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WPROWADZENIE
Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej
rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przyrody
i krajobrazu naszych wsi.
Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z zami³owania rolników do tradycji, s¹ wartoœci¹
coraz bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok zdrowej ¿ywnoœci
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi.
l
l
l
l

Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska;
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych;
zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych;
podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w systemie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z powodzeniem
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przyrody, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników.
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków narodowych,
czy rezerwatów.
Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY.
Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³kowicie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿norodnoœci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu.
W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 20042006 bêd¹ mogli uczestniczyæ:
l rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara
u¿ytków rolnych.
Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie gospodarstw
ekologicznych;
l utrzymanie ³¹k i pastwisk ekstensywnych o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat azotu;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.
W latach 2007-2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie rozszerzony o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.
Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci niewymiernych i ponadmaterialnych:
piêkna wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody,
przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.
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Ró¿nego typu zadrzewienia, zakrzewienia, œrodowiska trawiaste (miedze, murawy, przydro¿a, grodziska itp.), bagienne i torfowiskowe, czêsto jeszcze uwa¿ane
za nieu¿ytki, wodne œródpolne oczka i cieki (kana³y, rowy melioracyjne) rozsiane w krajobrazie rolniczym, w którym dominuj¹cym akcentem s¹ pola uprawne,
tworz¹ tzw. wyspy œrodowiskowe wyró¿niaj¹ce siê ogromnym bogactwem przyrody. Stanowi¹ one jedyn¹ ostojê dla wielu gatunków roœlin i zwierz¹t, pozostaj¹c
w sta³ym kontakcie i zwi¹zkach z otaczaj¹cymi je polami. Oddzia³ywania te maj¹
charakter fizyczny (kszta³towanie mikroklimatu), chemiczny (przep³yw pierwiastków), jak i biologiczny (ró¿norodnoœæ biologiczna).
Zadrzewienia, w³¹cznie ze starymi parkami i zieleni¹ przyzagrodow¹, s¹ wyspami pó³naturalnych œrodowisk w morzu kulturowego krajobrazu rolniczego
pokrywaj¹cego ogromn¹ wiêkszoœæ powierzchni kraju. Jako trwa³y element struktury krajobrazu pe³ni¹ w nim nieocenion¹, ci¹gle jeszcze nie do koñca poznan¹
rolê regulatora zapewniaj¹cego stabilnoœæ funkcjonowania tworz¹cych go ekosystemów, z agroekosystemami w³¹cznie. Tworz¹c mozaikê o odpowiedniej gêstoœci,
w której poszczególne œrodowiska ostojowe bêd¹ dostatecznie blisko siebie lub
bêd¹ siê ³¹czyæ z sob¹, kszta³tujemy optymalny krajobraz zgodny z wymogami
Programu Rolnoœrodowiskowego.
Wiêkszoœæ nizinnych obszarów Polski ju¿ we wczesnym œredniowieczu by³a
intensywnie zagospodarowywana rolniczo. Odbywa³o siê to kosztem kompleksów leœnych na tyle skutecznie, ¿e obecnie w wielu rejonach kraju lesistoœæ nie
przekracza kilku lub kilkunastu procent. Jednym z najwa¿niejszych elementów,
o¿ywiaj¹cych monotonny krajobraz, pozostaj¹ wiêc zadrzewienia œródpolne
ró¿nego pochodzenia – od resztek naturalnych lasów, których fragmenty mo¿na
spotkaæ w starych parkach dworskich, poprzez celowe nasadzenia prowadzone
w XIX i pierwszej po³owie XX wieku (za³o¿enia parkowe, aleje przydro¿ne, zadrzewienia nadwodne i przyzagrodowe), czy zadrzewienia bêd¹ce efektem tzw. akcji
zadrzewieniowych – po ró¿nego rodzaju zadrzewienia i zakrzewienia powstaj¹ce
spontanicznie w procesach ekologicznej sukcesji. Z tymi ostatnimi spotykamy siê
coraz czêœciej na znacznych obszarach porzuconych pól.
Du¿e kompleksy zadrzewieñ, g³ównie przeciwwietrznych, powstawa³y na prze³omie XVIII i XIX wieku we Francji (Bretania), Danii, Irlandii i na Ukrainie,
a tak¿e na ziemiach polskich.
W Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym planowane jest dofinansowanie
ochrony i tworzenia zadrzewieñ œródpolnych oraz stref buforowych i miedz.
Rodzaje pakietów

Opcje pakietów
Renowacja zadrzewień śródpolnych
Nowe zadrzewienia śródpolne 1-rzędowe na glebach słabych1
Zadrzewienia śródpolne Nowe zadrzewienia śródpolne 1-rzędowe na glebach dobrych2
Nowe zadrzewienia śródpolne 2-rzędowe na glebach słabych
Nowe zadrzewienia śródpolne 2-rzędowe na glebach dobrych
Strefy buforowe i miedze śródpolne dla słabych gleb – 2m (100 mb)
Strefy buforowe
Strefy buforowe i miedze śródpolne dla dobrych gleb – 5m (100 mb)
1
2

współczynnik bonitacji do 0,85
współczynnik bonitacji równy lub większy od 0,86
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Bli¿sze informacje na temat Programu znajdziesz w broszurze:
„Przewodnik po Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym”.

Planowane wymogi dla pakietu dotycz¹cego stref buforowych i miedz:
– Przestrzeganie zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej.
– Minimalna d³ugoœæ: 50 m.
– Utrzymanie istniej¹cych pasów buforowych wzd³u¿ cieków wodnych.
– Obsianie odpowiednio dobran¹ mieszank¹ traw.
– Niestosowanie nawozów i chemicznych œrodków ochrony roœlin.
– Wykaszanie roœlinności w trakcie formowania siê strefy.
– Po osi¹gniêciu stanu docelowego koszenie raz na rok, nie wczeœniej ni¿ 15 lipca.
– W przypadku, gdy strefa ochronna s¹siaduje z trwa³ym u¿ytkiem zielonym, na
którym wypasane s¹ zwierzêta, nale¿y j¹ odgrodziæ, aby zabezpieczyæ skarpy
przed zniszczeniem oraz bezpoœrednim dostêpem zwierz¹t do wody.
– Zak³adanie miedz poprzez tworzenie pasów o odpowiedniej szerokoœci i obsianie
mieszank¹ traw z dodatkiem zió³ miododajnych.
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2

Wiadomoœci przekazane w tej broszurze pochodz¹ w du¿ej mierze z badañ prowadzonych w rejonie Turwi w Wielkopolsce. Znajduje siê tam jeden z najbardziej
znanych w Polsce historyczny kompleks zadrzewieñ, za³o¿ony w latach 20-tych
XIX wieku przez nowatorskiego w owych czasach rolnika, genera³a Dezyderego
Ch³apowskiego. W roku 1954 w Turwi powsta³a stacja badawcza Polskiej Akademii Nauk, która zogniskowa³a swoje badania na problematyce dotycz¹cej roli
zadrzewieñ w krajobrazie rolniczym i ocenie ich wp³ywu na przyleg³e obszary.
Równolegle prowadzono dzia³ania zmierzaj¹ce do zachowania i restauracji historycznego krajobrazu. Efektem tych dzia³añ by³o objêcie w latach 80-tych ochron¹
systemu zadrzewieñ wokó³ Turwi jako dobra kultury narodowej, a w roku 1992
utworzenie parku krajobrazowego. W krótkim czasie Stacja w Turwi przekszta³ci³a
siê w du¿y Zak³ad Badañ Œrodowiska Rolniczego i Leœnego Polskiej Akademii
Nauk, z siedzib¹ w Poznaniu i Turwi¹ jako g³ównym poligonem badawczym.

2.1. Czym s¹ zadrzewienia?
Obowi¹zuj¹ca, prawna definicja zadrzewieñ sformu³owana zosta³a w artykule
2a znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 paŸdziernika 1991 r.
(Dz.U. z 2001 roku nr 100, poz. 1085). Zadrzewienia s¹ w niej zdefiniowane jako
„pojedyncze drzewa lub krzewy lub ich skupiska, nie stanowi¹ce zbiorowisk leœnych ani terenów zieleni, wraz z zajmowanym terenem i pozosta³ymi sk³adnikami
jego szaty roœlinnej, usytuowane na terenach u¿ytkowanych rolniczo, spe³niaj¹ce
cele ochronne, produkcyjne i spo³eczno-kulturowe”.
Poniewa¿ interesuje nas krajobraz rolniczy nie bêdziemy siê zajmowaæ ca³ą
gam¹ zadrzewieñ zwi¹zanych ze œrodowiskiem miejskim, takich jak: parki, cmentarze, zieleñ uliczna, osiedlowa itp., a tak¿e zadrzewieniami typowo produkcyjnymi: plantacjami drzew szybko rosn¹cych, energetycznych, choinkowych, czy
owocowych.
Jako zadrzewienia rozumiemy wszelkie spontanicznie rosn¹ce lub wprowadzone
przez cz³owieka drzewa i krzewy znajduj¹ce siê na obszarach wiejskich. Mog¹ to
byæ pojedyncze egzemplarze, mniejsze lub wiêksze grupy tworz¹ce kêpy, kliny
czy pasy po³o¿one wœród pól uprawnych, ³¹k i pastwisk, przy zbiornikach i ciekach
wodnych lub ci¹gach komunikacyjnych. Do zadrzewieñ zaliczyæ nale¿y równie¿
enklawy roœlinnoœci wysokiej wchodz¹cych w sk³ad struktury wsi i pojedynczych
gospodarstw.

