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Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

• Definicja, klasyfikacja i historia zadrzewień 

• Oddziaływanie zadrzewień na środowisko 

• Związki funkcji i elementów budowy zadrzewień 

• Zadrzewienia w obecnym systemie prawnym 

• Celowość ujęcia zadrzewień w planowaniu przestrzennym 

Zakres prezentacji 



Definicja zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Zadrzewienia to pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska, 

nie stanowiące zbiorowisk leśnych, wraz z zajmowanym przez  

nie terenem oraz pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, 

stanowiące wielofunkcyjny czynnik kształtowania krajobrazu  

(K. Zajączkowski 1982) 



Odpowiedniki „zadrzewień” w jęz. angielskim 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

X 
• shelterbelts 

• windbreaks 

• woodlots 

• landscape trees 

• buffer zones 

• green veining 

• midfield forests 

• forest islands 

• farmland afforestations 

• hedges 

• agroforestry and silvopastoral systems  

 

• bocages 



Formy przestrzenne występowania zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Pojedyncza   Rzędowa      Alejowa      Pasowa 

Grupowa  < 2 ar   Kępowa   < 10 ar            Powierzchniowa   > 10 ar 



Rodzaje zadrzewień ze względu na ich lokalizację 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Zadrzewienia                  Z. terenów    
użytków rolnych          komunikacyjnych      Z. przywodne 

Z. wiejskich terenów Z. terenów     Z. urządzeń turystyczno 
budowlanych  przemysłowych     - wypoczynkowych 



Inne rodzaje zadrzewień - o mniejszej przydatności 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Niektóre kategorie zadrzewień nie mogą być przedmiotem aktywnych 

działań gospodarczych z powodu ich specyficznego przeznaczenia: 

np. zieleń miejska, sady, plantacje i szkółki,  

parki podworskie, tereny przykościelne i cmentarne, itp.  



Różnica między zadrzewieniem a śródpolnym lasem 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Zajączkowski J., Zajączkowski K., 2009. Farmland afforestations:  
new goals nad guidelines for Poland. Folia Forestalia Polonica A 51 

- Pozostawanie pod przemożnym  

  wpływem otoczenia nieleśnego 

 

- Wyraźne i różnokierunkowe  

  oddziaływanie na to otoczenie 



Minimalna powierzchnia lasu –  
niezgodność wiedzy ekologicznej i definicji prawnej  

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

•   2 - 3 ha (próg funkcjonowania  

    autonomicznego ekosystemu  

    leśnego) 

 

•  0.50 ha (UN ECE-FAO 1997) 

 

•  0.10 ha (Ustawa o Lasach 1991) 

 

      Wiele małych lasów śródpolnych to faktycznie  

        wielkopowierzchniowe zadrzewienia 



Historia zadrzewień w Polsce 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

• Aleje dojazdowe do rezydencji magnackich – XVII w. 

• Drogi o znaczeniu militarnym – XVIII i XIX w. 

• Uznanie wartości zadrzewień śródpolnych – XIX w. 

• Poprawa komfortu podróżowania - XIX i XX w. 

• Dodatkowa produkcja drewna - lata 1960-80 

• Utrudnienia w ruchu i uprawie roli – po 1985 r. 

• Poprawa warunków biocenotycznych pól uprawnych – od 2004 

 



Funkcje zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Grupy funkcji odpowiadające trzem sferom potrzeb ludzkich: 

   - wymaganiom co do jakości środowiska (OCHRONNE)  

   - zapotrzebowaniu na produkty użytkowe (PRODUKCYJNE)   

   - potrzebom duchowym (SPOŁECZNE) 



Funkcje ochronne zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

EKOLOGICZNE  - odnoszące się do naturalnych komponentów środowiska 

• klimatyczne 

• glebochronne 

• wodochronne 

• biocenotyczne 

TECHNICZNE - odnoszące się do wytworów działalności człowieka 
 
• sanitarno-higieniczne 

• rekultywacyjne 



Funkcje wiatrochronne zadrzewień – mechanizm 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Wnikające w korony powietrze wytraca energię  

wskutek turbulencji, co skutkuje obniżeniem  

prędkości wiatru w warstwie przygruntowej 

 

Zasięg prędkości wiatru obniżonej o >10% 

jest wprost proporcjonalny do wysokości 

zadrzewienia (h) i może sięgać 25 h (>500 m) 

