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WPROWADZENIE 

 
Niniejszy dokument zawiera opracowanie 27 praktycznych analiz przykładów zarządzania użytkami rol-

nymi na obszarach Natura 2000 w różnych państwach UE. Jego ogólnym celem jest przedstawienie róż-

nych rodzajów inicjatyw, które zostały z powodzeniem podjęte w celu promowania i wspierania praktyk 

rolnych aktywnie przyczyniających się do ochrony rzadkich i zagrożonych siedlisk i gatunków chronionych 

na mocy prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody.  

 

Przeanalizowane przykłady wybrano tak, aby odzwierciedlić wiele różnorodnych okoliczności dotyczących 

różnych typów: 

 siedlisk i gatunków  

 gruntów rolnych  

 warunków prowadzenia działalności rolniczej i praktyk gospodarowania  

 wymogów i środków ochrony 

 rolników i osób gospodarujących gruntami. 

 

Przykłady te mają odzwierciedlać szereg wyzwań, przed którymi stają rolnicy, organy publiczne 

i ekolodzy, gdy poszukują rozwiązań godzących cele w zakresie rolnictwa i cele w zakresie ochrony przy-

rody. Szczególną uwagę zwrócono na wybór przykładów rozwiązań korzystnych dla wszystkich – takich, 

które nie tylko przynoszą korzyści przyrodzie, lecz także wspierają rentowność stosujących je rolników 

i zapewniają cenne usługi ogółowi społeczeństwa. 

 

Przykłady te zaczerpnięto z różnych źródeł: 

- krajowych lub regionalnych programów rolnośrodowiskowych w ramach PROW (2007–2013) 

- innych działań w ramach PROW 

- krajowych, regionalnych lub lokalnych inicjatyw i programów publicznych lub prywatnych 

- projektów LIFE (często o kluczowym znaczeniu dla podejmowania nowych inicjatyw lokalnych lub 

krajowych). 

 

W każdej analizie przykładu bada się tło i kontekst, w jakich dana inicjatywa została podjęta, rodzaj go-

spodarki rolnej i kwestie związane z ochroną przyrody oraz kluczowe środki, które zostały wdrożone. Na-

stępnie rozpatruje się główne mocne strony i czynniki przyczyniające się do powodzenia inicjatywy, jak 

również kluczowe słabe strony zidentyfikowane podczas analizy.  

 

Należy zatem mieć nadzieję, że analizy przykładów dostarczą użytecznego materiału do refleksji nad róż-

nymi rodzajami podejść i środków, które można z powodzeniem wykorzystać, aby lepiej uwzględnić po-

trzeby w zakresie ochrony przyrody w codziennej działalności rolniczej. Niniejsza publikacja stanowi uży-

teczne uzupełnienie osobno opublikowanych wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących rolnictwa na 

obszarach Natura 2000.  

 

Analizy przykładów zostały sporządzone przez zespół ekspertów – w stosownych przypadkach z pomocą 

organów publicznych, zainteresowanych stron i organizacji pozarządowych zaangażowanych w daną ini-

cjatywę. Chcielibyśmy skorzystać z okazji i podziękować wszystkim osobom, które pomogły przygotować 

to sprawozdanie. Szczegółowe informacje znajdują się na końcu każdej analizy przykładu.  
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„Partnerbetrieb Naturschutz” w 
Nadrenii-Palatynacie, Niemcy 

 
 

 

 

 

Rolnik i doradca © Partnerbetrieb Naturschutz  

Rolnictwo i ochrona w Nadrenii-
Palatynacie 
 

Niemieckie państwo federalne Nadrenia-Palatynat ma 
długą kulturową historię drobnej polikultury, w tym 

uprawy ziemi, trwałych użytków zielonych, łąk 

kośnych, winnic i sadów1.  
Głównymi źródłami dochodów gospodarczych na 
obszarach wiejskich są uprawy winorośli (zajmujące 
10% powierzchni obszaru), turystyka (w tym obozy, 
turystka piesza i rowerowa), leśnictwo i niektóre 
intensywne uprawy. Dolina Renu jest dużym centrum 

gospodarczym i miejskim z dobrymi połączeniami z 
europejską siecią handlową i transportową, ale na jej 
południowych wyżynach nadal znajdują się duże 
obszary siedlisk półnaturalnych ukształtowanych przez 
tradycyjne ekstensywne wykorzystanie rolnicze z 
dużymi obszarami lasów. 
 

Określonym celem programu rozwoju obszarów 
wiejskich Nadrenii-Palatynatu jest integracja ochrony 
różnorodności biologicznej z użytkowaniem rolniczym, 
przy czym programy rolno-środowiskowe mają być 

jego głównym instrumentem2.  

 
Nadrenia-Palatynat oferuje obecnie programy 
rolnośrodowiskowe poświęcone ochronie siedlisk i 
gatunków (Vertragsnaturschutz) na użytkach 

zielonych (łąki, pastwiska i przekształcane grunty 
orne), gruntach ornych (obszary o niskiej gęstości 
siewu lub uprawiane pasy dzikich kwiatów, na których 
nie stosuje się pestycydów), w sadach (sadzenie i 
utrzymywanie) oraz w porzuconych winnicach 
(przekształcanie w pastwiska lub koszenie). Inne 

programy rolnośrodowiskowe są oferowane na 

potrzeby uprawy lub zintegrowanej produkcji oraz 
jako osobne środki (uprawy okrywowe, strefy 
buforowe, płodozmian itp.). 
 
W ramach programów przewidziano możliwość 
dodania kompensaty z tytułu stosowania niektórych 

środków na mniejszych obszarach, np. środków takich 
jak stanowiące schronienie nieskoszone pasy na 
łąkach kośnych, zróżnicowanie w systemach koszenia 
lub opóźniona orka pozostawionego na pewien okres 
ścierniska (Zusatzmodule). 
 
W ramach programu dopłat z tytułu ochrony obszarów 

trawiastych dotyczącego łąk i pastwisk w miejsce 
określania wymogów dotyczących zarządzania od 
rolników wymaga się zachowania obecności 4 lub 8 

gatunków wskaźnikowych, tym samym umożliwiając 
im większą elastyczność pod względem dostosowania 
własnych środków zarządzania.  

 
Około 25% użytków rolnych jest objętych 5-letnią 
umową w ramach jednego z tych programów, z czego 
2% (18 000 ha) w ramach programu siedlisk i 
gatunków. W ciągu dwóch ostatnich lat okresu 

                                                 
1 http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/ 
2 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr Landwirtschaft 
und Weinbau Rheinland-Pfalz (2007): Entwicklungs-
Programm Agrarwirtschaftt, Umweltmaßnahmen, 
Landentwicklung. PAUL. 

http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/
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budżetowego programu rozwoju obszarów wiejskich 
wnioski rolników będą musiały zostać odrzucane, 
jeżeli okaże się, że zapotrzebowanie na programy 
rolnośrodowiskowe w zakresie siedlisk i gatunków 

przekracza dostępne fundusze. 
 
 

Najważniejsze siedliska i gatunki 
oraz gospodarka rolna 
 
W Nadrenii-Palatynacie znajduje się 177 obszarów 

Natura 2000 (120 SOO i 57 OSO), które zajmują 20% 
powierzchni tego państwa federalnego. Jest to więcej 
niż w którymkolwiek innym niemieckim państwie 
federalnym. Około 80% obszaru Natura 2000 
stanowią tereny zalesione – zasadniczo lasy bukowe i 

dębowe – ale ponad 80% SOO i 65% OSO3 obejmuje 

obszary siedlisk uzależnionych od rolnictwa 
ekstensywnego. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
  
 Łąka bogata w gatunki © Partnerbetrieb Naturschutz 

                                                 
3Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und 

2 zu § 25 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes 

(LNatSchG) vom 22.06.2010 in Verbindung mit der 
Ersten Landesverordnung zur Änderung der Landes-
verordnung über die Erhaltungsziele in den NATURA 
2000 Gebieten vom 22. Dezember 2008 

Priorytetowe typy siedlisk rolniczych obejmują suche i 
stepowe obszary trawiaste, takie jak otwarte murawy 
wydm kontynentalnych z Corynephorus i Agrostis 
(2330), murawy Alysso-Sedion albi na skrasowiałych 

lub zasadochłonnych skałach wapiennych (6110), 
suche, piaszczyste, wapniste murawy z Koeleria 
glaucae (6120), półnaturalne odmiany suchych muraw 

i zarośli na podłożach wapiennych (6210), murawy z 
Nardus stricta, bogate w gatunki, na podłożu 
krzemionkowym w starych strefach górniczych 
(6230), łąki kośne (6510), suche wrzosowiska (4030) 
i formacje z Juniperus communis na wapiennych 
wrzosowiskach i obszarach trawiastych (5130). 

 
Do priorytetowych gatunków powiązanych z 
rolnictwem zaliczają się rośliny Bromus grossus, 
Jurinea cyanoides, Gladiolus palustris i Notothylas 
orbicularis, motyle Maculinea arion, Maculinea 
nausithous, Maculinea teneius, Euphydrias aurinia, 
Lycaena helle, Lycaena dispar, ślimaki Vertigo 

moulinisiana i Vertigo angustior, traszka Triturus 
cristatus, nietoperze Rhinolophum ferrumequinum i 
Myotis emarginatus oraz szereg gatunków ptaków.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.natura2000.rlp.de/pdf/lvo_20100622.pdf
http://rlp.juris.de/rlp/NatSchG_RP_rahmen.htm
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Znamienne regionalne zróżnicowanie klimatu z 
wpływami zarówno atlantycko–
subśródziemnomorskimi, jak i kontynentalnymi, 
przyczynia się do wyjątkowego zróżnicowania 

występujących tam gatunków atlantyckich i 
kontynentalnych, a siedliska na suchych obszarach 
trawiastych tworzą ważne elementy łączące podobne 

siedliska we Francji i w sąsiednich niemieckich 
państwach federalnych.  
 
Pomimo tej ochrony, stan ochrony wielu siedlisk i 
gatunków chronionych jest niekorzystny i pogarsza 
się. Suche obszary trawiaste są szczególnie narażone 

na eutrofizację za sprawą azotu zawartego w 
powietrzu i wodzie, zarastanie krzewami po 
zaniechaniu uprawy oraz na niekorzystne 
oddziaływania związane z turystyką i rekreacją, a 
większości tradycyjnych łąk kośnych zagraża 
zaniechanie uprawy. 
 

Większość obszarów suchych obszarów trawiastych 
wymaga odtworzenia (zasadniczo usunięcia zarośli 
oraz zastosowania środków ograniczających 
eutrofizację i liczebność gatunków występujących w 
nadmiarze, takich jak wertykulacja (skaryfikacja) lub 
usuwanie darni), a następnie ponownego rozpoczęcia 
ekstensywnego wypasu lub koszenia.  

 
Plany zarządzania ośmiu spośród 177 obszarów 

Natura 2000 są publikowane online4. Oprócz tego 50 

planów zarządzania jest w przygotowaniu i będzie 
udostępnionych publicznie w 2012 r. Dzięki projektom 
finansowanym przez UE w ramach programu LIFE na 
niektórych obszarach Natura 2000 przywrócono 
ekstensywną gospodarkę rolną: np. w ramach 
projektu LIFE usunięto zarośla i przywrócono 

ekstensywny wypas owiec na obszarze 355 ha muraw 
kserotermicznych (w tym na obszarach siedlisk 6120, 
6210, 6230), natomiast w ramach innego projektu 

LIFEt5 odtworzono bogate w gatunki obszary 

trawiaste porośnięte Nardus stricta (6230) na 
potrzeby ekstensywnego wypasu bydła i koszenia. 
 
 

Program „Partnerbetrieb 
Naturschutz” 
 

Cele programu 
 
W ramach inicjatywy „Partnerbetrieb Naturschutz” 
rolnikom oferuje się zintegrowane doradztwo w 

zakresie rolnictwa i ochrony dla całego gospodarstwa; 
planowanie na zasadach partnerstwa i dialogu; oraz 
elastyczne i kompleksowe zarządzanie ochroną 
wykraczające poza istniejący program 

rolnośrodowiskowy. 
 
Program jest odpowiedzią na niektóre kluczowe 
wyzwania związane z ochroną różnorodności 
biologicznej na użytkach rolnych: ma on na celu 
zachęcanie rolników i doradców do porozumiewania 

się na równych zasadach, uzyskanie zrozumienia i 

                                                 
4 http://www.naturschutz.rlp.de/ 
5 http://www.life-arnika.eu/en/site.html 

akceptacji, zwiększenie elastyczności zarządzania i 
środków konkretnych dla danego gospodarstwa, oraz 
zintegrowanie rzeczywistości gospodarczych i 
priorytetów ochrony, aby wypracować rozwiązania 

przynoszące obopólne korzyści.  
 
W skład zespołów doradczych wchodzą konsultanci, 

którzy zarządzają programami rolnośrodowiskowymi 
na podstawie umowy z Ministerstwem Środowiska, 
Rolnictwa, Żywności, Winiarstwa i Leśnictwa Nadrenii-
Palatynatu (MULEWF), oraz doradcy agronomiczni z 
sześciu regionalnych publicznych centrów rolnictwa 
(Dienstleistungszentren für den ländlichen Raum 

DLR). 
 

 

Rolnik i zespół doradczy podczas rozmów. © Partnerbetrieb 
Naturschutz  

 

Sposób funkcjonowania programu 
 
Rolnik i zespół doradczy odbywają rozmowę i 
przeprowadzają analizę sytuacji całego gospodarstwa 

i otaczającego je krajobrazu.  
 
Jedną z zasadniczych cech odróżniających program od 
praktyki rolnośrodowiskowej jest fakt, że plan ochrony 

opracowuje się dla całego gospodarstwa, nie tylko dla 
niektórych obszarów wyznaczonych przez rolnika. 
Obejmuje to analizę potencjału ochrony gospodarstwa 
oraz konkretnych celów ochrony w odniesieniu do 
tego gospodarstwa, z wykorzystaniem map i zdjęć 

lotniczych6, oraz wyznaczenie gruntów ze 

szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków 
objętych siecią Natura 2000 na podstawie ramowej 
dyrektywy wodnej. Następnie rolnik i zespół doradczy 

opracowują i uzgadniają konkretny plan ochrony 
danego gospodarstwa.  
 

Niektóre gospodarstwa korzystają z 
najodpowiedniejszego dla nich programu 
rolnośrodowiskowego dostosowanego do ich 
konkretnych potrzeb, natomiast inne mogą przejść na 

produkcję ekologiczną lub dokonać innych zmian w 
produkcji. Zespół oferuje bieżące indywidualne usługi 
doradcze, ocenę oraz informację zwrotną.  
 

                                                 
6 Nowo opracowana usługa systemu informacji 
geograficznej Nadrenii-Palatynatu (FLOrlp) daje 
wszystkim rolnikom możliwość pobrania planów i 
zdjęć lotniczych ich pól. 

http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.life-arnika.eu/en/site.html
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Rezultaty mierzone są łącznie, a rolnik i zespół 
dokonują ich corocznej oceny. 
 

 

Rolnik i doradcy omawiający plan dla gospodarstwa 
© Partnerbetrieb Naturschutz  

 

Wybór gospodarstw i program pilotażowy  
 
Program pilotażowy realizowano w 18 wybranych 
gospodarstwach przez 3 lata ze środków 
pochodzących z funduszy państwa federalnego 
przeznaczonych na ochronę przyrody. W 2010 r. 
program został udostępniony wszystkim 27 400 

rolnikom w Nadrenii-Palatynacie, przy czym przyjęto 
wówczas do programu 60 osób z 85 obecnych 
wnioskodawców. Gospodarstwa wybrano na podstawie 
zrównoważonego rozkładu geograficznego i daty 
otrzymania wniosku, a nie na podstawie wartości 
ochrony lub poprzednich działań ukierunkowanych na 

ochronę. Uzasadnieniem tego wyboru jest fakt, że 

dając każdemu rolnikowi taką samą szansę 
uczestniczenia w efektywności ekologicznej oraz 
możliwość jej doskonalenia, program służy realizacji 
kompleksowego podejścia do ochrony na wszystkich 
użytkach rolnych. 
 

Przebieg, monitorowanie i ocena programu 
 
Strategię programu opracowała grupa sterująca 
rolników, doradców ds. ochrony i rolnictwa oraz 
przedstawicieli środowiska i ministerstwa rolnictwa w 
drodze szeregu rozmów prowadzonych na etapie 

pilotażowym. Grupa ta również monitorowała i 
oceniała projekt pilotażowy.  

 
Działania uzupełniające: szkolenie rolników, 

reklama i akredytacja 
 
W ramach tego programu rolnicy zobowiązują się do 
uczestniczenia w regularnych szkoleniach lub 

partnerskich spotkaniach służących tworzeniu sieci 
kontaktów. Na przykład w ramach projektu 
pilotażowego oferowano warsztaty dotyczące 
ekstensywnego gospodarowania obszarami 
trawiastymi, gospodarowania sadami i marketingu 
oraz ekologicznej uprawy rolnej bez udziału zwierząt 

gospodarskich. Informacja zwrotna z wydarzeń 
szkoleniowych była bardzo pozytywna, co wskazuje 
na wysokie zapotrzebowanie na partnerską wymianę 
doświadczeń i przypisywanie jej wysokiej wartości. W 

ramach lokalnego kolegium szkoleniowego 
opracowano również moduł ochrony przyrody dla 
rolników biorących udział w szkoleniu i osób 
gospodarujących gruntami.  

 
Program został oznaczony logo, a w jego ramach 
opublikowano artykuły dla mediów i broszurę 

skierowaną do ogółu społeczeństwa; coraz częściej 
informacja o programie pojawia się w internecie, co 
zapewni reklamę gospodarstwom biorącym w nim 
udział. Akredytacja i logo mogą przynieść dodatkowe 
korzyści gospodarstwom, które już zbudowały swoja 
renomę dzięki bezpośredniemu marketingowi lub 

agroturystyce, ale wartość tych korzyści będzie 
zależeć od nakładu wysiłków na reklamę programu w 
przyszłości, ponieważ w Nadrenii-Palatynacie istnieje 
już szereg możliwości uzyskania wysokiej jakości 
oznakowania gospodarstwa.  
 

 

Rolnik i doradcy dokonujący oceny upraw gruntowych 
© Partnerbetrieb Naturschutz  

 
Czynniki sukcesu, ograniczenia, 
szanse i zagrożenia 
 

Główne czynniki sukcesu 
 

Proces oparty na współpracy i dialogu na 
równych zasadach prowadzi do większej 

akceptacji i motywacji wśród rolników 
 
Dobra komunikacja ma decydujące znaczenie dla 
przezwyciężenia poprzednich negatywnych 

doświadczeń związanych z wymogami dotyczącymi 
ochrony, które postrzegano jako absurdalne lub zbyt 
wygórowane. Rolnicy podkreślają, jak istotne jest 
uwzględnienie ich punktu widzenia, oraz że są w 
stanie szczegółowo wyjaśnić działania prowadzone w 
ich własnym gospodarstwie.  
 

Rolnicy biorący udział w projekcie pilotażowym mieli 
poczucie, że ich punkt widzenia oraz stanowisko ich 
jako rolników jest szanowane i rozumiane oraz że 
doradcy wykazali dobre zrozumienie specyfiki ich 
gospodarstwa. Poczucie to umocniła obecność doradcy 
agronomicznego i konieczność zgody obu doradców 

na wprowadzenie środków.  
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Porozumienie osiągnięte w drodze rozmów na miejscu 
na obszarze gospodarstwa było szczególnie istotne ze 
względu na motywację (przyczynił się do tego fakt, że 
wizyty odbywały się wiosną i latem, nie zimą). Wielu 

rolników podkreślało znaczenie, jakie ma uzyskanie 
informacji zwrotnej na temat rezultatów osiągniętych 
dzięki środkom zarządzania oraz możliwość polegania 

na długofalowym dialogu. 

 

 

Rolnik i doradcy w trakcie rozmów. © Partnerbetrieb 
Naturschutz  

 

Otwarte podejście nastawione na 
rozwiązywanie problemów, obejmujące całe 
gospodarstwo sprawia, że program jest 

atrakcyjny 
 
Fakt, że program jest dobrowolny i nie zobowiązuje 

rolników do osiągnięcia określonego wyniku, stanowi 
główny aspekt jego atrakcyjności.  
 
Rolnicy szukają konkretnych odpowiedzi na pytania 

dotyczące ich gospodarstw, na przykład dotyczące 
sposobu, w jaki ekstensywne zarządzanie pastwiskami 
wpłynie na produkcję mleka w gospodarstwie. Co ma 

na celu konkretny środek zarządzania? Co się stanie, 
jeżeli coś nie zostanie zrobione? Jakie zasoby 
środowiskowe, siedliska lub gatunki mogę chronić w 
moim gospodarstwie? Udzielenie przekonujących 
odpowiedzi stanowi decydujący element w procesie 
budowania zaufania do proponowanych środków 

ochrony. 
 

Elastyczność zarządzania dostosowanego do 
konkretnego gospodarstwa prowadzi do 

rozwiązań przynoszących obopólne korzyści 
 

Proces udzielania porad opiera się na systematycznym 
planowaniu, ale koncentruje się na mocnych stronach 
i problemach konkretnego gospodarstwa, co ułatwia 

uczenie i przystosowanie się. Intensywny dialog 
wyzwolił zaskakującą kreatywność i innowacyjność, a 
także zachęcił doradców do ponownej oceny 
standardowych środków programu 
rolnośrodowiskowego i poszukiwania sposobów ich 
udoskonalenia.  

 
Rolnicy uważają, że programy trwałych użytków 
zielonych co do zasady są dobrze opracowane i 
atrakcyjne, a wielu z nich docenia program, którego 
rezultaty mierzy się na podstawie gatunków 

wskaźnikowych, ponieważ umożliwia to bardziej 
elastyczne stosowanie środków zarządzania. 
 
 

Słabe strony i ograniczenia rozpoznane 

podczas programu pilotażowego 
 

Wyższe oczekiwania wobec usług 
doradczych i brak formalnej struktury 
 
Program pilotażowy spowodował, że oczekiwania 

rolników w stosunku do usług doradczych w zakresie 
ochrony i agronomii wzrosły, przez co nie zawsze 
można było im sprostać. W ramach projektu trwają 
obecnie prace nad wytycznymi oraz nad określeniem 
limitów usług oferowanych rolnikom.  
 