2.2. Klasyfikacja zadrzewieñ
Dla celów tej broszury wa¿na jest charakterystyka zadrzewieñ i zakrzewieñ
bêd¹cych sk³adnikami krajobrazu rolniczego.
Pod wzglêdem formy mo¿na je podzieliæ na :
l zadrzewienia pasmowe;
l zadrzewienia obszarowe (kêpowe).
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W zale¿noœci od po³o¿enia zadrzewienia pasmowe s¹ okreœlane jako:
l œródpolne (jeœli przebiegaj¹ przez pola uprawne lub wzd³u¿ dróg polnych i miedz
(Fot. 1);

Fot. 1. Stare œródpolne zadrzewienie robiniowe
Fot. 2.
Zadrzewienie rosn¹ce wzd³u¿ kana³u

³¹kowe, rozgraniczaj¹ce ³¹ki i pastwiska;
nadbrze¿ne, przebiegaj¹ce wzd³u¿ cieków wodnych – rzek, kana³ów, wiêkszych
rowów melioracyjnych (Fot. 2);
l przydro¿ne – od jednego rzêdu drzew – do szerokich pasów biegn¹cych po obu
stronach drogi. Tych jest najwiêcej, bo niemal wzd³u¿ ka¿dej drogi biegnie
zadrzewienie, najczêœciej jednorzêdowe. Zadrzewienia przydro¿ne stanowi¹
oko³o 20% wszystkich zadrzewieñ (Fot. 3).
Dla zadrzewieñ obszarowych mo¿na przyj¹æ podobny podzia³. Bêd¹ to wiêc:
l kêpy (remizy) œródpolne lub œród³¹kowe;
l parki dworskie;
l zadrzewienia kêpowe usytuowane nad drobnymi zbiornikami wodnymi (oczkami œródpolnymi) i obszarami podmok³ymi, integralnie z nimi zwi¹zane.
Kêpy œródpolne lub œród³¹kowe stanowi¹ czêsto
pozosta³oœci dawnych, wiêkszych kompleksów leœnych
lub s¹, b¹dŸ by³y zak³adane specjalnie, g³ównie jako
miejsca ostoi dla zwierzyny. S¹ to równie¿ wszelkie tzw.
nieu¿ytki, czyli miejsca nie nadaj¹ce siê pod uprawê
i zarastaj¹ce spontanicznie w procesach sukcesji. Czêsto
s¹ to miejsca, w których gromadzone s¹ kamienie zbierane
z pól i sterty ga³êzi. Tego rodzaju nawet niewielkie refugia
s¹ bardzo cenne ze wzglêdu na ich funkcjê biocenotyczn¹.
Znajduje tu schronienie, dogodne miejsce do rozrodu
i zimowania, ogromna liczba gatunków, pocz¹wszy od
bezkrêgowców, a skoñczywszy na ssakach.
Fot. 3. Gêste zadrzewienie
Remizy, tworzone celowo g³ównie jako ostoje dla
z du¿ym udzia³em g³ogu przy drodze
zwierzyny, s¹ zwykle otoczone kolczastymi krzewami
utrudniaj¹cymi dostêp do ich wnêtrza. Sadzi siê w nich wiele gatunków drzew,
z udzia³em owocowych i miododajnych.
l
l
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Parki dworskie, podobnie jak wszystkie zadrzewienia, spe³niaj¹ wa¿n¹ funkcjê
œrodowiskotwórcz¹ i biocenotyczn¹. S¹ to czêsto jedyne miejsca umo¿liwiaj¹ce
bytowanie gatunków o specyficznych wymaganiach (wysokie drzewa, czêsto dziuplaste
i próchniej¹ce) (Fot. 4 ).
Fot. 4.
Wnêtrze
starego parku dworskiego

2.3. Podstawowe
funkcje zadrzewieñ
Czy mo¿na wyró¿niæ funkcjê nadrzêdn¹
odnosz¹c¹ siê do wszystkich ro dza jów
zadrzewieñ?
Tak. Jest to funkcja biocenotyczna (ekologiczna), bêd¹ca podstawow¹ funkcj¹ wszelkich
elementów trwa³ych w krajobrazie rolniczym.
Funkcjê biocenotyczn¹ pe³ni¹ zarówno zadrzewienia jak i drobne zbiorniki
wodne, bagna i torfowiska, œrodowiska trawiaste, takie jak ³¹ki, pastwiska, miedze i przydro¿a. Szczególnie w przypadku zadrzewieñ pasmowych, o dobrze
rozwiniêtej linii ekotonowej, czyli strefie styku z polami uprawnymi, jak równie¿ na miedzach, a nawet celowo wprowadzanych pasach obsiewanych trawami,
przebiegaj¹cych przez pola, obserwuje siê znaczny wzrost obfitoœci i ró¿norodnoœci
gatunkowej roœlin i zwierz¹t.
W strefie ekotonowej zwiêksza siê dynamika procesów ekologicznych, a procesy regulacji biocenotycznej (np. relacje drapie¿ca-ofiara) s¹ znacznie intensywniejsze (Rys. 1).
Rys. 1. Zagêszczenie mszyc i drapie¿nych muchówek (bzyg)
w ró¿nych odleg³oœciach od zadrzewienia

Wzrost naturalnego oporu biologicznego i przyspieszenie procesów regulacji
biocenotycznej znajduje odbicie w widocznym obni¿eniu poziomu liczebnoœci
wielu szkodników roœlin uprawnych, czego konsekwencj¹ s¹ mniejsze nak³ady
na chemiczn¹ ochronê roœlin, mniejsze zanieczyszczenie œrodowiska i zdrowsza
¿ywnoœæ. Do bardziej wymiernych ekonomicznie cech tej funkcji nale¿y równie¿
wzrost liczby roœlin miododajnych i koncentracja owadów zapylaczy, np. dzikich
pszczo³owatych.
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2.4. Zadrzewienia œródpolne,
a fauna krajobrazu rolniczego

