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Wybrane problemy wa|oryzacji zadrzewień
i zakrzewień obszarów ro|nych

Wprowadzenie

Badania nad znaczeniem zadrzewień i zakrzewień d|a funkcjonowania środowiska
do niedawna stanowiły margines zainteresowania eko|ogów a zadrzewienia i zakrze-
wienia nazywano wtaśnie środowiskami margina|nymi (np. Szwed i in.] 999). Prawdo-
podobnie' uwypuklenie roIi tych środowisk było silniejsze w konteKcie krajobrazu
ijego wa|orów zwi4zanych ze sztuką kompozycji przestrzeni. obecnie badania nad
licznymi funkcjami eko|ogicznymi opisywanych e|ementów krajobrazu staj4 się coraz
bardziej zaawansowane. Jednakże pomimo podkreślenia istotnej ro|i ana|izowanych
obiektów w obowiązujących dokumentach legis|acyjnych, zamierzenie ochrony itym
bardziej, wprowadzania nowych form zadrzewień izakrzewień do krajobrazu rolniczego
w Po|sce, pozostaje problemem otwartym. Artykuł obejmuje prob|ematykę zwiqzaną
z zadrzewieniami izakrzewieniami na obszarach rolnych, przedstawia ponadto projekt
kryteriÓw ich komplekowej oceny.

Zachowywanie i zakładanie zadrzewień i zakrzewień
w świetle uregu|owań prawnych

Do zadrzewień i zakrzewień, w tym do terenów zie|eni oraz zadrzewień i zakrze-
wień śródpolnych odnosi się wiele aktów prawnych, również tych, które z powodu
bardzo cząstkowego nawiązania do przedmiotu nie zostały wymienione w przedsta.
wianym opracowaniu. Podstawowe kwestie zwi4zane z kztałtowaniem zadrzewień
i zakrzewień regu|uje Ustawa o ochronie przyrody z dn. l6. |V. 2004 r. (Dz.U' nr 92
z 2004 r., poz. BB0)' wyraźnie ich rolę akcentuje Ustawa Prawo ochrony środowiska
z 2001 r. (Dz.U. nr 62 z 2001 r., poz. 627), ponadto Ustawa o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z dn. 2l . lll. 2003 r. (Dz.U. nr 80 z 2003 r.. poz. 717),
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23. Vl|. 2003 r., a także
akty uzupełniające o charakterze wykonawczym, przede wszystkim Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dn. 9. |X. 2oo2 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

Prawo ochrony środowiska wprowadza cztery głóWne kierunki ochrony roślin
izwierz4t:
. obejmowanie ochroną obszarów i obiektów cennych przyrodniczo,
o zabezpieczanie lasów i zadrzewień.
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. ograniczenie Wycinania drzew i krzewóu

. zalesianie i zadrzewianie (art. 127.2).
Zapis artykułu 1 Ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu pzestrzennym odnosi

się także do zadrzewień i zakrzewień _ jako elementy o ważnych funkcjach środowi-
skowych oraz tworzące walory krajobrazowe podlegają szczególnej uwadze w działaniach
z zakresu p|anowania przestrzennego. Powinny wobec tego zostać uwzględnione w:
a) studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowan ia przestrzennego - z dwóch

podstawowych wzg|ędów. Po pierwsze, jako część środowiska przyrodniczego, a po
drugie, w wie|u przypadkach stanowiąc część planowanej kompozycji krajobrazu
o znacznych wa|orach, jako część środowiska ku|turowego,

b) opracowaniach ekofizjograficznych.
Nowa Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. znacznie bardziej wyraźnie i wyczer-

pująco ujmuje problematykę zadrzewień izakrzewień, aniże|i Ustawa w wersji poprze.
dniej (z 1991 r.). Jej art. 2 (punkt .l) 

stanowi, iż ,'ochrona przyrody w rozumieniu usta-
wy polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów,
tworów i sktadników przyrody,', Ustawodawca wymieniając g,lówne przedmioty ochro.
ny, w punkcie 8 zapisał zieleń w miastach i wsiach, a w punkcie 9 zadrzewienia. Cel
ochrony przyrody sprecyzował natomiast m.in. jako ochronę walorów krajobrazowych,
zie|eni w miastach iwsiach oraz zadrzewień. Podał ponadto w art. 5 definicję zadrze-
wień: ,,drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyńcze drzewa Iub krzewy
a|bo ich skupiska nie będące lasem w rozumieniu art. 3 Ustawy o |asach (z dn. 28. lX.
l 99l r.' Dz'U. nr 56, poz' 679 z 2000 r. z pożn. zmianami) wraz z terenem' na którym
występują i pozostałymi składnikami szaty roś|innej tego terenu, spetniajqce ce|e
ochronne, prod u kcyjne I u b spoteczno-ku lturowe".

