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Niektóre wskaźniki zadrzewień 
w państwowych gospodarstwach rolnych 

regionu kutnowskiego 

Некоторые показатели озеленительных посадок 

в государственных сельскохозяйственных комбинатах кутновского района 

Some indices of ,,shade tree plantations” in the State Farms 

of the Kutno region 

1. Wstep | ~ 

W piśmiennictwie dotyczącym wskaźników niezbędnych w planowa-- 

niu zadań zadrzewieniowych a ilustrujących aktualny i docelowy 

stan nasycenia terenów rolniczych zadrzewieniami spotyka się jedynie 

dane szacunkowe lub teoretyczne. Dlatego istnieje potrzeba ich okreś- 

lenia na podstawie materiałów inwentaryzacyjnych i projektowych, obra- 

zujących rzeczywistą sytuację w konkretnych wraunkach przyrodniczych 

i gospodarczych. 

W 1970 r. Instytut Badawczy Leśnictwa podjął kompleksowe bada- 

nia dotyczące projektowania, zakładania i pielęgnowania zadrzewień oraz 

ich wpływu na produkcję rolną w północnej .części ówczesnego woje- 

wództwa łódzkiego. Pod merytorycznym nadzorem Instytutu przeszko- 

leni projektanci opracowali według jednolitych wytycznych inwentary- 

zacyjno-projektowe dokumentacje zadrzewień dla 27 wsi indywidualnych 

i 28 państwowych gospodarstw rolnych. W niniejszym opracowaniu 

przedstawiono materiały i dane dotyczące 20 państwowych gospodarstw 

rolnych położonych w byłym powiecie kutnowskim, stanowiącym obec- 

nie w większości południową część województwa płockiego 1 określanym 

w planowaniu przestrzennym jako region kutnowski. Ilustrują one rze- 

czywisty w 1974 r. oraz optymalny stan nasycenia terenu zadrzewienia- 

mi. | 

2. Warunki przyrodnicze i gospodarcze 

Obszar objęty badaniami wynosił 97521 ha, z następującą strukturą 

użytkowania gruntów: grunty orne — 81,6%, łąki — 4,9'%, pastwiska — 

1,7%, sady — 1,8%, lasy — 4,5%, wody — 0,2%, tereny komunikacyjne 

— 2,4%, tereny osiedlowe — 1,8%, nieużytki — 0,6%, inne — 0,5%. 

} 
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Według opracowania IUNG (2) 70% użytków rolnych omawianego 
obszaru zajmowały gleby wytworzone z glin lekkich, a sporadycznie 
z glin średnich i ciężkich, 24% gleby całkowite i niecałkowite z piasków, . 
4,5% gleby torfowe i 1,5% aluwialne. 

Dominującą dziedziną gospodarczą jest rolnictwo, czemu sprzyja sto- 
sunkowo dobra jakość gleb (tab. 1). 

  

            

  

  

a Tabela 1 

Udział klas gleb (w */0) w byłym powiecie kutnowskim 

Klasa gleby | П IIIa | IIIb | IVa | IVb | У УТ 

na całym terenie 5 30 25 19 10 9 2 

na obszarze PGR > 15 51 14 9 5 6 — 
  

Panstwowe gospodarstwa rolne gospodarowaly па obszarze 9424 ha, 

co stanowi ok. 9,7% powierzchni byłego powiatu. Grunty orne zajmowa- 
ły 82,3% powierzchni PGR, a użytki zielone (łąki i pastwiska) 9,4%. Ja- 
kość gruntów ornych PGR była wyższa od przeciętnej dla całego obsza- 
ru (tab. 1). 