10

Bogactwo roœlin w zadrzewieniach ma znaczenie dla utrzymania ró¿norodnoœci fauny. 40-50% gatunków roœlin w zadrzewieniach wytwarza owoce bêd¹ce
pokarmem zwierz¹t, g³ównie ptaków. Dla wielu gatunków owadów niezbêdnym
pokarmem uzupe³niaj¹cym, koniecznym do prawid³owego rozrodu, jest nektar
lub py³ek okreœlonych gatunków roœlin, które rosn¹ g³ównie w strefach ekotonowych zadrzewieñ. Ich obecnoœæ decyduje wiêc np. o mo¿liwoœci wystêpowania
w krajobrazie wielu paso¿ytniczych gatunków owadów – g³ównie b³onkówek,
przedstawicieli g¹sieniczników, mêczelkowatych i bleskotek, a tak¿e drapie¿nych
i paso¿ytniczych muchówek.
Obecnoœæ zadrzewieñ ma wp³yw na iloœæ i rozmieszczenie wszystkich bez
wyj¹tku grup zwierz¹t, nawet takich jak niezwykle wa¿ne z punktu widzenia rolniczego zwierzêta ¿yj¹ce w glebie pól uprawnych.
Zwierzêta glebowe stanowi¹ wiêksz¹ czêœæ biomasy fauny agroekosystemów.
Na przyk³ad w uprawach zbo¿owych biomasa zwierz¹t glebowych wynosi oko³o
2,1 g s.m. x m-2, a w ekosystemach trawiastych jest wielokrotnie wy¿sza i przekracza 10 g s.m. x m-2. Stanowi to oko³o 85% biomasy ca³ej fauny tych œrodowisk.
Najwiêksza biomasa przypada na zwierzêta drobne (Protozoa, Nematoda), lecz
znaczny udzia³ maj¹ równie¿ d¿d¿ownice, a w ekosystemach trwa³ych, takich jak
³¹ki – larwy glebowe owadów. Ogromna wiêkszoœæ zwierz¹t glebowych, reprezentowana przez organizmy najmniej ruchliwe, jest dostosowana do zasiedlania
tylko jednego œrodowiska i w trakcie ca³ego okresu rozwoju pozostaje w obrêbie
niewielkiej, ograniczonej przestrzeni. W ci¹gu kolejnych generacji wiêkszoœæ
z nich jest jednak w stanie grupowaæ siê w okreœlonych strefach ekosystemów
tworz¹cych mozaikê krajobrazow¹. Nie dotyczy to larw owadów uskrzydlonych,
o których rozmieszczeniu decyduj¹, zwykle wysoce mobilne formy imaginalne.
Bezkrêgowce naziemne, szczególnie owady i pajêczaki, w wiêkszoœci organizmy bardzo ruchliwe, z ³atwoœci¹ mog¹ przemieszczaæ siê w krajobrazie, wybieraj¹c dogodne dla siebie miejsca w zale¿noœci od aktualnych potrzeb (pokarm,
rozmna¿anie, zimowanie itp.). W przypadku tych grup zwierz¹t szczególnie uwidacznia siê rola ekosystemów refugialnych, wp³ywaj¹cych dodatnio na ich ró¿norodnoœæ taksonomiczn¹, obfitoœæ i biomasê. WskaŸniki te s¹ zazwyczaj dodatnio
skorelowane ze wskaŸnikami dotycz¹cymi ró¿norodnoœci krajobrazu.
W wieloletnich badaniach prowadzonych nad entomofaun¹ pól uprawnych w skrajnie
ró¿nych typach krajobrazu (krajobraz urozmaicony – krajobraz uproszczony) w zachodniej Wielkopolsce oraz porównawczo równie¿ w innych regionach Europy (Rumunia,
Rosja, Niemcy, W³ochy, Francja) stwierdzono znacznie wy¿sze wartoœci zagêszczenia,
biomasy i wskaŸnika ró¿norodnoœci owadów zasiedlaj¹cych uprawy rolne po³o¿one
w krajobrazach obfituj¹cych w zadrzewienia o zró¿nicowanej strukturze, ni¿ w krajobrazach uproszczonych. Tak wiêc na takiej samej uprawie (np. na polu pszenicy, czy
buraka cukrowego), przy podobnej agrotechnice i chemicznych œrodkach ochrony roœlin,
struktura i bogactwo fauny bêd¹ ró¿ne w zale¿noœci od tego, czy uprawy te bêd¹ po³o¿one
w krajobrazie bogatym w zadrzewienia, czy te¿ w krajobrazie bez zadrzewieñ. Dotyczy
to ca³oœci fauny owadów uskrzydlonych, a tak¿e wiêkszoœci grup taksonomicznych.
Równie¿ krêgowce s¹ w znacznym stopniu zale¿ne od obecnoœci w krajobrazie
ekosystemów pó³naturalnych, w szczególnoœci takich jak zadrzewienia, ³¹ki, tereny
podmok³e i zbiorniki wodne.
Zadrzewienia œródpolne s¹ dla p³azów penetruj¹cych agroekosystemy przede
wszystkim traktami komunikacyjnymi i miejscem, w którym ³atwo o dogodne
kryjówki w okresach zmniejszonej aktywnoœci.
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Ogromnym bogactwem gatunkowym i obfitoœci¹ reprezentuj¹c¹ wiele gatunków
charakteryzuje siê awifauna mozaikowatego krajobrazu rolniczego. W zadrzewieniach ró¿nego typu w okolicach Turwi stwierdza siê zagêszczenia w granicach
181-226 par lêgowych na 10 hektarów. W zadrzewieniach zak³ada gniazda oko³o 70
gatunków ptaków. Liczby te s¹ znacznie wiêksze od zagêszczeñ podawanych dla innych œrodowisk. Do najpospolitszych i najliczniejszych gatunków wykorzystuj¹cych
zadrzewienia œródpolne do zak³adania gniazd nale¿¹: ziêba (16% ca³ego zespo³u
ptaków zadrzewieñ), trznadel (13%), mazurek (7%) i potrzeszcz (5%).
W okresach migracji, g³ównie w zimie, zadrzewienia œródpolne s¹ miejscem
zdobywania pokarmu przez wiele gatunków ptaków, miejscem schronienia (w
zadrzewieniach zimuje wiêcej gatunków ni¿ w lasach), a tak¿e tras¹ przemieszczania siê pomiêdzy wiêkszymi kompleksami leœnymi (Rys. 2).
W okolicach Turwi
wystêpuj¹ 32 gatunki
naziemnych ssaków
oraz 11 gatunków nietoperzy. Z zadrzewieniami
i ³¹kami zwi¹zanych jest
11 gatunków.
Pasowe zadrzewienia
œródpolne pe³ni¹ w krajobrazie bardzo wa¿n¹
funkcjê tzw. korytarzy
ekologicznych, czyli
traktów umo¿liwiaj¹cych
migracje wielu gatunkom
zwierz¹t. Dziêki nim
Rys. 2. Zale¿noœæ pomiêdzy udzia³em
wiele zwierz¹t, a tak¿e
powierzchni zadrzewionych (%) a liczb¹ gatunków ptaków
roœlin, ³atwiej mo¿e rozprzestrzeniaæ siê w krajobrazie, kontaktowaæ siê w ramach metapopulacji, a tak¿e
migrowaæ na wiêksze odleg³oœci. Obecnoœæ korytarzy ekologicznych w krajobrazie
rolniczym jest szczególnie wa¿na dla tych gatunków, które s¹ stosunkowo ma³o
mobilne, na przyk³ad pozbawione zdolnoœci lotu. Dla tych organizmów liniowe
zadrzewienia ró¿nego typu ³¹cz¹ce ze sob¹ ekosystemy ostojowe rozproszone
w krajobrazie rolniczym (lasy, obszary trawiaste, zbiorniki wodne, tereny podmok³e
itp.), stanowi¹ w³aœciwie jedyny, w miarê bezpieczny sposób rozprzestrzeniania
siê w terenie. Korytarze ekologiczne s¹ wiêc bardzo wa¿ne dla p³azów i gadów,
a tak¿e dla drobnych ssaków, ptaków i niektórych grup owadów.
Fauna zadrzewieñ, zwi¹zana z poszczególnymi gatunkami drzew i krzewów, a tak¿e
roœlin zielnych, jest tym bogatsza im bogatszy jest sk³ad gatunkowy zadrzewieñ. Jako
przyk³ad podaæ tu mo¿na liczbê 570 gatunków owadów zwi¹zanych tylko z brzoz¹,
czy 85 gatunków owadów roœlino¿ernych ¿eruj¹cych na g³ogu.
Jeden z najgroŸniejszych szkodników, jakim jest stonka ziemniaczana,
jest efektywnie ograniczany w mozaikowym krajobrazie przez rodzime gatunki
drapie¿ne (chrz¹szcze, z³otooki, p³azy i ptaki) znajduj¹ce w zadrzewieniach dobre
warunki rozwoju.
Ju¿ w koñcu lat szeœædziesi¹tych na uprawach ziemniaka przyleg³ych do zadrzewieñ stwierdzano ponad 100 gatunków maj¹cych swój udzia³ w naturalnej redukcji
tego szkodnika. Na przyk³ad p³azy (g³ównie ropucha szara) ¿erowa³y na uprawach
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ziemniaka w pobli¿u zadrzewieñ. Ich zagêszczenie wynosi³o wówczas 50-100
osobników na hektar. W diecie ropuchy szarej ponad 30% stanowi¹ chrz¹szcze
i larwy starszych stadiów rozwojowych stonki.

2.5. Inne funkcje zadrzewień œródpolnych
Funkcje o podstawowym znaczeniu dla prawid³owego funkcjonowania krajobrazu to:
l barierowoœæ biogeochemiczna zadrzewieñ (szczególnie zadrzewieñ pasmowych)
w odniesieniu do zanieczyszczeñ obszarowych generowanych przez rolnictwo;
l barierowoœæ dla zjawisk erozyjnych (erozji wodnej i wietrznej);
l rola zadrzewieñ jako moderatora warunków klimatycznych.
Wa¿ne s¹ równie¿ funkcje:
– ochronne;
– spo³eczno-kulturowe;
– produkcyjne.

Na czym polega barierowa funkcja zadrzewieñ?
Jako bariery biogeochemiczne wiêkszoœæ zadrzewieñ o charakterze liniowym
(pasmowym) pe³ni rolê stref buforowych przechwytuj¹cych biogeny i inne zanieczyszczenia chemiczne generowane na polach intensywnie zagospodarowanych. Zarówno
zadrzewienia, jak i buforowe pasy roœlinnoœci trawiastej (czêsto z domieszk¹ zió³)
efektywnie pobieraj¹ biogeny przenikaj¹ce wraz z przes¹czem glebowym do wód
gruntowych – niewykorzystane przez roœliny uprawne, a tak¿e pozosta³oœci pestycydów (herbicydy, fungicydy, insektycydy) i innych zwi¹zków chemicznych stosowanych w nowoczesnej agrotechnice oraz metali ciê¿kich. S¹ wiêc wysoce wydajn¹
barier¹ biogeochemiczn¹ chroni¹c¹ przede wszystkim ekosystemy wodne (Tab. 1).
Tab. 1. Zwi¹zki chemiczne w wodzie (w warstwie gleby 0-0,8 m)
na polu uprawnym i w przyleg³ym zadrzewieniu (g x m-2)
Związek
N-NO3
N-NH4
P-PO4
K
Ca
Mg