Ograniczenia związane z wynagrodzeniem 
finansowym w ramach programów 
rolnośrodowiskowych 
 
Chociaż program dał doradcom ds. ochrony 
środowiska możliwość zaproponowania dodatkowych i 
innowacyjnych środków ochronnych w gospodarstwie 
rolnym, doradcy mogli jedynie zaoferować 

wynagrodzenie finansowe w ramach istniejących 
programów rolnośrodowiskowych, które czasami były 
nieadekwatne, a także brakowało im możliwości 
zapewnienia elastycznego i niebiurokratycznego 
finansowania dodatkowych działań prowadzonych na 
niewielką skalę.  
 

Program rolnośrodowiskowy dotyczący pól uprawnych 
jest postrzegany jako zbyt nakazowy i nieoferujący 

wystarczającej rekompensaty finansowej za 
niezbędne dodatkowe działania z zakresu zarządzania 
i administracji. Powszechnym przedmiotem skarg było 
obciążenie administracyjne związane z ubieganiem się 
o programy rolnośrodowiskowe. 

 
Wielu rolników wdraża jednak z własnej inicjatywy 
prowadzone na niewielką skalę i dające się łatwo 
zintegrować działania na polach uprawnych.  
 
 

Szanse związane z rozszerzonym 
programem 
 

Lepszej jakości doradztwo rolnicze skutkuje 
większą ochroną użytków rolnych 
 
Program stanowi wyraźną szansę na uzyskanie 
akceptacji ze strony rolników dla środków ochronnych 
dzięki zaproponowaniu planu ochrony, który 
uwzględnia ograniczenia i mocne strony każdego 
gospodarstwa, tworzy sytuacje przynoszące obopólne 
korzyści zarówno dla dzikiej flory i fauny jak i dla 

rolnictwa, a także wykracza poza środki 
rolnośrodowiskowe ograniczone do wybranych pól.  
Intensywny dialog i bezpośrednie obserwacje w 
terenie wzbudzają zainteresowanie i umożliwiają 
rolnikom poszerzenie wiedzy na temat gatunków i 
siedlisk oraz ich ochrony (w tym w dziedzinie 
złożonych i kontrowersyjnych aspektów).  
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Program sprzyja budowaniu długofalowych relacji. W 
przypadku doradców rolnych program oferuje 
możliwość udzielenia bardziej zintegrowanego 

wsparcia w zakresie zarządzania, które bardziej 
pomoże rolnikom sprostać nowym wyzwaniom 
związanym z rolnictwem dzięki przekazaniu wiedzy i 

szkoleniom, zwłaszcza w odniesieniu do 
zrównoważonych systemów produkcji oraz możliwości 
uzyskania dostępu do finansowania i wprowadzania na 
rynek, jakie oferuje ochrona przyrody.  
 
Służby doradcze mają nadzieję na korzyści 

synergetyczne pod względem jakości i skuteczności 
usług oferowanych przez nie rolnikom, a tym samym 
poprawę akceptowalności i profilu zarządzania 
gospodarstwem rolnym ukierunkowanym na ochronę 
środowiska. Rolnicy uczestniczący w projekcie 
pilotażowym mieli odpowiednio wysokie oczekiwania 
co do oferowanych porad.  

 
 

Zagrożenia i wyzwania stojące przed 
programem rozszerzonym 
 

Ograniczenia programów 

rolnośrodowiskowych dla siedlisk Natura 
2000 
 
Rolnicy wykorzystujący programy rolnośrodowiskowe 

dotyczące obszarów trawiastych na najbardziej 
ekstensywnie zarządzanych obszarach trawiastych 
zwracają uwagę, że niska produktywność wymaga od 
nich gospodarowania na bardzo dużych obszarach 
gruntów w celu uzyskania wystarczającej ilości 

zielonki.  

 
Po kilku latach zarządzania w ramach programu 
produktywność spadła tak bardzo, że zielonka jest 
prawie bezwartościowa, więc gospodarowanie 
gruntami jest prawie w całości finansowane ze 
środków programu, natomiast stawki z tytułu 
dzierżawy i ceny gruntów rosną.  

 
Na niektórych obszarach obecność toksycznych roślin 
(takich jak Colchicum autumnale), które rolnicy w 
innej sytuacji mogliby eliminować za pomocą 
herbicydów, powoduje, że zielonka staje się 
bezużyteczna dla zwierząt i obecnie nie ma żadnych 
innych zastosowań o wartości ekonomicznej.  

 
Konkurencyjne sposoby innego użytkowania 
gruntów, w szczególności uprawy kukurydzy 

do produkcji biomasy 
 
Region Eifel w północno-zachodniej części Nadrenii-

Palatynatu został wybrany jako obszar produkcji 

biopaliwa7 i obecność zakładu produkcji bioetanolu 
spowodowała wzrost ceny gruntów w promieniu 10 

km. Zmianę te można dostrzec na terenie całego 
państwa – powstaje wiele dużych wytwórni biogazu. 

                                                 
7 http://www.bioenergie-eifel.de/ 

Aby ich eksploatacja była efektywna, biomasa musi 
być produkowana w bezpośrednim sąsiedztwie, w 
wyniku czego, zwłaszcza na dawniej ekstensywnie 
wykorzystywanych obszarach o wysokiej wartości 

przyrodniczej, ogromnie rośnie rywalizacja o grunty 
oraz cena ich dzierżawy.  

Obecnie jedno z pilotażowych gospodarstw rolnych 

posiadające znaczne obszary obszarów trawiastych 
zaliczonych do sieci Natura 2000 stoi przed 
wyzwaniem utrzymania ekstensywnego ekologicznego 
chowu bydła mlecznego przy wysokiej cenie dzierżawy 
gruntów i zwróciło się o radę, jak należy reagować na 
takie zmiany. 

 
 

Wnioski: wartość demonstracyjna 
dla innych obszarów i państw 
 

Przedsięwzięcie Partnerbetrieb Naturschutz stanowi 
pionierskie nowe podejście do doradztwa w zakresie 
ochrony gospodarstw rolnych opartego na 
dostosowanym do indywidualnych potrzeb, 
partnerskim dialogu i zintegrowanym planowaniu 
agronomicznym i planowaniu ochrony.  
 

Podejście to ma na celu stawianie czoła 
najważniejszym wyzwaniom związanym z 
zarządzaniem użytkami rolnymi należącymi do sieci 
Natura 2000 – jak zmotywować rolników i poszerzyć 
ich wiedzę oraz jak dostosować środki ochrony do 
konkretnych sytuacji – dzięki partnerstwu opartemu 

na wzajemnym szacunku i reagowaniu na wyzwania i 
możliwości stwarzane przez poszczególne obszary 
rolne i przedsiębiorstwa.  
 

W połączeniu z elastycznymi, odpowiednio 
finansowanymi programami rolnośrodowiskowymi 
partnerstwo to wyzwala kreatywność i innowacyjność, 

które są niezbędne do osiągnięcia rzeczywistej 
poprawy stanu siedlisk Natura 2000 i gatunków w 
ramach rentownego, zorientowanego ekologicznie 
rolnictwa. 
 

http://www.bioenergie-eifel.de/
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Przykłady korzyści dla ochrony 
sieci Natura 2000 zapewnianych 

przez Partnerschaft Naturschutz 
 

Gospodarstwa pilotażowe 
 
Osiemnaście gospodarstw pilotażowych wniosło do 
programu rolnośrodowiskowego dodatkowe 455 ha 
obszarów trawiastych, z czego większość z nich 
stanowiła cenne biologicznie siedliska półnaturalne w 
ramach programu ekstensywnego wypasu lub 
koszenia. Już przed rozpoczęciem programu 

większość z tych gospodarstw posiadała pewne 
obszary rolnośrodowiskowe, ale z uwagi na swój 
udział w programie, który zaowocował zawarciem 
umów dotyczących gospodarowania, zaakceptowano 
ich dodatkowe obszary. Trzech spośród ośmiu 
ankietowanych rolników stwierdziło, że w wyniku 

doradztwa wprowadzili określone zmiany w 

gospodarowaniu: jeden z nich przestawił się z uprawy 
kiszonki na swoich obszarach trawiastych na letnie 
koszenie, jeden z rolników zajmujących się chowem 
zwierząt gospodarskich wprowadził strefy buforowe na 
swoich gruntach ornych a ostatniego zachęcono do 
przejścia na produkcję ekologiczną. 

 

Gospodarstwo mleczarskie prowadzone na 
obszarach trawiastych obfitujących w różne 
gatunki i zarządzanie ochroną sieci Natura 

2000 
 
Rodzina Kordelów prowadzi chów bydła mlecznego i 

posiada 18 ha gruntów ornych przeznaczonych na 
uprawę paszy dla zwierząt gospodarskich i 80 ha 

pastwisk. Poza zagospodarowaniem około 35 ha 
obszarów trawiastych o dużej różnorodności 
biologicznej w ramach programu 
rolnośrodowiskowego rodzina rozważa zwiększenie 
swojej zdolności do zarządzania ochroną na terenach 

lokalnych rezerwatów przyrody.  
 
Mają już umowę na wypas zwierząt na publicznym 
obszarze należącym do sieci Natura 2000 – obszar 
specjalnej ochrony Sangweiher, który jest ważnym 
miejscem dla ptaków wędrownych, i rozważają 

założenie stada zagrożonej lokalnej rasy Glanvieh, 
która doskonale nadaje się do całorocznego, 
ekstensywnego wypasu na pastwiskach i łąkach 
niepielęgnowanych i chowu cieląt na wolnym 
powietrzu.  

 

Zarządzanie ekologicznym gospodarstwem 

mlecznym na obszarze Natura 2000 
zamieszkałym przez gatunki Milvus milvus i 

Maculinea nausithous.  
 
To ekologiczne gospodarstwo mleczne w regionie 
Westerwald zarządza 200 ha pastwisk, 70 ha gruntów 
ornych i 10 ha siedlisk cechujących się różnorodnością 

biologiczną, w tym kilkoma ekstensywnie 
użytkowanymi obszarami trawiastymi zamieszkałymi 
przez populacje Maculinea nausithous oraz ważną 
populację lęgową „Kania ruda” (Milvus milvus). Rolnik 
założył stado szkockiej rasy wyżynnej, aby móc 

prowadzić gospodarkę pastwiskami na obszarach 
chronionych. Za pośrednictwem Partnerbetrieb 
Naturschutz rozwija zarządzanie ochroną jako 
ekonomicznie zrównoważona część gospodarstwa oraz 

doskonali zarządzanie ochroną tych gatunków, np. 
dzięki stosowaniu dodatkowych środków w 
niekoszonych strefach i gospodarce działkami na 

łąkach kośnych.  
 

Gospodarowanie wielkoskalowymi łąkami 
kośnymi, na których wypasane jest bydło 

rasy Angus i konie 
 
Hof Kron w regionie Neumagener Plateau zarządza 
około 250 ha ekstensywnych łąk kośnych i 

pastwiskami. Obszar przyłączonych łąk kośnych jest 
unikalny i występuje na nim wiele siedlisk i gatunków 
Natura 2000, w tym gatunków motyli, takich jak 
Euphydrias aurinia, Maculinea spp i Lycaena helle, 

oraz gatunków ptaków i roślin. 
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Gospodarowanie 

siedliskami o 

znaczeniu 
priorytetowym na 
obszarach 

trawiastych 

zależnymi od 
wypasu 
 
 

Stworzenie modelu  
zrównoważonego rolnictwa  
w Irlandii 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rolnictwo i ochrona w Burren 
 

Burren (z irlandzkiego „Boireann”, co oznacza 
„miejsce kamienia”) zajmuje obszar krasu 

wapiennego o powierzchni 72 000 ha położony w 
środkowo-zachodniej części Irlandii na wybrzeżu 
atlantyckim. Jest to jeden z kultowych krajobrazów 
Irlandii i jeden na najlepszych przykładów krajobrazu 
„zlodowaciałego krasu” w Europie. Wyróżniająca się 
geologia w połączeniu z tysiącletnią praktyką rolniczą 
na tym obszarze stworzyły wyjątkowy zestaw 

warunków, dzięki którym Burren jest jednym z 
najważniejszych regionów Irlandii pod względem flory, 
fauny i siedlisk. 
 

Zarządzanie tym dziedzictwem wymaga zrozumienia 
związku między rolnictwem praktykowanym w 
regionie a jego różnorodnością biologiczną. Ze 
względu na zatrzymywanie ciepła przez podziemne 
złoża wapienia, siedliska bogate w wapień oraz 

odporność regionu na zalewanie i erozję rejon Burren 

od dawna ceniony jest za swoją zdolność do 
przechowywania zimującego bydła, zanim stado 
zostanie przeniesione na inne obszary trawiaste w 
miesiącach letnich. W okresie zimowym w wyniku 
wypasu na tych obszarach, znanego pod nazwą 
„wypasu zimowego” (ang. winterage), usunięty 

zostaje materiał roślinny nagromadzony w miesiącach 
letnich, co stwarza idealne warunki dla rozwoju 
jednorocznych kwiatów, m.in. goryczki (Gentiana 
verna) i storczyków (np. Neottia nidus-avis), które 
kwitną wiosną i latem (BurrenLIFE, 2010a). Ten 
„twardy wypas” na zimowych pastwiskach (tj. do 
początku maja) pomaga również zapobiegać 

zarastaniu gruntu roślinnością krzewiastą. Z kolei 
nadmierny letni wypas wiąże się z utratą bogactwa 

gatunkowego (Dunford, 2002). 
 

 

Kultowy krajobraz: szkielet wapienny ukształtowany przez lód i wyżłobiony przez wodę (Sharon L. Parr). 
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Swoją bogatą różnorodność gatunków i siedlisk 
Burren zawdzięcza również licznym lokalnym 
czynnikom (takim jak wysokość bezwzględna, 
hydrologia, głębokość i rodzaj gleby, pokrywa skalna i 

dostępność) oraz ogólnej charakterystyce 
poszczególnych gospodarstw (np. względne położenie 
i rozległość obszarów trawiastych na wyżynach i 

nizinach oraz wielkość działek rolnych), które mają 
decydujące znaczenie dla zarządzania poszczególnymi 
jednostkami gruntu (Dunford, 2002). 
 
 

Natura 2000, najważniejsze 
siedliska i gatunki oraz gospodarka 
rolna 
 
W uznaniu środowiskowego i kulturowego znaczenia 
regionu wiele obszarów zostało oznaczonych jako 

specjalny obszar ochrony (SOO). Łącznie w Burren 
znajdują się trzy główne lądowe SOO, obejmujące 

obszar 30 400 ha, w skład których wchodzi 16 typów 
siedlisk wymienionych w załączniku I do dyrektywy 
siedliskowej. Do lądowych SOO w Barren zalicza się 
następujące regiony: 
 

1. Black Head-Poulsallagh Complex SOO (5572 

ha) wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża; 

2. Moneen Mountain SOO (6070 ha) rozciągający 
się wzdłuż centralnych „wyżyn”; 

3. East Burren Complex SOO (18 820 ha), który 
obejmuje znaczną część regionu nizinnego i 
na którego znacznym obszarze występują 
chodniki wapniowe i oligotroficzne wapienne 

tereny podmokłe. 

 
Występujące na tych obszarach priorytetowe 
siedliska, wyznaczone na podstawie dyrektywy 
siedliskowej, obejmują: jeziora zimowe (3180), 
półnaturalne odmiany suchych muraw i zarośli na 
podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia) (6210), 

mokradła z Cladium mariscus oraz gatunki Caricion 
davallianae (7210), petryfikujące źródła tufowe z 
formacją (Cratoneurion) (7220) oraz chodniki 
wapniowe (8240). 
 
Siedliska niemające znaczenia priorytetowego 

obejmują alpejskie i borealne wrzosowiska (4060) 
oraz formacje z Juniperus communis (5130) na 
wapiennych wrzosowiskach lub obszarach trawiastych 
(5130). Występuje na nich również podkowiec mały 

(Rhinolophus hipposideros) wymieniony w załączniku 
II do dyrektywy oraz irlandzki zając górski (Lepus 
timidus hibernicus) i kuna leśna (Martes martes). 

 
Siedliska mają formę skomplikowanej mozaiki, na 
której różne populacje roślinne niedostrzegalnie 
przechodzą płynnie z jednej w drugą (Parr et al, 
2009), i dlatego trudno jest dokładnie ocenić 
relatywne proporcje typów siedlisk. W obrębie 
lądowych SOO znajduje się jednak około 18 000 ha 

chodników wapniowych, 1560 ha wapiennych 
obszarów trawiastych bogatych w gatunki, 275 ha 
jezior zimowych i 200 ha mokradeł z Cladium. 
Różnorodność i wachlarz obecnych populacji 

roślinnych zależy od ekstensywnych praktyk 
rolniczych. 
 

 
 

Bogate gatunkowo obszary trawiaste (Sharon L. Parr) 
 
W ostatnich latach temu związkowi zagraża szereg 
zmian ze szkodą dla środowiska. 

 
Rolnicy są coraz częściej zmuszani do podejmowania 
dodatkowych prac w celu uzupełnienia dochodów 
gospodarstwa, co oznacza mniejszą ilość czasu na 
dotarcie do odległych obszarów. Jednocześnie 
nastąpiło przejście z systemu gospodarstw 

mieszanych opartego na stadach bydła opasowego1 
na system prawie całkowicie zdominowany przez 

krowy mamki2 w związku z popytem na rynku, 

będącym efektem upodobań konsumentów, i 
przyspieszony przez „system premii za krowy mamki”, 

tj. system płatności od pogłowia, mający na celu 

zapewnienie bezpośredniego wsparcia producentom 
krów mamek. 
 
Te cielne krowy wymagają lepszej opieki i 
dodatkowych składników odżywczych, w związku z 
czym rolnicy stopniowo wracają do podawania 

kiszonek na zimowych pastwiskach lub trzymania i 
karmienia zwierząt w zamkniętych pomieszczeniach 
(BurrenLIFE, 2010b). 
 
Ogranicza to poszukiwanie pożywienia i powoduje 
porzucanie pastwisk zimowych, a w niektórych 
przypadkach zanieczyszczenie źródeł punktowych 

zasobów wodnych. 
 

Środki wprowadzone w celu 

zaspokojenia potrzeb w zakresie 
ochrony 
 

Programy rolnośrodowiskowe 

                                                 
1 Bydło opasowe to bydło wypasane przy niskiej 

aktywności wegetatywnej roślin (często w okresie 
zimowym) przed tuczem lub na etapie końcowym 

tuczu, gdy trawa/pasze stają się łatwiej dostępna 
(definicja według Dunforda, 2002). 

2 Krowy mamki to krowy, których podstawową 
funkcją jest rodzenie i wychowanie potomstwa. 
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Od 1995 r. obowiązuje specjalna umowa dostosowana 
do potrzeb rejonu Burren, zawarta w ramach 
głównego programu rolnośrodowiskowego w Irlandii, 

tj. programu ochrony środowiska wiejskiego (REPS), 
który miał na celu ograniczenie letniego wypasu i 
dodatkowego żywienia na wysoko położonych 

obszarach trawiastych. 
 
W 2000 r. programem ochrony środowiska wiejskiego 
objęty był wysoki odsetek rolników (około 70%) w 
Burren, częściowo z powodu ekstensywnego z natury 
charakteru rolnictwa na tym obszarze. Program 

ochrony środowiska wiejskiego nie zapewnił jednak 
wystarczająco aktywnej lub ukierunkowanej poprawy 
siedlisk priorytetowych w celu utrzymania ich stanu 
ochrony. Rolnicy skarżyli się na brak elastyczności 
programów ochrony środowiska wiejskiego, np. na 
zakaz wypasu letniego na zimowych pastwiskach, co 
ograniczało ich zdolność do reagowania na wyjątkowe 

okoliczności, takie jak choroba lub ekstremalne 
warunki pogodowe.  
 

 

Spotkanie rolników (Brendan Dunford) 

 

Program pilotażowy – „BurrenLIFE” 
 
Projekt BurrenLIFE (BLP) został zainicjowany w celu 

opracowania modelu zrównoważonego rolnictwa, 
który można byłoby zastosować w całym rejonie 
Burren. W sumie wybrano 20 pilotażowych 
gospodarstw, które zajmują ponad 2485 ha użytków 
rolnych oznaczonych jako SOO, aby pracowały w 
ramach BLP nad rozwojem nowych interwencji i 
monitorowaniem ich wpływu. Po przeprowadzeniu 

dogłębnych konsultacji między rolnikiem i zespołem 
projektowym sporządzono plany dotyczące 
poszczególnych gospodarstw i poddawano je 
corocznej weryfikacji. Rolnicy mogli jednak 
zrezygnować ze wszystkich środków według własnego 
uznania. Z tytułu zakończonych działań wypłacono 
rekompensatę w wysokości 25–75% łącznych 

kosztów; większą część kosztów przeznaczono na 
działania o większej wartości ochronnej. Projekt trwał 
pięć lat od 2004 r. do 2009 r., a jego całkowity budżet 
wynosił 2 230 487 EUR. 
 
 

 

Usuwanie zarośli, naprawianie ścian (Brendan Dunford) 

 
 

Główne sukcesy/wyniki programu 
pilotażowego 
 
Pilotażowe działania BLP zaowocowały opracowaniem 
planu działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa w 

Burren, który umożliwił wydłużenie zimowego wypasu 
na tradycyjnych pastwiskach zimowych o 25% 

(mierzone pod względem czasu spędzonego na 
pastwiskach zimowych, tj. dni wypasowych). 
Osiągnięto to dzięki: 
 

 poprawie dostępu do terenów pastwisk 
zimowych w wyniku wycięcia zarośli na 
długości 55 km ścieżek i budowy 5 km 

torowisk; 

 zainstalowaniu pomp i zbiorników wodnych w 
celu zaradzenia poważnym deficytom wody; 

 odbudowaniu 15 000 m wewnętrznych ścian 
kamiennych w celu ułatwienia hodowli 
zwierząt; 

 usunięciu zarośli na powierzchni ponad 100 ha 

siedlisk o znaczeniu priorytetowym. 

 opracowaniu taniego systemu karmienia paszą 
treściwą w celu zaspokojenia wysokich 
wymagań żywieniowych krów mamek w 
okresie zimowym, co oznacza 61-procentowy 

wzrost wykorzystania kiszonek3; 

                                                 
3http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project

s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id
=2661  

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2661
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2661
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=2661
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 w ramach BLP możliwe było stworzenie 
zestawienia dokładnych kosztów 
poszczególnych robót związanych z ochroną 
oraz opracowanie serii przewodników 

opisujących najlepsze praktyki w zakresie 
wypasu, żywienia, usuwania zarośli i chowu 
na potrzeby ochrony. W ramach 

monitorowania stwierdzono, że wszystkie 
środki miały pozytywny wpływ na siedliska o 
znaczeniu priorytetowym, jakość wód, zdrowie 
zwierząt i dochody rolników, co sugeruje, że w 
przyszłości konieczne będzie podejmowanie 
szeregu takich środków w celu ochrony 

siedlisk o znaczeniu priorytetowym. 
 