Możliwości produkcyjne żyznych gleb południowej części woj. płoc- 

kiego są ograniczone małą ilością opadów oraz wysuszającym działaniem 

wiatrów, pogłębiających niedobory wody w tym prawie bezleśnym te- 

renie. 
Obszar ten należy wg Romera do krainy Wielkich Dolin z naj- 

niższymi w Polsce opadami i okresowymi deficytami wody dla potrzeb 

rolnictwa. Pod względem opadów najuboższa jest północna i środkowa 

część obszaru, w której roczna ich suma wynosi 450—474 mm (1). Naj- 

więcej opadów występuje w lipcu, najmniej w lutym, marcu i paździer- 

niku. Dni z opadami jest ok. 130. Pokrywa śnieżna zalega przez 50—60 

dni. Okres bezprzymrozkowy trwa 159—179 dni, a wegetacyjny 200—208 

dni. Stosunki termiczne są dość wyrównane i na całym obszarze podob- 

ne, średnie roczne temperatury powietrza wynoszą 7,5 do .7,8°С. Ма]- 

częstsze są wiatry zachodnie, których udział w pewnych latach dochodzi 

do 30%. Wiatry te osiągają najwyższe prędkości zimą (XII—III). W la- 
tach z przewagą wpływów kontynentalnych obserwuje się udział wiatrów 
wschodnich. | | 

Głównym celem zadrzewień na tym obszarze jest zabezpieczenie te- 
renu przed szkodliwym oddziaływaniem wiatrów oraz poprawa wodne- 
go bilansu gleb. W produkcji rolniczej zadrzewienia odgrywają też waż- 
ną rolę jako ostoja i baza pokarmowa dla owadów zapylaających rośli- 
ny. Niezbędne są również dla ptactwa i drobnej zwierzyny. | 

3. Przyjęte wskaźniki zadrzewieniowe 

W działalności zadrzewieniowej nie można obejść się bez określenia 
stopnia nasycenia terenów rolniczych zadrzewieniami ani przy ocenie 
istniejącego stanu, ani przy ich planowaniu. Wskaźniki powinny uwzgled- 
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niać rozkład Wiatrów, warunki glebowe, rzeżbę terenu, jego lesistość, 

długość granic leśno-polnych, strukturę użytków rolnych, wielkość pól, 

możliwości lokalizacyjne itp. Dotychczas jako miary nasycenia zadrze- 

wieniami używano najczęściej bardzo uproszczonego wskaźnika, jakim 

jest liczba drzew na 1 ha użytków rolnych. Molenda (3) podaje, że 

nasycenie krajobrazu zadrzewieniami powinno wynosić od 7 drzew na 

terenach lesistych do 15 — na bezleśnych, średnio 10 drzew na 1 ha 

gruntów użytkowanych rolniczo. Wskaźnik taki budzi zastrzeżenia z po- 

wodu ogólnikowego odnoszenia liczby drzew do powierzchni użytków 

rolnych, w skład których wchodzą grunty wymagające różnej ochrony. 

Grunty orne są bardziej narażone na oddziaływanie wiatrów niż sady 

lub łąki i pastwiska, chociaż i te użytki wymagają zadrzewienia z innych 

powodów. | | 

Opierając się na dotychczasowych obserwacjach i doświadczeniach 

. przeprowadzono próbę równoległego użycia następujących wskaźników 

nasycenia zadrzewieniami: 
1) powierzchni w ha zajętej przez zadrzewienia na 100 ha gruntów or- 

nych, | 

2) liczby drzew na 100 ha gruntów. | | + 

Zgodnie z zasadą nienaruszania zasobów gruntów ornych projektowa- 

ne zadrzewienia lokalizowane są głównie na innych gruntach, jak tereny 

komunikacyjne, nieużytki itp. Wskaźniki te, chociaż nadal wymagają 

ulepszeń, trafniej charakteryzują wielkoobszarowy wpływ zadrzewień na 

środowisko (100 ha to często wielkość jednego pola w PGR). Przy obli- 

czaniu powierzchni zadrzewień jednorzędowych przyjęto, że szerokość 

pasa wynosi 2 m. Wskaźniki tu analizowane nie obejmują zadrzewień 

osiedlowych oraz zadrzewień nie stanowiących przedmiotu gospodarki 

zadrzewieniowej, np. sadów lub parków wiejskich. Są one więc niższe 

niż wskaźniki rzeczywiste, obejmujące wszystkie typy zadrzewień. 

4. Analiza wskaźników zadrzewien 

Omawiane wskaźniki zadrzewień dla gruntów ornych w analizowa- 

nych państwowych gospodarstwach rolnych zestawiono w tab. 2. 