Pole uprawne
18,70
3,90
0,33
15,10
44,40
8,40

Zadrzewienie
1,30
4,50
0,08
3,90
3,80
4,10

Znaczna efektywnoœæ zadrzewieñ w przechwytywaniu zwi¹zków chemicznych
wynika z tego, ¿e roœlinnoœæ drzewiasta cechuje siê rozleg³ym, g³êbokim systemem korzeniowym i rozbudowan¹ czêœci¹ nadziemn¹ (korony drzew). Dlatego
drzewa transpiruj¹ o 22% wiêcej wody ni¿ œrodowiska trawiaste – ³¹ki lub miedze
– i a¿ o 34% wiêcej ni¿ pola uprawne. St¹d, w porównaniu z polami uprawnymi,
w wodach gruntowych pod zadrzewieniami stwierdza siê spadek koncentracji
azotanów a¿ o 97%, a spadek koncentracji fosforanów o 25%. Bardzo wa¿ne jest
równie¿ to, ¿e przechwycone pierwiastki s¹ przez zadrzewienie niemal w ca³oœci
(np. 94-97% azotu) w³¹czane do w³asnego, lokalnego obiegu.
Jako bariery przeciwwietrzne najbardziej wydajne i najbardziej znane s¹ pasowe zadrzewienia œródpolne, które w istotny sposób modyfikuj¹ wiêkszoœæ wa¿nych
elementów mikroklimatu przyleg³ych upraw rolnych. Po stronie zawietrznej zadrzewienia wzrasta znacznie opad rosy (do 80%) oraz deszczu i œniegu (do 20%). Spada
natomiast prêdkoœæ wiatru (o ponad 40%) i wartoœæ parowania (o oko³o 25%).
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Kszta³tuj¹c zadrzewienia pod k¹tem ich wydajnoœci w pobieraniu z przes¹czu glebowego podstawowych zwi¹zków biogennych (N, P, K) nale¿y uwzglêdniaæ odpowiedni
dobór gatunków. Poszczególne gatunki drzew pobieraj¹ okreœlone zwi¹zki chemiczne
z ró¿n¹ intensywnoœci¹ i w ró¿nej iloœci, czêsto zale¿nej równie¿ od wzajemnych
proporcji tych zwi¹zków w roztworze.
W przypadku typowych w praktyce rolniczej proporcji azotu, fosforu i potasu zadrzewienie wielogatunkowe, z³o¿one z sosny, dêbu i brzozy, wydajniej pobiera sk³adniki
z roztworu glebowego ni¿ zadrzewienie jednogatunkowe. W ci¹gu roku, z ka¿dego
metra kwadratowego drzewa te pobieraj¹ 4,5 g azotu, 0,3 g fosforu i 0,9 g potasu.
Efekt hamowania wiatru, którego pochodn¹ jest wiêkszoœæ pozosta³ych po¿ytecznych zjawisk, zale¿y od wielu cech zadrzewieñ, takich jak: sk³ad gatunkowy, szerokoœæ,
wysokoœæ, profil linii koron drzew (ci¹g³y lub nieregularny), czy gêstoœæ (przewiewna,
a¿urowa, gêsta) (Rys. 3).
Najlepsze rezultaty daje pas
zadrzewienia o œredniej gêstoœci,
du¿ym zró¿ ni co wa niu gatunkowym, z udzia³em gatunków iglastych, o nieregularnej linii koron
drzew. Efekty mikroklimatyczne
siêgaj¹ po stronie zawietrznej
zadrzewienia na odleg³oœæ 20-25krotnoœci wysokoœci zadrzewienia,
czyli oko³o 300-350 metrów w g³¹b
pola. W odleg³oœci tej powinno siê
znaleŸæ nastêpne zadrzewienie,
a potem dalsze, tworz¹ce razem
sieæ. Pozytywne oddzia³ywanie na
mikroklimat, szczególnie w regionach cierpi¹cych na deficyt wody i o Rys. 3. Redukcja prêdkoœci wiatru
s³abszych, lekkich glebach przek³ada na polach po³o¿onych przy zadrzewieniach o ró¿nej gêstoœci
siê na wzrost plonu o 5-10% w pasie
pola o szerokoœci oko³o 150-200 m
od zadrzewienia (Rys. 4).
Bariery przeciw erozji wodnej to zadrzewienia pasmowe lub
po wierzch nio we (kêpy i p³aty),
czêsto powstaj¹ce spontanicznie na
obszarach niszczonych przez erozjê
(w¹wozach, stromych zboczach,
skarpach i parowach). Winny byæ
zak³adane w formie zadrzewieñ pasmowych na stokach, prostopadle do
kierunków sp³ywu wód. Podobnie
jak i inne, powinny byæ budowane
z wielu gatunków drzew i krzewów, sadzonych w kilku rzêdach.
Korzyœci, jakie daje wprowadzenie Rys. 4. Wp³yw zadrzewienia na produkcjê roln¹
zadrzewieñ antyerozyjnych to:
– eliminacja lub zmniejszenie sp³ywów powierzchniowych;
– zmniejszenie parowania;
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–
–
–
–

ograniczenie procesów erozyjnych na zboczach;
zahamowanie procesu rozwoju w¹wozów;
zahamowanie procesów zabagniania dolin u¿ytkowanych rolniczo;
zmniejszenie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia powodzi.

W przypadkach skrajnych, w krajobrazie pozbawionym zadrzewieñ mo¿e dojœæ
do ca³kowitego zniszczenia upraw ozimych, szczególnie takich jak rzepak czy ozime zbo¿a, œcinanych i zasypywanych materia³em niesionym przez coraz czêœciej
wystêpuj¹ce w naszej strefie klimatycznej wczesnowiosenne, huraganowe wiatry.
Gdy s¹ obecne zadrzewienia, do takich katastrof nie dochodzi (Fot. 5).
Zadrzewienia chroni¹ równie¿ uprawy przed mrozami i przymrozkami. W roku 1998
fala silnych mrozów w listopadzie i grudniu zniszczy³a w zachodniej Wielkopolsce
wiele upraw jêczmienia ozimego, od jakiegoœ czasu wprowadzanego w tym regionie
kraju. Oszczêdzone zosta³y natomiast uprawy os³oniête przez zadrzewienia.

Jakie funkcje ochronne mog¹ pe³niæ zadrzewienia?
Najczêœciej s¹ to ró¿nego rodzaju ¿ywop³oty i zadrzewienia przydro¿ne, których celem jest ochrona dróg przed powstawaniem zasp œnie¿nych oraz terenów
przyleg³ych do dróg przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi i ha³asem. Ten
typ zadrzewieñ wystêpuje rzadko i wymaga (szczególnie w przypadku zadrzewieñ
obni¿aj¹cych poziom ha³asu) przeznaczenia
pod zadrzewienie szerokiego pasa ziemi.
Do omawianego rodzaju nale¿¹ równie¿
ró¿nego rodzaju zadrzewienia wiej skie
i przyzagrodowe, a tak¿e chroni¹ce sady,
pasieki, pastwiska lub wybiegi dla zwierz¹t
przed wiatrem i dostarczaj¹ce po¿ytku
pszczo³om.
Szczególnym przypadkiem zadrzewieñ
ochronnych s¹ pasy zak³adane jako bariery
przeciwdzia³aj¹ce rozprzestrzenianiu siê
py³ków roœlin wiatropylnych.
Żmudny proces wyprodukowania nowej
Fot. 5. Burza py³owa
odmiany zbo¿a jest przyspieszany o kilka lat,
jeœli poletka hodowlane usytuowane s¹ w odizolowanych przed obcym py³kiem
enklawach otoczonych specjalnie skonstruowanymi, gêstymi zadrzewieniami
z du¿ym udzia³em krzewów.

Funkcje spo³eczno-kulturowe
Funkcje spo³eczno-kulturowe zadrzewieñ zwi¹zane s¹ z zaspokojeniem potrzeb
cz³owieka w zakresie estetyki otoczenia, wypoczynku, rozwoju umys³owego i kultury. Zadrzewienia wydatnie urozmaicaj¹ krajobraz poprzez bogactwo gatunkowe, pokrój, kolorystykê i fakturê oraz zmiennoœæ sezonow¹. Podnosz¹ walory
wypoczynkowe terenu poprzez korzystn¹ jonizacjê powietrza, zwiêkszanie jego
wilgotnoœci, wydzielanie wolnego tlenu, ochronê przed ha³asem i zanieczyszczeniami. Zadrzewienia s¹ czynnikiem inspiruj¹cym dzia³alnoœæ cz³owieka na polu
sztuki, literatury i nauki.
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Od zarania dziejów drzewa by³y obiektem wierzeñ i obrzêdów religijnych. Jako
doskona³y obiekt dydaktyczno-wychowawczy drzewa i zadrzewienia powinny byæ
sadzone wokó³ przedszkoli i szkó³, aby jak najwczeœniej rozwijaæ w spo³eczeñstwie œwiadomoœæ ekologiczn¹.

Czy funkcja produkcyjna to tylko produkcja drewna?
Zadrzewienia mog¹ byæ obok lasów istotnym producentem drewna. Produkcjê
tê ocenia siê na oko³o 1,8 mln m3, co stanowi oko³o 6,9% ca³kowitej produkcji
drewna w Polsce. Jest to znaczny udzia³, który prawdopodobnie mo¿e siê zwiêkszyæ
wobec wzrastaj¹cego ostatnio zapotrzebowania na drewno okreœlonych gatunków
(np. drewno robinii, czêsto obecnie stosowane do produkcji parkietów i desek
pod³ogowych) i wzrostu cen innych paliw.
Zadrzewienia dostarczaj¹ poza drewnem równie¿ wielu bardzo wartoœciowych
owoców ró¿nych gatunków drzew i krzewów (np. ró¿a, g³óg, bez czarny, tarnina).
W niektórych krajach produkuje siê z nich przetwory w skali handlowej, np. d¿em
z owoców dzikiej ró¿y. Roœnie w nich równie¿ oko³o 80 gatunków roœlin leczniczych, z których przynajmniej czêœæ mo¿e byæ pozyskiwana na wiêksz¹ skalê.
Osobnym zagadnieniem jest produkcja nektaru, py³ku i spadzi, czyli tzw. po¿ytków pszczelich. Gatunki miododajne, dostarczaj¹ce nektaru to przede wszystkim
klony, lipy, wierzby i robinia (Tab. 2).
Tab. 2. Wydajnoœæ miodowa niektórych drzew i krzewów
Roślina

Termin kwitnienia

Okres kwitnienia
(w dniach)

Średnia wydajność
miodna (kg z 1ha)

Robinia akacjowa
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
Klon polny
Karagana
Wierzba biała
Śliwa ałycza

przełom maja i czerwca
koniec czerwca
połowa czerwca
koniec kwietnia
koniec kwietnia
koniec kwietnia
koniec kwietnia

