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CZESŁAW WOŁKOWICZ 

Rola i znaczenie pasów zadrzewieniowych w ochronie pól 
na Węgrzech 

Роль значение лесных полос в полей в Венгрии 

Role and significance of shelterbelts for the protection of fields in Hungary 

ęgry, podobnie jak i Polska, dążą do podniesienia plonów w rol- 

__ Nictwie przez zakładanie zadrzewień śródpolnych. Prace zadrzewie- 
nlowe maja na Węgrzech bogatą tradycję. Już w 1802 r. Józef Djórkesz 
zakładał na piaszczystych obszarach rejonu Penófe pasy ochronne 
* wierzby. Za jego przykładem poszli inni rolnicy węgierscy. 

Badaniami w tej dziedzinie, między innymi, zajmuje się prot. dr Ja- 
nosz Gal, kierownik Katedry Agromelioracji Leśnej Soprońskiego Uni- 

wersytetu Lesno-Technicznego. 
W latach 1957—1965 katedra ta przeprowadziła liczne badania nad . 

rolą i znaczeniem pasów zadrzewieniowych dla ochrony pól w różnych 
warunkach siedliskowych. 

Obserwacje prowadzono w 10—15 stacjach meteorologicznych 

w różnych punktach pola, leżącego w zasięgu działania pasa zadrze- 
wieniowego. Badaniem objęto 82 pasy zadrzewień, zarówno w stanie 

ulistnionym jak i bezlistnym. Pasy te podzielono na trzy grupy: pasy 

“Маке, разу ażurowe oraz pasy przewiewne o luźnej strukturze. 
Jeśli chodzi o szerokość pasów, to przyjęto następujący podział: 

20 3 Skie — 6—11 m, pasy średnie — 12—20 m oraz pasy szerokie — 

—JU m. 

d Na podstawie przeprowadzonych badań naukowcy węgierscy twier- 

4a, Ze pasy zadrzewieniowe wpływają dodatnio na mikroklimat, chro- 

Са gleby przed erozją, zwiększają plonowanie oraz dają dodatkowo 

*Rny surowiec w postaci drewna. 

ł Stwierdzono, że pasy zadrzewieniowe zmniejszając prędkość wiatru 

"godzą główny czynnik mikroklimatu w obrębie chronionego obszaru. 

(H stalono, że od strony zawietrznej wpływ pasa sięga do 10—49 H 

arte wysokość drzew) przy pasach zwartych, 20—51 H — przy pasach 

urowych oraz 10—20 H — przy pasach przewiewnych. = 

i Obserwacje te przeprowadzono przy różnych szerokościach pasa 

stwierdzono, że wielkość strefy polochronnej (cienia aerodynamicz- 

77



nego) zależy przede wszystkim od wysokości i struktury pasa, a tylko 
w nieznacznej mierze od jego szerokości. 

W. oparciu o te ustalenia przy projektowaniu zadrzewień Węgrzy 
planują obecnie jedynie pasy ażurowe i wąskie. Przyjmując ten sposób 
oszczędnej gospodarki obszarem rolnym, przeznaczają oni pod pasy 
zadrzewieniowe zaledwie 2—3%0 powierzchni uprawnych gruntów. 

Badania wykazały również dodatni wpływ zadrzewień śródpolnych 
na opady. Po stronie zawietrznej pasów suma opadów jest większa 
o około 17%/e w porównaniu z terenem otwartym. 

Jeśli chodzi natomiast o rozkład opadów śnieżnych to zaobserwo- 
wano, że w pasie szerokim i zwartym, wał śnieżny znajduje sie we- 
wnątrz pasa, w pasie ażurowym o średniej szerokości — maksymalna 
wysokość wału śnieżnego znajduje się na skraju pasa, natomiast pasy 
wąskie i przewiewne nie skupiają Śniegu ani wewnątrz ani też w swym 
pobliżu, czyli są najbardziej racjonalne. 

„ W badaniach brano również pod uwagę sprawę parowania wierzch- 
nich warstw gleby i zauważono, że zmniejsza się ono na terenach za- 
drzewionych o zmniejszonej prędkości wiatru. 

Badania nad kształtowaniem się temperatur przyziemnych warstw 
powietrza wykazały, między innymi, że w ciągu nocy temperatura po 
wietrza w pobliżu pasów jest wyższa niż w środku obserwowanego 
obszaru. Zjawisko to tłumaczone jest tym, że ciepłe powietrza dłużej 
utrzymuje się pomiędzy drzewami pasa, oraz że przy powstawaniu 
rosy wydziela się ciepło, które także przyczynia się do podniesienia 
temperatury powietrza w pobliżu pasów. 