Rozszerzony program – „Rolnictwo 
ukierunkowane na ochronę w regionie 

Burren” 
 

W 2009 r. rząd irlandzki ogłosił kolejny program – 
„Rolnictwo ukierunkowane na ochronę w regionie 
Burren” (BFCP) – w związku z korzystnymi wynikami 

BLP i silnym wsparciem ze strony lokalnej 
społeczności rolnej. 
 
Jest on finansowany przez departament rolnictwa w 
ramach pierwszego filaru WPR, a jego budżet wynosi 
1 mln EUR rocznie przez cztery lata (2010–2013) i 

obejmuje fundusze, o których mowa w art. 68 ust. 1 
lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 73/2009 i które 
m.in. umożliwiają państwom członkowskim płacenie z 
tytułu określonych rodzajów rolnictwa istotnych dla 
środowiska. 
 
Cele programu obejmują zapewnienie gospodarowania 

użytkami rolnymi o wysokiej wartości przyrodniczej w 

ramach zrównoważonego rolnictwa w regionie Burren 
oraz utrzymanie lub poprawę stanu ochrony siedlisk, 
o których mowa w załączniku I. 
 
Chociaż uczestnikom udziela się porad w zakresie 
zmaksymalizowania korzyści środowiskowych ze 

swoich gruntów (poprzez wizytę na miejscu, 
opracowanie planu dla danego gospodarstwa i 
zapewnienie wytycznych zawierających najlepsze 
praktyki), oczekuje się, że rolnicy wykażą własną 
inicjatywę w celu stworzenia optymalnej uprawy 
obszarów trawiastych bogatych w gatunki. W związku 

z tym to rolnik proponuje działania i priorytety; zespół 
BFCP (finansowany przez Narodową Służbę Ochrony 
Przyrody) doradzi wówczas, jakie działania można 
wspierać w ramach programu. 

 
Podstawę programu stanowią trzy środki, za które 
rolnicy mogą otrzymać rekompensatę. Środki te 

obejmują: 
 
 

1. utworzenie wapiennych obszarów trawiastych 
bogatych w gatunki; 

2. prace związane z podwyższeniem kapitału (w 
tym usunięcie zarośli) na obszarach siedlisk, o 

których mowa w załączniku I. 

3. ochronę wyznaczonego terenu i innych 
obszarów siedlisk, o których mowa w 
załączniku I. 

 
Za kluczowe dla osiągnięcia pożądanych wyników 
uznaje się innowacyjne ustalenia dotyczące 
rekompensat opracowane na potrzeby programu. 

Płatność z tytułu środka 1 zakładającego utworzenie 
obszarów trawiastych bogatych w gatunki opiera się 
na ocenie stanu siedlisk i świadczonych usług 

ekosystemowych. Każdemu polu wymienionemu w 
załączniku I przypisuje się punktację od 0 do 10 
(gdzie 0 oznacza bardzo słaby wynik a 10 wynik 
wzorowy), w oparciu o kryteria obejmujące poziomy 
wypasu, systemy żywienia, zarastanie zaroślami i 
chwastami, stan zasobów wodnych i integralność 

miejsca4. Wynik ten, podzielony przez 10, mnoży się 
przez powierzchnię pola (w ha) i przez maksymalną 
płatność na hektar (120 EUR za pierwsze 40 ha, 60 

EUR/ha za 40–80 ha i 30 EUR/ha za 80–120 ha) w 

celu określenia płatności za to pole5. 

 

 
 

Zakresy płatności ramach środka 1 BFCP. 

 
Płatności na działania z tytułu środka 2 na 

zwiększenie kapitału dokonuje się według stawek 
wynoszących 25–75% kosztów całkowitych, w 
zależności od względnych korzyści środowiskowych, 
podobnie jak w przypadku BLP. 
 
Wszystkie prace proponuje rolnik, a następnie 

przeszkolony doradca sporządza plan i kosztorys 
takich prac. Wymogi dotyczące płatności obejmują 
zaprzestanie karmienia kiszonką we wszystkich 
siedliskach, o których mowa w załączniku I (zarówno 
tych oznaczonych i nieoznaczonych), oraz spełnienie 

zasady wzajemnej zgodności i wymogów w zakresie 
normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska w całym gospodarstwie. Płatności są 

                                                 
4 Środek ten będzie skoncentrowany na wynikach. 

Ponieważ jednak jednolite części wód znajdują się 

głównie pod ziemią, a więc trudniej jest sprawdzić 

ich jakość, wkład rolników w dobrą jakość wód 

ustala się na podstawie odpowiednich środków 

zapobiegających zanieczyszczeniu wody (takich jak 

odgrodzenie cieków wodnych od bydła itd.). 
5 Tak więc, z tytułu pola o powierzchni 5 ha, które 

oceniono na 8, przyznane zostanie (8/10) x 120 
EUR x 5 ha = 480 EUR. 
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dokonywane wyłącznie po pozytywnym przejściu 
kontroli uzyskanych wyników pod względem 
zgodności. 
 

Działania dodatkowe: etykietowanie 
 
W ramach programu BurrenLIFE utworzono Burren 
Beef and Lamb Producers Group Limited (BBLPG) jako 
spółdzielnię produkującą wysokiej jakości mięso z 
wysokiej jakości środowiska w celu zwiększenia 
dochodów rolników. Grupa ta skoncentrowała swoje 
starania na rynku niszowym i zaopatrywaniu 

lokalnych restauracji i rynków rolników. 
 
Pomimo silnej marki i mocnego wsparcia rolników 
konieczne było jednak zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze czasu pracy koordynatora odpowiedzialnego 
za zarządzanie logistyką (np. odbiór zwierząt 

przeznaczonych do uboju, angażowanie nabywców, 
wprowadzanie do obrotu itd.), która nie mogła być 

finansowana ze środków pomocy zewnętrznej. W 
związku z tym utrzymanie grupy stało się nierentowne 
po zakończeniu programu BurrenLIFE a jej działalność 
zostanie wznowiona w przyszłości, tylko wówczas gdy 
możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego z 

zewnątrz np. za pośrednictwem funduszy 
regionalnych lub w ramach szerszych działań 
marketingowych. 
 

 

Wypas odtwarzający (Brendan Dunford) 

 
 

Czynniki sukcesu, ograniczenia, 
szanse i zagrożenia 
 

Główne wyniki programu 
 
Planowano początkowo objęcie BFCP 100 
gospodarstw, ale wnioski wpłynęły od około 350 
rolników spośród łącznej liczby 400–500 
kwalifikujących się rolników. Na koniec grudnia 2011 
r., tj. na koniec drugiego roku, do programu włączono 

143 rolników, co miało wpływ na powierzchnię 13 250 
ha. Obejmuje to 39% powierzchni Black Head/ Poul-
sallagh Complex, 60% powierzchni Moneen Mountain i 
38% SOO East Burren Complex (BFCP, 2012 r.). W 
ramach BFCP wprowadzono szereg lokalnych 
innowacji, w tym pompy solarne do wody, zbiorniki do 
gromadzenia deszczówki, tradycyjną śluzę Burren 

oraz zastosowanie kosiarek nożowych i obcinaczy do 
usuwania zarośli. 
 
System wypasu i żywienia, opracowany w trakcie 

realizacji BLP, znacznie przyczynił się do poprawy 
zrównoważonego charakteru funkcjonowania 
gospodarstw rolnych i stanowił kluczowy element w 

odniesieniu do korzyści z ochrony i z efektywnej 
produkcji rolnej (BurrenLIFE, 2010c). Wydaje się, że 
nowy program zachęt BFCP przyczynił się do 
większego odsetka „wysokich ocen stanu siedlisk” w 
drugim roku realizacji programu (BFCP, 2012). 
 

Specjalne prace w zakresie ochrony (usuwanie zarośli 
itp.) przyniosły dodatkowe pozytywne skutki 
społeczne, polegające na stworzeniu bardzo 
potrzebnych miejsc pracy na danym obszarze i 
zwiększonym transferze wiedzy i utrzymaniu 
posiadanych umiejętności. Ponadto podczas rolnego 
monitorowania zdrowia zwierząt w ramach programu 

BurrenLIFE wykazano, że roczne zapotrzebowanie 
bydła na składniki odżywcze zostało w pełni 
zaspokojone (BurrenLIFE, 2010c). 
 

Główne czynniki sukcesu (i mocne strony) 

programu 
 
Duże zainteresowanie rolników programem BFCP 
świadczy o tym, że postrzegają go jako pozytywny 
rozwój, a nie obciążenie. Prawdopodobnie 

najważniejszym czynnikiem, któremu można 
przypisać ten sukces, była decyzja o prowadzeniu 
wszystkich działań przez samych rolników. Ta cecha 
świadczy o tym, że zespół BFCP uznał rolników za 
czołowych ekspertów na własnej ziemi i chce uniknąć 
wrażenia narzucania im jakichkolwiek środków. 

 

Mimo że maksymalne płatności za hektar są niższe od 
płatności oferowanych w ramach programu ochrony 
środowiska wiejskiego (najwyższa stawka 120 EUR/ha 
w stosunku do 242 EUR/ha w ramach programu 
ochrony środowiska wiejskiego), wydaje się, że 
rolnicy postrzegają takie rozwiązanie jako bardziej 

korzystne. Ponadto częściowe pokrycie kosztów 
poprawy infrastruktury (w ramach środka nr 2) 
zachęca rolników do wyboru tych działań, które 
pokrywają się z ich własnymi priorytetami, w związku 
z czym istnieje większe prawdopodobieństwo, że 
działania zostaną przeprowadzone i utrzymane na 
wysokim poziomie. 

 
BFCP zapewnia większą elastyczność w zakresie 

wypasu na zimowych pastwiskach niż istniejący 
wcześniej program ochrony środowiska wiejskiego 
dzięki pomiarowi wyników zamiast 
zakończenia/pominięcia działań. Uwzględniono w nim 
obawy rolników dotyczące ograniczenia ich zdolności 

do reagowania na wyjątkowe okoliczności, takie jak 
warunki pogodowe i rynkowe oraz choroby. 
Metoda ta zapewnia również optymalne wykorzystanie 
pieniędzy podatników w porównaniu z płatnościami w 
ramach programu ochrony środowiska wiejskiego i 
nagradza tych, którzy w przeszłości dobrze zarządzali 

swoimi gruntami, dając jednocześnie nowym rolnikom 
szansę na poprawę. 
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Co ciekawe, plany gospodarstw opracowane w ramach 
BLP miały dużą objętość (zazwyczaj około 14 stron), 
ale w ramach BFCP skrócono je do dwóch stron A3; 
jedna strona zawierała mapę gospodarstwa, na której 

zaznaczono ważne siedliska, cechy kulturowe i 
proponowane działania, zaś na drugiej stronie 
wypisano działania wraz z przypisanym do nich 

kosztorysem. 
 
Co ważne, zamiast prób przekonywania rolników o 
konieczności sprostania wymogom zewnętrznych 
zainteresowanych stron lub UE w ramach programu, 
udało się przedstawić im korzyści środowiskowe, jakie 

te środki mogą zapewnić im i ich społecznościom, 
które jako pierwsze korzystają z zasobów 
środowiskowych danego obszaru, w tym korzyści 
takie jak wysoka jakość wody i walory krajobrazowe. 
 
W ramach projektu udało się stworzyć silne 
partnerstwa między ważnymi grupami 

zainteresowanych stron i agencjami reprezentującymi 
różne interesy. Ponadto udało się zwiększyć 
świadomość istotnej roli rolników wśród społeczności 
zajmującej się ochroną. Do realizacji projektu 
przyczyniła solidna podstawa naukowa wszystkich 
prac związanych z ochroną oraz silne wsparcie ze 
strony lokalnej społeczności rolnej. 

 

Słabe strony i ograniczenia rozpoznane 
podczas programu pilotażowego 
 
Główną słabością obecnego programu jest 
konieczność bieżącego finansowania ze strony rządu i 
w związku z tym może być niezbędne wprowadzenie 
zmian. Większość obszarów objętych programem 
stanowi własność prywatną, a zatem kontrola nad 

przyszłym zarządzaniem jest ograniczona. Pomimo 

silnego wsparcia ze strony społeczności nie jest 
możliwe uwzględnienie wszystkich interesów ze 
względu na ograniczone fundusze. Aby uzyskać zgodę 
na przeprowadzenie jakichkolwiek działań, które mogą 
mieć wpływ na integralność zabytków kultury, 
konieczne jest przygotowanie dużej ilości 

dokumentów. 
 

Szanse związane z rozszerzonym 
programem 
 
Istnieje duża szansa na rozszerzenie podstawowych 
zasad programu na inne części kraju i większą część 
wspólnoty europejskiej, ponieważ są one powtarzalne 
i bardzo proste. Paradoksalnie pogorszenie 

koniunktury gospodarczej oznaczało ponowny wzrost 

zainteresowania rolnictwem ze względu na 
ograniczone alternatywny gospodarcze i większą 
dostępność wykwalifikowanych pracowników 
lokalnych po konkurencyjnych stawkach. 
Istnieje możliwość kontynuowania innowacji 
prowadzonych przez rolników, w wyniku których 
powstały nowe lokalne przedsiębiorstwa (takie jak 

produkcja i projektowanie śluz oraz pomp do paneli 
słonecznych). 
 

Zagrożenia i wyzwania stojące przed 
programem rozszerzonym 
 

Głównym zagrożeniem dla programu jest niepewność 
w odniesieniu do kontynuacji finansowania, które trwa 
do końca 2013 r. 
 

Ogromnym wyzwaniem jest również rosnące 
obciążenie biurokratyczne związane z uzyskaniem 
pozwolenia na podjęcie prac ochronnych w tak 

złożonym krajobrazie posiadającym bogate 
dziedzictwo, jakim jest region Burren. 
 
Ponadto średni wiek rolnika w regionie stale wzrasta, 
co oznacza powolne zastępowanie przez młodych 
rolników i świadczy o zbliżającej się utracie wiedzy 

oraz tradycyjnych umiejętności i wiedzy fachowej z 
zakresu gospodarowania. 
 
Istnieją również niekorzystne perspektywy dla 
rentowności sektora produkcji zwierzęcej, zwłaszcza 
na obszarach marginalnych, ponieważ rolnicy nie 
mogą realnie zwiększać liczby zwierząt gospodarskich 

bez powiększania gospodarstwa. 
 
 

Wnioski: wartość demonstracyjna 
dla innych obszarów i państw 
 
W ramach BFCP zachęca się do stosowania wysoce 
ukierunkowanego, dobrze zbadanego i odpowiedniego 
pod względem lokalnym zestawu środków, które 
okazały się przynosić korzyści dla środowiska. 
Kluczowym elementem popularności systemu wśród 

rolników jest swoboda rolników w zakresie 
prowadzenia działań, które uznają za najwłaściwsze 
(tj. rolnicy mogą korzystać z prawa wyboru), a także 
system płatności oparty na produkcji, który ich 

zdaniem jest „surowy, ale sprawiedliwy”. 
 
Nowy BFCP stanowi zachętę do podniesienia ogólnej 

jakości gruntów i zmiany sposobu zarządzania 
gospodarstwem dzięki ocenie punktowej i płatności z 
tytułu szeregu kryteriów środowiskowych, a tym 
samym zachęca rolników do znaczącej zmiany ich 
praktyk rolniczych. 
 
Dzięki nowemu systemowi udało się już przekonać 

wielu rolników do rezygnacji z żywienia kiszonką na 
wrażliwych obszarach trawiastych – co było ogromną 
zmianą, której nie udało się osiągnąć w ramach 
poprzednich programów. Już na wczesnych etapach 
BFCP zaczyna ukazywać obiecującą poprawę stanu 
siedlisk. 
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Analiza przykładu 

 

Tarnava Mare. 

Wspieranie 

rolników na  
obszarze Natura 
2000 w 

Transylwanii, w 

Rumunii 
 

 

 

 

 

Wypas owiec i bydła w Viscri, obszar Tarnava Mare (Min 
Wood) 

 

Różnorodność biologiczna i 
rolnictwo w Rumunii 
 
Rumunia charakteryzuje się bardzo dużą 

różnorodnością, pięcioma regionami 
biogeograficznymi i zróżnicowaną topografią, 
począwszy od obszarów nisko położonych wzdłuż 
Niziny Naddunajskiej po szczyty Karpat, które 
przebiegają przez środek kraju. 35% gruntów rolnych 
Rumunii to obszary o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW). Ten zróżnicowany klimat i 

topografia sprzyjają bardzo dużej różnorodności 
biologicznej – np. Karpaty są domem 60% populacji 
niedźwiedzi brunatnych, 40% populacji wilków i 35% 
populacji rysia w Europie. Sprzyja to również 
szerokiemu wachlarzowi systemów uprawy gruntów, 
chowu zwierząt gospodarskich, uprawy owoców i 

innych systemów gospodarowania. 
 

Sposoby użytkowania gruntów różnią się znacznie w 
poszczególnych regionach Rumunii. Uprawy polowe i 
obszary bardziej intensywnego chowu występują na 
południu i na wschodzie kraju, gdzie 85% gruntów 
rolnych to grunty orne, a tylko 9% trwałych użytków 

zielonych i 6% lasów. Hodowla zwierząt 
gospodarskich i trwałe użytki zielone koncentrują się 
na północy i zachodzie Rumunii, gdzie mniej niż 20% 
gruntów rolnych nadaje się pod uprawy , 50% 
stanowią trwałe użytki zielone, a 30% lasy. 
 
Populację Rumunii stanowi głównie ludność wiejska 

według norm UE, przy czym 48% ludności nadal 
zamieszkuje obszary wiejskie. Rolnictwo ma głównie 
charakter produkcji rolnej całkowicie lub częściowo na 
własne potrzeby. W Rumunii istnieje około 3,8 mln 

gospodarstw, z czego 68% ma powierzchnię poniżej 
jednego ha, w związku z czym nie kwalifikują się one 

do otrzymywania bezpośrednich płatności. Spośród 
1,2 mln gospodarstw o powierzchni ponad 1 ha, 90% 
ma powierzchnię poniżej 5 ha. Te małe gospodarstwa 
są nieekonomiczne, a problemem jest wyludnienie wsi 
i starzenie się społeczeństwa. Od czasu przystąpienia 
Rumunii do UE w styczniu 2007 r. znacząco spadła 
liczba zwierząt gospodarskich (zwłaszcza krów 

mlecznych). Spadek ekstensywnej hodowli bydła 
mlecznego wpłynął na zarządzanie krajobrazem i 
różnorodność biologiczną obszarów trawiastych w 
wyniku zaprzestania użytkowania gruntów, 
intensyfikacji i przekształcenia dużych obszarów 
wypasu bydła i łąk kośnych na obszary wypasu owiec. 
 

Najbardziej uderzającym aspektem krajobrazu 
rolniczego Rumunii jest dobry pod względem 
ekologicznym stan półnaturalnych obszarów 
trawiastych, tj. ekstensywnie wypasanych obszarów 
na terenach górzystych oraz mozaikowych 
krajobrazów obszarów położonych na średnich 

wysokościach. W regionach karpackim i podkarpackim 
Rumunii występuje prawdopodobnie największy w 
Europie obszar półnaturalnych, porośniętych obficie 
kwiatami polnymi obszarów trawiastych o 
szczególnym znaczeniu ze względu na ich 
różnorodność biologiczną, a także ze względu na 
dobry stan ekologiczny. 
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Natura 2000, najważniejsze 
siedliska i gatunki oraz kwestie 

związane z rolnictwem 
 
Obszar Tarnava Mare został w 2007 r. uznany za 
teren należący do sieci Natura 2000 i mający 
znaczenie dla Wspólnoty. Obejmuje on powierzchnię 

85 374 ha południowego zakola Karpat i składa się w 
około 35% z obszarów trawiastych (pastwiska – 16 
400 ha, łąki 17 250 ha), w 43% z lasów (41 500 ha) 
oraz w 6,5% z gruntów ornych (6000 ha). Jest to 
krajobraz rolniczy o wysokiej wartości przyrodniczej, 
jeden z największych obszarów kontynentalnych 
(nizinnych) sieci Natura 2000 w Rumunii, a także 

źródło utrzymania dla ponad 20 000 osób 
rozproszonych w 24 małych wioskach, których 
dochody są prawie całkowicie uzależnione od 
rolnictwa prowadzonego na małą skalę. Stanowi on 

źródło bardzo ważnych dóbr publicznych, w tym dużej 
różnorodności biologicznej, czystej wody, 
bezpieczeństwa żywnościowego, łagodzenia zmiany 

klimatu, odporności siedlisk naturalnych i 
hodowlanych, odporności na pożary i powodzie, 
rekreacji oraz walorów kulturowych/estetycznych. 
 
W 80% obszar pokrywa się z OSO, tj. Podisul 
Hartibaciului, a zatem jest objęty dyrektywą 

siedliskową i dyrektywą ptasią. Co najmniej 60% 
obszarów trawiastych stanowią siedliska związane z 
rolnictwem, wymienione w załączniku I: 
Subkontynentalne, peripannońskie zbiorowiska zarośli 
(40A0*); półnaturalne odmiany suchych muraw i 
zarośli na podłożach wapiennych (Festuco-Brometalia) 
z ważnymi stanowiskami storczyków (6210*); 

subpannońskie murawy stepowe (6240*); oraz 

nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) (6510). Występują również znaczące 
obszary zagospodarowanych lasów (rodzaje siedlisk 
9110, 9130, 91E0*, 91V0, 9410, 9420, 9160). 
 

 

Siedlisko na obszarach trawiastych obficie porośniętych 
kwiatami polnymi 6210* (Tibi Hartel) 

 

Ekstensywna półnaturalna roślinność sprzyja 
niezwykłej różnorodności flory i fauny, w tym licznym 
gatunkom wymienionym w załączniku I i II*. Spośród 
600 gatunków kwiatów zidentyfikowanych na tym 
obszarze, wiele należy do populacji roślin, które 
wyginęły w innych częściach Europy. Pięć gatunków 
roślinnych wymieniono w załączniku I lub II*, a 77 

gatunków znajduje się na rumuńskiej czerwonej liście. 