10
12
10
10
15
10
9

600-1800
300-1200
200-300
1000
350
150
40
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ZAKŁADANIE ZADRZEWIEÑ
W okresie powojennym, w ramach planowej gospodarki zadrzewieniowej
i w oparciu o odpowiednie ustawy posadzono w Polsce ogromne iloœci drzew
i krzewów. Szczególnie du¿o zadrzewieñ tworzono w latach szeœædziesi¹tych
w zwi¹zku z obchodami milenijnymi. Stworzono wówczas tzw. dobór gatunkowy
okreœlaj¹cy, jakie gatunki powinny byæ stosowane w nasadzeniach zadrzewieniowych i powsta³o wiele szkó³ek produkuj¹cych materia³ zadrzewieniowy.
Niestety, system nakazowo-rozdzielczy wdra¿ania programów zadrzewieniowych powoduj¹cy opór wœród rolników, niew³aœciwy czêsto sposób sadzenia
podczas „akcji spo³ecznych”, niew³aœciwa pielêgnacja, niedbalstwo i niszczenie
drzewek spowodowa³o, ¿e z ogromnej liczby wysadzonych wówczas drzew (szacuje siê j¹ na oko³o 320 mln) i krzewów (prawie 500 mln) przetrwa³ zaledwie
nieznaczny procent.
Ogólne tendencje panuj¹ce wówczas w rolnictwie, wyra¿aj¹ce siê intensyfikacj¹ powoduj¹c¹ upraszczanie krajobrazu, przyczyni³y siê równie¿ do degradacji zadrzewieñ i innych œrodowisk nieprodukcyjnych. W ostatnich latach œwiadomoœæ rolników zmieni³a siê na tyle, ¿e zaczynaj¹ oni dostrzegaæ pozytywne efekty
wynikaj¹ce z istnienia zadrzewieñ.
Efekty te musz¹ mieæ jednak walor ekonomiczny, poniewa¿ ¿adne, najbardziej
oczywiste argumenty na rzecz zadrzewieñ, jako elementu niezbêdnego dla prawid³owego funkcjonowania krajobrazu rolniczego nie trafi¹ do œwiadomoœci rolnika
(szczególnie gospodaruj¹cego na niewielkim obszarze), jeœli nie bêd¹ wyraŸnie
zwi¹zane z argumentami ekonomicznymi.
Jeœli nawet zadrzewienia s¹ korzystne dla przyrody, œrodowiska czy gminy to
za ma³o, musz¹ one bowiem przynosiæ wymierne korzyœci konkretnemu gospodarzowi. Dla rolnika gospodaruj¹cego na niewielu hektarach, jedynym argumentem
jest udowodnienie na konkretnym przyk³adzie ile by zyska³, gdyby jego pola
by³y chronione zadrzewieniami i dziêki temu unikn¹³by na przyk³ad zniszczenia upraw po przejœciu burzy py³owej. Takich argumentów dostarcza Program
Rolnoœrodowiskowy.
Wyniki ankiety przeprowadzonej zim¹ 2000/2001 wœród mieszkañców Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Ch³apowskiego, dotycz¹cej percepcji ochrony œrodowiska,
w tym równie¿ problematyki zadrzewieñ œródpolnych wykaza³y, ¿e wiêkszoœæ respondentów widzi pozytywn¹ rolê zadrzewieñ, np. jako czynnika pomagaj¹cego przetrwaæ
suszê roœlinom uprawnym, czy chroniæ je przed wiatrem i przymrozkami.
Dobrze postrzegane s¹ dzia³ania przeciwko tym zagro¿eniom, które mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ na dochody gospodarstwa, a znacznie gorzej te (np. zadrzewienia jako bariera przeciwko zanieczyszczeniom obszarowym), dla których nie ma
bezpoœredniego odniesienia ekonomicznego w skali gospodarstwa.
Generalnie œwiadomoœæ ekologiczna rolników jest zwi¹zana z wykszta³ceniem,
a efekty ochronne zadrzewieñ s¹ lepiej zauwa¿alne w gospodarstwach du¿ych ni¿
ma³ych.
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3.1. Co i gdzie sadziæ?
Przede wszystkim nale¿y preferowaæ gatunki rodzime, najlepiej przystosowane
do lokalnych warunków klimatycznych, glebowych i biocenotycznych, a unikaæ
sadzenia gatunków i odmian rozmna¿anych wegetatywnie, które s¹ mniej odporne na
choroby i niekorzystne warunki klimatyczne ni¿ populacje zró¿nicowane genetycznie. Pewne gatunki nie powinny byæ wprowadzane do zadrzewieñ œródpolnych ze
wzglêdów fitosanitarnych, jako ¿ywiciele poœredni niektórych szkodników i chorób
roœlin. Nale¿¹ do nich przede wszystkim: trzmielina, kalina, szak³ak, czeremcha
i wiêkszoœæ gatunków z rodziny ró¿owatych. Gatunki te mog¹ byæ stosowane
w innych (nie œródpolnych) zadrzewieniach lub tylko jako domieszka. Ze wzglêdu
na rozleg³e systemy korzeniowe wnikaj¹ce na przyleg³e do zadrzewieñ uprawy
i szybkoœæ regeneracji korzeni niszczonych przez orkê nie powinno siê do zadrzewieñ
wprowadzaæ wiêkszej iloœci topoli i jesionu. W zadrzewieniach przydro¿nych (szczególnie przy drogach o du¿ym nasileniu ruchu) nale¿y unikaæ gatunków o jadalnych
owocach, które mog¹ ulegaæ ska¿eniom chemicznymi substancjami toksycznymi.
Na zadrzewienia przydro¿ne nie nadaj¹ siê te¿ drzewa o du¿ych, ciê¿kich owocach
(np. kasztanowiec), które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla ruchu. Natomiast bardzo
po¿¹dane we wszystkich rodzajach zadrzewieñ s¹ gatunki miododajne.
Zaj¹czkowski i inni1 przytacza listê 26 gatunków podstawowych i 25 gatunków
uzupe³niaj¹cych drzew w³aœciwych dla zadrzewieñ. Wœród krzewów wyró¿nia
21 gatunków podstawowych i 26 gatunków uzupe³niaj¹cych. Pe³na lista liczy 98
gatunków, co daje du¿e mo¿liwoœci przy projektowaniu zadrzewieñ z uwzglêdnieniem zarówno wymogów ze strony drzew i krzewów (warunki glebowe, wodne),
jak i funkcji, jakie pe³niæ ma zadrzewienie.
Zbyt rygorystyczne przestrzeganie postulatu wprowadzania do zadrzewieñ tylko gatunków rodzimych prowadziæ mo¿e do ich zubo¿enia, czêsto w bardzo cenne gatunki,
jednak obcego pochodzenia.
Formalnie nie s¹ gatunkami rodzimymi zadomowione u nas od dziesiêcioleci i stuleci takie drzewa jak robinia, kasztanowiec, pere³kowiec japoñski, sosna wejmutka,
iglicznia trójcierniowa, czy niektóre gatunki lip, topoli i dêbów, które s¹ polecane
przez wielu specjalistów jako materia³ do zadrzewieñ.
Wystrzegaæ siê nale¿y natomiast wprowadzania gatunków rzeczywiœcie nowych, nie rosn¹cych
dot¹d w kraju, szczególnie ozdobnych, których ogromny wybór oferuj¹ obecnie szkó³ki.

Najwa¿niejsze gatunki drzew i krzewów w³aœciwych dla zadrzewieñ
Drzewa:
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Jesion wynios³y
Klon jawor
Klon zwyczajny
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
Lipy (inne gatunki o d³ugim okresie kwitnienia)
Modrzew europejski
Modrzew polski
Olsza czarna
Robinia akacjowa
Topole (wiele odmian)
Wierzba bia³a
Wierzba krucha
1

patrz rozdzia³ „Literatura ”

Krzewy:
Dereñ w³aœciwy
Bez czarny
G³ogi
Grab pospolity
Karagana syberyjska
Klon tatarski
Kruszyna pospolita
Leszczyna pospolita
Porzeczki
Ró¿e
Œliwa a³ycza
Œliwa tarnina
Wierzba iwa
Wiœnia wonna
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Drzewa i krzewy domieszkowe:
Drzewa
Buk zwyczajny
Czeremcha zwyczajna
Czereœnia ptasia
D¹b bezszypu³kowy
D¹b szypu³kowy
Jab³oñ dzika
Jarzêby
Klon polny
Olsza szara
Sosna zwyczajna
Wi¹z górski

Krzewy
Kolcowój zwyczajny
Szak³ak pospolity
Trzmielina brodawkowata
Wierzba wiciowa

Starannego doboru gatunków wymagaj¹ zadrzewienia zak³adane na glebach bardzo
wilgotnych i bardzo suchych.

Najwa¿niejsze gatunki drzew i krzewów do sadzenia na:
glebach suchych
Drzewa:
Brzoza brodawkowata
Œwierk k³uj¹cy
Robinia akacjowa
Wierzba krucha
Wierzba iwa
Wi¹z pospolity
Krzewy:
Ja³owce
Kolcowój pospolity
Ró¿a fa³dzistolistna
Wierzba siwa
Bez czarny
Cis pospolity
Kalina koralowa

glebach podmok³ych
Drzewa:
Olsza czarna
Jesion wynios³y
Œwierk pospolity
Czeremcha zwyczajna
Wierzba bia³a
Krzewy:
Dereñ bia³y
Trzmielina europejska
Szak³ak pospolity

Ze wzglêdów biocenotycznych wa¿ne jest maksymalne urozmaicenie sk³adu gatunkowego. Zadrzewienia liniowe (pasmowe) konstruuje siê zazwyczaj stosuj¹c
kilkanaœcie gatunków drzew i krzewów skupionych w tzw. biogrupy tworz¹ce
sekwencje na ca³ej d³ugoœci pasa zadrzewienia.
W modelowym zadrzewieniu za³o¿onym w 1993 roku w okolicach Turwi wprowadzono 13 gatunków drzew sadzonych w 11 rzêdach w zagêszczonej celowo
wiêŸbie (1,5 x 1,5 m). Zadrzewienie to posadzono na gruntach rolnych w celu
rozdzielenia du¿ego, kilkudziesiêciohektarowego pola, dla przeciwstawienia siê
procesom erozji wietrznej. Zadrzewienie to ma przede wszystkim pe³niæ rolê bariery przeciwwietrznej, akumulowaæ wodê (œnieg) i stanowiæ korytarz ekologiczny
³¹cz¹cy niewielki kompleks leœny z remizami œródpolnymi i innymi zadrzewieniami. £¹cznie posadzono 3000 drzewek. Gatunkami wiod¹cymi by³y dêby (760)
i modrzewie (580).
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3.2. Kiedy i jak sadziæ?
Terminy sadzenia
Dla wiêkszoœci gatunków drzew i krzewów korzystniejszym terminem sadzenia
jest jesieñ od po³owy paŸdziernika. Jesieni¹ panuj¹ zazwyczaj lepsze ni¿ wiosn¹
warunki wilgotnoœciowe powietrza i gleby, a okres sadzenia jest d³u¿szy.
Niektóre gatunki, takie jak drzewa iglaste (za wyj¹tkiem modrzewia) i te, które
póŸno koñcz¹ okres wegetacji – brzoza, d¹b, grab, robinia, powinny byæ sadzone
wiosn¹. Poza tym na glebach ciê¿kich i wilgotnych lepsze wyniki daje sadzenie
wiosn¹, a na glebach suchych i lekkich – jesieni¹.