oczywiście, również w myśl analizowanej ustawy, zadrzewienia i zakrzewienia
mogą wchodzić w sktad różnorodnych form systemu obszaróW chronionych, w tym
parków krajobrazowych, użytków ekoIogicznych oraz zespołów przyrodn iczo.kraj-
obrazowych. Odpowiednie zakazy niszczenia i przekztatcania obiektu dla wymienio-
nych form mogą zostać wprowadzone' a w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
wprowadza się je na mocy ustawy.

organem odpowiedzialnym za właściwy stan, ale także za zakładanie terenów zie.
|eni izadrzewień jest rada gminy (art. 78). Ustawa o ochronie przyrody podtrzymuje
sankcje zawarte w Prawie ochrony środowiska, które ustanowiło decyzje o wymiarze
administracyjnym kar pieniężnych za:
. zniszczenie terenÓW zie|eni a|bo drzew |ub krzewów na skutek niewtaściwych robót

ziemnych, wykorzystania sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych oraz za-
stosowania środków chemicznych w sposÓb szkodIiwy d|a roś|inności,

. usuwanie drzew |ub krzewów bez wymaganego zezwo|enia,

. zniszczenie spowodowane niewłaściw4 pie|ęgnacją'
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu

stosownego zezwolenia (art. 83.1 Ustawy o ochronie prryrody). a posiadacz nierucho-
mości ponosi ustalone wedtug wielkości obwodu pnia oraz rodzaju igatunku drzewa
optaty. Jednak obowiązek otrzymania zezwolenia i uiszczenia optat nie dotyczy wie|-
przypadków (art. B3'1.6), w tym drzew i krzewów:
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. niszcz4cych nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na
tukach i skrzyżowaniach dróg,

e utrudniających ekploatację urządzeń ko|ejowych'
. owocowych (poza kilkoma ogran iczen iam i).

Ponadto opłat nie pobiera się za usunięcie drzew i krzewów w związku z zabiega.
mi pie|ęgnacyjnymi: za te, które obumarty |ub nie rokują 5zan5 na przeżycie: topoli nie
na|eŹ4cych do gatunków rodzimych o obwodzie pnia powyźej .l 00 cm mierzonego na
wysokości l30 cm. Jak dowodzi praktyka, wyjątki te są nadmiernie wykorzystywane'
Warto ńwnież dodać' że dziatania niszczqce sied|iska, wypa|anie tąk. pastwisk, nieużytków
i innych terenów powodują wymierzenie kary aresztu |ub grzywny (art. l 3l ).

Wymiar krajobrazowy zadrzewień i zakrzewień sprawia, że są potencja|nie objęte
obowiązującymi w Polsce instrumentami prawnymi ochrony krajobrazu _ od po|ityki
eko|ogicznej państwa po wprowadzanie i ochronę systemu zadrzewień śródpolnych
w krajobrazie rolniczym (narzędzia te zostaty scharakteryzowane przez Zarską 2OO3)'

Ujmując prob|ematykę ochrony krajobrazu pod kątem instrumentów prawno.
-pIan istycznych, na|eży stwierdzić, że w chwili obecnej zadrzewienia i zakrzewienia
mogą być chronione poprzez:
. zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego,
. na z|ecenie władz samorządowych odpowiednio do wskazań programóW ochrony

środowiska i po| ityki kztałtowania krajobrazu,
. w przypadku obszarów chronionych posiadających p|any ochrony poprzez plany

ochrony,
. uwzg|ędnienie w programach ro|nośrodowiskowych.

