žitarice s 50 % in 
okopavine s 15 %; to preprečuje izčrpavanje zemlje. Razen tega teži 
k stalni pokritosti zemljišč s kulturo, uvaja premišljene načine 
obdelave ter daje prednost apnenju ln organskemu gnojenju. 



Pridelki ekološkega kmetijstva so v primerjavi s proizvodnjo kon-
vencionalnih obratov resda dražji, vendar povpraševanje po njih v 
svetu narašča. Pospeševanje ekološke naravnanosti tako v poljedel-
stvu kot živinoreji in drugih vejah kmetijstva bi zato morali imeti 
za pomembno nalogo ne le zaradi obvarovanja okolja, temveč tudi 
zaradi nevarnosti kontaminacije kmetijskih pridelkov z ostanki 
fitofarmacevtskih sredstev in motne zdravstvene ogroženosti prebi-
valstva . 
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B. Belec 

UMB.T PROBLEME UERRNSCHRU LICHT FE1 EISPIEL ENER HELIORERTEH 
WD LflNDUIRTSCHRFTUCH flBGERUHDET UERHESEHEH LflNDSCHflFT DES 

SCrunich thrles 

Zusaauenfassmg 
Hjrdromelioratlonen und Konaassationen la fičavnicatal bedeuten einen 
radikalen Eingriff ln das naturglelchgevlcht der Landschaft und dle 
Entstehung des Ackergeotops, das feuchte Hlesengeotop abgeloest 
hat. Das Intenslvleren der Landvirtschaftsproduktlon, vorin der 
extenslve VJiesenbau ln den Feldfruchtbau uebergegangen lst, vor 
al len in dle Monokulturen Mais, Heizen, Zuckerruben, uas auch eine 
laner groesser verdende Gefahr fur die Dmveltverschmutzung bedeu-
tet. 

Deshalb lst der Zveck dleses Artlkels, auf dle noegllchen negativen 
oekologlschen Einfluesse der zeitgenossischen Agrartransformatlonen 
und auf dle Resultate der ersten Beobachtungen aufmerksan zu 
machen. 

Durch die Befragung von Bauern la meliorlerten und komnasslerten 
Gebiet vurde zvar dle vergroesserte Windstaerke und ihr Trocken 
legungseinflues herausgestel11, weiterhln eine groessere Bodentro-
cknung, lokale Hasserstaungen, verelnfachte Fruchtfolgen und Ver-
aenderungen in der Tiervelt, doch aan koennte ohne laengere Beoba-
chtungen und gruendliches interdlszlplinaeres Studium von Bodenkon-
taalnatlon, Bodeneroslon usv. nur schuer den Charakter und die 
Stufe der oekologlschen Belastung bestinmen. 

Weil dle Agrooperatlonen la šeavnicatal erst vor elnigen Jahren 
durchgefuehrt vorden varen, lst ;es aoeglich, einlge Folgen der 
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Umueltverschmutzung und - degradation ertt alt alntr Zeitverschle-
bung zu eruactsn, obvohl man feststellen kann, dass dle heutlge 
Intaneitaetaetufe des Feldfruchtanbaues nich uebertrleben ist, 
bisher kam es aber auch nicht zu groesseren Konzentrationen von 
Vlehzucht. Die veitere Entvlcklung der oekologlachen Sltuatlon 
haengt voa Charakter der zukuenftigen Bearbeitung und Ausnutzung 
von meliorierten Grundstuecken ab, von der Dynaaik der Binleitung 
des oekologlschen Ackerbaues und von moeglichen Sanationen des BO 

entstandenen Ackergeotopes. Diese eind von der Hlederelnleltung von 
kleinen Landschaftsstrukturen oder des Renaturlerena der Land-
schaft, von der Gestaltung des Systeaa verbundener Blotopen, voa 
integrlerten Pflanzenschutz, von der Erhaltung dea eheaallgen Oeko-
systems bel der Planung von Melloratlonen und Koaaaaatlonen und von 
aehnlichen Massregeln abhaengig. 

Die Oekologlsche Problematik ln der Bauernlandvlrtschaft solite 
nicht nur voa Aspekt des Pmveltschutzes und Naturpotentiala behan-
delt uerden, sondern auch vom Aspekt der Landuirtschaftsbedrohung 
selbst und elner ausdrucksvol1 en Forderung nach der gesunden Na-
hrung. Haeufigere Gesel 1schaftskonflikte uerden nur in Rahmen elner 
komplexen Raumplanung loesbar und zvar alt Hllfe von Gesellschafts-
entscheidungen im Sinne der Forderungen nach dem Schutz des Natur -
und Kulturerbes und der Humanisatlon der Davelt. Dabel darf elne 
Relhe von positlven Folgen der Inovatlonaprozesze elner aellorler-
ten und kommasslerten Landschaft nicht vergessen verden, vor allem 
die Behinderung von Oeberschvemaungen, die Einleltung des modernen 
Ackerbaus, die Vergroesserung des Anbaues von Nahrung und Davertung 
des Landvlrtachftsrauaes. 