Występuje tu 5 gatunków ssaków i 8 gatunków 
bezkręgowców wymienionych w załączniku I i II* oraz 
47 gatunków ptaków wymienionych w dyrektywie 
ptasiej. 

 
Najważniejsze siedliska i gatunki objęte ochroną na 
tym obszarze Natura 2000 oraz wymagane środki 

zarządzania są następujące: 

 ssaki: Canis lupus, Ursus arctos. Środki: 
utrzymanie mozaikowatości krajobrazu i 
łączności; 

 Motyle: Lycaena dispar, Maculinea teleius, M. 
arion. Środki: utrzymanie wilgotnych i 

suchych obszarów trawiastych, zwłaszcza 
późno koszonych łąk, dzięki kontrolowanemu 
wypasowi (ustalenie minimalnej i 
maksymalnej obsady) oraz późne koszenie, co 
najmniej raz w roku, po dniu 1 sierpnia; 

 Rośliny: Echium russicum, Crambe tataria, 
Angelica palustris, Adenophora lilifolia, Cam-

panula serrata, Iris aphylla ssp. Hungarica. 
Środki: utrzymanie dzięki kontrolowanemu 
wypasowi oraz późnemu koszeniu, co 
najmniej raz w roku, po dniu 1 lipca; 

 Ptaki: Crex crex, Aquila pomarina, Pernis api-
vorus, Bubo bubo, Ciconia ciconia, Lanius 
collurio, Lanius minor. Środki: utrzymanie 

obszarów trawiastych, unikanie zaprzestania 
uprawy, które utrudni zdobywanie pożywienia 
w sezonie lęgowym; unikanie koszenia za 
pomocą maszyn i niepokojenia ptaków w 
sezonie lęgowym; utrzymanie lasów do 
gniazdowania; późne koszenie po dniu 1 

sierpnia w celu ochrony ptaków gniazdujących 
(C. crex). 

 
Nagromadzenie gatunków jest o wiele ważniejsze niż 
poszczególne składowe gatunki roślin. Takie obszary 
trawiaste, obejmujące bogaty w gatunki suchy step i 
wilgotne łąki, zniknęły w całej niemal Europie. 

Siedliska są ważne nie tylko same w sobie, ale 
również dlatego, że ukazują, jak tradycyjne praktyki 
rolnicze mogą przyczynić się do utrzymania 
zagrożonych siedlisk i gatunków. 
 
Tradycyjne metody wypasu i produkcji siana 
doprowadziły do rozwoju tych bogatych gatunkowo 

półnaturalnych obszarów trawiastych i dla ich 
przetrwania kluczowe znacznie ma dalsza tradycyjna 
gospodarka. Takie właśnie gospodarowanie gruntami, 
które trwało prawie niezmiennie przez 800 lat, polega  

1. na wypasie bydła mlecznego latem w stadach 

na wspólnych obszarach i trzymaniu go w 

pomieszczeniach w okresie mroźnych zim. 
Zimowa pasza pochodzi z prywatnych łąk 
kośnych, które często znajdują się na małych 
działkach, co prowadzi do mozaikowego 
koszenia sprzyjającego różnorodności 
biologicznej dzięki stałemu dostarczaniu 
pożywienia (np. nektaru dla owadów), 

zapewnianiu schronienia/stanowisk lęgowych 
(dla kręgowców i bezkręgowców) oraz dzięki 
wystarczającym obszarom, których późne 
koszenie umożliwia wysiew kwiatów. 
Różnorodności gatunkowej sprzyja również 
nadal praktykowane ręczne koszenie w 
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różnych terminach, zwłaszcza na stromych 
zboczach; 

2. owce również są wypasane w stadach, przy 
czym z ich wypasem wiąże się mniejsze 

zapotrzebowanie na siano w zimie; 
3. bydło i owce są wypasane na łąkach kośnych 

po koszeniu, przy czym łąki kośne są ściśle 

oddzielone od pastwisk; 
4. występuje wiele pojedynczych drzew i 

szpalerów drzew na pastwiskach, a także 
szachownice połaci porośniętych lasem; 

5. źródłem dochodu jest sprzedaż mleka 
krowiego i owczego oraz sera, a także 

jagnięciny i cielęciny. 
 
Różnorodność gatunkowa wiąże się z niską żyznością 
gleby, która jest efektem ciągłego koszenia, 
stosowania niewielkich ilości lub niestosowania w 
ogóle nawozu naturalnego i nieużywania sztucznych 
nawozów i pestycydów. Badania naukowe wykazały, 

że na łąkach położonych w pobliżu wiosek, na których 
sporadycznie stosuje się nawóz naturalny, występują 
średnio 29,2 gatunki na danym terenie, natomiast na 
tarasach, stromych nasypach i suchych obszarach 
trawiastych, na których nie stosuje się nawozu 
naturalnego, średnio występują 43 gatunki na danym 
obszarze. 

 
Lokalna gospodarka rolna, prawie całkowicie zależna 
od drobnego rolnictwa, skurczyła się w wyniku 
przejścia Rumunii do gospodarki rynkowej. Po zwrocie 
ziemi 90% mieszkańców wsi posiada gospodarstwa o 
powierzchni poniżej 5 ha i nie więcej niż 5 krów. 

Ludność wiejska charakteryzuje się wysoką średnią 
wieku i średnimi dochodami poniżej granicy ubóstwa. 
 

W tych okolicznościach wszelkie programy ochrony, 
które mają wpływ na gospodarowanie gruntami będą 
postrzegane krytycznie i otrzymają wsparcie lokalne 
tylko wtedy, gdy uwzględnią interesy lokalnej 

ludności. 
 
Bez wsparcia ten typ krajobrazu zniknie, podobnie jak 
miało to miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej. 
Wraz z wyludnianiem się obszarów wiejskich coraz 
powszechniejszym zjawiskiem jest zaprzestanie 
użytkowania gruntów na mniej dostępnych 

pastwiskach i łąkach, a także intensywniejsze 
wykorzystanie na bardziej dostępnych obszarach 
trawiastych. 30% łąk kośnych leży odłogiem i 
stopniowo jest zarastane przez krzewy, zwłaszcza 
grab. 
 

Zastąpienie bydła bardziej opłacalną hodowlą owiec 
ma bardziej destrukcyjny wpływ na kwiaty i zioła oraz 
na jaja motyli. Prowadzi to do nasilenia tendencji do 
przekształcania łąk kośnych w bardziej jednostajne 
pastwiska, co już daje się zauważyć na tym obszarze i 
co prowadzi do widocznej utraty różnorodności 
gatunkowej roślin. 

 
 

Środki wprowadzone w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie 

ochrony 
 

Wspólne służba doradztwa rolniczego dla 

drobnych rolników (administracja, 
organizacje pozarządowe i lokalna 
społeczność) 

 
Od 2003 r. na tym obszarze działa służba doradztwa 
rolniczego łącząca obowiązki w zakresie ochrony 
różnorodności biologicznej, siedlisk i gatunków 

znajdujących się na obszarach Natura 2000 oraz 
wsparcia dochodów z rolnictwa, która prowadzona jest 
przez organizację pozarządową Fundaţia ADEPT 
Transylwania we współpracy z lokalnymi 
społecznościami i rumuńskim ministerstwem rolnictwa 

i rozwoju obszarów wiejskich oraz ministerstwem 
ochrony środowiska i leśnictwa. Jej wizją jest ochrona 

różnorodności biologicznej w skali krajobrazu, która 
nie polega głównie na tworzeniu obszarów 
chronionych (metoda „kija”), ale na współpracy z 
drobnymi rolnikami w celu tworzenia zachęt do 
ochrony utworzonych przez nich półnaturalnych 
krajobrazów (metoda „marchewki”).  

 

 

Sianokosy w Viscri, obszar Tarnava Mare, Transylwania (Min 
Wood) 

 
 

W ramach tego projektu sporządzono mapy i wykazy 
obszarów, opracowano wytyczne dotyczące ochrony, 
współpracowano z ministerstwem rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich przy opracowywaniu środków 
rolnośrodowiskowych oraz ułatwiono rolnikom 

uzyskanie dostępu do programów 
rolnośrodowiskowych i rynków produktów związanych 

z wizerunkiem różnorodności biologicznej. Okazało się 
to skuteczne pod wieloma względami: poprawa stanu 
ochrony obszarów trawiastych, zwiększenie dochodów 
rolników oraz poprawa środków rolnośrodowiskowych. 
Projekt ten wywarł również wpływ na szczeblu 
krajowym i unijnym (w tym na opracowanie WPR na 
lata 2014–2020). 

Projekt realizowany przez służbę doradztwa 
rolniczego w regionie Tarnava Mare przyniósł 
następujące efekty: 
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a. zwiększenie stopnia korzystania z programu 
rolnośrodowiskowego przez rolników w 
wyniku działania służby doradztwa rolniczego 
(6,5-krotnie w porównaniu z obszarami 

kontrolnymi nieobjętymi usługami 
doradczymi); 

b. zwiększenie powierzchni obszarów 

trawiastych, na których prowadzona jest 
gospodarka tradycyjna, w stosunku do 
porzuconych lub przeznaczonych pod 
gospodarkę zintensyfikowaną, dzięki 
programom rolnośrodowiskowym i zachętom 
handlowym (rozwiązanie problemów 

związanych z wprowadzaniem mleka do 
obrotu, rozwijanie rynków rolników, 
rozwijanie turystyki przyrodniczej); 

c. zapobieganie utracie siedlisk i gatunków 
wymienionych w dyrektywie siedliskowej i 
dyrektywie ptasiej oraz wymierna poprawa 
stanu siedlisk, zwłaszcza dzięki wycinaniu 

zarośli i regularnemu koszeniu. 

 
 

Sukcesy i wyzwania występujące 
podczas realizacji projektu 
 

Poprawa dostępu drobnych rolników do 
bezpośrednich płatności w ramach filaru I 

(system jednolitej płatności obszarowej – 
SAPS) 
 
Około 60% gospodarstw znajdujących się na obszarze 
objętym projektem ma powierzchnię mniejszą niż 
minimalna (łącznie 1 ha, na którą składają się działki 

o powierzchni co najmniej 0,3 ha) wymagana do 

otrzymania płatności bezpośrednich. Wydaje się 
jednak, że nie stanowiło to poważnego problemu. O 
kwalifikowalności wniosków decyduje gospodarowanie 
gruntami, a nie własność. Wielu właścicieli 
posiadających gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 
ha nie jest rolnikami czynnymi zawodowo – 
wydzierżawiają grunty swoim aktywniejszym 

sąsiadom, którzy mogą ubiegać się o płatności. W ten 
sposób grunty, których uprawa w przypadku braku 
zachęt zostałaby zaniechana, zostają przywrócone do 
użytkowania. 
 

Płatności rolnośrodowiskowe 

 
W tym obszarze istnieją tylko dwa pakiety 
rolnośrodowiskowe dotyczące obszarów trawiastych: 
obszary trawiaste o wysokiej wartości przyrodniczej 

(214/1) i rolnictwo tradycyjne (214/2). Rumunia 
wyznaczyła obszary kwalifikujące się do płatności 
rolnośrodowiskowych dotyczących obszarów 
trawiastych na podstawie szacunkowej oceny 
rozmieszczenia obszarów trawiastych w Rumunii, 
która z kolei opierała się wyłącznie na udziale 
trwałych użytków zielonych na poziomie gminy (NUTS 

4). Wszystkie gminy na obszarze objętym projektem 
są kwalifikowalne. Zgodnie z wymogami pakietu 
dotyczącego obszarów trawiastych o wysokiej 
wartości przyrodniczej: zabrania się stosowania 
sztucznych nawozów i pestycydów; nawóz organiczny 

dozwolony w ilości 30 kg N/ha; koszenie lub wypas są 
obowiązkowe (koszenie co najmniej raz w roku i 
dopiero po dniu 1 lipca każdego roku; wypas nie może 
przekraczać 1 dużej jednostki przeliczeniowej 

inwentarza na ha), oraz zabrania się orania. Płatność 
wynosi 124 EUR/ha. W ramach pakietu dotyczącego 
rolnictwa tradycyjnego obowiązują takie same 

warunki, przy czym wprowadzono także zakaz 
stosowania maszyn z dodatkową płatnością 
wynoszącą 58 EUR/ha. 
 
Korzyści wynikające z tych środków odnoszone przez 
rolników na danym obszarze: 
 

 łatwy dostęp dla rolników. Zostały one celowo 

opracowane jako proste pakiety, a grunty, w 
odniesieniu do których podpisano zobowiązanie, 
są weryfikowane za pośrednictwem systemu 
IACS, tak więc dokumenty rejestracji gruntów 
nie są wymagane. Na obszarze objętym 

projektem jeden z pakietów dotyczy 1390 
drobnych rolników gospodarujących na 

obszarze 17 641 ha. Stanowi to ponad 
pięciokrotność średniej krajowego wskaźnika 
uczestnictwa i jest efektem działalności służby 
doradztwa rolniczego; 

 

 rygorystyczne kontrole na działkach objętych 
programem w znacznym stopniu umożliwiły 
wyegzekwowanie obowiązku utrzymania 
obszarów trawiastych w dobrym stanie i 
zapobiegania porastaniu przez zarośla 

wynikającego z norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska. Chociaż jest to 
ogólny wymóg norm dobrej kultury rolnej 
zgodnej z ochroną środowiska, egzekwowanie 
przepisów jest znacznie skuteczniejsze na 

działkach rolnośrodowiskowych. Nastąpiła 

wyraźna i wymierna poprawa stanu obszarów 
trawiastych na obszarze objętym projektem, 
przy czym wyraźnie widać, że duże obszary 
(około 20% użytków zielonych) zostały 
oczyszczone z zarośli. 

 

Istnieją także wady projektu: 
 

 na wszystkich kwalifikowalnych obszarach 
Rumunii, niezależnie od wysokości 

bezwzględnej, dzień 1 lipca jest dniem 
pierwszego koszenia. Rolnicy na nizinnych 
obszarach ponoszą większe koszty na skutek 
wytwarzania przez trawy nasion i wcześniejszej 
utraty wartości odżywczych. Czas dojrzewania 

roślin na obszarach trawiastych zmienia się co 
roku: w niektórych latach rolnicy skarżą się, że 

straty są większe niż otrzymana rekompensata. 
W innych latach, takich jak 2011 r., data 1 lipca 
nie była niekorzystna; 

 

 pastwiska i łąki kwalifikują się do pakietu 
tradycyjnego (niezmechanizowanego). Wielu 
hodowców bydła, zwłaszcza pasterzy, otrzymuje 
wyższe płatności w ramach pakietu 
tradycyjnego z tytułu braku dodatkowych prac, 
zaś rolnicy zarządzający łąkami ponoszą 

dodatkowe koszty związane z ręcznym 
koszeniem; 
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 nie ma obowiązku usuwania ściętych zarośli z 
obszarów trawiastych. Na większości 
oczyszczonych obszarów trawiastych pryzmy 
ściętych zarośli pozostawia się na polu. Spalanie 

jest zabronione. Powoduje ono, że proces 
przywrócenia stanu siedliska jest niepełny. 

 

Gospodarowanie mozaikowe dostosowane 
do rolnictwa na małą skalę prowadzi do 
dobrego ogólnego gospodarowania 

związanego z ochroną. 
 
Na obszarze objętym projektem istnieje około 20 000 
ha siedlisk porośniętych zaroślami i obszarów 
trawiastych istotnych pod względem ochrony. 
Wszystkie te obszary muszą być utrzymywane 
poprzez regularny, ale nie nadmierny wypas lub 
koszenie w celu zachowania stanu ochrony zbiorowisk 

roślinnych. Tylko w stosunku do bardziej wilgotnych 
nizinnych łąk kośnych istnieją pewne dodatkowe 
wymagania – bardziej ograniczone wypasanie w porze 
deszczowej oraz unikanie stosowania ciężkich 
maszyn. 
 
Tradycyjny schemat gospodarowania mozaikowego, z 

różnymi terminami koszenia, który powstał ze 
względów społeczno-gospodarczych na obszarze 
objętym projektem (głównie niewielki udział 
własnościowy i brak maszyn) skutkuje stałą 
dostępnością schronisk dla gatunków zwierząt i źródeł 
nasion roślin wykorzystywanych do rozplenienia na 

innych obszarach. 
 

 

Krajobraz polikultury (Tibi Hartel) 

 
Klasycznie ochrona niektórych gatunków 
wymienionych w dyrektywie siedliskowej i dyrektywie 
ptasiej wymaga koszenia w późniejszych terminach. 
Na przykład w innych regionach Rumunii istnieją 

pakiety dostosowane do gatunków, w tym pakiet 
214/3.1, ukierunkowany na Crex crex, który wymaga 
pozostawienia nieskoszonych pasów i rozpoczęcia 
koszenia po dniu 1 sierpnia, oraz pakiet 214/3.2, 
ukierunkowany na Lannius minor, Falco vespertinus, 
który wymaga etapowego koszenia przed dniem 1 
lipca. 

 
Idealnym systemem odpowiadającym zróżnicowanym 

wymaganiom różnych grup flory i fauny wydaje się 
być gospodarowanie mozaikowe, w przypadku którego 
małe działki, często o powierzchni 0,3 ha lub 
mniejszej, kosi się w terminach innych niż sąsiednie 

działki. Naszym zdaniem, jeżeli uda się znaleźć środki 
pozwalające na utrzymanie takiego systemu 
gospodarowania, nie będą konieczne bardziej złożone 

pakiety gospodarowania ukierunkowane na konkretne 
gatunki. 
 

Modele długofalowe dotyczące wspólnego 
wypasu, uwzględniające płatności 

rolnośrodowiskowe 
 
Dodatkowym elementem płatności 
rolnośrodowiskowych jest ich potencjał w zakresie 
wspierania wspólnego wypasu. Wspólny wypas jest 
mocno osadzony w tradycji regionu Tarnava Mare i 
ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania małych 

społeczności zajmujących się na tym obszarze 

rolnictwem na małą skalę. Tradycja ta zanika jednak 
ze względu na presję gospodarczą. Wspólne grunty 
stanowią własność urzędów miejskich, które nie 
kwalifikują się do otrzymania płatności 
rolnośrodowiskowych i nie mają prawa sprzedawać 
wspólnych gruntów. 

 
Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest oddawanie 
przez urzędy miejskie wspólnych gruntów pod 
dzierżawę na okres co najmniej 5 lat, dzięki czemu 
użytkownicy gruntów mogą ubiegać się o płatności 
rolnośrodowiskowe. Zazwyczaj urząd miejski jest 
właścicielem 2000–3000 ha wspólnych gruntów. Z 

tego na ogół 2000 oddaje w dzierżawę pasterzom, a z 
pozostałego 1000 ha korzystają wiejskie 

stowarzyszenia pasterskie, w których skład zwykle 
wchodzi ponad 30 drobnych rolników. Do tej pory 
grunty te nie kwalifikowały się do płatności 
rolnośrodowiskowych, ale w jednej z wiosek na 
obszarze objętym projektem urząd miejski oddał 

stowarzyszeniu pasterskiemu 1000 ha w dzierżawę na 
okres 5 lat.  
 
Stowarzyszenie pasterskie wykorzystuje uzyskany 
dochód (224 000 EUR/rok z łącznych płatności 
bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych) na 

zakup maszyn do usuwania zarośli, poprawę stanu 
szlaków i koryt poidłowych dla bydła itd. Jest to 
doskonały model połączenia wspólnych gruntów z 
zachętami finansowymi. 
 

Doradztwo i budowanie zdolności w sektorze 

mleczarskim 
 
Produkcja mleczarska na małą skalę ma kluczowe 

znaczenie dla przetrwania rumuńskich krajobrazów 
o wysokiej wartości przyrodniczej. Ponad 50% 
zarejestrowanych producentów (tj. z wyłączeniem 
tych, którzy mają mniej niż 1 ha gruntów) posiada 
nie więcej niż 5 krów. Dochód drobnych rolników 
zależy głównie od produktów pozyskiwanych od 

krów mlecznych lub owiec. 
 
Wszyscy drobni producenci dostarczają mleko do 
jednego bądź dwóch punktów skupu mleka w 
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każdej wiosce, z których jest ono odbierane przez 
przetwórców. Te gminne punkty skupu mleka 
mają problemy z jakością: problemy te związane 
są nie tylko ze złym stanem zdrowia krów, 

niehigienicznym dojeniem i przechowywaniem 
mleka, ale także z rozwadnianiem mleka przez 
niektórych rolników w celu uzyskania większych 

płatności. 
 
W 2009 r. w wyniku tanich przywozów i bardziej 
rygorystycznych kontroli jakości mleka, wielu 
producentów mleka straciło rynek zbytu: zagroziło 
to gospodarczemu przetrwaniu tych społeczności, 

a także przetrwaniu okolicznych siedlisk na 
obszarach trawiastych. Z badań wynika, że tylko w 
2009 r. liczba krów uległa zmniejszeniu o 25%. 
Służba doradztwa rolniczego zebrała fundusze na 
poprawę higieny w punktach skupu mleka i 
przeprowadzenie innych działań mających na celu 
poprawę higieny i dyscypliny (w tym warsztatów z 

indywidualnymi rolnikami i wiejskimi 
stowarzyszeniami mleczarskimi). 
 
W ramach projektu przywrócono punkty skupu 
mleka w ośmiu wioskach, co przyniosło dochody 
ponad 200 drobnym rolnikom i spowodowało 
odwrócenie tendencji spadkowej liczby krów. W 

wioskach z nowymi punktami skupu mleka po 
przywróceniu motywacji, jaką jest zysk, rośnie już 
liczba krów i liczba właścicieli dostarczających 
mleko do punktów. Na obszarze tym znajduje się 
obecnie ponad 700 krów, których nie byłoby, 
gdyby nie przeprowadzono interwencji, i w 

związku z tym około 1000 ha obszarów 
trawiastych, które w innej sytuacji zostałyby 
porzucone, jest w ciągłym użytkowaniu. 

 
Projekt ten został w całości sfinansowany przez 
rząd norweski. Takie działania inwestycyjne 
kwalifikują się do wsparcia w ramach różnych 

środków EFRROW pierwszego filara, takich jak 
środek 123 „wartość dodana produktów rolnych i 
leśnych”, ale dla drobnych rolników wymóg 
pokrycia 50% kosztów działań stanowi problem. 
 