Ro|a zadrzewień i zakrzewień powinna zostać okreś|ona i uwypuk|ona w opraco-
waniach studialnych, które choć nie mają charakteru prawa miejscowego' stużą jego
ustalaniu, a mianowicie:
. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
o studia ochrony krajobrazu (rozumiane jako część programu ochrony środowiska,

wiodąca do koncepcji ochrony krajobrazu).
Zarówno studium uwarunkowań' jak i studium ochrony krajobrazu wymaga prze-

prowadzenia wa|oryzacji zadrzewień i zakrzewień.

Zadrzewienia i zakrzewienia w krajobrazie rolniczym
- znaczenie i funkcje

Z przyrodniczego punktu widzenia zadrzewienia i zakrzewienia bywają definiowa-
ne jako ,,skupienia drzew i krzewów znajdujące się poza terenami leśnymi' a ściś|ej,
nie wchodzące w skład ekosystemÓw |eśnych'' (Szwed i in. ] 999). Większość Współcze-
śnie istniejących ,,marginesów ekologicznych,' ma charakter antropogeniczny. Zasadni-
czy podział funkcji zadrzewień i zakrzewień (Hejmanowski 19B9; Zajączkowski ] 993)
wyróżnia 3 grupy funkcji:
l ' ochronne - eko|ogiczne, z funkcją klimatyczną, g|ebochronną' wodochronną. bioce.

notyczną' sanitarno- higieniczną i środowiskotwórczą'
2. Produkcyjne _ gospodarcze (np. jako Źródło surowców),
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3' Spoteczno.ku|turowe, które zaspokajają potrzeby człowieka m.in' w zakresie estety-
ki otoczenia, czy teŹ wypoczynku.
Jak już zasygnalizowano we wstępie' zwiękza się zasób wiedzy na temat roli za-

drzewień izakrzewień w środowisku. Prezentowana praca nie moŹe ująć catości tej tak
ważnej problematyki, d|atego podkreś|one zostaną jedynie gtówne jej aspekty.

Szczegó|ne znaczenie zadrzewień izakrzewień dotycży otwartych krajobrazów rol-
niczych związanych z monoku|turami upraw polowych' Zadrzewienia i zakrzewienia
posiadają znaczne funkcje fitome|ioracyjne, reguIują gospodarkę wodną poprzez pozy.
tywny wpływ na retencję wÓd, przeciwdziałają erozji g|eb, mogq stać 5ię kor}.tarzami,
barierami i węzłami ekoIogicznymi. Stwierdza się, że już kiIkudziesięcioIetnie, sponta.
nicznie powstałe zadrzewienia cechują się bogactwem f|orystycznym (Szwed i in.l999).
Wielo|etnie badania wptywu zadrzewień pasowych na funkcjonowanie krajobrazów
ro|niczych (Ryszkowski' Kędziora 19B7) dowodzą' że zadrzewienia pasowe obniżają
prędkość wiatru' zwiękzają magazynowanie wody w glebie i oczyszczĄą wody Brunto-
we (gtównie ze zwiĄzkÓw azotanowych). Funkcja biocenotycfna zadrzewień i zakrze-
wień wptywa na zwiękzanie różnorodności biologicznej, przede wszystkim w skali
lokalnej. obiekty te mają szczegó|ne znaczenie, gdy tworzą struktury tzw. wysp środo-
wiskowych (uwagę tym zagadnieniom poświęca m.in. Dąbrowska-Prot l995a, l995b).

granice pó| Uprawnych i łąk

9ranice powierzchni |eśnych

ffi powierzchnie |eśne

zwarte cią9i iskupiska
ts zadęewień izakęewień

E;---l niewielkie skupiska drzew
I KrzeWOW W rOZDrOSZenr-

Ryc. 1. Schemat złożonego uktadu zadrzewień i zakrzewień śródpo|nych okolic wsi Smolniki
w Suwa|skim Parku Krajobrazowym (oprac. własne na podstawie fot. T. Sumińskiego
..Pola w okolicy wsi Smolniki" [w:] Suwalski Park Krajobrazowy, 

,l986)