- Obecnie na 100 ha gruntów ornych w tych PGR przypada od 0,25 do 

1,47 ha, przeciętnie 0,91 ha powierzchni zadrzewień i od 88 do 567 drzew, 

średnio 282 drzewa. Po zrealizowaniu projektów zadrzewieniowych na 

te same 100 ha przypadnie od 0,72 do 2,74 ha, przeciętnie 1,29 ha za- 

drzewień, a liczba drzew wyniesie od 706 do 2239, średnio 1372. 

Wyliczone wskaźniki docelowe, tzn: 1,30 ha zadrzewień i ok. 1400 

drzew na 100 ha gruntów ornych (czyli 11.drzew na 1 ha gruntów rol- 

_ nych), nie uwzględniające w dodatku parków, sadów i zadrzewień osied- 

lowych, powinny być uznane jako minimalne dla wielkoobszarowych 

gospodarstw środkowej Polski. Założono przy tym, że odstępy między 

drzewami w przydrożnych zadrzewieniach rzędowych będą wynosić 

4_5 m zamiast dotychczasowych 10—15 m. Przy obecnym systemie za- 

drzewiania dróg wskaźnik liczby drzew będzie mniejszy o 30%. W prze- 

liczeniu na dotychczas stosowany wskaźnik nasycenie zadrzewieniami 

(liczba drzew na 1 ha gruntów rolnych), minimalne nasycenie terenu 

zadrzewieniami wynosić będzie 11 drzew na 1 ha przy małych odstępach 

(4—5 m) lub 8 drzew na 1 ha przy odstępach większych (10—15 m). 
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Tabela 2 

Wskażniki zadrzewień w 20 państwowych gospodarstwach rolnych 

regionu kutnowskiego | 

  

  

  

        

  

    
  

  

| Udział „.. Wskaźniki zadrzewienia 
Powierz-|gruntów ornych| na 100 ha gruntów ornych 

Obszar chnia 
Lp. | zadrzewieniowy | ogólna w |_aktualne__|__ docelowe 

w ha Poe % pow. | liczba | pow. | liczba 
ha drzew ha drzew 

1 PGR Bionie 406 371 91,4 0,63 380 1,35 1302 

2 PGR Bzówki 228 162 71,0 1,32 543 247 2239 

3  SHRO Chodów _ 155. 702 93,0 1,11 284 1,05 1135 

4 PGR Domaników 322 - 194 60,2 1,09 550 - 112 . 1108 

5 HBC Dzierzbice 729 о 641 87,9 1,25 243 1,80 1312 

6 PGR Głaznów 402 356 88,6 0,68 219 0,92 1081 

7 PGR Głogowa 546 497 91,0 0,95 324 1,04 931 

8 PGR Głogowiec 506 482 95,2 0,38 88, 0,72 1957 © 

9 SHRO Kalinowa 188 141 75,0 1,17 | 567 1,89 2163 

10 PSK Ktery 622 388 62,4 1,24 194 1,88 1907 

11 PGR Leszno 532 497 93,4 1,09 275 1,74 1947. 
12 POZH Leki | e 

Kościelne 837 491 58,7 0,25 257 1,04 1383 

13 SHRO Malina 110 105 95,4 1,11 328) 1,46 1880 

14 SHRO Niwki 255 234 91,8 0,88 236 1,13 1120 

15 PGR Ostrowy 488 343 70,3 0,62 366 1,05 1166 

16 PGR Skłóty 372 ' 305 81,4 0,75. 139 1,09 1182 

17 PGR Strzegocin 328 238 72,6 1,47 380 2,08 1903 

18  IHiAR Strzelce 928 791 85,2 1,08 357 1,35 1145 

19 PGR Suchodebe 431 413 95,8 0,79 208 0,99 1436 

20 HBC Turzynów 439 406 92,5 0,76 194 0,92 706 

Razem 9424 7755 823 0,91 282 129 1372 
  

Tereny panstwowych gospodarstw rolnych mimo duzych potrzeb ma- 

ją małą chłonność zadrzewieniową z powodu niklych mozliwosci lokali- 

zacji zadrzewien w warunkach gospodarki wielkopolowej. Wskazniki na- 

sycenia zadrzewieniami terenów omawianych PGR, nawet na terenie 
o tak małej lesistości, kształtują się w pobliżu dolnej granicy dotych- 
czas przyjmowanego wskaźnika (7—15 drzew na 1 ha gruntów rolnych). 