Materia³ sadzeniowy
Optymalny wiek sadzonek zadrzewieniowych wynosi 2-4 lata. Drzewka powinny pochodziæ z wyspecjalizowanych szkó³ek i odpowiadaæ przyjêtym normom.
WiêŸba, czyli odstêpy pomiêdzy sadzonkami, zale¿y od roli jakie ma pe³niæ
zadrzewienie, ¿yznoœci gleby i od gatunków sadzonych drzew i krzewów. Najczêœciej stosowan¹ w zadrzewieniach œródpolnych wiêŸb¹ s¹ odleg³oœci 3 m pomiêdzy drzewkami w rzêdzie i 3 m pomiêdzy rzêdami. Czasami stosuje siê mniejsze
odstêpy przyjmuj¹c, ¿e czêœæ sadzonek wypadnie, a czêœæ zostanie usuniêta po
5-6 latach, gdy dojdzie do zwarcia koron.
WiêŸba dla krzewów waha siê od 0,5 m do 4 m, w zale¿noœci od gatunku.

Sadzenie
W czasie transportu drzewek ze szkó³ki nale¿y zadbaæ
o to, aby nie dopuœciæ do przesuszenia systemów korzeniowych. Sadzonki powinny byæ wiêc odpowiednio okryte
matami, foli¹ itp. Po przywiezieniu na miejsce powinny
byæ natychmiast zado³owane, a wiêc u³o¿one skoœnie w
wykopanych rowkach, z korzeniami przykrytymi ziemi¹
powy¿ej szyjki korzeniowej lub od razu sadzone.
Drzewka sadzi siê w do³ach o oko³o 10 cm g³êbszych
i szerszych od wielkoœci systemu korzeniowego, przy
czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e wierzby i topole, w odró¿nieniu od pozosta³ych gatunków, sadzi siê o 20-60 cm g³êbiej
ni¿ ros³y w szkó³ce. Zwykle wymiary do³ów (najlepiej
wykonanych przy pomocy specjalnego œwidra) maj¹
g³êbokoœæ i szerokoœæ oko³o 50 cm. Korzenie rozk³ada
siê na uformowanym na dnie do³u kopczyku i przysypuje
ziemi¹ dok³adnie j¹ udeptuj¹c. Po posadzeniu drzewka
i krzewy nale¿y podlaæ.

W przypadku wielorzêdowych, pasowych zadrzewieñ œródpolnych sadzonych na
gruntach rolnych przy zastosowaniu m³odszych 2-letnich sadzonek bardzo dobre
rezultaty daje stosowanie sprzêtu mechanicznego. Sadzonki sadzi siê wówczas
w wyorane bruzdy.
Kilkuosobowy zespó³ jest w stanie posadziæ w ten sposób kilka tysiêcy drzewek
w ci¹gu jednego dnia. Tak posadzone zadrzewienie w terminie jesiennym daje bardzo wysoki procent przyjêæ.
czer w o
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3.3. I co dalej?
Najpowszechniejszym b³êdem pope³nianym we wszelkich „akcjach zadrzewieniowych” by³o przekonanie, ¿e raz zasadzone drzewka rych³o wyrosn¹ w piêkne
zadrzewienie. Zwykle po posadzeniu zapominano o zadrzewieniu, z którego do
nastêpnego roku prze¿ywa³o kilka zaledwie drzewek. Przy okazji nowej „akcji”
ponawiano próbê. Dzieje siê tak czêsto i dzisiaj, gdy lekcewa¿y siê fakt, ¿e m³ode
zadrzewienie przez kilka pierwszych lat wymaga pielêgnacji, a przede wszystkim
ochrony.

Jak pielêgnowaæ zadrzewienia?
Pielêgnacja gleby w nowo posadzonym zadrzewieniu mo¿e polegaæ na utrzymaniu jej (w ca³ym zadrzewieniu lub na tzw. placówkach wokó³ drzewek) w stanie
czarnego ugoru poprzez spulchnianie gleby i mechaniczne niszczenie roœlinnoœci
zielnej. Stosowane jest równie¿ œció³kowanie ró¿nymi materia³ami – s³om¹, kor¹
itp., u¿ycie herbicydów lub zadarnienie, czyli wysianie traw lub pozostawienie
naturalnie wschodz¹cych chwastów, które wykaszane s¹ dwukrotnie w ci¹gu
sezonu. Ostatni sposób daje bardzo dobre rezultaty w du¿ych zadrzewieniach
œródpolnych. Je¿eli zadrzewienie ma przede wszystkim pe³niæ funkcjê produkcyjn¹ nale¿y w nim przeprowadzaæ zabiegi takie jak wyprowadzenie przewodnika
i podkrzesywanie. Zabiegi te dotycz¹ przede wszystkim topoli, jeœli zosta³y one
wprowadzone do zadrzewienia np. jako markery wyznaczaj¹ce jego granice i s¹
przeznaczone do wyciêcia.

Jak chroniæ zadrzewienia?
Nawet masowe pojawy niektórych liœcio¿ernych gatunków owadów, obserwowane g³ównie na lipie, topoli, wi¹zie i brzozie, nie powoduj¹ widocznych negatywnych efektów w rozwoju drzewek. Gradacje te, ze wzglêdu na bogat¹ faunê
gatunków drapie¿nych i paso¿ytniczych zapewniaj¹cych bardzo wysoki stopieñ
redukcji s¹ zazwyczaj zjawiskami sporadycznymi, nie powtarzaj¹cymi siê w kolejnych latach. Rzeczywiœcie groŸna dla m³odych drzewek jest zwierzyna (zaj¹ce
i sarny) i przed tymi gatunkami m³ode drzewka musz¹ byæ bezwzglêdnie chronione.
Najlepsze efekty daje grodzenie zadrzewieñ siatk¹ u¿ywan¹ w leœnictwie. Jest ona
stosunkowo tania i bardzo trwa³a, wiêc mo¿e byæ u¿yta wielokrotnie.
Stosowane powszechnie w praktyce leœnej ró¿nego rodzaju repelenty mog¹ co
najwy¿ej chroniæ przez krótki czas przed zgryzaniem pêdów. Os³onki plastikowe
nie zdaj¹ egzaminu w zadrzewieniach. Stawiaj¹c znaczny opór wiatrom mog¹
nawet wy³amaæ palik do którego s¹ przymocowane, a wystawione na dzia³anie
promieni s³onecznych powoduj¹, pomimo otworów wentylacyjnych, zaparzanie
siê drzewek. Do ochrony posztucznej nadaj¹ siê natomiast bardzo dobrze os³onki
z siatki metalowej.
W eksperymentalnym zadrzewieniu, w którym testowano ró¿ne sposoby, g³ównie chemicznej ochrony, stwierdzono znaczne szkody powodowane przez sarny,
które zgryza³y pêdy, a koz³y korowa³y pnie m³odych drzewek znakuj¹c terytorium. Stwierdzono, ¿e niektóre gatunki drzew s¹ bardziej, a inne mniej odporne
na zranienia powodowane przez koz³y (Rys. 5).
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Rys. 5. Udzia³ drzewek o bardzo dobrej kondycji
w kolejnych latach rozwoju niechronionego zadrzewienia

Nowo wprowadzone do krajobrazu rolniczego zadrzewienia œródpolne bardzo
szybko zaczynaj¹ pe³niæ podstawow¹ ekologiczn¹ funkcjê ostoi dla wielu gatunków zwierz¹t. Ju¿ w pierwszej zimie po posadzeniu korzysta z nich jako z dogodnego miejsca do zimowania wiele grup bezkrêgowców, g³ównie owadów, w tym
gatunki drapie¿ne i paso¿ytnicze. W badanym eksperymentalnym zadrzewieniu
biomasa owadów, zimuj¹cych w pierwszych trzech latach jego rozwoju, by³a
oko³o 20-krotnie wy¿sza ni¿ na przyleg³ym polu. Równie¿ w pierwszym roku
m³ode zadrzewienia zasiedlane s¹ przez drobne ssaki, a w trzecim ptaki zaczynaj¹
w nich zak³adaæ gniazda.