Fig. L The scheme of complex pattern of field plantings and shrubs near Smolniki village
in Suwa|ski Landscape Park (author's picture according to photograph of T' Sumiński)
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Rozpatrując funkcje zadrzewień i zakrzewień na poziomie krajobrazu, na|eży
w pierwszym rzędzie uwzględnić ich ro|ę struktu rotwórczą. Zadrzewienia izakrzewie-
nia w krajobrazie otwartym mo8ą występować w róŹnych formach' np. pojedyńczych'
pasowych, grupowych, kępowych. Biorąc pod uwagę miejsca występowania, wyróżnia
się kilka podstawowych kategorii zadrzewień: zadrzewienia śródpolne, śródłąkowe,
nadwodne, przydrożne (Siewniak, Mitkowska l99B)' Ich znaczenie gospodarcze
łączące się z funkcją rozdzieIania form własności i organizacji przestrzeni' pozwa|a na
wyodrębnienie form śrÓdpoInych' granicznych i przydrożnych (Łuczyńska- Bruzda
1995) z tzw. pasmami żywoptotowymi o różnej konstrukcji: zwartej, ażurowej i prze-
wiewnej (Szczęsny l97'l). Podziału zadrzewień izakrzewień na rodzaje i podrodzaje
wg miejsca występowania dokonał także Wotk (1987).

Dywersyfikacja krajobrazu ma oprócz Wymiaru ekologicznego (m.in. różnicowanie
siedIisk, zróżnicowanie struktury wiekowej i gatunkowej roś|inności) wymiar estetyczny
(kompozycja: '| 

' krajobrazu, 2' formy zadrzewień i zakrzewień' 3' elementarna - osob-
nicza) oraz kulturowy - rozmaitość działań twórczych' sposobów urzqdzania krajobra.
zu, miejsc o specyficznych funkcjach kulturowo.społecznych (tj. religijnych, rekreacyj-
nych iinnych).

Degradacja zadrzewień i zakrzewień na obszarach rolnych

Zanik n iewykorzystanych gospodarczo fragmentów sied|isk stanowi charaktery-
styczną cechę opisującą zmiany struktury i funkcjonowania krajobrazów ro|niczych
(Rich|ing' Solon .l 996). W duŹym stopniu do tego stanu rzeczy przyczyniła się postę-
pująca mechanizacja ro|nictwa _ zadrzewienia izakrzewienia okazują się potencja|n4
przeszkodą d|a urządzeń ro|nicfych. Potwierdzają to badania Mizgajskiego (l990),
który stwierdzil, że rezultatem zwiękzajqcej się mechanizacji rolnictwa pótnocnych
Niemiec i Wie|kopolski stał się znaczny spadek liczby biotopów na tych terenach'
Mechanizację moźna traktować jako inicja|ny czynnik antropopresji związanej z juz
ukztałtowanym i zadrzewieniam i i zakrzewien iami.

Procesy degradacji zadrzewień i zakrzewień w Polsce nie doczekaty się dotychczas
komp|ekowego opracowania. Liczne obserwacje dowodzą jednak znacznej ska|i i du-
żego natężenia zjawiska. Następuje zaawansowane zmniejszanie się ilości i powierzch-
ni zadrzewień izakrzewień istniejących w agroekosystemach' bardzo rzadko natomiast
zakładane 54 nowe formy. W efekcie nie zwiękza się zróżnicowanie sied|isk, zrywa się
ciągtość struktur ekologicznych, struktura wiekowa i gatunkowa zadrzewień i zakrze-
wień ubożeje, pogarza się także ich stan zdrowotny. Liczne negatywne oddziaływania
antropogen iczne, prowadzące do likwidacji bądź niszczenia tych elementów krajobra.
zu, towarzyszq czynnikom pochodzenia naturalnego. Do czynników pochodzenia natu-
ralnego na|eżą m'in. gradacje szkodliwych owadów |ub organizmów chorobotwór.
czych (np. g|onu Phytopńtń ora alni niszczącego o|chy), naturalne starzenie się i obu-
mieranie drzewostanóW a także k|ęski żywiołowe tj. susze, gwałtowne burze |ub silne
wiatry.