Porównanie wielkości aktualnych wskaźników zadrzewień dla PGR - 
omawianego obszaru z docelowymi wskazuje, że zadrzewienia zajmują 
obecnie tylko 70% pożądanej powierzchni i obejmują zaledwie 20% po- 
stulowanej liczby drzew. W działalności zadrzewieniowej na tym tere- 
nie zadania przebudowy i uzupełnienia istniejących zadrzewień będą za- 
tem większe niż zakładania nowych. Procentowy udział istniejących i do- 
celowych typów zadrzewień w państwowych gospodarstwach rolnych 
regionu kutnowskiego prezentuje tab. 3, a ich formy tab. 4. 
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| - Tabela 3 

Udział typów zadrzewień ~ 

w państwowych gospodarstwach rolnych regionu kutnowskiego 

  

Procentowy udział typów zadrzewień 
  

Wskaźniki nasycenia 
  

  

  

  

    

    
  

  

  

  

  

    
  

1 rasy istniejących docelowych 
zadrzewieniami па. | olne | przy- polne | przy: 

100 ha gruntów ornych dro- |? przy dro- |P przy 
gowe || łą- | wod- |razem owe || łą- | wod- |jrazem 

|kowe| ne Е kowe| ne 

Pow. zadrzewień 63 24 13 100 55 31 14 100 

Liczba drzew = 70 017 13 10 5 2 14 100 

Tabela 4 

Udział form zadrzewień 

w państwowych gospodarstwach rolnych regionu kutnowskiego 

< Procentowy udział form zadrzewień w zadrzewieniach 

Wskaźnik istniejących docelowych 

nasycenia | - > 
zadrzewieniami | , | o © p © o 

na 100 ha 3 = 3 ы 8 а Е z m >, A 3 > 
gruntów ornych | 3 а 6 a, = © o | Sl 0 Q = = 

s |88|8 | |88] 8 | 8 | 85| s | e | 38] § 
R |aol a | m | я в XS} acl a] w | ss] 2 

Powierzchnia 
zadrzewień 76,5. 16 7 05 — 100 81 146 40 04 — 10 

Liczba drzew 85 12 2 1 — 100 85 8 6 1 — 100 
  

Ustalone empirycznie wielkości istniejących i docelowych wskaźników 
nasycenia zadrzewieniami terenów PGR w regionie kutnowskim, po 
uwzględnieniu potrzeb w zakresie zadrzewiania ternów osiedlowych, mo- 
gą być wykorzystane w planowaniu zadań zadrzewieniowych w warun- 

„kach środkowej Polski. 
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Краткое `содержание 

В планировании задач проведения озеленительных посадок необходимо применят. 

показатели актуального и целевого насыщения территории озеленительными посадками. 

Эти показатели — это количество деревьев или площадь в га занятая озеленитель- 

ными посадками, приходящимися на 1000 га сельскохозяйственных грунтов. В статье 

приводятся примеры 20 госудаственных сельскохозяйственных комбинатов кутновского 

района. При вычислении площади однорядовых озеленительных посадок принято, что 

‚ширина занимаемой ими полосы грунтов’ равняется 2 м. Показатели представлены 

в табл. 2. Не охватывают они озеленительных посадок в поселках. Полученные пока- 

затали целевого насыщения озеленительными посадками — 1,30 го площади озеле- 

нительных посадок или’ 1.400 деревьев на 100 га сельскохозяйственных грунтов — 

должны рассматриваться как минимальные для многоземельных сельскохозяйственных` ^ 

комбинатов на територии центральной Польши. 

summary 

In planning the tasks of ,shade tree plantations”, it is necessary to apply indices 

of actual and intended satiation of the land with ,,shade trees”. These indices are 

numbers of trees or area in ha occupied by „shade trees” per 100 ha of arable 

land. In the paper, there are examples concerning 20 State Farms of the Kutno 

region. At calculating the area of one-row plantings the width of the strips occu- 

pied by them amounts to 2 m. The indices are shown in Table 2. They do not in- 

volve shade trees in the hamlets. Obtained maximum indices of final satiation with 

shade trees” — 1.3 ha area with ,,shade trees” or 1400 trees per 100 ha of arable 

land — should be considered as minimum for big State Farms in central Poland. 
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