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ROLA DRZEW ŚRÓDPOLNYCH I
ŻYWOPŁOTÓW W EUROPIE
Wypełnianie zasad wzajemnej zgodności

JAK I DLACZEGO

Agroleśnictwo jako zachowanie cech krajobrazu
Agroleśnictwo to zrównoważony system użytkowania gruntów, który jest
objęty wsparciem UE w ramach Zazielenienia jak też filaru II WPR
(Działanie 8.2). System ten może być również wspierany przez inne
elementy WPR jak zasady wzajemnej zgodności czy zasady
warunkowości, których celem jest poprawa stanu środowiska. Zasady
warunkowości/wzajemnej zgodności odnoszą się do filara I WPR ale
równieżdopłatnościśrodowiskowych,będącychczęściąpolitykirozwoju
wsi(filar2)odokresuwsparcia2007-2013.Rolnicyotrzymującypłatności
bezpośrednie zobowiązani są do spełniania Zasad Warunkowości
uwzględniających utrzymanie gruntów wchodzących w skład
gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej (GAEC) zgodnej z ochroną
środowiska i ochroną klimatu oraz podstawowych wymogów z zakresu
zarządzania (SMR). Dotyczą one: (1) wody i Dyrektywy Azotanowej
(SMR1, SMR2), bioróżnorodności (SMR3: dzikie ptactwo, SMR4: siedlisk)

oraz zdrowia zwierząt, roślin i bezpieczeństwa żywności (SMR5-SMR16),
w których wdrażaniu może pomóc agroleśnictwo. Systemy rolno-leśne
przyczyniają sie również pośrednio do wypełniania norm GAEC: GAEC
1 – Utrzymanie trwałych pastwisk: drzewa stanowią istotny element
pastwiska dostarczając cienia, osłony oraz chronią przed parowaniem;
GEAC4–Ustanowieniestrefbuforowychwzdłużciekówwodnych;GEAC5
– Stosowanie kalkulatora oceniającego bilans składników
pokarmowych w gospodarstwie: poprzez wykorzystanie pasów
buforowych ograniczających wymycie NPK; GAEC6 – zarządzanie orką
w celu ochrony gleby: przeciwerozyjne pasy zadrzewień; GAEC7 –
Utrzymanie pokrywy glebowej: wszelkie formy zadrzewień oraz upraw
drzew; GAEC 9 – Zachowanie cech krajobrazu: śródpolne, śródłąkowe
i nadbrzeżne zadrzewienia, GAEC10 – ochrona gruntów NATURA 2000:
ochrona istniejących zadrzewień.
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Zachowanie cech krajobrazu
Zachowanie cech krajobrazu, w tym wypadku pojedynczych drzew
śródpolnych i żywopłotów powinno uwzględniać wiedzę o ich
występowaniu (rysunek) oraz znaczenia tych elementów w
dostarczaniu świadczeń ekosystemowych. Pojedyncze drzewa
śródpolne kojarzone są głównie z Francją, Portugalią, częścią
Hiszpanii oraz Wielką Brytanią, gdzie obecność tych elementów
jest najbardziej powszechna. Najwyższy procent żywopłotów
obserwujemy we Francji i Wielkiej Brytanii, duża ich liczba występuje
również w Portugalii i we Włoszech. Jednak w żadnym z tych państw
Ezt a projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és
innovációs programja finanszírozta a 727872 számú
támogatási megállapodás alapján

udział pojedynczych drzew śródpolnych w powierzchni kraju nie
przekracza 0.5% a żywopłotów 2.5% pow. Państwa, w których
obserwuje się ich większy udział, są zwykle narażone na działanie
silnych wiatrów (np. wyspy brytyjskie lub południowa część Francji).
Elementy krajobrazu podlegają obowiązkowej ochronie w ramach
zasad warunkowości, ale ich zakładanie i pielęgnacja są wspierane
przez różne działania filaru II WPR, przy czym żywopłoty są
generalnie wspierane w znacznie większym stopniu niż pojedyncze
drzewa.
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Promocja elementów krajobrazu
•

•

•

Elementy krajobrazu powinny podlegać
ochronie a ich liczba zwiększać się aby
podnieść wartość świadczeń ekosystemowych
dostarczanych przez grunty rolne.

Obecność żywopłotów na granicach pól lub śródpolnych
pojedynczych

drzew

zwiększa

bioróżnorodność,

produkcyjność (przez ograniczenie parowania), ale

Kwalifikowalność elementów krajobrazu do
otrzymywania płatności jest istotne dla
wsparcia finansowego rolników, którzy będą
dostarczać świadczeń ekosystemowych w
ramach WPR 2021-2027.

również poprawia jakość wody.

Kluczową kwestią jest uznanie agroleśnictwa w
prawodawstwie, także w kontekście krajobrazu
aby zwiększyć świadomość społeczeństwa że
konieczne jest przejście z konwencjonalnych
sposobów użytkowania gruntu do bardziej
zrównoważonych.

roślinność wieloletnia na gruntach ornych lub pastwiskach.

Instytucje Unii Europejskiej są świadome znaczenia tych
elementów krajobrazu w Europie, ale nie uznają ich za
agroleśnictwo pomimo faktu, że jest to drzewiasta
Jak zauważył Europejski Trybunał Obrachunkowy, ochrona
krajobrazu w UE okazała się mało skuteczna wskutek
trudności jakich doświadczyły państwa członkowskie
podczas weryfikacji ich powierzchni.
Znaczna liczba drzew i żywopłotów została wycięta w
ostatnich latach w związku z obawą utraty przez rolników
kwalifikowalności

do

otrzymywania

płatności

bezpośrednich do działek, na których występują drzewa
i krzewy.
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