 

Zasięg ten zależy też od zwarcia poziomego  

koron w zadrzewieniu, konfiguracji terenu 

oraz cech budowy (forma, skład gatunkowy) 



Funkcje wiatrochronne zadrzewień – efekty 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

+ Wzrost i wieloletnia stabilizacja plonów, 

zwłaszcza w regionach o pogłębiającym się 

deficycie wody,  na glebach lekkich  

oraz dla upraw nie korzystających  

z wilgoci pozimowej 

 

– Spadek plonów w bezpośrednim sąsiedztwie 

zadrzewień, powodowany przez ocienianie, 

konkurencję korzeniową, przenoszenie chorób 

roślin, zachwaszczenie i opóźnione dojrzewanie 



Zadrzewienia jako bariery przeciwśnieżne 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

• Zadrzewienia o różnych formach osłabiają 

   wywiewanie śniegu z pól i poprawiają  

   wiosenne zaopatrzenie gleb w wodę 

 

• Przeciwdziałają wymrażaniu upraw i gleby 

 

 

 

• Zadrzewienia chronią szlaki komunikacyjne  

   przed zasypywaniem przez śnieg, obniżając  

   koszty zimowego utrzymania dróg  

     



Funkcje glebochronne zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

HAMOWANIE EROZJI WIETRZNEJ 

Drobne cząstki mineralne i próchniczne  

(warunkujące wydajność gleby) mogą być  

wywiewane przez silniejsze wiatry podczas mroźnych i bezśnieżnych zim oraz  

po zakończeniu uprawy gleby wiosną lub latem; straty do 5 mm profilu rocznie 

Na erozję narażone są utwory drobnoziarniste: piaski luźne i pylaste,  
mursze, a także przesuszone jesienią lessy, pyły i utwory gliniasto-ilaste 

HAMOWANIE EROZJI WODNEJ 

Powodowana jest przez spływ wód deszczowych i roztopowych po odkrytych 
zboczach (>6-10°, zależnie od utworu), a także same uderzenia kropli deszczu 

Roczne straty gleby wynoszą średnio 3t/ha, a produkcji 25-50% - z powodu 
zmycia próchnicy, braku wody, zamulania roślin, spłukiwania nasion i nawozów 



Funkcje biocenotyczne zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

UTRZYMANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Zależy od zróżnicowania strukturalnego krajobrazu i obecności elementów 
aktywnych biologicznie - zadrzewień, wysp leśnych, użytków zielonych, 
zabagnień, małych cieków i zbiorników, przydroży, miedz i nieużytków 

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH UPRAWY 

Zapylanie przez dzikie owady pszczołowate jest niezbędne lub przydatne 
dla plonowania 60 gatunków roślin (np. rzepak, mak, len, łubin, groch). 
Zadrzewienia zapewniają owadom miejsca schronienia i pożytki uzupełniające 

PODNOSZENIE ODPORNOŚCI UPRAW NA SZKODNIKI I CHOROBY 

Uproszczenia strukturalne prowadzą do niskiej naturalnej odporności 
ekosystemów rolniczych; skutkuje to ich stałą podatnością na masowe  
pojawy szkodników roślinożernych (np. gąsienic, chrząszczy czy gryzoni) 



Zadrzewienia a naturalna odporność ekosystemów 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Zadrzewienia to bezpieczne miejsca gniazdowania 
i żerowania drobnych ptaków śpiewających, które 
skutecznie zwalczają szkodniki zmieniając dietę 
podczas ich gradacji; jest to również siedlisko 
innych drapieżnych i pasożytniczych organizmów 
(kręgowców, muchówek, pajęczaków, grzybów itp.) 
 