Wartość dodana produktów rolnych 

 
Służba doradztwa rolniczego pomaga również 
drobnym rolnikom w produkcji wysokiej jakości 
produktów, w tym w opracowaniu projektu 

jednostek przetwórstwa żywności przeznaczonych 
na potrzeby wsi, spełniających minimalne unijne 

wymogi higieny. 
 
Rolnikom rozdano bezpłatny podręcznik 
szczegółowo opisujący projekt jednostek 
przetwarzania i inne porady marketingowe. Było to 

powiązane z rozwojem lokalnej marki i 
oznakowania oraz rynków rolników. Przynosi to 
spory dodatkowy dochód lokalnym producentom w 
związku z produktami firmowanymi różnorodnością 
biologiczną (obecnie 25 producentów, łącznie 78 
000 EUR/rok ze sprzedaży na rynkach rolników). 

Pomoże to w rozwoju ekonomicznie opłacalnego 
drobnego rolnictwa, które nie jest całkowicie 
uzależnione od płatności rolnośrodowiskowych. 

 
Warto zauważyć, że niespójna wykładnia unijnych 
przepisów dotyczących higieny, zwłaszcza 
przepisów dotyczących pozwolenia na 

wykorzystanie pomieszczeń na cele drobnej 
produkcji i jako punktów sprzedaży (zwłaszcza 
sprzedaży bezpośredniej na terenie gospodarstw), 

zagrażała sprzedaży tych produktów na rynkach 
rolników. 
Służba doradztwa rolniczego ściśle współpracowała 
z państwową agencją ds. higieny żywności w celu 
wyjaśnienia, że w przypadku sprzedaży lokalnej i 
bezpośredniej prowadzonej przez drobnych 

producentów na obszarach marginalnych należy 
stosować elastyczne podejście. Komunikat ten 
opublikowano w 2007 r. w ulotce opracowanej ze 
środków delegatury Unii, aby nie tylko uspokoić 
drobnych producentów, ale, co równie ważne, aby 
lokalni inspektorzy otrzymali wyraźny sygnał od 
instytucji rządowych na szczeblu centralnym, że 

jest to zatwierdzone podejście. 
 
Jak wskazano powyżej, takie działania kwalifikują 
się do wsparcia w ramach środka 123 (choć 
problemem dla drobnych rolników jest wymóg 
pokrycia połowy kosztów działań) oraz środka 142 
„Utworzenie grup producentów” (mimo że progi są 

zbyt wysokie, aby pomóc małym grupom na 
początkowych etapach). 
 
 

Wnioski: wartość demonstracyjna 
dla innych państw i regionów 
 
Kluczowym przesłaniem służby doradztwa 

rolniczego działającej w regionie Tarnava Mare 
jest znaczenie dobrze świadczonych usług 

pomocy na rzecz drobnych rolników w uzyskaniu 
dostępu do programów, których są często 
głównymi odbiorcami, ale które ich onieśmielają 
w trakcie procesu składania wniosków.  
 
Analiza przykładu wskazuje, że: 
 

1. kontynuowanie tradycyjnego gospodarowania 
przez rolników jest najskuteczniejszym 
sposobem zachowania siedlisk i gatunków 
wymienionych w dyrektywie siedliskowej w 
skali krajobrazu. Główny wymóg polega na 
wprowadzeniu prostych programów zachęt, 
które, podobnie jak w przeszłości, cieszą się 

dużą popularnością i zachęcają rolników do 
pozostania na roli i dalszego zajmowania się 
rolnictwem; 

2. mimo że program rolnośrodowiskowy 
dotyczący obszarów trawiastych został 
uproszczony w Rumunii, a jego 

wykorzystanie jest na ogół dobre, drobni 
rolnicy nie mają dostępu do środków 
inwestycyjnych EFRROW ze względu na 
skomplikowany proces składania wniosków, 
wymóg współfinansowania i problemy z 
przepływami środków pieniężnych z powodu 
zwrotu kosztów; 
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3. drobni rolnicy na ogół nie podejmą inicjatywy 
na rzecz rozwiązania praktycznych 
problemów w celu spełnienia wymogów 
jakościowych i innych wymogów handlowych, 

ale skorzystają z usług służb doradczych, 
jeżeli są one dostępne. 

4. płatności rolnośrodowiskowe związane z 

innymi zmianami gospodarczymi, takimi jak 
wartość dodana produktów i zróżnicowanie, 
umożliwiają długofalowe rozwiązania 
problemu zrównoważonego rozwoju małych 
społeczności i ochrony ważnych siedlisk i 
gatunków, w skali krajobrazu, na 

chronionych obszarach rolnych. 
 

Skuteczne usługi konsultacyjno-doradcze 
oferowane drobnym rolnikom we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 
Z niniejszej analizy przykładu wynika, że usługi 

konsultacyjno-doradcze przyniosą znacznie lepsze 
rezultaty w terenie, jeżeli chodzi o korzystanie z nich 
przez rolników. Z badania wynika również, że 
połączenie szeregu środków wsparcia w ramach NRDP 
w innowacyjny sposób może stanowić bardzo 
skuteczne wsparcie dla małych społeczności rolnych. 

 
Wyzwanie polega na rozszerzeniu takiej działalności z 
lokalnej i nieregularnej na szerszą i ogólnokrajową: w 
tym celu potrzebne są wysoko wykwalifikowane i 
zmotywowane służby doradcze. 
 
Analiza przykładu wskazuje również, że organizacje 

pozarządowe mogą odegrać istotną rolę, pomagając 

agencjom rządowym w realizacji polityki w bardzo 
opłacalny sposób oraz dostarczając informacji 
zwrotnych od rolników, dotyczących ewentualnej 
modyfikacji środków NRDP. Te działania lokalne nie 
kwalifikują się jednak obecnie do wsparcia w ramach 
środka 143 NRDP (Świadczenie usług z zakresu 

doradztwa rolniczego i usług upowszechniania wiedzy 
rolniczej). 
 
Częściowo dzięki służbom doradztwa rolniczego 
uznano potencjalną rolę organizacji pozarządowych w 
takich lokalnych działaniach, a przyszłe wsparcie 

finansowe zostało uwzględnione we wnioskach 
ustawodawczych w sprawie WPR po 2014 r. jako 
środek współpracy. Taki środek mógłby wywrzeć 
istotny wpływ dzięki wspieraniu powielania takich 
projektów na szerszą skalę w Europie. 
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Analiza przykładu 

 

Ochrona dzięki 
wykorzystaniu 

rolniczemu: 
promowanie 

niskokosztowego 
rolnictwa w 

Luksemburgu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Kontekst 
 

Grunty rolne stanowią około połowy terytorium 

Luksemburga (55%). Większe znaczenie przywiązuje 
się do produkcji wołowiny i mleka, a nie na uprawę 
zbóż. Ze względu na wysokie koszty utrzymania 
rolnicy w Luksemburgu ponoszą z reguły duże koszty 
pośrednie i koszty inwestycyjne, co ma wpływ na ich 
konkurencyjność i perspektywy długofalowe. 

 
Zdając sobie sprawę z obaw związanych z rosnącymi 
kosztami rolnictwa, ministerstwo środowiska 
uruchomiło program, którego celem jest wspieranie 
niskokosztowych praktyk wypasu na obszarach 
chronionych, w tym na obszarach Natura 2000. 
Luksemburg posiada około 13 600 ha użytków rolnych 

i upraw winorośli w ramach Natura 2000 Podobnie jak 
gdzie indziej znaczna część tych gruntów jest 
uzależniona od regularnych działań związanych z 
gospodarowaniem gruntami, takich jak wypas o 

niskiej intensywności, w celu utrzymania lub 
przywrócenia dobrego stanu ochrony. 

 
Celem programu zwanego „Naturschutz durch 
Nutzung” (ochrona poprzez wykorzystanie) jest 
promowanie takiej działalności w opłacalny sposób, z 
korzyścią zarówno dla rolników, jak i ochrony 
przyrody. Prowadzony przez ministerstwo środowiska 
(które jest odpowiedzialne za techniczne i promocyjne 

aspekty programu) w ścisłej współpracy z 
ministerstwem rolnictwa (odpowiedzialnym za 
płatności i inspekcje) ma na celu zachęcanie rolników 
na określonych obszarach chronionych do przejścia na 
wypas o niskiej intensywności z wykorzystaniem 
wytrzymałych ras, takich jak Galloway, Angus, 
Limousines i Highland. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lokalny rolnik objęty programem Naturschutz durch Nutzung, doglądający swojego stada bydła wytrzymałej rasy. Zdjęcie: 
Administration de la nature et des forêts, Luksemburg 

 

Rozpoczynają od analizy 
ekonomicznej gospodarstwa 
rolnego 
 
Rolnikom zainteresowanym przystąpieniem do 
programu proponuje się najpierw szczegółową 
analizę ekonomiczną swojego gospodarstwa. Jest 
ona sporządzana przez wykwalifikowanego 

agronoma zatrudnionego przez ministerstwo 
środowiska. Usługa jest bezpłatna i rolnik nie ma 
obowiązku przystąpienia do programu na tym 
etapie. W ramach analizy ekonomicznej badaniu 
zostają poddane istniejące koszty rolnika, obroty 
oraz zyski i straty, a następnie dokonywana jest 
analiza zmian tych danych, gdyby rolnik przeszedł 

na wypas o niskiej intensywności z wykorzystaniem 
wytrzymałych ras bydła. W rezultacie rolnik może od 
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razu zobaczyć gospodarcze konsekwencje 
możliwości związanych z programem. 
 
Jedną z głównych zalet przejścia na wypas o niskiej 

intensywności jest znaczne obniżenie zarówno 
kosztów inwestycyjnych, jak i bieżących kosztów 
prowadzenia gospodarstwa. Ponieważ wytrzymałe 

rasy są dobrze przystosowane do środowiska 
naturalnego, mogą przebywać na otartym terenie 
przez cały rok. Nie wymagają również wielu 
zabiegów gospodarskich, ani częstego dokarmiania. 
 

 

Stado wytrzymałego bydła przebywa na zewnątrz przez 
cały rok, co pozwala obniżyć koszty. Zdjęcie: 
Administration de la nature et des forêts, Luksemburg 

 
W efekcie rolnik nie musi inwestować w obory w celu 

przezimowania zwierząt, ani nie musi kupować 
specjalistycznego sprzętu (np. do orki lub 
sianokosów). Ponadto jego koszty pośrednie pod 
względem kosztów pracy (zatrudnienie pracowników 
do obsługi zwierząt) i materiałów eksploatacyjnych 
(uzupełniająca pasza, pestycydy, nawozy itp.) także 

ulegają znacznemu obniżeniu. Średni koszt budowy 

obory w Luksemburgu to około 2 mln EUR i rolnicy 
mogą potrzebować wielu lat, być może dziesięcioleci, 
nawet z pomocą dotacji, aby odpracować te 
początkowe inwestycje, zanim zaczną one przynosić 
zyski. Niektórzy rolnicy mogą niechętnie 
podejmować takie długofalowe zobowiązania z 
różnych powodów, ale często nie widzą alternatywy. 

Zamiast tego stają się coraz bardziej uzależnieni od 
dotacji państwowych zapewniających ciągłą 
rentowność ich działalności. 

Przykładowy sposób oceny oszczędności kosztów  

 
Analiza ekonomiczna dotyczy gospodarstwa mlecznego o 
powierzchni 230 ha. Rolnik rozważa przejście na rolnictwo 
o niskiej intensywności z wykorzystaniem wytrzymałych 
ras na powierzchni 80 ha (pozostałe 150 ha będzie nadal 
wykorzystywane na potrzeby bydła mlecznego). Ile 
wyniosą rocznie oszczędności roczne w zakresie kosztów: 
 
Koszty pracy: oszczędności w wysokości 2100 godzin 

kosztów wynagrodzenia odpowiadających 
+/ 1 osobie 

Pasza itd.:  oszczędności w wysokości -/+30 000 EUR 
Instalacje:  duże inwestycje nie są wymagane (tylko 

ogrodzenie i niewielkie schronienia in 
situ) 

Koszty bieżące: brak kosztów związanych z osuszaniem, 
orką, nawożeniem, sianokosami itd.) 

 
Łączne oszczędności sięgną 200 000 EUR rocznie 
 

 

Natomiast rolnik, który przechodzi na rolnictwo 
ekstensywne, jest w stanie znacznie obniżyć swoje 
koszty. Oczywiście jego dochody również ulegną 
znacznemu zmniejszeniu, ponieważ średnia gęstość 

obsady nie może być większa niż około 0,5–0,8 
DJP/ha. Nie oznacza to jednak, że gospodarstwo 
staje się mniej rentowne. Wręcz przeciwnie, wielu 

rolników uważa, że istnieje możliwość zwiększenia 
marży zysku, ponieważ wołowina pochodząca z 
odpornego bydła może być sprzedawana po cenie 
sześciokrotnie przewyższającej cenę zwykłej 
wołowiny. Analizę ekonomiczną przeprowadza się 
celu zbadania, czy taka sytuacja ma miejsce w 
przypadku badanego gospodarstwa i w jaki sposób 

można osiągnąć takie zwiększenie marży zysku. 
 
 
 

Przejście na wypas o niskiej 
intensywności z wykorzystaniem 

wytrzymałych ras 
 
Jeżeli rolnik zgadza się przejść na rolnictwo o niskiej 
intensywności, zawarta zostaje pięcioletnia umowa 
między rolnikiem i ministerstwem, która określa 
warunki prowadzenia wypasu. Opiera się to na 
analizie szczególnych potrzeb w zakresie ochrony 

gruntów (np. obsada, niestosowanie nawozów ani 
pestycydów, rezygnacja z orki i sianokosów, o ile nie 
wskazano inaczej, wapnowanie). 
 
W zamian rolnik otrzymuje roczną dotację z tytułu 
„różnorodności biologicznej” od ministerstwa 
środowiska (poza zwykłą jednolitą płatnością 

obszarową), która ma zrekompensować dochody 

utracone w wyniku przejścia na wypas o niskiej 
intensywności (np. wolniejszy wzrost zwierząt i 
niższa wydajność). Może również pokrywać wszelkie 
dodatkowe działania związane z gospodarką 
ukierunkowaną na ochronę, o których prowadzenie 
rolnik może zostać poproszony. Ponadto rolnik 

otrzymuje wsparcie z ministerstwa środowiska w 
zakresie promowania i wprowadzania do obrotu 
swoich produktów (patrz niżej). 
 
Od momentu uruchomienia w 2003 r. program staje 
się coraz bardziej popularny wśród rolników (zob. 

korzyści związane z niskokosztowym rolnictwem). 
Na początku 2012 r. obowiązywały 42 umowy 
obejmujące około 50 rolników. Wielkość projektów 
waha się od 200 ha do 10 ha, ale średnia wielkość 

wynosi około 30–60 ha. Ministerstwo stara się 
skoncentrować przede wszystkim na rolnikach, 
którzy są zainteresowani znacznym 

przekształceniem swojego gospodarstwa, a nie na 
tych, którzy chcą jedynie dostosować swój wypas na 
małym obszarze (np. 2 ha na 200 ha gospodarstwa). 
 
Całkowity obszar objęty 42 projektami wynosi 1594 
ha, co stanowi około 15% całkowitego potencjalnego 
obszaru Natura 2000, który może być w ten sposób 

zarządzany. Obecnie rolnicy są wystarczająco 
zainteresowani rozszerzeniem programu na znacznie 
większy obszar, ale obecny budżet i zasoby ludzkie, 
jakimi dysponuje ministerstwo środowiska, są zbyt 
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ograniczone, aby to umożliwić. Całkowity roczny 
budżet umów wynosi obecnie około 1,5 mln EUR. 
 

 

Dotychczas podpisano 42 umowy w ramach programu 
krajowego. Zdjęcie: Administration de la nature et des fo-
rêts, Luksemburg 

 

Ministerstwo ma nadzieję, że w przyszłości będzie w 
stanie rozszerzyć program tak, aby objął 5000 ha, 

być może dzięki włączeniu programu do kolejnego 
programu rozwoju obszarów wiejskich w 
Luksemburgu (2014–2020). 
 
Nie zrobiono tego w ramach istniejącego programu 
rozwoju obszarów wiejskich (2007–2013), ponieważ 
oba ministerstwa uznały, że zasady płatności były za 

mało elastyczne i w konsekwencji wiązałyby się ze 
zbyt dużym obciążeniem administracyjnym, zarówno 
dla służb rządowych, jak i samych rolników. Jednak 
po wypróbowaniu i przetestowaniu programu w 
terenie, jego włączenie do kolejnego programu 
rozwoju obszarów wiejskich wydaje się bardziej 
prawdopodobne. Ścisła współpraca między dwoma 

ministerstwami w zakresie dotychczasowego 
prowadzenia programu krajowego także powinna 
ułatwić przejście. 
 
 
 

 

Wprowadzanie do obrotu mięsa 
wytrzymałych ras 
 
Zmniejszenie kosztów inwestycji i kosztów bieżących 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa jest 
jednym z ważnych elementów równania, ale musi 
również istnieć ekonomiczny rynek zbytu mięsa. Z 
badań wynika, że w Luksemburgu wśród części 

populacji rośnie zainteresowanie mięsem 
wytrzymałych ras (wynika to z różnych powodów – 
zob. ramka). W rezultacie takie mięso może być 

sprzedawane po wyższej cenie (obecnie po cenie 
prawie dwukrotnie wyższej od ceny konwencjonalnej 
wołowiny). 
 

Zainteresowanie mięsem wytrzymałych ras wynika 

z wielu różnych przyczyn:  

 Przyczyny zdrowotne: mięso jest jędrne, ma 
niewielką ilość wody i niską zawartość tłuszczu, co 
jest korzystne dla serca. Jest zdrowe również 
dlatego, że zwierzęta karmione są tylko naturalną 

roślinnością, która nie zawiera pozostałości 
nawozów, pestycydów itd; 

 przyczyny smakowe: smak mięsa jest 
uznawany za wyrazisty, ponieważ zwierzęta mają 

zróżnicowaną dietę (która obejmuje szeroki wybór 
traw, ziół, pędów i pąków z zarośli) i mogą 
dojrzewać powoli do wieku 3 lat (a nie do 1,5 roku 

jak w przypadku konwencjonalnego bydła 
opasowego). Mięso przechowuje się przez dłuższy 
okres, co poprawia jego smak; 

 przyczyny związane z dobrostanem zwierząt: 
zwierzęta mogą swobodnie wędrować przez cały 
rok, a ich ubój odbywa się w mniej stresującym 
środowisku; 

 przyczyny związane z ochroną przyrody: 
spożywanie mięsa zwierząt hodowanych na 
obszarach chronionych pomaga chronić te obszary 
w celu zachowania różnorodności biologicznej. 

 

Aby wykorzystać to potencjalne zainteresowanie, 
ministerstwo środowiska nie poprzestaje na 
podpisaniu umów z rolnikami dotyczących 
gospodarowania gruntami, ale również, co istotne, 
pomaga im we wprowadzaniu mięsa na rynek i jego 

sprzedaży w różnych punktach. 
 
Początkowo skoncentrowano się na sprzedaży mięsa 
bezpośrednio do lokalnych restauracji znajdujących 
się w pobliżu gospodarstw. Restauracje, które 
zgodziły się wprowadzić wołowinę do swojego menu, 

otrzymują również dodatkowe wsparcie ze strony 
ministerstwa środowiska, w postaci bezpłatnych 
ulotek reklamowych, ulotek i regularnych publikacji i 
komunikatów prasowych w luksemburskiej prasie. 
Ministerstwo może również pomóc w rozwoju i 

poprawie lokalnych szlaków przyrodniczych w celu 
promowania lokalnej turystyki. W tym przypadku 

nazwy uczestniczących restauracji zostałyby również 
uwzględnione w materiałach reklamowych i na 
znakach wyznaczających szlaki. 
 
Ponadto ministerstwo pomaga koordynować łańcuch 
dostaw między rolnikiem a restauracjami pod 
względem transportu, uboju i rozbioru tuszy. W ten 

sposób może zapewnić rolnikom stałe zamówienia 
na ich zwierzęta po właściwej cenie, a restauracje 
mają stałe dostawy mięsa, kiedy go potrzebują. 
 
Do tej pory w programie wzięło udział 20 restauracji. 
Ich opinie są bardzo pozytywne, wiele z nich donosi, 

że miejsca są rezerwowane z wyprzedzeniem kilku 

tygodni, gdy ogłaszają, że będą serwować menu z 
mięsa wytrzymałych ras w określonym dniu lub 
tygodniu. 
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W związku z tym, że masa krytyczna wytrzymałego 
bydła gotowego do sprzedaży zaczyna rosnąć (w 
2014 r. będzie około 300 sztuk bydła gotowego do 
uboju), ministerstwo rozpocznie jednak 

poszukiwanie alternatywnych/dodatkowych rynków 
zbytu wołowiny. Wynegocjowało ono już umowy z 
szeregiem rzeźników, którzy sprzedają mięso 
bezpośrednio klientom – albo w postaci 
„szlachetnych” kawałków mięsa, takich jak antrykot 
lub polędwica, albo w postaci produktów 
pochodnych, takich jak kiełbasy i teryny. 

Przygotowuje również etykietę „świadectwo 
pochodzenia” oraz przeprowadza intensywną 

kampanię reklamowa promującą fakt, że mięso 
pochodzi z obszarów ochrony przyrody w 
Luksemburgu. 
 

Ponadto ministerstwo rozpoczęło niedawno 
negocjacje z największą siecią supermarketów w 
Luksemburgu, Cactus. Supermarket wykazał duże 
zainteresowanie nabyciem wyłącznych praw do 
sprzedaży mięsa w swoich sklepach.  
 Co interesujące, wysoka cena mięsa nie stanowi dla 
nich poważnego problemu. Chociaż ważne jest 

utrzymanie kosztów na niskim poziomie, uznanie 
supermarketu budzi fakt, że mięso jest pozyskiwane 
lokalnie w Luksemburgu i cieszy się już dobrą 
reputacją jako produkt zdrowy, zrównoważony i 
wysokiej jakości. Jest to zgodne z etosem 

przedsiębiorstwa. Z badań przeprowadzonych przez 
przedsiębiorstwo wynika, że klienci są bardzo 

zainteresowani zakupem lokalnie pozyskiwanej 
żywności, której pochodzenie można łatwo 
prześledzić, oraz są gotowi zapłacić więcej za taką 
żywność. 
 