Odnośnie stosunków wodnych zbadano, że gleby chronione zadrze 
wieniami miały większe nawilgocenie niż na polu otwartym. Różnice 
wilgotności gleby chronionej zadrzewieniami i bez osłony wahały SM 
od 0,3 do 7,8%/e, a na glebach torfowych wynosiły 11—150/. Wyniki 
te wskazują jak ważną rolę dla wilgotności gleby odgrywają pasy 
zadrzewień śródpolnych. 

Dalszą korzyścią z zadrzewieniowych pasów śródpolnych jest ochrone 
gleb przed erozją wietrzną. Badania wykazały, że zanieczyszczenić 
powietrza przez erozję wietrzną przesuszonych gleb torfowych docho 
dzi do 1100 ton pyłu na km* rocznie, przy dopuszczalnym wskaźniku 
zapylenia w centrach przemysłowych wynoszącym 200 ton pyłu na km 
rocznie. 

Obserwacje przeprowadzone przez prof. J. Gala i jego pracowników 

wykazały ponadto wielką rolę zadrzewień w biologicznej walce 
szkodnikami roślin uprawnych, przez stworzenie odpowiednich warul” 

ków bytowych dla ptaków, zwierząt i pożytecznych owadów. | 

Jeśli chodzi o dobór gatunków drzew w pasach, to Węgrzy unikają 

sadzenia wśród pól: Populus italica, Ulmus campestris, Prunus spinost 
Berberis vulgaris, Lonicera xylosteum, Lonicera tataricum, Prunus A 

dus, Rhamnus cathartica, Crategus monogyna, Evonymus Europea, 

burnum opulus i Juniperus sabina. i 

Należy przy tym dodać, że w trosce o zabezpieczenie pól pr 
samoobsiewem przez chwasty, pasy zadrzewieniowe w międzyrzęda ą 

obsadza się różnymi gatunkami krzewów. Tak więc są one zielo? 

ochronną barierą dla uprawnych pól. 
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Poza korzystnym oddziaływaniem pasów zadrzewieniowych zaobser- 
wowano również i ich pewien wpływ ujemny, a mianowicie: 

— powodowanie nierównomiernego rozkładu pokrywy śnieżnej, 
— zacienianie pól uprawnych, 
— konkurencję systemu korzeniowego drzew, 
— wysuszanie gleby. 
Te nieznaczne działania ujemne w ogólnym bilansie nie mogą jed- 

nak zdyskredytować dodatniego znaczenia pasów zadrzewieniowych. 
Pewne szkodliwe oddziaływanie pasów można osłabić lub nawet usunąć 
przez dobrze zaprojektowany układ zadrzewień, odpowiedni dobór ga- 
tunków oraz przez właściwą pielęgnację założonych pasów. 

Jeśli chodzi jednak o absolutne zwiększenie plonu różnych upraw 
to według prof. J. Gala przedstawia się następująco: 

pszenica ozima — 2,75—26,8%, tj. 0,84—6,1 q/ha 
jęczmień ozimy — 1,7—21,7%, tj. 0,50—4,25 q/ha 
jęczmień jary 6,1—33,5°/o, tj. 1,9—7,9 q/ha 
kukurydza — 2,1—32,0°/o, tj. 1,1—8,54 q/ha 
lucerna — 20,3—22,0%/o, tj. 4,1—5,1 q/ha 
buraki cukrowe — 6,1°/o, tj. 25,0 q/ha 
trawy pastwiskowe — 15,3%, tj. 3,0 q/ha 
W rozważaniach ekonomicznych korzyści z zadrzewień wzięto rów- 

nież pod uwagę fakt, że szybko rosnąca topola euramerykańska daje 
na Węgrzech średnio 18,2 m3 z ha w ciągu roku. Jeśli do tego dodać 
5/o drewna z użytków międzyrębnych to ogólny przyrost roczny wy- 

niesie 22,7 m3 z ha. 
„Węgrzy wyliczyli, że wskaźnik efektywności zakładanych zadrze- 

wień (q) wynosi 2,379, co wskazuje na wysoką opłacalność tego rodzaju 
inwestycji. 

Mimo tych niewątpliwych efektów ekonomicznych nie realizują oni 
zadrzewień masowo, a tym bardziej żywiołowo, co cechuje podobną 

akcję w Polsce. Tereny rolne, na których zamierza się zakładać zadrze- 
wienia śródpolne podzielili na dwie grupy. 