Degradacji form zieleni wysokiej W Po|sce sprzyjaj4 uwarunkowania prawne.
lstniejące Iuki rodzq naduŹycia, wiele postanowień prawnych jest wykonywanych
wbrew intencji ustawodawcy. Wysokie optaty administracyjne towarzyszące wydaniu
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zezwolenia za usunięcie drzew, które mają zniechęcać wlaścicie|i nieruchomości do
wycinania drzew, mogą zachęcać jednostki samorządowe do tatwego wydawania zez-
woleń. Wie|e drzew i krzewów jest usuwanych pod pretektem pielęgnacji |ub na sku.
tek niewłaściwych zabiegów pie|ęgnacyjnych. Jaskrawym przejawem degradacji za.
drzewień izakrzewień są działania związane z utrzymywaniem i |ikwidacją nasadzeń
przy szlakach kom u n ikacyjnych. Wycinanie, przycinanie ibardzo często nieprawidłowo
wykonywane ogławianie drzew stało się spektakularnym przyktadem ,'sztuki'' kztałto-
wania krajobrazu. Nierzadko modernizacja dróg nie wykracza poza wycięcie drzew
dzieje się tak nawet w przypadku wiekowych a|ei na obszarach objętych ochronq przy.
rody i krajobrazu' Bez Wątpienia siIne akcentowanie ochrony zadrzewień i zakrzewień
w Ustawie o ochronie przyrody jest niezwyk|e pozytywne' niemniej brak właściwych
instrumentów ochrony krajobrazu powoduje, że postanowienia te pozostają często
jedynie deklaracjami.

Zasadnicze znaczenie dla prob|emów ochrony zadrzewień izakrzewień mają uwa.
runkowania kulturowe. Preferencje estetyczne, niski poziom świadomości eko|ogicznej,
funkcjonujące pogłoski czy błędne wyobrażenia (np. odnośnie negatywnego wpływu
drzew na stan pobliskich budynków (Fijatkowski, Mikołajko.Rozwatka 2006) 5ą wysoce
niekorzystne dla jakichkolwiek działań zmierzajqcych ku po|epszeniu stanu zadrzewień
izakrzewień.

Urządzanie terenów zie|eni musi uwzględniać przesłanki wtaściwej kompozycji
krajobrazu. W okresie powojennym popełniono w Po|sce |iczne b{ędy w kztattowaniu
zadrzewień. Do najważn ie1szych Bogdanowski (2000) za|icza:
. rea|izację zadrzewień pasmowych jako monotonnych, mechanicznych nasadzeń

wzdłuz drÓg,
. bezmyś|ne zadrzewianie tzw. nieużytków, które znacznie obniżyto ich wa|ory

krajobrazowe,
. n ieod powied n ie działan ia uzupełniające dawną całość kompozycyj nq.

Na|eży zauważyć, że zadrzewienia i zakrzewienia są bardzo dynamicznym e|emen-
tem krajobrazu. Petit iin. (2004)' ana|izujqc zmiany powierzchni izmiany Występowa-
nia obszarów zadrzewionych (woodlands) w Wie|kiej Brytanii stwierdzili, że niewie|e
ptatów pozostało niezmienionych w ciągu za|edwie 15 |at (1984.1998). Tymczasem
degradacja zadrzewień izakrzewień prowadzi do degradacji krajobrazu. SzczegóInie
istotne staje się upraszczanie jego struktury, a także obniżanie wartości przyrodniczych.

Problemy waloryzacji

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych lub istotne dla utrzymania tych wa-
lorów są objęte procedurami p|anowania przestrzennego przebiegającymi w 4 etapach
(Szulczewska 2004):
l . Identyfikacji walorów przyrodniczych,
2. Ana|izy uwarunkowań zachowania wa|ońw
3. Formułowania ustaleń p|anistycznych uwzg|ęd niających ce|e ochrony,
4. Uwarunkowania realizacii celów ochronv.
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Rozporządzenie Ministra Srodowiska z 9, |X. 2002 r. w sprawie opracowań ekofi.
zjograficrnych narzuca dokonanie analizy naturalnych - biotycznych i abiotycznych
oraf antropogenicznych uwarunkowań zachowania i funkcjonowania obszańw o wiodącej
roIi ekologicznej' Duże znaczenie środowiskowe i kĄobrazotwórcze zadrzewień
i zakrzewień powoduje, że powinny one zna|eŹć Ważne miejsce w opracowaniach typu
studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowan ia przestrzennego, szczegó|nie na
tych obszarach, gdfie występują Wartościowe układy zadrzewień oraz tam' gdzie stan
środowiska i krajobrazu Wymaga ich wprowadzenia. Zarska (2003) zaleca w takiej sy.
tuacji sporz4dzenie odrębnego opracowania. okreś|anego jako studium zadrzewień
śrÓdpoInych '

