Jak i dlaczego zakładać
remizy śródpolne?
Studium przypadku
www.eurafagroforestry.eu/afinet/
Remiza śródpolna to położony na gruntach rolnych
zazwyczaj niewielki powierzchniowo obszar pokryty
drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą
zwierzętom dziko żyjącym (np. zającom, bażantom,
kuropatwom) korzystne warunki życia i rozwoju. Oprócz
wzbogacania bioróżnorodności, poprawia bilans wodny
pola oraz może przyczyniać się do podniesienia jakości wód.
Dlatego też, remizy powinny być istotnym elementem
rolno-leśnego krajobrazu wiejskiego. Remizy śródpolne są
w Polsce zazwyczaj kojarzone ze śródpolnymi drzewami
i zwykle znajdują się pod kontrolą i opieką Polskiego
Związku Łowieckiego oraz pracowników PGL „Lasy
Państwowe”.
Remizy powinny być zlokalizowane w zacisznych oraz
nasłonecznionych miejscach, na obszarach pagórkowatych
najlepiej na stokach wschodnich i południowych, jest
wskazane aby były zakładane wokół oczka wodnego lub
cieku lub na gruntach nieużytkowanych. Remiza powinna
mieć kształt zbliżony do kwadratu i zajmować powierzchnię
0,25 - 1 ha. Zewnętrzna strefa powinna zawierać warstwę
wysokich traw i ziół oraz niskich, rozgałęziających się
krzewów (jeżyna, malina, róża), sadzonych w więźbie
0,3 – 1 m co zapewni osłonę i zapobiegnie suszy. W strefie
wewnętrznej sadzimy wyższe krzewy i drzewa (np. głóg,
kalinę, jarzębinę, jabłoń, świerka, jałowca i sosnę). Aby
ograniczyć zacienienie, wysokie drzewa należy sadzić po
północnej i wschodniej stronie remizy. Kępy drzew
i krzewów iglastych sadzi się w więźbie 2 x 2 m i regularnie
ogławia. Centralną część (przynajmniej ¼) remizy nie
obejmującej oczka wodnego należy obsiać trawą lub założyć
poletko łowieckie. W przypadku obiektu wodnego, drzewa
i krzewy powinny być utrzymane w odległości co najmniej
dwukrotności ich wysokości od brzegu wód. Po przyjęciu się
krzewów i drzew, zaleca się otoczenie remizy żywopłotem.
W zależności od potrzeb, zabezpiecza się pnie drzew siatką
oraz wykonuje się zabiegi przerzedzania, cięć pędów lub
ręcznego odchwaszczania.

Remizy śródpolne (borowiak.flog.pl)

Więcej informacji:
Łowiec Polski Sp. z o.o. Instrukcja zakładania, pielęgnacji
i obserwacji remiz śródpolnych.
http://www.ozywicpola.pl/Instrukcja_internet.pdf [dostęp:
09/04/2019]

Dr Robert Borek
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
(IUNG-PIB)