 

Zidentyfikowane mocne i słabe 
strony 
 

Czynniki decydujące o powodzeniu 
 

W ramach tego programu zidentyfikowano kilka 
czynników decydujących o powodzeniu: 
 
 założeniem programu ministerstwa środowiska 

dotyczącego wypasu o niskiej intensywności z 
wykorzystaniem wytrzymałych ras bydła jest nie 
tylko osiągnięcie celów w zakresie ochrony, ale 

także zapewnienie, aby takie praktyki rolne 
przyniosły rolnikom opłacalne źródło dochodu. 
To podwójne podejście ma nadrzędne znaczenie 
dla osiągnięcia długofalowego sukcesu 
programu, co potwierdza fakt, że 80% 
gospodarstw rolnych uczestniczących w 
programie jest ekonomicznie opłacalnych i 

rentownych. Gospodarstwa nie są ani 
uzależnione od dotacji ani obciążone wysokimi 
nakładami inwestycyjnymi; 
 

 przeprowadzenie przez wykwalifikowanego 
agronoma bezpłatnej i niezobowiązującej analizy 

ekonomicznej miało kluczowe znaczenie dla 

dużego zainteresowania programem. Analiza ta 
nie tylko wzbudza zainteresowanie rolników, ale 
także ukazuje, że ministerstwo środowiska 
bardzo chce znaleźć zrównoważone 
zintegrowane rozwiązania w zakresie 
długofalowego gospodarowania obszarami 

chronionymi państwa, zamiast wyłącznie 
stosować dotacje państwowe i korzystać z 
budżetów na finansowanie gospodarowania tymi 
obszarami. 

 
Dzięki analizie ekonomicznej rolnik zyskuje 
również jasny obraz potencjalnych skutków 

ekonomicznych swojej decyzji o przejściu na 
wypas o niskiej intensywności z wykorzystaniem 
wytrzymałych ras bydła oraz możliwość 

omówienia różnych dostępnych opcji z 
doświadczonym agronomem. Sprowadza się to 
do „mówienia tym samym językiem” i poznania 

opinii rolników podczas opracowywania 
programów ochrony, które zależą od ich 
aktywnego udziału; 
 

 do rolników trafił argument przedstawiony przez 
ministerstwo środowiska, że chów wytrzymałych 
ras bydła na obszarach chronionych jest 

znacznie mniej kosztowny niż chów innego 
rodzaju zwierząt. Jest to być może szczególnie 
ważne w państwach takich jak Luksemburg, w 
których wskaźnik kosztów utrzymania jest 
wysoki, a płace i koszty budynków mogą 
stanowić wyjątkowo duże obciążenie dla 

efektywności ekonomicznej gospodarstw. 

Niskokosztowe rolnictwo jest atrakcyjne właśnie 
dlatego, że wymaga mniejszego kapitału na 
rozpoczęcie działalności i wiąże się z niższymi 
kosztami bieżącymi. Oznacza to jednak również 
mniejszą wydajność pod względem bydła (około 
0,5–0,8 DJP/ha), a co za tym idzie, także niższe 

obroty. W ramach programu kładzie się jednak 
nacisk na poprawę rentowności, a nie na 
zwiększanie obrotów; 

 
 często trudno jest znaleźć rynek zbytu dla 

małych ilości wyspecjalizowanych produktów, 
takich jak mięso wytrzymałych ras bydła. 

Wydaje się jednak, że w ramach programu 
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realizowanego w Luksemburgu udawało się jak 
dotąd sprostać temu wyzwaniu. Dzieje się tak 
prawdopodobnie z dwóch powodów: po 
pierwsze, w Luksemburgu wyraźnie istnieje 

rynek tego rodzaju mięsa, dzięki czemu rolnicy 
mogą sprzedawać swoje produkty po wyższych 
cenach. Po drugie, ministerstwo środowiska 

aktywnie uczestniczyło w tworzeniu możliwości 
sprzedaży mięsa za pośrednictwem restauracji i 
rzeźników oraz ogółu społeczeństwa. Rolnicy 
mieliby trudności przejmując na siebie tę rolę. 
Silne wsparcie ministerstwa i jego dostępne 
zasoby ludzkie zapewniające pomoc w sprzedaży 
mięsa, zaopatrywaniu punktów sprzedaży i 

ogólnie w rozreklamowaniu jego sprzedaży, 
mają zatem kluczowe znaczenie dla powodzenia 
programu i rentowności gospodarstw, które w 
nim uczestniczą; 

 
 inny ważny czynnik decydujący o powodzeniu 

programu jest powiązany zarówno z 

elastycznością, jak i faktem, że zaangażowano 
wystarczające zasoby ludzkie, aby program mógł 
funkcjonować. Ministerstwo środowiska było w 
stanie w każdej chwili samodzielnie zdecydować 
o tym, którzy rolnicy mają zostać objęci 
programem na obszarach chronionych oraz jakie 

szczególne warunki gospodarowania należy 
zawrzeć w umowie (np. dotyczące gęstości 
obsady itd.). Dzięki temu umowy były właściwie 
ukierunkowane na cele ochrony dotyczące 
każdego terenu oraz były zgodne z interesami 
rolników. Ministerstwo nie ograniczyło się tylko 
do podpisania umów z rolnikami – przeznaczyło 

również wystarczające środki na program, aby 
pomóc im w znalezieniu odpowiedniego rynku 
zbytu dla ich produktów. 

 

Słabe strony 
 
 Mimo że program cieszy się popularnością, 

dotychczas objął tylko 1600 ha obszarów 
chronionych, co stanowi jedynie niewielką część 
całkowitego potencjalnego obszaru, który 
mógłby skorzystać na wypasie o niskiej 

intensywności. Aby wywrzeć większy 
długofalowy wpływ, konieczne będzie 
zwiększenie jego zakresu i rozszerzenie go na 
znacznie większy obszar. Wydaje się, że w tej 
chwili rolnicy są zainteresowani programem, 
dlatego ważne jest, aby nie tracić 
dotychczasowego rozmachu i dobrej woli. 

 

 Program jest bardzo pracochłonny, wymaga 
znacznych zasobów ludzkich do zrealizowania 
wszystkich aspektów, począwszy od utrzymania 
bliskich kontaktów z rolnikami, po PR i 
koordynowanie rynków zbytu. Może to stanowić 
dodatkowe obciążenie dla już i tak zapracowanej 

służby w ministerstwie środowiska, ale jest tak 
właśnie dlatego, że przeznaczono wystarczające 
zasoby ludzkie na realizację programu, który 
okazał się skuteczny. 

 

 Pomimo dobrej współpracy z ministerstwem 

rolnictwa w zakresie tego programu nadal 

istnieje ogólna niechęć sektora rolnego do 

włączenia pojęcia niskokosztowego rolnictwa na 

obszarach chronionych jako nieodłącznego 

elementu ogólnej polityki rolnej, ponieważ 

mogłoby to ograniczyć ogólne zdolności 

produkcyjne państwa i inwestycje w rolnictwo – 

a tym samym znacznie ograniczyć znaczenie 

gospodarcze –na niższym szczeblu łańcucha 

dostaw. Ministerstwo Środowiska zwraca jednak 

uwagę, że ten rodzaj rolnictwa proponowanoby 

jedynie na 10–15% całkowitego obszaru rolnego 

w Luksemburgu, a poza realizacją celów w 

zakresie ochrony przyrody zapewni ono również 

wiele innych dóbr społecznych o wartości 

gospodarczej – takich jak ograniczenie 

zanieczyszczenia słodkich wód, zwiększenie 

możliwości w zakresie rekreacji i turystyki itd. 

 

Inne skutki uboczne związane z 
siecią Natura 2000 
 
Jak stwierdzono powyżej promowanie wypasu o 
niskiej intensywności na obszarach chronionych z 
wykorzystaniem wytrzymałych ras bydła pozytywnie 

wpływa na lokalną turystykę i rekreację na 
obszarach rozciągających się wokół gospodarstwa. 
Wytrzymałe rasy bydła cieszą się popularnością 
wśród odwiedzających turystów, co dodatkowo 
zwiększa atrakcyjność rezerwatów przyrody i danych 
regionów. 
 

Ich wysokiej jakości mięso także zyskuje coraz 
większą popularność, zwłaszcza gdy jest serwowane 
w lokalnych restauracjach – tym samym 
wzbogacając ogólne doświadczenia odwiedzających. 

 

Ponadto fakt, że w ramach programu promuje się 

działalność gospodarczą taką jak rolnictwo na 

obszarach chronionych pomaga wyeliminować dość 

stare przekonanie, że przyroda jest „dla zwierząt i 

ludzi”, a koszty jej ochrony powinny być pokrywane 

wyłącznie ze środków publicznych. Bardziej 

zintegrowane podejście przyjęte w ramach programu 

jest w znacznie większym stopniu zgodne z obecną 

europejską strategią ochrony różnorodności 

biologicznej, która uznaje wartość ekologiczną 

przyrody i rolę, jaką w jej ochronie odgrywają 

wszystkie elementy społeczeństwa. 

 

 

Wnioski wyciągnięte z 
doświadczenia i przyszłe 
wyzwania 
 
Program wykazał, że rolnictwo na obszarach 
chronionych, takich jak obszary Natura 2000, może 
być nie tylko korzystne dla przyrody, ale również 
opłacalne dla rolnika, o ile jest prawidłowo 
prowadzone. Główną zaletą rodzaju rolnictwa 
proponowanego w ramach programu – 

obejmującego wypas o niskiej intensywności z 
wykorzystaniem wytrzymałych ras – jest to, że 
może być prowadzone przy minimalnych 
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początkowych inwestycjach i znacznie niższych 
codziennych kosztach bieżących. Rozwiązanie 
polegające na niskokosztowym rolnictwie może 
funkcjonować prawidłowo (tj. bez dużego 

uzależnienia od dotacji) tylko wtedy, gdy istnieją 
wystarczające dochody równoważące te niskie 
koszty i zapewniające zysk rolnikowi. 

 
W Luksemburgu jest to możliwe, ponieważ wyraźnie 
widać zainteresowanie zakupem mięsa 
wytrzymałych ras oraz gotowość do płacenia 
wyższych cen za tego rodzaju mięso. Na razie 
jednak zainteresowanie budzi głównie kwestia 
„najlepszych gatunkowo części mięsa”, takich jak 

steki. Aby przedsięwzięcie stało się naprawdę 
rentowne, rynek musi być zróżnicowany, aby 
wszystkie części zwierzęcia znajdowały nabywców, 
bądź dzięki przygotowaniu w oparciu o tradycyjne 
przepisy w formie rosołów wołowych, gulaszu lub 
pieczeni, bądź dzięki wytwarzaniu produktów 

pochodnych, takich jak salami, kiełbasy lub teryny. 

 
Ważne będzie również znalezienie dodatkowych 
rynków zbytu mięsa teraz, gdy coraz więcej sztuk 
bydła osiąga dojrzałość w ramach programu. Jeżeli 
rynek nie rozszerzy się, aby nadążać za produkcją, 
mogłoby to spowodować znaczny spadek 

zainteresowania programem.  
 
Innym wyzwaniem w perspektywie długofalowej jest 
znalezienie sposobów rozwoju programu i tego 
rodzaju praktyk rolnych na większym obszarze, aby 
zapewnić odpowiednie zarządzanie na większej 
liczbie obszarów w obrębie obszarów chronionych. 

Może to wymagać włączenia tego programu do 
kolejnego programu rozwoju obszarów wiejskich, ale 
ważne będzie zapewnienie, aby nie znikły te 

elementy programu, które zadecydowały o jego 
dotychczasowym powodzeniu, a warunki płatności 
nie były tak trudne i restrykcyjne, żeby poważnie 

zniechęcić rolników do przystąpienia do programu. 
 
 

Odniesienia i źródła dalszych in-
formacji 
 
Zone Naturelle Dumontshaff, Administration de la 
Nature et des Forêts, Service de la Conservation de 
la Nature, L-2918 Luksemburg, 2011 r., s. 116 
 
Amenagement écologique de la Vallee de la Syre 
entre Munsbach et Mensdorf, Administration de la 

Nature et des Forêts, Service de la Conservation de 
la Nature, L-2918 Luksemburg, 2008 r., s. 56 
 
Plan National Protection de la Nature (PNPN 2007–
2011) Ministère de l’Environnement, L-2918 
Luksemburg, Maj 2007 r., s. 116 

 
Analiza przykładu przygotowana przez: Kerstin 
Sundseth i Nadine Mezard (Ecosystems LTD / N2K 
Group, Bruksela). 
 
Podziękowania: dziękujemy Jean-Claude’owi Kir-
pachowi, Frankowi Wolffowi, Jensowi Thoesowi i Ro-

landowi Poessowi (Administration de la nature et des 
forêts, ministerstwo środowiska, Luksemburg) 
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Uprawa 
borealnych 

bałtyckich łąk 
przybrzeżnych w  
Estonii z 

wykorzystaniem 

wsparcia 
rolnośrodowisko

wego  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Kontekst 
 

Płaska linia brzegowa Estonii jest coraz bardziej 
wynoszona ponad poziom morza w związku z 
wypiętrzeniem masy lądu. Stwarza to idealne 
środowisko dla rozwoju borealnych bałtyckich łąk 
przybrzeżnych, które są unikalne dla tej części 

świata i chronione jako siedliska o znaczeniu 
priorytetowym na mocy dyrektywy siedliskowej. 
Charakteryzują się one szczególnie złożoną i 
skomplikowaną mieszaniną roślin tolerujących różne 
stopnie zasolenia, które współistnieją obok siebie. 
 
Ich już i tak bogata różnorodność biologiczna 

dodatkowo wzrosła w wyniku regularnego wypasu i 
koszenia. Estońskie łąki przybrzeżne przez stulecia 
wykorzystywano jako pastwiska i łąki, a praktyka ta 
trwała aż do lat 60. XX wieku, kiedy to 40% 

rolników prowadzących działalność w rejonach 
wybrzeża nadal posiadało własne zwierzęta 
gospodarskie i wypasało je na swoich łąkach. 

 
Wkrótce potem w estońskim krajobrazie rolnym 
zaczęły przeważać kołchozy prowadzone w stylu 
radzieckim, a prywatny chów bydła i innych zwierząt 
gospodarskich, z którym wiązały się wypas i 
koszenie, stał się nieopłacalny. Duże obszary łąk 

przybrzeżnych zostały porzucone i opanowane przez 
krzewy, trzciny i inne rośliny nitrofilne, które rosły w 
zawrotnym tempie z powodu masowego stosowania 
nawozów i pestycydów w czasach Związku 
Radzieckiego. 
 
Na przestrzeni 50 lat całkowita powierzchnia 

użytkowanych łąk przybrzeżnych uległa znacznemu 
zmniejszeniu. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

                    

Borealne bałtyckie łąki przybrzeżne w Voste (Mati Kose) 
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Krajowy program dotyczący łąk 
przybrzeżnych 
 
W 2001 r. estońskie ministerstwo środowiska 
uruchomiło krajowy program odtwarzania bałtyckich 

łąk przybrzeżnych i gospodarowania nimi. Jeden z 
pierwszych projektów zrealizowano z pomocą środków 
UE dostępnych w ramach programu LIFE. Dotyczył on 
16 kluczowych terenów wybrzeża, które łącznie 
reprezentowały pewien zakres warunków i stanów 
degradacji. Niektórymi z nich nadal zarządzano w 

ograniczonym zakresie, zaś inne, zwłaszcza na 
wyspach, zostały całkowicie porzucone i silnie zarosły. 
 
Pierwszym krokiem było przywrócenie tych łąk do 
stanu, który umożliwiłby prowadzenie regularnego 
wypasu i ich koszenie. Wiązało się to z zakupem 
odpowiedniego sprzętu (który po zakończeniu 

projektu mógłby być wykorzystywany również na 
innych obszarach) i usunięciem krzewów i trzcin na 
powierzchni około 1700 ha. 
 
Ponadto wzniesiono 40 km ogrodzeń oraz podjęto 
różne środki zarządzania, aby poprawić warunki życia 
wielu gatunków zagrożonych żyjących na łąkach 

przybrzeżnych (np. ropucha paskówka, ptaki łąkowe, 
rzadkie rośliny itp.). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Usuwanie krzewów i trzcin jest bardzo pracochłonnym 
zajęciem (Mati Kose) 
 
Prace związane z odtwarzaniem wykonywali głównie 
lokalni właściciele gruntów i rolnicy, którzy zawarli 

umowy o gospodarowanie z ministerstwem 
środowiska. Ministerstwo płaciło rolnikom za 
wykonanie prac odtworzeniowych i ponowne 

wprowadzenie odpowiednich systemów 
wypasu/koszenia na ich gruntach zgodnie ze 
specyfikacjami ministerstwa. 
Umowa o zarządzaniu niekiedy obejmowała również 
koszt początkowych inwestycji, takich jak nowe 
ogrodzenie itd. Chów bydła mlecznego stał się 
nieopłacalny, a przejście na bydło opasowe lub owce 

wymagało inwestycji kapitałowych, na które lokalnych 
rolników po prostu nie było stać. 
 
Aby zaradzić chronicznemu brakowi wypasanych 
zwierząt, ministerstwo środowiska zakupiło w ramach 

projektu LIFE własne stado składające się ze 113 

sztuk bydła opasowego i kilku owiec1. Zwierzęta były 

następnie wypożyczane lokalnym rolnikom na okres 

około 5 lat w celu wypasania ich na łąkach 
przybrzeżnych. Po upływie 5 lat zwierzęta przekazano 
drugiemu rolnikowi i proces był powtarzany, przy 
czym pierwszy rolnik mógł zatrzymać całe potomstwo, 
co pozwoliło mu na dalsze wypasanie na łąkach. W 
ten sposób rolnicy mogli stworzyć swoje własne stado 

bez większych kosztów inwestycyjnych. 
 
Do 2006 r. liczebność pierwotnego stada bydła 
wzrosła pięciokrotnie do ponad 500 osobników. 
Program wypożyczania bydła nadal funkcjonuje i 
cieszy się dużą popularnością wśród rolników, mimo 
że znaleziono również kilka innych rozwiązań 

dotyczących letniego wypasu zwierząt gospodarskich 
na łąkach (zob. poniżej). 
 

Projekt LIFE odegrał zasadniczą rolę w ponownym 
rozbudzaniu zainteresowania ludzi i poszerzaniu 
wiedzy na temat borealnych łąk przybrzeżnych, które 

stanowią ważną część estońskiego dziedzictwa 
kulturowego (i jakości krajobrazu). Przyczynił się 
również w znacznym stopniu do uzyskania wsparcia 
ze strony lokalnych rolników i właścicieli gruntów oraz 
ich udziału w odtwarzaniu tych cennych siedlisk. W 
miarę postępów w realizacji projektu stale rosła liczba 
osób zainteresowanych zagospodarowaniem łąk 

przybrzeżnych. 
 
Mówi się, że projekt uruchomiono we właściwym 
czasie, zaledwie dekadę po odzyskaniu przez Estonię 
niepodległości i załamaniu się sowieckiego rynku 
produktów rolnych.  

Rolnicy nadal byli obecni na wybrzeżu i wielu z nich 

chciało się przyłączyć do nowych programów, które 
pomogły im w ponownym zajęciu się rolnictwem, 
zwłaszcza gdy nie wymagało ono dużych inwestycji 
kapitałowych z ich strony. Gdyby projekt uruchomiono 
kilka lat później, istnieje prawdopodobieństwo, że 
wielu z tych rolników i właścicieli gruntów straciłoby 

zainteresowanie rolnictwem lub opuściłoby ten obszar 
w poszukiwaniu zatrudnienia gdzie indziej. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

                                                 
1 W skład stada wchodziły głównie wytrzymałe rasy, 

takie jak Highland, Angus, Hereford i estońskie 

krowy brunatne, które lepiej nadają się do wypasu 
na łąkach przybrzeżnych, ponieważ nie wymagają 
codziennej opieki i można je zostawiać na łące 
przybrzeżnej na dłuższy okres. 
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Wytrzymałe bydło ponownie wprowadzono w celu 
zagospodarowania łąk przybrzeżnych w ramach programu 
ministerstwa 
(Kerstin Sundseth) 
 
Dzięki początkowemu bodźcowi jakim był projekt LIFE 

program odtworzenia siedlisk półnaturalnych (w tym 
łąk przybrzeżnych) i zarządzania nimi jest dzisiaj 
dobrze ugruntowany i nadal funkcjonuje. Do tej pory 
odtworzono około 3000 ha łąk przybrzeżnych. 
 
 

Wspieranie rolnictwa na łąkach 
przybrzeżnych za pośrednictwem 
PROW 
 

Do 2004 r., tj. do czasu wejścia Estonii do UE, część 
programu ministerstwa środowiska dotyczącego łąk 
przybrzeżnych, która obejmowała umowy o 
zarządzaniu związane z wypasem i koszeniem, została 

przeniesiona do ministerstwa rolnictwa, a kilka lat 
później została włączona do specjalnego programu 
rolnośrodowiskowego dotyczącego siedlisk 
półnaturalnych w ramach nowego estońskiego PROW 
(2007–2013). Wielu rolników, którzy rozpoczęli 
działalność w ramach programu ministerstwa 
środowiska, przystąpiło następnie do PROW. Zamiast 

rocznych umów mogą obecnie zawierać pięcioletnie 
umowy, co zapewnia im większe średnioterminowe 
bezpieczeństwo. 
 
Program rolnośrodowiskowy dotyczył również o wiele 
większego obszaru niż wcześniej i obejmował nie tylko 

bałtyckie łąki przybrzeżne, ale również innego rodzaju 

siedliska półnaturalne, takie jak podmokłe łąki, 
zalesione łąki, zalesione pastwiska, alwary, zalewane 
łąki i torfowiska, zarośla jałowcowe, wrzosowiska i 
obszary trawiaste na glebie mineralnej – wszystko to 
są siedliska o wysokiej wartości przyrodniczej, 
chronione na podstawie dyrektywy siedliskowej. 

 
Celem programu rolnośrodowiskowego jest objęcie 
nim 35 000 ha siedlisk półnaturalnych położonych na 
obszarach Natura 2000 (co stanowi ponad połowę 
wszystkich siedlisk półnaturalnych na obszarach 
Natura 2000). Całkowity budżet dostępny na ten cel 
wynosi 26,8 mln EUR. 

Stawki płatności wynoszą około 238,07 
EUR/ha/rocznie w przypadku zalesionych pastwisk 
(cel: 3000 ha) i 185,98 EUR/ha/rocznie w przypadku 
innych siedlisk półnaturalnych (cel: 32 000 ha). 