Zadrzewienia izakrzewienia zwyczajowo uwzg|ędniane są przy wa|oryzacji środo.
wiska przyrodniczego _ wa|oryzacji szaty rośIinnej. Jednak ich nierzadko występujące
Wartości kulturowe _ wiele z istniejących w kraju form stanowi przyktad racjonalnej
gospodarki rolnej, ale także kompozycji krajobrazu _ moim zdaniem wskazują na ko-
nieczność przeprowadzenia wa|oryzacji ku|turowej. o i|e ogóIne rozpoznanie funkcji
ekologicznych zadrzewień izakrzewień jest coraz Iepsze, ich identyfikacja iwaloryzacja
w ska|i Iokalnej spotyka się z zarzutami pobieżności, wobec czego wskazana jest inten-
syfikacja badań |okalnych.

Biorqc pod uwagę cele ochrony i pie|ęgnacji zadrzewień i zakrzewień, proponuję
przy identyfikacji stanu oraz waloryzacji uwzg|ędnić kryteria odnoszące się do walorów
przyrodniczych (z włączeniem znaczenia jako korytarza eko|ogicznego) i kulturowych,
rozszerzonych o tzw. czynnik ekonomiczny. Dobór kryteriów oceny został poprzedzony
rozpoznaniem cech charakterystycznych oraz funkcji zadrzewień i zakrzewień. obej-
muje przede wszystkim aspekt struktura|ny, gdyż struktura krajobrazu determinuje
jego funkcje' W roku 19B7 ogtoszono instrukcję inwentaryzacji zadrzewień (Wołk,
1987)' Przedstawiana obecnie koncepcja nie stanowi nawiązania do tego dokumentu
i s]ruzy przyszłemu opracowaniu pełnej metody waloryzacji obszarów z zadrzewieniami
i zakrzewieniami.

W zestawieniu wykorzystano m.in. kryteria maj4ce szerokie zastosowanie w wa|o-
ryzacji szaty roś|innej, w tym |asów (Zarska, 2003; Cacka.Grzesikiewicz i in. 1994),
parametry proponowane dla projektowania korytarzy ekologicznych (Fleury, Brown
1997)' a także forma|ne cechy estetyczne i podstawowe elementy kompozycyjne
krajobrazu (por. BÓhm, Zachariasz ]997), które wykazują znaczne powiązania z pod-
stawowymi formami ptatów W krajobrazie' wyróŹnionymi przez Formana iGodrona
(l 981 , za Risserem 1987).

określenie roli, jaką zadrzewienia izakrzewienia petnią w środowisku przyrodni.
czym i środowisku ku|turowym rozszerzonym o sferę ekonomiczną, umoż|iwia dokona-
nie zintegrowanej oceny ich roli w krajobrazie.

ldentyfikacja stanu zadrzewień izakrzewień jest etapem prowadzącym do wa|oryza.
cji obszarów, która ma na celu wyodrębnienie terenóW wartościowych oraz tych,
których struktura i funkcja pod rozpatrywanym wzg|ędem powinna zostać wzmocniona.
W rezu|tacie wiedzie ku wskazaniu dziatań majqcych na ce|u optyma|ifację kĄobrazu.
Zebrane informacje mogą znaleŹć zastosowanie w działaniach rewaloryzujących i rena.
turalizujących środowisko. Prezentowane obecnie kryteria są fragmentem prac autorki
artykutu nad sporządzeniem pełnej metody waloryzacji zadrzewień i zakrzewień.
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1. CECHY PODSTAWOWE

położenie' obszar WysĘpowania' powierzchnia

rodzaj i forma

gatunki dominujące

rozmiar' kztałt. rodzaj matrycy

konfiguracja w krajobrazie: uklad regularny, rofproszony. zagregowany. dendrytyczny. liniowy, kolisty
(circular)

pochodzenie: naturalne. antroPogeniczne (ce|owość za|ożenia)

2. KRYTER|A zwlĄzANE z ocENĄ sRoDow|sKA PRzYRoDNlczEGo

występowanie obiektów objętych ochroną. rola w sieci ekologiczne,j (m.in' węzeł' korytarz)' typ

sąsiedztwa

wiek zadrzewień i zakrzewień

sklad gatunkowy, rodzaj siedIiska. zgodność zbiorowiska roś|innego z siedliskiem. bogactwo 8atunkowe

udfia| gatunków mdzimych' udział gatunków |iściastych

rodzai tła: dłu8ość' szerokość: rodzaj strefy brzegowej (conidon- F|eury. Brown 1997)

