POLSKIE ROLNICTWO PRZYJAZNE PRZYRODZIE
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Polsce po³owa zasobów przyrody powi¹zana jest z krajobrazem rolniczym. W porównaniu z krajami
Europy Zachodniej, przyroda krajobrazu rolniczego w Polsce jest w niez³ej kondycji. Zw³aszcza
pó³nocno-wschodnia czêœæ kraju mo¿e byæ dla ca³ej Europy wzorcem uk³adów przyrodniczych
zachowanych dziêki rolnictwu umiejêtnie wykorzystuj¹cemu cechy przyrody. Na du¿ych obszarach naszego
kraju zachowa³a siê, kszta³towana przez ostatnie kilkaset lat, mozaika niewielkich pól z ró¿norodnymi
uprawami, rozdzielonych miedzami, polnymi drogami, poprzeplatanymi pasami krzewów, zadrzewieniami
i lasami. W dolinach du¿ych rzek pozosta³y fragmenty pó³naturalnych ³¹k. Bardziej zmienione s¹ tereny
wilgotne i podmok³e oraz ma³e zbiorniki wodne. Wiele z tych œrodowisk zniszczono w ostatnich 50 latach
poprzez osuszenie, nieraz tylko z krótkotrwa³ym po¿ytkiem ekonomicznym, a obecnie ze szkod¹ dla rolnictwa.
O wysokich walorach krajobrazu rolniczego w Polsce decyduj¹:
?
obecnoœæ wielu œrodowisk nieprodukcyjnych rolniczo - miedz i dróg polnych, wilgotnych obni¿eñ,

bagien, oczek wodnych, strumieni, rzeczek, naturalnych brzegów wód, pojedynczych krzewów, grup
krzewów, pojedynczych drzew, szpalerów, alei, grup drzew, zadrzewionych cmentarzy, parków
podworskich, lasów i ugorów,
?
ró¿norodnoœæ upraw na s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³kach rolnych (mozaikowoœæ krajobrazu rolnego),
?
niewielkie powierzchnie pól, o d³ugich brzegach – du¿e strefy styku z innymi uprawami, ³¹kami itd..
i stosunkowo niewielkie monokulturowe powierzchnie wewn¹trz.

Wszystko to odró¿nia tereny wiejskie Polski od krajobrazu Europy Zachodniej, która w najbli¿szym
czasie bêdzie podejmowaæ wysi³ek wzbogacania swego krajobrazu o poprzednio usuniête jego sk³adniki.
W Polsce mamy stan, do którego niektóre regiony Europy Zachodniej mo¿na bêdzie doprowadziæ nie
wczeœniej ni¿ za sto lat, je¿eli konsekwentnie bêdzie siê odtwarzaæ dawne uk³ady. Dlatego warto pamiêtaæ, ¿e
znacznie mniejsze nak³ady finansowe wystarcz¹, aby zachowaæ istniej¹ce na terenach rolnych zasoby
przyrodnicze, w tym zasoby wodne. Bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest umiejêtne wykorzystanie ci¹gle istniej¹cej
tradycji i umiejêtnoœci wspó³pracy rolnika z przyrod¹. Dlatego wdro¿enie Programu rolnoœrodowiskowoklimatycznego daje szansê na uratowanie od zniszczenia du¿ej czêœæ europejskiej przyrody, w tym obszarów
wodno-b³otnych. Rolnictwo przyjazne przyrodzie w globalnym rachunku kosztów jest tañsze, wywo³uje mniej
nieprzewidzianych negatywnych skutków w œrodowisku, dostarcza zdrowych produktów i przynosi dodatkowe
korzyœci ekonomiczne wynikaj¹ce z wartoœci przyrodniczych przestrzeni (np. agroturystyka i inne formy
wypoczynku, dostêp do zasobów wody o dobrej jakoœci).