 
Mimo że zarządzany przez ministerstwo rolnictwa, 
program jest prowadzony w ścisłej współpracy z 

Państwowym Centrum Ochrony Przyrody (Rada ds. 
Ochrony Środowiska), które komentuje i zatwierdza 
każdy wniosek rolnośrodowiskowy. Pracownicy 
centrum często najpierw odwiedzają rolników, aby 
omówić proponowane wymogi w zakresie 
gospodarowania na danym terenie oraz sprawdzić, 

czy warunki są zgodne z opisem. 
 
Ponadto wydają wnioskodawcom szczegółowe 
wytyczne dotyczące utrzymania siedlisk 
półnaturalnych, zwłaszcza w przypadkach gdy oprócz 
wymogów wynikających z przepisów przedstawiono 
indywidualne sugestie dotyczące utrzymania 

określonych obszarów (np. określona liczba zwierząt 
przypadających na jeden ha, daty koszenia itd.). 
Takie rozwiązanie wprowadza pewien stopień 
elastyczności, który pozwala na dokonywanie 
niewielkich zmian w umowie rolnośrodowiskowej w 
celu uwzględnienia indywidualnych potrzeb różnych 
terenów. Aby otrzymać wsparcie, rolnicy muszą 

również uczestniczyć w programach szkoleniowych na 
temat utrzymania siedlisk półnaturalnych (do tej pory 
w szkoleniach wzięło udział około 900 rolników). 
 
Jednocześnie ministerstwo środowiska nadal prowadzi 
program krajowy mający na celu przywrócenie 

siedlisk półnaturalnych do stanu, w którym mogłyby 
zostać objęte programem rolnośrodowiskowym lub 
opłacenie działań w zakresie gospodarowania, których 

nie można objąć PROW. Ścisła współpraca obu 
ministerstw i komplementarność obu funduszy 
stanowią jedną z głównych mocnych stron tej 
inicjatywy. 

 
Jeżeli chodzi o łąki przybrzeżne, do tej pory do 
programu rolnośrodowiskowego włączono 10 000 ha, 
co stanowi około połowy wszystkich łąk przybrzeżnych 
w państwie. Do tej pory zawarto około 950 umów 
dotyczących gospodarowania: 

- 72% umów zawarto z gospodarstwami rolnymi, w 

których podstawową działalność stanowi rolnictwo 
(tj. przedsiębiorstwami); 

- 22% umów z indywidualnymi rolnikami; 

- 6% umów z organizacjami pozarządowymi. 

 
 

Wsparcie rolnośrodowiskowe stanowi około 40% 
dochodu zarządcy w przypadku wypasu i 90% w 
przypadku koszenia. Stawka płatności jest 
wystarczająca do pokrycia kosztów utrzymania 
zwierząt gospodarskich. 
 
Obecnie dostępny jest również oddzielny system 

płatności, który służy do pokrycia kosztów przewozu 
młodych jałówek z dużych przedsiębiorstw mlecznych 
na łąki przybrzeżne w miesiącach letnich w celu 
wypasu (od dnia 2 maja do dnia 31 sierpnia). 
Przyczynia się to nie tylko do powiększenia obszaru 
łąki przybrzeżnej, na którym można prowadzić wypas, 



 

Zarządzanie użytkami rolnymi na obszarach Natura 2000 – Analiza przykładów 

 

 

ale także zapewnia producentom mleka bezpłatne 
dostawy paszy (wydaje się, że dzięki wypasowi na 
świeżym powietrza ulega również poprawie jakość 
bydła mlecznego). 

 
Zgodnie z oceną śródokresową PROW program 
rolnośrodowiskowy cieszy się popularnością wśród 

rolników, a liczba wnioskodawców stale rośnie. 
Ponadto rolnicy posiadający własne siedliska 
półnaturalne poza obszarami Natura 2000 wnioskują 
obecnie o rozszerzenie programu, aby objął on 
również ich grunty. 
 

 

Zidentyfikowane mocne i słabe 
strony 
 

Czynniki decydujące o powodzeniu 
 
Do sukcesu przykładu, którego dotyczy niniejsza 
analiza, przyczyniło się kilka elementów: 
 
- terminowe uruchomienie w 2001 r. krajowego 

programu odtwarzania łąk przybrzeżnych i 
zarządzania nimi, wspieranego w ramach 
strategicznego projektu LIFE obejmującego szereg 
terenów, przyczyniło się do zwiększenia wśród 
lokalnych rolników i ogółu społeczeństwa 
zainteresowania zagospodarowaniem łąk 
przybrzeżnych i poparcia dla takiego 

gospodarowania w czasie, gdy rolnictwo w Estonii 
znajdowało się na trudnym etapie przejściowym, a 
łąki przybrzeżne uważano za „nieużytki”; 

- w ramach programu krajowego zgromadzono 

dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie 
współpracy z rolnikami i angażowania ich w 
działania, wzbudzania ich zainteresowania i 

zdobywania zaufania oraz określania właściwych 
środków ochrony w celu zapewnienia 
długofalowego zarządzania tymi cennymi 
siedliskami; 

- udało się również pokonać wiele przeszkód, które 
w innym przypadku uniemożliwiłyby rolnikom z 

terenów przybrzeżnych ponowne prowadzenie 
wypasu na tych terenach i gospodarowania nimi, 
a mianowicie brak środków finansowych na 
poważne inwestycje, takie jak budowanie 
ogrodzeń i wycinanie trzciny / usuwanie krzewów, 
oraz chroniczny niedobór bydła. Innowacyjny 
program wypożyczania bydła opasowego rolnikom 

i umożliwienie im zatrzymania potomstwa w 
sposób szczególny przyczyniły się do rozwiązania 
problemu zbyt małej liczby wypasanych zwierząt. 

- cenne doświadczenie zdobyte podczas tego 
początkowego programu prowadzonego przez 
ministerstwo środowiska również przyczyniło się 
do utorowania drogi dla o wiele szerzej 

zakrojonego programu rolnośrodowiskowego 
dotyczącego zarządzania szeregiem siedlisk 
półnaturalnych w ramach Natura 2000; 

- kluczowym elementem jest również fakt, że 
program rolnośrodowiskowy służy do utrzymania 
siedlisk półnaturalnych w celu zachowania 

właściwego stanu ochrony obszarów Natura 2000. 
Wielokrotnie programy rolnośrodowiskowe nie są 
wystarczająco ukierunkowane na cele sieci Natura 
2000 i promują środki zarządzania, które są zbyt 

ogólne lub za słabo dostosowane do potrzeb 
chronionych siedlisk i gatunków. W rezultacie nie 
mają one wpływu lub mają ograniczony wpływ 

pod względem zarządzania ochroną. 

Z kolei niniejszy program rolnośrodowiskowy 
został specjalnie opracowany, aby zapewnić 
właściwy stan ochrony siedlisk w ramach Natura 
2000. Jako taki może przyczynić się i faktycznie 
przyczynia się w znacznym stopniu do zachowania 

stanu ochrony na dłuższą metę. Estonia posiada 
około 75 000 ha siedlisk półnaturalnych objętych 
siecią Natura 2000. Program rolnośrodowiskowy 
dotyczący siedlisk półnaturalnych ma objąć około 
60 000 ha do 2020 r. (i 35 000 ha do 2013 r.). 
Jeżeli cel ten zostanie osiągnięty, to zarządzanie 
siedliskami półnaturalnymi należącymi do sieci 

Natura 2000, które zależą od rolnictwa, zostanie 
w duże mierze zapewnione dzięki PROW. Program 
ten ma zatem zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia długofalowej ochrony tego typu 
siedliska w Estonii; 

- Kluczowym elementem gwarantującym 
powodzenie jest również komplementarność 

programu odtwarzania prowadzonego przez 
ministerstwo środowiska i programu 
rolnośrodowiskowego prowadzonego przez 
ministerstwo rolnictwa. Program ministerstwa 
środowiska umożliwia przywrócenie terenów do 
takiego stanu, który pozwala na gospodarowanie 

w ramach programu rolnośrodowiskowego. 
Pomaga również finansować działania związane z 

gospodarowaniem, które nie mogą być objęte 
PROW (np. transport zwierząt na małe wyspy 
przybrzeżne). Dzięki posiadaniu obu tych 
funduszy można rozwiązać problem, jakim jest 
fakt, że niektóre siedliska półnaturalne należące 

do sieci Natura 2000, chociaż uzależnione od 
regularnych działań rolnych, nie kwalifikują się do 
finansowania w ramach PROW i nie są uważane za 

wykorzystywaną powierzchnię użytków rolnych
2
). 

Te obszary, które nie kwalifikują się do programu, 

nadal mogą być zarządzane w ramach programu 
ministerstwa środowiska (co najmniej co do 
zasady, choć w praktyce ograniczenie stanowią w 
tym przypadku dostępne fundusze, które są 
niewielkie); 

- ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu 

jest ścisła współpraca dwóch ministerstw – 

ministerstwo rolnictwa aktywnie włącza 
Państwowe Centrum Ochrony Przyrody w 
zarządzanie programem rolnośrodowiskowym oraz 
w dialog z rolnikami na temat potrzeb związanych 
z gospodarowaniem tymi siedliskami. W ten 
sposób rolnicy otrzymują ogromną ukierunkowaną 

pomoc i porady dotyczące zapewnienia 

                                                 
2 około 55 000 ha gruntów włączonych do sieci 

Natura 2000 uznaje się za wykorzystywaną 
powierzchnię użytków rolnych, co stanowi około 8% 
całkowitej powierzchni gruntów rolnych w Estonii.  
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gospodarowania zgodnego z zasadami PROW i 
dobrze dostosowanego do potrzeb samych 
siedlisk; 

- ta ścisła współpraca między ministerstwami i 
rolnikami przyczyniła się do zbudowania 
wysokiego poziomu zaufania między różnymi 
stronami, co przekłada się na utrzymującą się 

popularność programu, nawet w świetle coraz 
bardziej rygorystycznych i bezkompromisowych 
kontroli i audytów prowadzonych przez agencje 
płatnicze; 

- zaangażowanie Państwowego Centrum Ochrony 
Przyrody w opracowywanie indywidualnych umów 

rolnośrodowiskowych zapewnia również pewien 
stopień elastyczności programu, co umożliwia 
lepsze dostosowanie określonych przepisów w 
zakresie gospodarowania do potrzeb 
poszczególnych terenów, przy jednoczesnym 
zachowaniu zgodności z zasadami finansowania 

PROW (np. w zakresie wysokiej lub niskiej presji 

związanej z wypasem lub różnych terminów 
koszenia). 

Ta zdolność dostosowawcza zapisana w kryteriach 
kwalifikowalności dotyczących programu 
rolnośrodowiskowego uwzględnia fakt, że różne 
tereny mogą wymagać nieco różniących się pod 
względem prawnym praktyk gospodarowania w 

celu zagwarantowania, że tereny te osiągną 
właściwy stan. Przewidziano to w opisie środka 
rolnośrodowiskowego w PROW, stwierdzając w 
zasadach kwalifikowalności, że: „1) siedliska 
półnaturalne muszą być skoszone co najmniej raz 
przed dniem 1 października przy użyciu metod „od 

środka do końca” lub „brzegu do brzegu” lub 
muszą być wypasane. W planie gospodarowania, 

w planie działania dotyczącym gatunków lub w 
rozporządzeniu dopuszcza się koszenie od dnia 10 
lipca, jeżeli przepisy dotyczące ochrony nie 
stanowią inaczej”; 

- stawka płatności z tytułu umów dotyczących 

wypasu jest wystarczająca, aby pokryć dodatkowe 
koszty ponoszone przez rolników w związku z 
hodowlą bydła opasowego. Dla wielu z nich 
program ten stanowi ważny instrument ratunkowy 
pozwalający utrzymać rentowność ich działalności 
gospodarczej. Łąki przybrzeżne uznaje się za 
grunty rolne o niskiej jakości i nie tak łatwo 

wykorzystać je do innych, bardziej intratnych 
praktyk rolnych. 

 

Słabe strony 
 
W niniejszej analizie przykładu wskazano jednak 
również na szereg słabych stron i wyzwań: 

- chociaż z gospodarowania łąkami przybrzeżnymi 
utrzymuje się wiele małych gospodarstw rolnych, 
ten rodzaj rolnictwa prawdopodobnie nie byłby 
opłacalny bez dodatkowego wsparcia finansowego 

w ramach programu rolnośrodowiskowego. Brak 
interesu gospodarczego w gospodarowaniu łąkami 
przybrzeżnymi oraz brak planów długofalowych 
pozostawia rolników w niepewności co do 
przyszłości. Pojawia się również wątpliwość co do 

długofalowego zrównoważonego gospodarowania 
łąki przybrzeżnymi; 

- po części problem polega na tym, że w Estonii nie 

istnieje tradycja spożywania wołowiny (podstawą 
jest wieprzowina), co oznacza, że popyt na 
wołowinę, a zwłaszcza wołowinę „łąkową” jest 
nadal stosunkowo ograniczony. W chwili obecnej 

nie istnieje również rynek zbytu dla innych 
produktów gospodarowania łąkami 
przybrzeżnymi, takich jak siano i wełna. 

Uruchomiono nowy program oznakowania w 
zakresie wprowadzania do obrotu mięsa 
łąkowego, który spotkał się z dużym 

zainteresowaniem rolników spoza Estonii, ale 
lokalny rynek nadal jest zbyt mały, aby 
wygenerować wystarczający wolumen 
gospodarczy dla rolników prowadzących 
działalność na łąkach przybrzeżnych w celu 
pokrycia ich kosztów i osiągnięcia zysku. Wielu z 

nich niepokoi się również tym, że ich bydło żywi 

się na gruntach o niskiej jakości, co sprawia że nie 
jest „produktywne” (ale to właśnie te utracone 
dochody rekompensuje program 
rolnośrodowiskowy); 

- rolnikom niekiedy trudno jest przestrzegać 
przepisów dotyczących ochrony przyrody (rolnicy 
wolą kosić siano wcześniej, zanim straci na 

wartości jako pasza dla zwierząt, ponadto bardziej 
przyjazny środowisku sposób koszenia jest 
kosztowniejszy pod względem czasu i zużycia 
paliwa; 

- mogą również wystąpić trudności związane z 
upewnieniem się, czy zalecenia dotyczące 

gospodarowania są zgodne z wymaganiami 

danego siedliska i coraz bardziej rygorystycznymi 
kontrolami prowadzonymi przez organy 
kontrolujące (np. jeżeli chodzi o wizualne 
oznaczenia obszaru objętego środkami 
rolnośrodowiskowymi oraz stawiania ogrodzeń na 
brzegu). Może to stanowić istotny czynnik 

zniechęcający przedsiębiorstwa rolnicze do 
przyłączenia się do programu, który jest wyłącznie 
dobrowolny; 

- rola Państwowego Centrum Ochrony Przyrody 
miała kluczowe znaczenie dla powodzenia tej 
inicjatywy – ale zazwyczaj prace jakie Centrum 
wykonuje w ramach dialogu z poszczególnymi 

rolnikami, organizowanie warsztatów 
szkoleniowych itd. powinna wykonywać specjalna 
służba doradcza dysponująca większymi zasobami 

ludzkimi i finansowymi. Obecnie w Estonii nie 
istnieje taka służba doradcza zajmująca się 
siedliskami półnaturalnymi; 

- istnieje krajowy system monitorowania siedlisk 
półnaturalnych, ale nie prowadzono obserwacji 
jednego obszaru przez okres wielu lat. Oznacza 
to, że nie ma żadnych danych czasowych i nie 
można stwierdzić, czy praca ta rzeczywiście 
przynosi rezultaty. Istnieją dość dobre dane o 
ptakach z jednego obszaru i roślinach z innego, 

ale nie opracowano systematycznego podejścia do 
wszystkich typów siedlisk; 

- badania wykazały jednak, że chociaż obecny 
program rolnośrodowiskowy jest sam w sobie 
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właściwy dla ochrony danego typu siedliska, wciąż 
maleje liczba innych ważnych gatunków 
chronionych żyjących na łąkach przybrzeżnych, 
takich jak rycyk lub biegus zmienny i ropucha 

paskówka, mimo że ich siedliska są obecnie 
chronione. 

 

Obecny program rolnośrodowiskowy nie zawiera 
elementów dostosowawczych, niezbędnych do 
zaspokojenia potrzeb tych gatunków w zakresie 
ochrony. 
 

 

Wykres przedstawiający spadek liczebności niektórych 
gatunków żyjących na łąkach przybrzeżnych. (Źródło: 
Keskkonnaamet) 

 

 

Inne skutki uboczne związane z 
siecią Natura 2000 
 

Borealne bałtyckie łąki przybrzeżne położone są na 
estońskich wybrzeżach Bałtyku i jako takie oferują 
bardzo atrakcyjny, otwarty krajobraz. Przyciągają 

również tysiące ptaków wędrownych, które co roku 
zatrzymują się na wybrzeżu latem i jesienią. Wysoki 
walor estetyczny i wyjątkowa różnorodność 
biologiczna tych łąk przybrzeżnych są coraz częściej 
uznawane w Estonii i na szczeblu międzynarodowym. 
 

To z kolei stwarza nowe okazje zróżnicowania 
wiejskich możliwości rynkowych dzięki agroturystyce 
(np. zakwaterowanie, obserwacja przyrody, jazda 
konna, restauracje serwujące lokalną żywność itd.). 
Może to stanowić ważne dodatkowe źródło dochodu 
tych rolników i przedsiębiorstw, które aktualnie 
wykorzystują łąki przybrzeżne do wypasu swoich 

zwierząt gospodarskich. 

 

Gospodarowanie na łąkach przybrzeżnych i ich 

odtwarzanie okazało się popularne wśród lokalnych 

mieszkańców również z innych powodów. W 

szczególności usuwanie dużej ilości porastających 

dany obszar trzcin zagłuszających inną roślinność 

cieszyło się poparciem ze strony mieszkańców nie 

tylko dlatego, że odsłania krajobraz i przywraca 

walory estetyczne linii brzegowej, ale również dlatego, 

że eliminuje poważne zagrożenie pożarowe. W lecie 

suche kolonie trzcin mogą zapalić się i spowodować 

poważne szkody w mieniu i w działalności 

gospodarczej, zwłaszcza na gęściej zaludnionych 

obszarach takich jak Pärnu. 

 

 

Wnioski wyciągnięte z 
doświadczenia i przyszłe wyzwania 
 

Doświadczenia zdobyte podczas realizacji tej 

inicjatywy w Estonii są w dużej mierze pozytywne i 

zachęcające. Społeczność rolnicza pozytywnie 

zareagowała na ponowne wprowadzenie wypasu i 

koszenie siana na łąkach przybrzeżnych w takim 

stopniu, że obecnie ponad połowa siedlisk objętych 

siecią Natura 2000 jest skutecznie 

zagospodarowywana przy wsparciu płatności 

rolnośrodowiskowych. Kluczowe znaczenie dla 

powodzenia programu ma ścisła współpraca 

ministerstwa środowiska i rolnictwa oraz bardziej 

ukierunkowane podejście do zapewniania właściwego 

stanu ochrony unijnych siedlisk chronionych 

należących do sieci Natura 2000 za pośrednictwem 

PROW. 
 
Niskie zyski ekonomiczne generowane przez 
gospodarstwa prowadzące działalność na terenach 

przybrzeżnych i inne siedliska półnaturalne stawiają 
jednak pod znakiem zapytania długofalową 
rentowność inicjatywy, która opiera się wyłącznie na 
dobrowolnych umowach z rolnikami. Kluczowym 
elementem będzie zatem znalezienie na przyszłość 
nowych opłacalnych rynków zbytu dla produktów 

pochodzących z rolnictwa prowadzonego na 
siedliskach półnaturalnych, np. wykorzystanie siana w 

zakładach produkujących biopaliwa, większe 
promowanie mięsa zwierząt wypasanych na łąkach w 
turystyce wiejskiej i turystyce przyrodniczej itd. 
Również program rolnośrodowiskowy, choć niezbędny 
dla utrzymania dobrego stanu siedlisk półnaturalnych, 

nie przyczynia się do poprawy stanu ochrony 
pozostałych kluczowych gatunków chronionych, które 
żyją na tych siedliskach. Dostrzegając ten problem, 
obydwa ministerstwa dyskutują już nad możliwością 
wprowadzenia w ramach kolejnego PROW szeregu 
uzupełniających płatności z tytułu dodatkowych 
środków dostosowawczych w odniesieniu do 

niektórych gatunków. Prowadzone jest obecnie 
pilotażowe badanie w terenie mające na celu 
sprawdzenie, jakiego rodzaju nowe środki zarządzania 
mogą być finansowane w ramach tego programu 
uzupełniającego. 

 

Ponadto ważne będzie opracowanie szczegółowych 
praktycznych planów zagospodarowania każdego 
obszaru Natura 2000 w celu zapewnienia większej 
jasności i przejrzystości ich potrzeb w zakresie 
zarządzania oraz zachęcenia do lepszego planowania 
długofalowego. W planach należy nie tylko wymienić 
(bierne) ograniczenia dotyczące każdego obszaru, ale 

także przedstawić (czynne) instrumenty zarządzania 
niezbędne do doprowadzenia obszaru do optymalnego 
stanu ochrony. 
 
Ponadto użyteczne będzie znalezienie dodatkowych 
produktów o wartości dodanej oraz rynków zbytu dla 
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tych produktów pochodzących z obszarów 
półnaturalnych w celu zwiększenia zainteresowania 
gospodarczego wypasem na tych siedliskach. 
 

 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 
Gospodarowanie łąkami przybrzeżnymi – wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk (2004 r.) 
Doświadczenia zdobyte w ramach projektu LIFE 

„Ochrona borealnych bałtyckich łąk przybrzeżnych w 
Estonii” LIFE00NAY/EE/7083, s. 96 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects
/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=C
oastal_Meadow_Preservation_in_Estonia.pdf) 
 
Strona internetowa projektu LIFE – Ochrona 

borealnych bałtyckich łąk przybrzeżnych w Estonii 

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project
s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1
720&docType=pdf)  
 
Rannaniitude hooldamise kava (wytyczne w zakresie 
gospodarowania siedliskowego dotyczące łąk 

przybrzeżnych) 
(http://www.keskkonnaamet.ee/public/PLK/Lisa_1_Ra
nnaniitude_hoolduskava_2011.pdf) 
 
Estoński program rozwoju obszarów wiejskich (2007–
2013). Ministerstwo rolnictwa, 2008 r., s. 391 

http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAK/RDP_20
07-2013.pdf  
Ocena śródokresowa estońskiego planu rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007–2013, sprawozdanie 

końcowe, Ernest and Young, s. 304  
http://www.agri.ee/public/Mid-
term_evaluation_of_the_Estonian_Rural_Developmen

t_Plan_2007-2013_final_report.pdf  
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Pärnu 
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Analiza przykładu 

 

Plan wypasów we 

francuskich 

Alpach 
 
 

Ekstensywne koszenie i wypas w 
celu gospodarowania gruntami 
 
 
 

 
 

Kontekst 
 

Haute-Alpes to jedyny region we Francji, który jest 

uznawany przez władze w całości za obszar górski. 
Lokalni rolnicy będą więc na ogół objęci płatnościami z 
tytułu użytkowania obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania. 
 