+ CEL: okreś|enie roli przyrodniczej w krajobrazie

3. KRYTER|A zwIĄzANE z ocENĄ śnooowlsxn KULTuRowEGo

występowanie obiektów objętych ochroną dóbr ku|tury

cią8łość historyczna trwania formacji: obecność elementów ku|turowych tj' kapliczek' krzyży. miejsc spotkań

atrak€yjność estetyczna _ rozległe widoki, aspekt sezonowości, układ' kompozycja' kolorystyka
_ szczegó|nie na obszarach należących do historycfnych krajobrazów komponowanych

istotne Drzesianki ekonomiczne

Występowanie elementów trady(ji miejsCowej

+ cEL: okreś|enie ro|i ku|turowej w kĄobrazle

Tabe|a 1. Proponowane kryteria identyfikacji stanu zadrzewień i zakrzewień
Table l. Criteria for identifvine woodlands ans bushes state

Dyskusja i wnioski

P|anowanie przestrzenne jest jedną z dróg mogqcych prowadzić do ochrony kraj.

obrazu. Przypuszczać na|ezy ' że ochrona zadrzewień i zakrzewień powinna być rozpa.

trywana w dwóch aspektach - pierwszy, to zachowanie i właściwa konserwacja

uk,ladów istniejących. a drugi, to wprowadzanie nowych form do krajobrazu'
Waloryzacja zadrzewień i zakrzewień pozwala na dokonanie rozpofnania stanu ist-

niejącego, a także obszarów najbardziej i najmniej wartościowych - tych, które wyma.
gają poprawy m. in. struktury krajobrazu. Dotychczasowa praktyka planistyczna nie
pozostawia jednak wątp|iwości' że w fapisach studiów uwarunkowań i kierunków

zagospodarowan ia przestrzennego 8min oraz miejscowych p|anów zagospodarowan ia
przestrzennego bardzo rzadko ana|izuje się i przedstawia konkretne propozycje do-

tyczące właśnie poprawy struktury krajobrazu. Znacznie silniej ekponuje 5ię działania
zmierzające do ochrony środowiska' Biorąc pod uwagę olbrzymie znaczenie fitome|io-

racyjne ana|izowanych e|ementóW krajobrazu' staje 5ię ono przestanką Wartą mocnego
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zaakcentowania' K|uczem do sukcesu jest podejmowanie konkretnych dziatań
maj4cych na celu zakładanie nowych form w ubogiej sieci zadrzewień i zakrzewień
w intensywnie uźytkowanych krajobrazach ro|niczych w Polsce.

Richard TI Forman w swojej pub|ikacji z 1987 roku. zastanawiat się nad sposobami
zapobiegania degradacji kĘobrazu i wyrÓznił 3 grupy rozwiązań odmiennej natury:
. prawnej,
. ekonomicznej (po|egającej na osiąganiu odpowiednich korzyści ekonomicznych

przez właścicie|a),
. moralno.fi|ozoficznej - podkreślił znaczenie ,,etyki ziemi'' (land ethic) rozumianej

jako ograniczenie wolności w działaniach związanych z zapewnieniem sobie oczeki-
wanego poziomu egzystencji.

Instrumenty forma|no.prawne prowadzące w głównej mierze do nakładania ogra-
niczeń nie stanowiq wystarczajqcej metody ochrony przyrody i krajobrazu. Dwie pozo.
state sfery: zachęt ekonomicznych oraz zwiękzania świadomości - świadomości eko|o.
gicznej, samoświadomości jednostki' świadomości własnego miejsca iżycia, aczkoIwiek
niełatwe do przełożenia na odpowiednią ska|ę przestrzenną, są równie istotne.

Koncentrując się na aplikacyjnej stronie zagadnienia wydaje się, że wszystkie pro-
jekty zarządzania krajobrazem powinny cechować za|ety odnoszonych korzyści ekono.
micznych, prostota procedur admin istracyjnych, dogodność d|a właścicieli nierucho-
mości, szczegó|nie nieruchomości ro|nych oraz zgodność z po|ityką przestrzenną. Zain.
teresowanie właścicieli gruntóW jest podstawowym warunkiem realizacji projektÓw za.
drzewiania. Wprowadzona w Po|sce na mocy prawa zasada kompensacji może przy.
nieść pozytywne rezu|taty, bez odpowiedzi jednak pozostaje pytanie, w jakim zakresie.