Ile to kosztuje?
Niestety, koszty wprowadzania zadrzewieñ, szczególnie szerokich pasów, s¹
znaczne. Przyk³adowo, koszt siedmiorzêdowego zadrzewienia wiatrochronnego
o d³ugoœci 850 m wyniós³ w 1998 roku 24.000 z³. Sporo kosztów poch³ania ochrona zadrzewienia przed szkodnikami, jeœli bêdzie ono chronione za pomoc¹ siatki
grodzeniowej (cena 1 mb najtañszej siatki grodzeniowej wynosi oko³o 3 z³). Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e siatka ta mo¿e byæ u¿yta kilkakrotnie, jest to wiêc jednorazowy wydatek w przypadku gdy w perspektywie kilku czy kilkunastu lat planuje siê
za³o¿enie wiêkszego kompleksu zadrzewieñ.
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OCHRONA PRAWNA ZADRZEWIEÑ,
ICH POPULARYZACJA
I DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 paŸdziernika 1991 roku (z póŸniejszymi
zmianami) w artyku³ach 30 i 31 definiuje pojêcia u¿ytków ekologicznych i tzw.
zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych. Z definicji tych wynika, ¿e równie¿
zadrzewienia œródpolne wszelkiego typu, poza innymi przyrodniczo cennymi
elementami krajobrazu, mog¹ byæ objête ochron¹ w drodze rozporz¹dzenia wojewody lub rady gminy, jeœli wojewoda nie wprowadzi³ danej formy ochrony.
Zgodnie z zaleceniami Programu Rolnoœrodowiskowego istniej¹ce zadrzewienia
œródpolne powinny byæ chronione przed dewastacj¹ i jeœli to potrzebne – grodzone. W zadrzewieniach zdegradowanych, lukowatych, konieczne jest uzupe³nienie
ubytku drzew i krzewów. Wskazane jest utworzenie przebiegaj¹cej wzd³u¿ zadrzewieñ 1-2 metrowej strefy buforowej. Program Rolnoœrodowiskowy przewiduje
równie¿ (jak napisano w rozdz. 1) dofinansowanie nowych zadrzewieñ jedno lub
dwurzêdowych o szerokoœci 2-5 m.
Stworzono wiêc dobre podstawy prawne i bodŸce ekonomiczne sprzyjaj¹ce
ochronie i sadzeniu nowych zadrzewieñ, s¹ równie¿ bardzo restrykcyjne kary za
usuwanie bez zezwolenia drzew i krzewów. Przepisy prawne mog¹ jednak funkcjonowaæ prawid³owo dopiero, gdy poziom œwiadomoœci spo³ecznej zapewni ich
pe³ne zrozumienie.
Edukacja „od przedszkola” jest niew¹tpliwie elementem podstawowym dla
wdra¿ania idei zadrzewieñ w spo³ecznoœci wiejskiej. Poza tym powinny byæ prowadzone wszelkie dzia³ania popularyzuj¹ce zadrzewienia. Mog¹ to na przyk³ad
byæ:
l zadrzewienia wokó³ szkó³, o wzbogaconym sk³adzie gatunkowym, z du¿ym
udzia³em krzewów, z których mo¿na formowaæ ¿ywop³oty i tworzyæ miejsca
do prowadzenia lekcji;
l œcie¿ki przyrodnicze;
l sale wystawowe;
l wycieczki edukacyjne;
l warsztaty i pogadanki;
l imprezy sportowe nawi¹zuj¹ce do idei ochrony przyrody.
Od kilkunastu lat odbywaj¹ siê w Turwi, miejscu gdzie urodzi³ siê i dzia³a³
genera³ Ch³apowski, doroczne biegi zwane „biegami Ch³apowskiego”, których
trasy wyznaczane s¹ wzd³u¿ sieci zadrzewieñ œródpolnych. Biegi ciesz¹ siê wielkim powodzeniem, ka¿dorazowo uczestniczy w nich 500-700 dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych.

22

STREFY BUFOROWE

5

Czym s¹ strefy buforowe?
W znaczeniu najszerszym, jak ju¿ wcześniej wspomniano, za strefy buforowe
uznaæ mo¿na wszystkie trwa³e œrodowiska chroni¹ce przyleg³e do nich ekosystemy. W tej broszurze, zgodnie z za³o¿eniami Programu Rolnoœrodowiskowego,
rozumiane s¹ one jako bariery chroni¹ce przede wszystkim œrodowiska wra¿liwe
i cenne przyrodniczo.
S¹ to wiêc ochronne pasy roœlinnoœci trwa³ej – traw i zió³, o ró¿nej szerokoœci,
usytuowane na styku pól uprawnych lub intensywnych ³¹k ze œrodowiskami nierolniczymi. Szczególnie wa¿ne s¹ strefy buforowe po³o¿one nad brzegami œródpolnych
zbiorników i cieków wodnych, a tak¿e wszelkiego rodzaju wysp œrodowiskowych
– zadrzewieñ, zakrzewieñ, bagien itp. Pe³ni¹ one wa¿n¹ funkcjê pasa ochronnego
w stosunku do tych ekosystemów, ograniczaj¹c istotnie przenikanie do nich przede
wszystkim zanieczyszczeñ chemicznych. Jednoczeœnie jako strefy przejœciowe
(ekotony) pomiêdzy ró¿nymi ekosystemami wp³ywaj¹ na wzrost ró¿norodnoœci
biologicznej. Stopieñ nasycenia krajobrazu rolniczego strefami buforowymi, do
których zaliczyæ mo¿na równie¿ niektóre typy zadrzewieñ, rzutuje na jakoœæ wód
w œródpolnych zbiornikach i ciekach.
Oszacowano, ¿e ju¿ przy pokryciu 5% powierzchni zlewni barierami biogeochemicznymi koncentracja azotu azotanowego w wodach odprowadzanych nie
przekracza 8 mg/l, a przy 17% – 5 mg/l.
W strefach buforowych wzrasta ró¿norodnoœæ flory i fauny, szczególnie gdy s¹
one tworzone tak, aby umo¿liwiæ spontaniczny rozwój ró¿nych gatunków roœlin.
Ocenia siê liczbê taksonów bezkrêgowców w tej strefie na 26-29, podczas gdy na
przyleg³ych polach nie przekracza ona 20.
W strefach buforowych powsta³ych w wyniku zaniechania uprawy, przyleg³ych
do drobnych zbiorników œródpolnych, w których ukszta³towana jest zró¿nicowana szata trwa³ej roœlinnoœci, efektywnie przebiegaj¹ procesy oczyszczania, czego
odzwierciedleniem jest bogactwo flory tych zbiorników. W oczkach œródpolnych
otoczonych stref¹ buforow¹ na Kujawach rozpoznano a¿ 202 gatunki roœlin, podczas gdy w oczkach pozbawionych tej strefy tylko 131, jak równie¿ odpowiednio
77 i 44 zbiorowiska roœlinne.

Jak i gdzie tworzyæ strefy buforowe?
Powinny siê one znaleŸæ przy wszelkiego typu wyspach œrodowiskowych, takich
jak zadrzewienia, zabagnienia, torfowiska, œredniowieczne grodziska, a przede
wszystkim na brzegach zbiorników i cieków wodnych otoczonych polami uprawnymi lub intensywniej u¿ytkowanymi ³¹kami. Strefa buforowa powinna mieæ szerokoœæ przynajmniej 2 m (wymóg Programu Rolnoœrodowiskowego). Powinna
ona, podobnie jak miedze, byæ wy³¹czona spod uprawy i obsiana odpowiedni¹
mieszank¹ traw i zio³oroœli, a co 2-3 lata koszona w odpowiednim terminie, po
zakoñczeniu okresu lêgowego ptaków.
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MIEDZE
Wiêkszoœæ miedz jest obecnie likwidowana, szczególnie w rejonach, gdzie dominuje intensywna gospodarka rolna. Jednak ich rola jako elementu podnosz¹cego
ró¿norodnoœæ w krajobrazie jest znaczna. Na miedzach i bezpoœrednio przyleg³ych
do nich pasach pól prze¿yæ mo¿e wiele gatunków roœlin, kiedyœ traktowanych jako
uci¹¿liwe chwasty, a dziœ ju¿ rzadkoœci florystycznych.
Nowoczesne, intensywne rolnictwo, dysponuj¹ce bogatym arsena³em œrodków
chemicznych i nowoczesn¹ agrotechnik¹, doprowadzi³o do niemal zupe³nego wyeliminowania wielu niegdyœ bardzo pospolitych gatunków chwastów. W Polsce
efekt ten jest wyraŸnie widoczny w czêœci zachodniej kraju (intensywne rolnictwo), gdzie wystêpuje mniej ni¿ 200 gatunków chwastów, podczas gdy w czêœci
wschodniej liczba ta zbli¿a siê do 400 gatunków.
Miedze to równie¿ bogata fauna bezkrêgowców – owadów i œlimaków – oraz
krêgowców, jak chocia¿by przys³owiowy zaj¹c „siedz¹cy pod miedz¹”, czy tak
o¿ywiaj¹ce krajobraz rolniczy skowronki, przepiórki i kuropatwy. Na miedzach
znajduj¹ one schronienie, mo¿liwoœæ przezimowania, pokarm i miejsce rozrodu.
W krajobrazie rolniczym okolic Turwi stwierdzono wystêpowanie 193 gatunków
chwastów, z czego 57% to gatunki rosn¹ce tylko na obrze¿ach pól uprawnych.
Gatunkiem, który w tym regionie nie by³ notowany od dziesiêcioleci jest np. k¹kol,
stwierdzany ostatnio bardzo rzadko na miedzach i na poboczach dróg polnych.
Miedze, a tak¿e przydro¿a, strefy ekotonowe ró¿nych œrodowisk i rzadkie
w krajobrazie rolniczym murawy kserotermiczne, to najwa¿niejsze œrodowiska
niezbêdne dla egzystencji owadów zapylaj¹cych. Nale¿y do nich wiele gatunków
muchówek, chrz¹szczy i b³onkówek korzystaj¹cych z nektaru i py³ku zwykle bardzo bogatej roœlinnoœci, ale równie¿ znajduj¹cych tu miejsce na za³o¿enie gniazd
i mo¿liwoœæ przezimowania.
W Polsce stwierdzono wystêpowanie ponad 450 gatunków i podgatunków pszczó³,
z których wiele zak³ada gniazda w tego typu œrodowiskach.
Na miedzach i przydro¿ach w okolicy Poznania stwierdzono na przyk³ad wystêpowanie 62 gatunków, a w okolicy Turwi 53 gatunków pszczó³, przy czym
stanowi³y one do 56% wszystkich gatunków ¿yj¹cych w badanym rejonie.
Miedze, a tak¿e ekosystemy o podobnym charakterze, jak murawy przydro¿ne
i kserotermiczne czêste na obwa³owaniach œredniowiecznych grodzisk, to równie¿
bogate Ÿród³o roœlin miododajnych i leczniczych. W okolicach Kcyni w œrodowiskach miedz stwierdzono 174 gatunki roœlin naczyniowych, w tym 78 gatunków
roœlin leczniczych, z których czêœæ to gatunki objête ochron¹ i zagro¿one. Niektóre z nich, osi¹gaj¹ce du¿y stopieñ pokrycia powierzchni i charakteryzuj¹ce siê
sta³oœci¹ wystêpowania, mog¹ byæ pozyskiwane na skalê przemys³ow¹. W zadrzewieniach œródpolnych zanotowano tam 79 gatunków roœlin leczniczych.
Pozosta³oœci œredniowiecznych grodzisk, których obwa³owania s¹ wyniesione
ponad otaczaj¹cy teren, charakteryzuj¹ siê bardzo bogat¹ flor¹. W Wielkopolsce
stwierdzono wystêpowanie w tych œrodowiskach prawie 600 gatunków roœlin. 34
z nich to gatunki rzadkie, a czêœæ z nich to tzw. relikty pradziejowe, czyli roœliny
uprawiane w œredniowieczu, które na tych stanowiskach przetrwa³y do dzisiaj.
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Przewa¿aj¹c¹ czêœæ powierzchni Polski zajmuj¹ pola uprawne produkuj¹ce
wiêkszoœæ niezbêdnej ¿ywnoœci. Jeœli zale¿y nam na tym, aby by³a to ¿ywnoœæ
o jak najwy¿szej jakoœci, musimy zadbaæ, aby wytwarzaæ j¹ w zdrowym œrodowisku. Jednym z kluczowych sposobów podniesienia i utrzymania przyrodniczej
wartoœci œrodowiska rolniczego jest stworzenie jego w³aœciwej struktury, w której
pola produkcyjne bêd¹ harmonijnie, w odpowiedniej proporcji zwi¹zane z ekosystemami decyduj¹cymi o funkcjonowaniu mechanizmów stymuluj¹cych procesy
samooczyszczania.
Zadrzewienia œródpolne, miedze, tzw. strefy buforowe i inne ekosystemy trwa³e
s¹ w znacznym stopniu odpowiedzialne za utrzymanie w³aœciwego stanu œrodowiska cz³owieka, ograniczaj¹c erozjê gleby, poprawiaj¹c mikroklimat na polach
uprawnych, reguluj¹c stosunki wodne i kszta³tuj¹c korzystny sk³ad œwiata organizmów ¿ywych. Jednoczeœnie ich obecnoœæ umo¿liwia przetrwanie gatunków
zagro¿onych wyginiêciem, rzadkich i chronionych oraz przyczynia siê do wzrostu
ró¿norodnoœci biologicznej.
Postulaty zawarte w tej broszurze s¹ zgodne z europejsk¹ i œwiatow¹ polityk¹
kszta³towania biosfery, której wyrazem s¹ równie¿ za³o¿enia Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego.
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Zadrzewienia śródpolne, strefy buforowe i miedze