 
   Zasięg kontroli nad przyległymi polami  
   uprawnymi, wywieranej przez pożyteczne  
   organizmy bytujące w zadrzewieniach 
   i innych aktywnych biologicznie obiektach, 
   zależy od ich biologii i zwykle nie przekracza 300m 
 
   Górny M., 1993: Rola zadrzewień w krajobrazie rolniczym.  
   W: Sołtysiak U. (red). Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki.  
   Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 



Funkcje wodochronne zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Bariery geochemiczne mogą 
skutecznie filtrować zawiesiny  
spływające z pól, zatrzymując 
do 97% związków azotu,  
50% fosforanów i 80% próchnicy 
 

 

Zdolność zadrzewień do przechwytywania 
produktów ubocznych intensywnego  
rolnictwa pozwala na pogodzenie postulatów  
polityki Państwa do niedawna uważanych  
za trwale sprzeczne:  utrzymania intensywnej 
produkcji rolniczej oraz zachowania 
wysokiego potencjału biologicznego terenu 
 

Ryszkowski L., Bałazy S., 2003: Kształtowanie krajobrazu  
rolniczego a polityka leśna państwa. Sylwan 10: 82-90 

Turew (Wielkopolska) – Agroekologiczny  
Park Krajobrazowy im. D. Chłapowskiego 



Usługi ekosystemów – nowy sposób zarządzania 
bogactwem środowiska przyrodniczego 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Schneiders A., Daele van T., Landuyt van W., Reeth van W., 2012. Biodiversity and ecosystem services: 
Complementary approaches for ecosystem management? Ecological Indicators 21: 123-133  

wykorzystanie zadrzewień 
do utrzymania  

różnorodności biologicznej 
przy intensywnym 

użytkowaniu 
terenu 



Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Zajączkowski K., 2005: Regionalizacja potrzeb zadrzewieniowych w Polsce.  
Prace IBL, Rozprawy i Monografie, 4 



Analiza lokalnych warunków i potrzeb środowiska - 
podstawa projektu zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

1. nie obwałowane cieki wodne na polach, 

wymagające ochrony przed zanieczyszcz..; 

2. narażone na erozję wodną śródpolne  

stoki i obrzeża cieków o dużym spadku 

(wskazane przez zagęszczenie warstwic); 

3. obszar źródliskowy naturalnego  

cieku, położony na gruntach ornych;   

4. nieużytki o małej powierzchni, które 

mogą być zagospodarowane jako remizy 

(żwirownie, wądoły, wymokliska);   

5. kierunek szerszego korytarza ekolog. 

łączącego większe kompleksy leśne, 

wyznaczony wzdłuż cieku w dolinie;   

6. projektowana granica rolno-leśna  

(wg planu zagospodarowania);   

7. większe otwarte powierzchnie gleb 

pylastych, podatne na erozję wietrzną 

(zweryfikowane na mapie gleb);   

8. odcinki dróg/torów zagrożone  

śniegiem przenoszonym z odsłoniętych,  

wyżej położonych pól (zweryfikowane);   

9. fragmenty osad narażone na silne 

wyziębianie przez wiatry nadciągające  

z otwartych pól (zweryfikowane);   

10. niewielkie obiekty użyteczności  

publicznej wymagające podniesienia estetyki, 

m. in. place szkolne, krzyże przydrożne itp. 

(zweryfikowane na gruncie);   

11 - zakłady przetwórcze i komunalne, 

wymagające izolacji ze względu na 

powodowany hałas, smród i inne 

zanieczyszczenia powietrza.  
Zajączkowski J., Zajączkowski K., 2013: Hodowla lasu. Zadrzewienia.  
PWRiL Warszawa, 176 s. 



Zależność funkcji od cech zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Liczne badania terenowe wskazują,  
że zdolność zadrzewień do wykazywania 
pozytywnych oddziaływań ochronnych 
na środowisko zależy od właściwego 
ukształtowania form przestrzennych oraz 
doboru lokalizacji, składu gatunkowego, 
sposobu zmieszania i odstępów osobników 
 
 
 ZWARCIE 60-70% 



Systemy zadrzewień – dostosowanie do skali problemu 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Niekorzystne zjawiska w środowisku  
rolniczym występują w dużych skalach - 
krajobrazów lub mezoregionów 
 
Najsilniejsze korzystne oddziaływania  
wiatrochronne, przeciwerozyjne, 
wodochronne czy biocenotyczne 
wykazują wielkoprzestrzenne  
systemy zadrzewień 



Dobór gatunków do zadrzewień 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

SERWIS INTERNETOWY 
    
http:// 
zadrzewienia.wl.sggw.pl 



Gospodarka zadrzewieniowa - stan prawny 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Pozycja zadrzewień w polskim systemie prawnym jest zachowawcza, 

ograniczona do warstwy deklaratywnej i niespójna  

Aktualne odniesienia do gospodarki zadrzewieniowej znajdują się  

w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości i Zadrzewień (1993) 

oraz w Polityce Leśnej Państwa (1997-2000). Dokumenty te:  