Zgodnie z projektem Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiaj¹cego przepisy dotycz¹ce
p³atnoœci bezpoœrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej,
Wspólna Polityka Rolna (WPR) po roku 2013 ma byæ bardziej „zielona”. Zazielenienie WPR oznacza
uzale¿nienie udzielania p³atnoœci dla rolników, w tym dop³at bezpoœrednich, od spe³niania przez nich
dodatkowych wymogów zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska. P³atnoœci bêd¹ udzielane dla rolników, którzy
dostarczaj¹ dla nas wszystkich dóbr publicznych, takich jak czysta woda, atrakcyjny krajobraz, czy wysoka
ró¿norodnoœæ biologiczna. Jednym z dodatkowych wymogów, który bêdzie musia³ byæ spe³niany przez
rolników ubiegaj¹cych siê w przysz³oœci o dop³aty bezpoœrednie, jest zachowanie „obszarów
proekologicznych” (ecological focus areas) na powierzchni nie mniejszej, ni¿ 7% area³u gospodarstwa.
Obszary proekologiczne to m.in. miedze, drzewa, zadrzewienia i oczka wodne, czyli wszystkie te elementy,
których obecnoœæ ma kluczowe znaczenie dla polskiego krajobrazu rolnego przyjaznego przyrodzie. Elementy
te, ju¿ dziœ stanowi¹ znaczny odsetek powierzchni wielu polskich gospodarstw.
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POLSKIE ROLNICTWO PRZYJAZNE PRZYRODZIE
Korzyœci wynikaj¹ce z obecnoœci zazieleñ zosta³y potwierdzone w wielu badaniach m.in. oczyszczaj¹
wodê sp³ywaj¹c¹ z pól uprawnych, zapobiegaj¹c dewastacji zbiorników wodnych. Wielorzêdowe pasy drzew
oraz zadrzewienia œródpolne redukuj¹ stê¿enie zawartych w wodzie azotanów do 98% i fosforanów o oko³o 25
%, dodatkowo wbrew obiegowym opiniom obecnoœæ zadrzewieñ zwiêksza iloœæ uzyskiwanych plonów, nawet
przy uwzglêdnieniu mniejszych plonów w bezpoœredniej bliskoœci drzew. Dzieje siê tak na skutek ich
korzystnego oddzia³ywania na mikroklimat, wzrost zdolnoœci retencyjnych, a tak¿e przeciwdzia³anie erozji
wodnej i wietrznej. Gleba w s¹siedztwie zazieleñ zawiera wiêcej materii organicznej, dziêki czemu posiada
wiêksz¹ pojemnoœæ wodn¹. Korzenie drzew stabilizuj¹ sp³ywy wód podczas gwa³townych opadów, z kolei ich
korony magazynuj¹ wodê i skutecznie ograniczaj¹ si³ê wiatru. Zazielenienia spowalniaj¹ równie¿ tempo
wiosennych roztopów, ograniczaj¹c w ten sposób ryzyko powodzi, a podczas gor¹cego lata zapobiegaj¹
suszom.
Na terenie Polski najbardziej znanym systemem zadrzewieñ œródpolnych i alei, powsta³ na pocz¹tku
XIX wieku w Wielkopolsce twórc¹ tego systemu by³ gen. Dezydery Ch³apowski. Rewolucyjna jak na owe czasy
koncepcja gospodarki rolnej Ch³apowskiego zak³ada³a równie¿ przebudowê krajobrazu, przede wszystkim
poprzez wprowadzenie gêstej sieci zadrzewieñ œródpolnych. zadrzewienia pe³ni³y szereg istotnych funkcji m.
in. bariery przeciwerozyjnej, produkcyjnych (Ÿród³o drewna, miodu), biologicznych (zapewnia³y wzrost
bioró¿norodnoœci) oraz estetycznych.
Wiedza spo³eczeñstwa na temat funkcji zazieleñ jest wci¹¿ zbyt ma³a, a praktyki bezsensownego
wycinania drzew na terenach rolniczych wci¹¿ maj¹ miejsce. Dlatego tak istotna jest edukacja spo³ecznoœci,
szczególne mieszkañców obszarów wiejskich. Ogólnopolskie kampanie na rzecz zachowania i odtwarzania
m.in. zadrzewieñ w krajobrazie rolniczym prowadzi Fundacja Eko Rozwoju (kampania Drogi dla Natury http://aleje.org.pl).
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Krajobraz z du¿¹ iloœci¹ zadrzewieñ jest nie tylko estetyczny, ale te¿ pe³en ¿ycia
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