‚ Оо grupy pierwszej zaliczyli obszary, na których założenie pasów 
JEST konieczne z uwagi na gleby lekkie, torfowe i inne, leżące w rejo- 
nach częstych susz i wiatrów o dużych prędkościach. Za takie rejony 
oważa się te, w których suma opadów w okresie wegetacyjnym jest 
WŻsza niż 340 mm, średnia prędkość wiatru przekracza 2,5 m/sek, 
8 liczba dni gorących (z temperaturą powyżej 25°C) jest wieksza od 79. 

Do drugiej grupy zaliczono te obszary, na których założenie srod- 

bolnych pasów zadrzewieniowych jest pożądane i może również poważ- 
"le zwiększyć plony upraw rolnych i użytków zielonych. 
W Należy nadmienić, że w początkowym okresie akcji, zarówno na 

<grzech jak i w innych krajach, popełniono ten błąd, że zakładano 

ку zbyt szerokie i nieprzewiewne. Dziś już od tego odstąpiono 1 za- 
ada się pasy ażurowe i wąskie. OE 

7 Ogólne i planowe wprowadzanie na Węgrzech zadrzewien srodpol- 
roe może oznaczać nową erę w rolnictwie, w której niepoślednią 

< odgrywają leśnicy. | 
ależy wspomnieć o cennej pracy wydanej przez Ministerstwo Rol- 

wa WRL. Autorem książki pt. „Zadrzewienie kraju, zakładanie pa- 

  

Nict 
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sów ochronnych oraz inne zadania zadrzewienia” jest Geza Lady. Praca 
jest bogato ilustrowana i składa się z trzech części. 

W części I autor podaje ogólne określenie zagadnienia, omawia 
między innymi dodatnie i ujemne wpływy zadrzewień śródpolnych na 
plonowanie, podaje ogólne zasady projektowania zadrzewień oraz ich 
skład gatunkowy. 

W części II autor omawia zadrzewienia pastwisk i uzyskanie tą 
drogą wzrostu plonów o 20—30 oraz zadrzewienie miast i osiedli. 

Część III poświęcona jest szczegółowemu projektowaniu i przygoto: 
waniu zadrzewień. 

W pracy tej autor mówi, że dopiero po II wojnie światowej akcja 
zadrzewienia ich kraju została ujęta w należyte formy organizacyjne 
i uzyskała finansową pomoc państwa. Zakładanie zadrzewień śródpol- 
nych i innych opiera się na sporządzanych dla każdego obiektu pro- 
jektach, zatwierdzanych przez komitety wykonawcze przy prezydiach 

rad narodowych. 
Sprawę zadrzewień reguluje postanowienie rady ministrów z 30. IX. 

1957 r. Stworzyło ono podstawy prawne do zakładania kompleksowych 
zadrzewień w celu melioracji klimatu i podniesienia piękna krajobrazu 

Zbiór nasion dla szkółek zadrzewieniowych zlecono szkołom rol- 
niczym. Natomiast szkółki prowadzą zarówno leśnicy jak i rolnicy 

z państwowych gospodarstw rolnych. Wyhodowany materiał jest przy: 
dzielany bezpłatnie. Poza tym, za osiągnięcia w akcji zadrzewieniowej 
ministerstwo rolnictwa przyznaje nagrody zespołowe 1 indywidualne 

w 6 stopniach wartości. W samym ministerstwie rolnictwa, w departa" 
mencie leśnictwa jest wydzielony organ wykonawczy który czuwa na 

sprawnym przebiegiem akcji. 
Na tle tych, niewątpliwie nie zbyt wyczerpująco omówionych spraw 

zadrzewieniowych na Węgrzech można wysnuć następujące wniosk!: 
1. Za przykładem WRL nasi naukowcy powinni przystąpić szybko 

do wyodrębnienia i opracowania poszczególnych rejonów w Polsct 

jak to juz zrobiono dla Żuław, w których konieczną i pilną sprawą JE? 
zakładanie zadrzewień śródpolnych. | 

2. Należy wykorzystać i przenieść na nasz teren zdobycze nauki 

i praktyki WRL, do czego w dużej mierze mógłby przyczynić się nas? 
udziat w miedzynarodowym sympozjum w sprawie architektury kraj” 

brazu i zadrzewień, które ma odbyć się w Debreczynie (WRL), w czel 

wcu 1967 r. 
3. Pracę Gezy Lady przetłumaczoną z inicjatywy PWRN — Oddz: 

Leśnictwa w Gdańsku udostępnić szerokiemu ogółowi przez jej wy 
drukowanie. 
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