- wskazują na konieczność integracji działań przy wprowadzaniu 
  nowych zalesień i zadrzewień, ze względu na komplementarność 
  oddziaływania różnych form zieleni wysokiej na środowisko przyrodnicze  

- podkreślają znaczenie zadrzewień w realizacji nowych zadań gospodarki 
  leśnej na poziomie międzynarodowym, związanych np. z rozpowszechnianiem 
  dobrych wzorów kształtowania krajobrazów rolniczych oraz współtworzeniem 
  europejskich szlaków migracji zwierząt (np. obszary Natura 2000) 

- nie określają statusu prawnego zadrzewień oraz źródeł ich finansowania 



Zapisy Ustawy o Ochronie Przyrody (2009) 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Zamiast zachęt i ułatwień do gospodarowania 
zadrzewieniami - ograniczenia, obowiązki i kary..  



Ewolucja przepisów Unii Europejskiej 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych sugerował do niedawna  

„unikanie wkraczania niepożądanej roślinności” na grunty orne 

W pierwszym programie rolno-środowiskowym (2004) przewidziano 

rekompensaty za wyłączenie z uprawy stref buforowych wzdłuż cieków; 

Minister Rolnictwa nie uwzględnił postulatów środowiska naukowego,  

aby w podobny sposób potraktować inne kategorie zadrzewień 

Nowe cele Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów  

Wiejskich i Europejskiej Konwencji o Krajobrazie otwierają możliwość 

wykorzystania zadrzewień w poprawie stanu środowiska przyrodniczego  

i jakości życia na obszarach wiejskich – u nas dotąd nie zastosowane 



Nowe praktyki rolnicze, korzystne dla klimatu i środowiska, 
proponowane we Wspólnej Polityce Rolnej UE (od 2015) 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

1. Dywersyfikacja upraw 
 

2. Utrzymywanie trwałych użytków zielonych 
 

3. Wyłączenie i utrzymywanie obszarów proekologicznych 

    - obowiązek wyłączenia co najmniej 5% (od 2018 - 7%) powierzchni,  

      z możliwością rozliczenia w ramach grupy gospodarstw; 

    - dotyczy tylko gospodarstw z >15 ha gruntów ornych (1/4 ogółu w Polsce);  

    - zwolnione będą gospodarstwa, gdzie >75% gruntów ornych produkuje trawy, 

      rośliny pastewne i strączkowe albo ugoruje, a pozostałe grunty < 30ha; 

    - za wyłączone tereny będą wypłacane dopłaty  

    - w skład wyłączenia nie wejdą m. in. plantacje owoców;  

    - karą za nieprzestrzeganie normy powierzchniowej będzie utrata części dopłaty  

      na te obszary (od 30% do 125%), a docelowo - utrata części wszystkich dopłat 



Rodzaje obszarów proekologicznych w gospodarstwie 
(do wyboru właściciela) 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

• Strefy buforowe (w tym pod użytkami zielonymi, jeśli obok nich są inne) 

• Grunty ugorowane 

• Tarasy 

• Międzyplony i uprawy wiążące azot 

• Nowe zalesienia, na które pobierane było wsparcie z PROW 

• Zagajniki odroślowe 

 

• Pasy wzdłuż brzegów lasu 

• Elementy krajobrazu obecne w sposób trwały w otoczeniu pól 

 



„Proekologiczne” elementy krajobrazu w otoczeniu pól 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

• żywopłoty i strefy zadrzewione - maksymalna szerokość do 10 m; 
 

• pojedyncze drzewa - średnica korony drzew minimum 4 m; 
 

• zadrzewienia liniowe - średnica korony drzew minimum 4 m  
(przestrzeń między koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m); 
 

• zadrzewienia grupowe - korony drzew powinny się stykać i wielkość  
zagajników nie powinna przekraczać powierzchni 0,3 ha; 
 

• miedze śródpolne - o szerokości od 1 m do 20 m,  
na których nie jest prowadzona produkcja rolna; 
 

• inne (oczka wodne, rowy, tradycyjne mury kamienne) 
 



Ocena proponowanego rozwiązania 

Zadrzewienia – narzędzie kształtowania środowiska na terenach rolniczych                         dr inż. Jacek Zajączkowski 