S³owniczek
Agroekosystemy – ekosystemy upraw rolnych
Antropopresja – dzia³alnoœæ cz³owieka wywo³uj¹ca zmiany w przyrodzie
Awifauna – zespó³ wszystkich gatunków ptaków na danym terenie
Bariery biogeochemiczne – struktury przyrodnicze hamuj¹ce przep³yw biogenów
Biocenoza – zespó³ wszystkich organizmów ¿yj¹cych w danym biotopie, o¿ywiona czêœæ ekosystemu
Biogeny – pierwiastki chemiczne niezbêdne do ¿ycia roœlin, g³ównie zwi¹zki
azotu, fosforu i potasu
Biomasa – masa pojedynczych organizmów, ich grup lub masa ca³kowita wszystkich organizmów w ekosystemie lub jego czêœci
Bioró¿norodnoœæ (ró¿norodnoœæ biologiczna) – zró¿nicowanie i bogactwo œwiata
¿ywego, na które sk³adaj¹ siê: zró¿nicowanie genetyczne organizmów, ró¿norodnoœæ gatunkowa oraz biocenotyczna
Biotop – abiotyczna (nieo¿ywiona) czêœæ ekosystemu, na w³aœciwoœci biotopu sk³adaj¹
siê: gleba, wody, klimat, a w niektórych ujêciach równie¿ sposób u¿ytkowania
Chroniony gatunek – gatunek podlegaj¹cy prawnej ochronie gatunkowej
Ekologia – nauka podstawowa o wzajemnych oddzia³ywaniach pomiêdzy organizmami i pomiêdzy organizmami a œrodowiskiem
Ekosystem – fragment powierzchni Ziemi wraz ze wszystkimi zamieszkuj¹cymi
go organizmami i abiotycznym œrodowiskiem, granice ekosystemów ustala siê
zwykle umownie na podstawie odrêbnoœci krajobrazowej i ekologicznej; osobnymi ekosystemami s¹ np. jezioro, ³¹ka, las
Ekoton – strefa przejœciowa pomiêdzy s¹siaduj¹cymi ekosystemami
Entomofauna – owady
Fauna – ogó³ gatunków zwierz¹t wystêpuj¹cych na ziemi, danym obszarze lub
okreœlonym œrodowisku
Flora – ogó³ gatunków roœlin wystêpuj¹cych na danym obszarze lub œrodowisku
Forma imaginalna – patrz: imago
Imago – owad dojrza³y
Korytarz ekologiczny – element œrodowiska geograficzno-przyrodniczego umo¿liwiaj¹cy przemieszczanie siê roœlin i zwierz¹t
Krajobraz (ekologiczny) – fragment powierzchni ziemi stanowi¹cy zintegrowany uk³ad z mozaik¹ rozmaitych ekosystemów wraz z elementami gospodarki
cz³owieka. Wyró¿nia siê krajobrazy naturalne, krajobrazy antropogeniczne, jak
np. krajobraz rolniczy
Metapopulacja – zespó³ lokalnych populacji jednego gatunku, oddzielonych od
siebie barierami ekologicznymi (np. nieodpowiednimi siedliskami), mog¹cych
siê jednak kontaktowaæ ze sob¹ w ograniczonym zakresie
Mikroklimat (ekoklimat) – klimat lokalny kszta³towany zarówno przez czynniki
fizyczne œrodowiska, jak i roœlinnoœæ
Murawa – zbiorowisko roœlinne z dominacją traw, pozbawione drzew. Wykszta³ca siê g³ównie na siedliskach suchych i ciep³ych
Ostoja = refugium – obszar na których gatunek, populacja, ma wiêksze mo¿liwoœci przetrwania ni¿ na terenach przyleg³ych
Pestycydy – substancje stosowane do zwalczania organizmów niepo¿¹danych
w odniesieniu do roœlin uprawnych
Populacja – przedstawiciele tego samego gatunku wystêpuj¹cy na danym obszarze
Pó³naturalne (seminaturalne) ekosystemy – ekosystemy powsta³e w efekcie
trwa³ego wspó³dzia³ania si³ przyrody i cz³owieka
Przewodnik – pêd g³ówny w m³odym drzewku
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Repelenty – chemiczne œrodki odstraszaj¹ce
Samooczyszczanie – zdolnoœæ œrodowiska do neutralizacji i kompensacji wprowadzonych do niego zanieczyszczeñ, g³ównie chemicznych
Siedlisko – miejsce ¿ycia okreœlonych organizmów, w fitosocjologii i naukach
rolniczych termin siedlisko donosi siê przede wszystkim do warunków glebowych przypisanych do okreœlonych zbiorowisk roœlinnych
s.m. – skrót oznaczaj¹cy such¹ masê organiczn¹ przy wszelkiego rodzaju analizach laboratoryjnych; aby uzyskaæ such¹ masê materia³ do analiz suszy siê
w temperaturze 105o C
Sukcesja (ekologiczna) – sekwencja naturalnych zmian sk³adu gatunkowego
i struktury biocenoz
Szata roœlinna – roœlinnoœæ danego obszaru
Takson – jednostka dowolnej rangi w systematyce przyrodniczej – gatunek, rodzaj, gromada, itd.
U¿ytek ekologiczny – miejsce wa¿ne dla zachowania pe³nej ró¿norodnoœci biologicznej lub zapewnienia harmonijnego funkcjonowania krajobrazu. Tak¿e
jedna z prawnych form ochrony przyrody.
Zagro¿ony gatunek – gatunek wykazuj¹cy tendencjê do wyginiêcia na danym terenie

Przydatne adresy
Instytucje, które prowadz¹ badania zadrzewieñ:
– Zak³ad Badañ Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN
(ul. Bukowska 19, 60-809 Poznañ)
– Instytut Badawczy Leœnictwa
(ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3, 00-973 Warszawa)
– Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach
(ul. Czartoryskich 8, 14-100 Pu³awy)
– Instytut Ochrony Roœlin
(ul. Miczurina 20, 60-318 Poznañ)
– Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
(ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa)
– Akademia Rolnicza im. H.Ko³³¹taja
(al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków)
– Oœrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu
(ul. Szwole¿erów 9, 00-464 Warszawa)

Instytucje i organizacje mog¹ce s³u¿yæ pomoc¹ merytoryczn¹:
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– Towarzystwo Naukowe Prawo Ochrony Œrodowiska
(ul. ¯migrodzka 17/12, 51-118 Wroc³aw, tel. (071) 25 39 04).
– Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
(skr. Poczt. 335, 80-958 Gdañsk, tel. (058) 41 26 93)
– Lubuski Klub Przyrodników
(ul. 1 Maja 22, 66-200 Œwiebodzin, tel. (0688) 28 236)
– Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
(ul. Umultowska 100/42, 61-614 Poznañ)
– Polskie Towarzystwo Przyjació³ Przyrody
Pro Natura. (ul. Podwale 75, 50-449 Wroc³aw, tel. (071) 44 50 55)
– Stowarzyszenie Ekoland
(Przysiek k. Torunia, 87-134 Z³awieœ Wielka)
– Polski Klub Ekologiczny
(ul. S³awkowska 26a, 31-014 Kraków)