Doświadczenia innych krajów przekonują' że dzialania planistyczne stanowią
narzędzia pomocnicze wobec istniejqcych wzorców ku|turowych' Zadrzewienia i za.
krzewienia staty się niezbędną oprawą nie tylko angielskiego krajobrazu, ale i codzien-
nego' zwykłego Źycia mieszkańców: zauważa się ńwnież ciągłq presję w ce|u zapew-
nienia jeszcze większej iIości i powierzchni terenów zielonych w Wielkiej Brytanii
(Robertson, Wa|ford 2000). Systemy źywopłotóW powstały w odpowiedzi na potrzeby
gospodarcze (m.in. grodzenie przestrzeni)' a później utożsamiane ze specyficznym ty-
pem krajobrazu - krajobrazem malowniczym' stały się wyróźnikiem krajobrazów dużej
części Europy.

Wzmacnianie struktury eko|ogicznej kĘobrazu ro|niczego, cechującego 5ię inten.
sywnie prowadzonymi zabiegami agrotech n icznymi iwysoką prod u ktywnością, nigdzie
nie stanowi łatwego zadania. Petit iin. (2004) dostarczają ciekawych informacji do.
tyczących programu zwiękzania udziatu zadrzewień i lasów w WieIkiej Brytanii. Mimo
że w latach 90{ych i|ość zadrzewień (woodlands) wzrosła m. in. dzięki odpowiedniej
po|ityce przestrzennej państwa ukierunkowanej na rozpowszech n ien ie nowych nasa.
dzeń' nadal ma|eje powierzchnia starodrzewu i nie zwiękzyta się średnia wie|kość jed-
nego ptatu roślinności. Brak oczekiwanych rezu|tatów zaznaczył się przede wszystkim
na terenach intensywnie użytkowanych ro|niczo. Drzewa sadzono na najmniej produ.
ktywnych obszarach go5poda6tw ro|nych' przefnaczone środki finansowe okazaty się
n iewystarczające' a farmerzy woleli utrzymać sieć małych obszaróW zadrzewionych,
aniże|i duŹych płatów, ponieważ mate powierzchnie zieleni wysokiej są bardziej korzy-
stne d|a łowiectwa.
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Ponownie zwracając się ku przyszłości, na|eży zauwairyć coraz większą rolę potrzeb
estetycznych' co uzmysławia Wagę estetycznego motywu ochrony krajobrazu. Kztałto.
wanie zadrzewień izakrzewień powinno być zatem podporządkowane zasadom sztuki
komponowania krajobrazu' nie może zmierzać wylącznie ku tzw. zazie|enianiu, wyra.
żającemu się jedynie w zwiękzaniu powierzchni biologicznie czynnej. Zadrzewienia
i zakrzewienia związane z ciągami komunikacyjnymi stanowi4ce o atrakcyjności dróg
widokowych' obecnie tak bezwzględnie wycinane w Po|sce, w wie|u krajach Europy
Zachodniej są docenianym składnikiem scenerii krajobrazu, a ich użytkownicy w spo.
sób szczegó|ny cenią aspekt rodzimości i naturalności widzianego otoczenia (Kent
1993; Akbar i in. 2003).
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Some issues concerning evaluation of trees and bushes
in farming landscapes

Summary

The article focuses on the phenomenon of trees and bushes in open agricultural landscapes.
It demonstrates briefly the forms and functions of trees and bushes taking under account Polish
geographical conditions. Some concems of their degradation are described, above all cutting
and destroying the tree lines along roads, nowadays so common in the country. Consequently.
the author considers the reasons of degradation and tries to gather possible ways for protection
of analysed Iandscape elements.

Planning procedures involved in the landscape management process are found to be helpful
tools. The suggested here complex assessment of trees and bushes includes description of their
state and conditions in the three basic areas: general features. natural dimension and cultural di-
mension. Additionally, the article highlights the need for the balance between nature and culture
(with aesthetic values) in landscape studies.