Po raz pierwszy rolnik może odnosić trwałe „korzyści”  
z tytułu występowania zadrzewień na jego gruncie 
 
Cele utrzymywania obszarów wyłączonych są w nieuzasadniony 
sposób zawężone do modnej kategorii „proekologicznej”,  
podczas gdy istnieją naukowe dowody na znacznie szersze korzystne  
odziaływanie tych obszarów na środowisko (usługi ekosystemów) 

Zaproponowane kryteria uznawania elementów krajobrazu  
za „proekologiczne” nie maksymalizują efektu tych elementów: 

• nie ma premii za tworzenie sieci korytarzy ekologicznych łączących  
„wyspy” ze sobą, aby chronić je przed przyszłą degeneracją 

• nie ma motywacji do tworzenia w węzłach sieci siedlisk specjalnych 
(wodopojów, polanek godowych, bazy żerowej z dzikich owoców itp.) 



Zadrzewienia w planowaniu przestrzennym - 
zaproszenie do dyskusji 
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Szersze uwzględnienie problematyki zadrzewień w planowaniu  

przestrzennym, zwłaszcza w miejscowym planie zagospodarowania,  

byłoby zgodne z osiągnięciami współczesnej nauki oraz właściwym wypeł-

nieniem deklaratywnych założeń polskiego prawodawstwa (ekorozwoju)  

W naszym prawodawstwie brakuje wykładni pojęcia ‘krajobraz’,  

dlatego potrzeby aktywnego kształtowania struktury krajobrazu  

(np. poprzez wprowadzanie zadrzewień) obecnie nie muszą być  

uwzględniane w sporządzanych dokumentach prawa miejscowego 

Takie prawne umocowanie powinno ułatwić ewentualne uwzględnienie  

zadrzewień ochronnych w pomocowych pakietach rolno-środowiskowych 

czy innych formach zachęt ze środków publicznych 



Wsparcie finansowe dla zadrzewień 
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Zadrzewienia to nowoczesna, ekologiczna inwestycja lokalnej społeczności, 
prowadząca do podniesienia komfortu życia, zwiększenia stabilności 
środowiska przyrodniczego i ograniczenia występujących w nim zagrożeń  
 

Z tego powodu projekty zadrzewień powinny być finansowane ze środków 
publicznych, a osoby prywatne udostępniające swój grunt dla zadrzewień 
powinny być objęte systemem zachęt finansowych, ukierunkowanych  
na realizację przez te zadrzewienia określonych celów publicznych  
 

Przy takim ujęciu, projekt zadrzewień byłby uszczegółowieniem zapisów 
sformułowanych wcześniej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy lub w odpowiednim studium uwarunkowań,  
w których określa się obszary występowania określonych wielkoprzestrzennych 
zagrożeń w środowisku przyrodniczym (np. związanych z zanieczyszczeniami 
wód, wysuszającym działaniem wiatru czy zjawiskami erozyjnymi)  

 



Racjonalizacja kosztów – zastosowanie wskaźników 
przydatności płatów zadrzewień do planowanych funkcji 
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J. i K. Zajączkowscy (II Europejski Kongres IUFRO, 2007) przedstawili koncepcję 

wskaźników efektywności zadrzewień, określających zdolność zadrzewienia  

do łagodzenia zagrożeń środowiska zidentyfikowanych dla danego obszaru  

Wskaźniki dotyczyłyby wszystkich obiektów zadrzewieniowych w projekcie 

i byłyby powiązane z systemem zachęt finansowych dla właścicieli gruntów;  

w sytuacji niedoboru środków na działania prośrodowiskowe, zastosowanie 

wskaźników sprzyjałoby zachowaniu najważniejszych zadrzewień  

Zestaw wskaźników powinien zawierać dwie kategorie wartości: 

akceptowane wartości minimalne kwalifikujące do wypłaty (wielkość płatu,  

udział określonych grup gatunków, zwarcie, docelowa wysokość) oraz krytyczne wartości 

maksymalne powodujące obniżenie lub wstrzymanie wypłaty (ogólne nasycenie 

powierzchni zadrzewieniami, udział osobników chorych, udział luk i przerw w zwarciu, ubytek 

powierzchni gruntów ornych określonych klas, długość korytarzy i liczba węzłów, itp)  
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Dziękuję za uwagę 