Lokalne rolnictwo jest dobrze dostosowane do 

naturalnych ograniczeń górskich. Składa się na nie 
głównie produkcja zwierzęca i pasterstwo na dużej 
wysokości. Obszary trawiaste zajmują 86% 
powierzchni użytków rolnych Hautes-Alpes (w 2010 
r.). Umożliwia to prowadzenie dynamicznego 
pasterstwa. 
 

W ciągu ostatnich 10 lat liczba gospodarstwa 
zmniejszyła się jednak o 23% (głównie małych 
gospodarstw). Liczba rolników także spadła o 28%. W 
ciągu ostatnich kilku lat tempo tego spadku wzrosło. 

Ogólna restrukturyzacja branży rolniczej miała wpływ 
na użytkowanie gruntów, prowadząc do znacznego 

ograniczenia wykorzystywanej powierzchni użytków 
rolnych. W związku ze spadkiem liczebności zwierząt 
gospodarskich tereny zalesione mogą zatem porosnąć 
w sposób naturalny roślinnością, co jest oznaką 
zaprzestania użytkowania gruntów. 
 
Biorąc pod uwagę bogactwo różnorodności 

biologicznej niektórych siedlisk, 38% powierzchni 
Hautes-Alpes uznano za obszar Natura 2000: znacznie 
powyżej średniej krajowej lub regionalnej. Rolnicy w 
dużym stopniu angażują się w zarządzanie tymi 
terenami. 
 
 

Pasterz w „Les Ecrins” © Parc National des Ecrins 
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Natura 2000, najważniejsze 
siedliska i gatunki  
 

Analiza przykładu pochodzi z obszarów w pobliżu 
miejscowości Argentière la Bessée. W miejscowości 
tej zbiegają się trzy obszary Natura 2000, tworząc 
ciągły krajobraz od doliny Durance na wysokości 
1000 m aż po szczyty Ecrins sięgające wysokości 
3000 m. 

 

SOO „Stepique durancien et queyrassien” stanowi 
wyjątkowy teren subkontynentalnych muraw 
stepowych (6210), należących do rzadkości w 
Europie, które w skali całego terytorium Francji 
stanowią głównie małe obszary. 
 
Na przedmiotowych trzech obszarach Natura 2000 

znajdują się inne siedliska rolnicze: różne odmiany 
suchych muraw (6210; 6210; 4060; 5130), nizinne 

łąki kośne (6510), górskie łąki kośne (6520), 
alpejskie i subalpejskie murawy na podłożu 
wapiennym (6170) i chodniki wapniowe (8240). 
 
Gatunek o znaczeniu europejskim Eryngium 

alpinum, występujący endemicznie w Alpach, jest 
rośliną związaną z łąkami kośnymi na wysoko 
położonych górskich halach. Jego populacje tworzą 
najbardziej imponujące zbiorowiska w regionie 
alpejskim. 
 

Występują tu również inne interesujące gatunki: 
Pszczelnik austriacki (Dracocephalum austriacum) 
(roślina występująca na skalistych pastwiskach 
górskich), podkowiec duży (Rhinolophus 
ferrumequinum) (nietoperz związany z 
ekstensywnym chowem zwierząt gospodarskich), 

przeplatka aurinia (Euphrydyas aurinia) (motyl 

występujący na łąkach i nizinnych torfowiskach 
alkalicznych) oraz cietrzew (Tetrao tetrix) 
(podstawowy gatunek ptaka związany z 
pasterstwem). 
 
Różnorodność biologiczna ściśle wiąże się z 
lokalnymi praktykami rolno-pasterskimi lub 

praktykami związanymi z wypasem, które z kolei są 
uzależnione od siedliska górskiego i trudnego 
dostępu do tej doliny. 
 
Główne cele ochrony dla tych obszarów Natura 
2000 są następujące: 

 utrzymanie siedlisk o znaczeniu europejskim, 
takich jak murawy stepowe lub łąki kośne w 
dolinach i w partiach górskich, oraz 

 ochrona dwóch kluczowych gatunków 
uzależnione od praktyk rolniczych: 

 Mikołajka alpejskiego (Eryngium alpinum): 
rzadkiej i delikatnej rośliny potrzebującej do 

rozwoju pełnego nasłonecznienia, której 
materiał siewny przenoszą  

 

zwierzęta na swojej sierści. Roślina jest 
wrażliwa na likwidację siedlisk, a jej ochronę 

częściowo utrudnia ograniczenie powierzchni 
naturalnych łąk kośnych. Kolejne zagrożenie 
stanowi wczesne koszenie i wypas; 

 Cietrzew (Tetrao tetrix) jest gatunkiem ptaka 
występującym na górskich wrzosowiskach, 
obszarach trawiastych i w zaroślach. W 

sezonie lęgowym samice szukają obszarów 
porośniętych wysokimi trawami na 
siedliskach mozaikowych, a młode żywią się 
głównie larwami owadów. Gatunek ten jest 
wrażliwy zarówno na likwidację jego siedlisk, 
jak i na wypas w okresie lęgowym. Owce 

zakłócają gniazdowanie, a liczba owadów 
spada, gdy obszary trawiaste są wypasane. 

 

 

Mikołajek alpejski (Eryngium alpinum) (Wikimedia com-
mons) 

 
 

Główne zagrożenia 
 
Głównym zagrożeniem dla tych obszarów Natura 
2000 jest ograniczenie lokalnego rolnictwa i 
zaprzestanie użytkowania gruntów. W pierwszej 
kolejności porzucane są działki najtrudniej dostępne 
i działki o najtrudniejszych warunkach wypasu. 

Spadek liczby zatrudnionych rolników skutkuje 
wzrostem liczebności stad, zmianą sposobu ich 
wypasu, stopniowym wycofywaniem ręcznego 
gospodarowania obszarami trawiastymi oraz 
nieregularnym obciążeniem wypasami. 
 
Obszary muraw stepowych zostały zniszczone lub 

zaniknęły wskutek zarzucenia wypasu ze względu 
na niską produktywność tych obszarów. Zarzucenie 
wypasu prowadzi do powstawania coraz większych 
obszarów porośniętych krzewami, co nie pozostaje 
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bez wpływu na krajobraz, bogactwo zbiorowisk 
roślinnych i jakość obszarów pośredniego wypasu 
na skutek zarastania roślinnością krzewiastą. 
Ubożenie tych obszarów trawiastych skutkuje 

większą presją na pozostałe obszary wrażliwe 
(górskie łąki kośne, tereny podmokłe lub alpejskie 

murawy na podłożu wapiennym). 
 
Kolejnym zjawiskiem jest stopniowe rezygnowanie z 
koszenia i zbioru siana na rzecz wypasu. Wynika to 
z występujących tu stromych zboczy oraz z 
ograniczenia siły roboczej dostępnej w 

gospodarstwie. 
 

Praktyki rolnicze 
 
Gospodarstwa znajdujące się na przedmiotowych 

obszarach Natura 2000 są nastawione na produkcję 
mięsa owczego. W sezonie zimowym rolnicy 
zasadniczo prowadzą inną działalność gospodarczą. 
Występują dwa okresy kocenia: jeden pod koniec 

zimy, a drugi pod koniec lata. Stada pozostają w 
owczarniach niemal sześć miesięcy w roku ze 
względu na miejscowe warunki klimatyczne.  

 
Hodowcy owiec na tym obszarze potrzebują różnych 
rodzajów gruntów: 

 typ obszaru A: działki porośnięte łąkami 
kośnymi w pobliżu gospodarstwa, zazwyczaj 
położone na wysokości powyżej 1000 m, z 

których pochodzi siano służące jako 
pożywienie dla stada w okresie zimowym 
(liczba zwierząt zależy od ilości siana, jaką 
można przechowywać); 

 typ obszaru B: obszary trawiaste służące jako 
obszary do wypasu pośredniego, położone w 
pobliżu głównego gospodarstwa, na których 

wypas jest prowadzony w okresie od maja do 
połowy czerwca, a następnie od końca sierpnia 
(szczególnie w drugim okresie kocenia) do 
pierwszych opadów śniegu; 

 Typ obszaru C: «Alpage” (pastwiska położone 
w wysokich pasmach Alp), współdzielone i 
współzarządzane przez grupę rolników. Na 

tym obszarze pasterz prowadzi wypas stada 
od połowy czerwca do początku października. 

 
Likwidacja tych siedlisk oznacza: 

 ograniczenie bogactwa środowiskowego; 

 porzucanie i standaryzację krajobrazów, które 
odgrywają istotną rolę pod względem 

przyciągania turystów; 

 

 ograniczenie pośrednio wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych, w szczególności 
obszarów pasterskich; 

 ryzyko pożarów, głównie na zboczach 

południowych; 

 stratę dla lokalnej gospodarki na skutek 
spadku liczby rolników. 

 
 

Środki wprowadzone w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie 
ochrony 
 
Aby osiągnąć cele ochrony wyznaczone dla 
obszarów Natura 2000, przekonano grupy rolników 

i pasterzy do stosowania szeregu środków 
rolnośrodowiskowych w ramach planu rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007–2013. 
 

 
 

Powzięte zobowiązania obejmują (zob. informacje 
poniżej): 

 typ obszaru A: poziomy koszenia i wypasu 
oraz ograniczenie nawożenia na łąkach 
kośnych w dolinach i na górskich łąkach 
kośnych; 

 typ obszaru B: indywidualny plan 
gospodarowania pastwiskami służący 

utrzymaniu otwartych siedlisk; 

 typ obszaru C: indywidualny plan 
gospodarowania pastwiskami. 

 
 
 
Typ obszaru A: działki łąk kośnych w pobliżu 
gospodarstwa 
 

Utrzymanie koszenia i 
zwiększenie 
różnorodności 
gatunkowej roślin 

– ograniczone nawożenie 
organiczne azotem, fosforem i 
potasem, z wyłączeniem 
odchodów wypasanych zwierząt 
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(odpowiednio 65, 90, 160 
jednostek/ha/rok); 
– niedozwolone stosowanie 
nawozów mineralnych; 
– obowiązkowe coroczne koszenie 
przełożone na dzień 10 lipca 
(później o 10 dni w stosunku do 
zwykłej daty koszenia); 
– zakaz orki niszczącej na tych 
trwałych użytkach zielonych oraz 
innego rodzaju prac z 
wykorzystaniem ciężkiego 
sprzętu; 
– kontrola produktów drzewnych. 
 

Utrzymanie koszenia i 
ochrona populacji 
Eryngium alpinum: 
 

 

– całkowity brak stosowania 
nawozów mineralnych i 
organicznych (w tym 
magnezowych i wapniowych); 

- obowiązkowe, coroczne 
koszenie; 
– zakaz koszenia i wypasu przed 
dniem 15 sierpnia przez dwa lata 
w okresie pięciu lat; 
– w ciągu pozostałych trzech lat 
zakaz koszenia przed dniem 10 
lipca. 
 

 
 
 
 

Typ obszaru B: działki pod wypas pośredni: indywidualny 
plan gospodarowania pastwiskami 
 

Utrzymanie otwartych 
siedlisk: metody 
hodowlane umożliwiają 
ograniczenie, 
wstrzymanie lub 
spowolnienie rozrostu 
lasu (w razie potrzeby 
dodatkowo usuwanie 
zarośli). 

Usuwanie (z wykorzystaniem 
maszyn lub narzędzi ręcznych) 
drewna i obornika wypasanego 
stada przez dwa lata w okresie 
pięciu lat. Prace te należy 
wykonywać w okresie między 
dniem 1 sierpnia a dniem 31 
marca. Zarastanie gruntu 
roślinnością krzewiastą na danym 
obszarze należy utrzymywać na 
poziomie poniżej 30%. 
 

Ochrona populacji 
Eryngium alpinum: w 
celu umożliwienia 
rozwoju i owocowania 
rośliny oraz 
przenoszenia materiału 
siewnego 
 

Przełożenie wypasu tak, aby 
miało ono miejsce po okresie 
owocowania przez dwa lata w 
okresie pięciu lat. 

 

 
Typ obszaru C: «Alpage»: Indywidualny plan 
gospodarowania pastwiskami) 
 

Utrzymanie 

otwartych siedlisk i 
ochrona Tetrao 
tetrix  
(unikanie zakłócania 
spokoju lęgu i 
maksymalizacja 

możliwości żywienia 
piskląt) 
 
 

- szczególne metody 

hodowlane: kontrolowany 
wypas, zmuszający zwierzęta 
gospodarskie do żywienia się 
określonymi roślinami, które 
zazwyczaj są pomijane, 
szczególnie na starych, 

zarośniętych łąkach kośnych; 
- późniejszy wypas (różne 
daty w zależności od działki: 
20–30 sierpnia lub 
października). 

 

Ochrona populacji 
Eryngium alpinum i 

siedliska: 

 

– późniejszy wypas (10–25 
września); 

– ogrodzenie obszarów 

wrażliwych (na przykład 
terenów podmokłych). 
 

 

 

“Les Ecrins” OSO i park narodowy © Parc National des 
Ecrins 

 
W 2007 r. na tych trzech obszarach Natura 2000 
zawarto umowy dotyczące około 200 ha w ramach 
wspólnego planu gospodarowania pastwiskami i 24 
ha w ramach indywidualnego planu gospodarowania 
pastwiskami. Plan gospodarowania pastwiskami 

opracowano w ramach środków 
rolnośrodowiskowych. Celem wdrożenia planu 
gospodarowania pastwiskami jest zachowanie 
obszarów pod pastwiska składających się z mozaiki 
siedlisk. 

 
Plany gospodarowania pastwiskami są dostosowane 

do systemu rolniczego i do ochrony strukturalnej i 
funkcjonalnej różnorodności obszarów trawiastych. 
Do realizacji indywidualnego planu gospodarowania 
pastwiskami zobowiązuje się jeden rolnik, 
natomiast za wspólny plan gospodarowania 
pastwiskami realizowany w górach  

wysokich odpowiada grupa rolników zajmujących 
się pasterstwem i jest on realizowany przez 
pasterza. 
 
Plany gospodarowania pastwiskami opierają się na 
wynikach szczegółowych ankiet prowadzonych 
przez lokalną, akredytowaną organizację rolniczą. 

Ocena zostaje dokonana po upływie pięciu lat od 
rozpoczęcia realizacji planu. Doradcy Natura 2000 

prowadzą działania informacyjne i monitorują 
wyniki. Plan gospodarowania pastwiskami 
odzwierciedla konkretną metodę zarządzania 
pastwiskami w oparciu o współpracę, 
monitorowanie stada i dynamikę rozwoju roślin oraz 

uznanie tych siedlisk, które często postrzegane są 
jako obszary, na których wypas jest utrudniony. 
 

Miejscowi rolnicy: ułatwianie 
podejmowania zobowiązań 
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Zawieranie umów dotyczących omawianych 
środków wymaga spełnienia określonych 
warunków: 

 
 systematyczne uwzględnianie zestawu środków 

dotyczących zarządzania obszarami 
trawiastymi; 

 zestaw środków przeznaczonych dla grup 
działań wspólnych; 

 istnieje próg minimalny (EUR 300) i 

maksymalny (EUR 7600) łącznych kwot 

wszystkich środków wybranych przez każde 
gospodarstwo. Warunek ten ma zastosowaniem 
nie tylko do gospodarstw, ale również do grup 
w „Alpages”, w których każdy rolnik otrzyma 

dodatek o maksymalnej wartości EUR 7600. 
Próg minimalny, którego osiągnięcie nie jest 

łatwe, stanowi ograniczenie dla rolników na 
terenach górskich. 

 
 
 
 

Typ obszaru C („Alpages”): płatności rolnośrodowiskowe z tytułu wspólnego planu gospodarowania pastwiskami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ obszaru B: podobne zobowiązania w przypadku indywidualnego planu gospodarowania pastwiskami przy 

wyższym koszcie: 117 EUR/ha/rok 

 

Typ obszaru A: płatności rolnośrodowiskowe z tytułu łąk kośnych z połaciami Eryngium alpinum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Środki 

obowiązkowe 

Gospodarowanie rozległymi trwałymi 

użytkami zielonymi, do którego 

zobowiązała się grupa  
27 EUR/ha/rok 

Dokumentowanie prac z użyciem 

maszyn i praktyk wypasu 

 

16,54 EUR/ha/rok 

Plan 

gospodarowania 

pastwiskami 

Przeprowadzenie niezależnej ankiety 

(wstępne podejście, sporządzenie, 

pięcioletni okres monitorowania) przez 

akredytowaną organizację rolniczą 

3,69 EUR/ha/rok 

Dodatkowe koszty wynikające z 

dodatkowych godzin pracy, których 

wymaga realizacja planu 

gospodarowania pastwiskami (zgodnie z 

szacunkami 3 godz./ha) 

49,62 EUR/ha/rok 

(maksymalnie) 

Ogółem 97 EUR/ha/rok 

Środki 

obowiązkowe 

Zarządzanie obszarami trawiastymi: 

 
76 EUR/ha/rok 

Dokumentowanie prac z użyciem 

maszyn i praktyk wypasu 

 

16,54 EUR/ha/rok 

Środki szczególne  

Deficyt: utrata dochodu wskutek 

późniejszego koszenia i całkowitego 

braku stosowania nawozu 

organicznego i mineralnego 

210,72 EUR/ha/rok  

(kwota stanowi lokalną 

korektę, która nie 

odpowiada maksymalnej 

kwocie) 

Ogółem 303,26 EUR/ha/rok 



Zarządzanie użytkami rolnymi na obszarach Natura 2000 – Analiza przykładów 

 

 

Decyzja w sprawie wysokości każdej dotacji zostaje 
podjęta na poziomie krajowym, natomiast decyzję o 

łączeniu różnych dotacji podejmuje się na poziomie 

regionalnym i nadzoruje na zasadach krajowych. 
 
Na indywidualne i wspólne plany gospodarowania 
pastwiskami przewidziano wystarczającą 
rekompensatę, z wyjątkiem objętych planem 
ankiet, których koszty nie są w całości pokrywane. 

Deficyt jest jednak większy w przypadku umów 
związanych z łąkami kośnymi (obszary typu A i B), 
ponieważ działki są bardzo małe i trudnodostępne 
na tych obszarach. Opóźnione koszenie oznacza 
niską jakość uzyskanego siana. Straty ponoszone 
przez rolnika nie są zatem w pełni kompensowane. 
 

Oprócz dotacji udzielanych z tytułu dodatkowych 
godzin pracy lub dodatkowych kosztów związanych 
ze zobowiązaniem do realizacji tego rodzaju 
środków rolnośrodowiskowych, można jednak 

uzyskać inne dotacje ze środków EFRROW w 
ramach systemu wsparcia obszarów o 

niekorzystnych warunkach gospodarowania, które 
to dotacje na tym obszarze osiągają maksymalne 
wartości.  
Dotacje nie uwzględniają jednak wydatków 
związanych z ułatwianiem (kluczowy czynnik w 
osiąganiu sukcesu), które muszą być finansowane z 
innych źródeł. 

 
Co pięć lat przeprowadzona zostaje ocena każdego 
planu gospodarowania pastwiskami. Ocena ta 
obejmuje wizytę na miejscu i spotkania z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron. 
 
 

Główne wyniki, czynniki 
decydujące o powodzeniu i 
wnioski wyciągnięte z 
doświadczenia 
 
Dzięki realizacji zaproponowanych środków 
nastąpiła znaczna poprawa stanu ochrony siedlisk i 
gatunków na tych obszarach Natura 2000.  
Przykładowo w przypadku jednej połaci Eryngium 

alpinum objętego środkami od 1995 r. przez 
ostatnie dziesięć lat odnotowano wzrost liczby roślin 
o 24%. 
 
Dla porównania w innym miejscu w latach 1999–
2005 zrezygnowano z opóźnionego wypasu, co 

skutkowało spadkiem liczby roślin o 60%. Od 2005 

r. odnotowano zmianę tendencji w momencie 
wdrożenia korzystnego gospodarowania. 
 
Jeżeli chodzi o Tetrao tetrix, na danym terenie 
prowadzono badania przez kilka lat w celu ustalenia 
liczby osobników oraz monitorowania tendencji 
dotyczących miejscowej populacji i liczebności jej 

rocznych lęgów. Badania te wykazują stały wzrost 
liczebności. 

Uznawanie i doradztwo 
 

Podstawą zaangażowania rolników jest odpowiednie 
doradztwo. Lokalna administracja ds. rolnictwa i 

doradcy Natura 2000 włożyli dużo pracy w działania 

informacyjne i doradztwo kierowane do rolników i 
pasterzy. Dzięki temu rolnicy bardziej otwarcie 
zaangażowali się w proces wymagający określonego 
poziomu umiejętności i monitorowania. 
 
W praktyce rolnicy, którzy faktycznie zobowiązują 

się do wdrażania środków rolnośrodowiskowych na 
obszarach, których stan pogarsza się, otrzymują 
dotacje nieodpowiadające poziomowi ograniczeń 
wynikających z tych środków, w szczególności w 
odniesieniu do opóźnionego koszenia. 
Co więcej, ich starania nie zyskują wystarczającego 
uznania (np. w formie oznakowania). W praktyce 

część rolników zaakceptowała ten proces w 
nawiązaniu do starych tradycji: niegdyś koszenie 
odbywało się później, gdyż dotarcie w góry pieszo 
trwało dłużej niż obecnie trwa pokonanie tej 

odległości samochodem. 
 

Dostosowanie do lokalnych uwarunkowań 
 
Od lat 90-tych XX w. opracowywano różne 
programy wspierające rozwój praktyk 
rolnośrodowiskowych. Te kolejne programy były 

nierównomiernie ukierunkowane, gdyż nie zawsze 
odpowiadały one miejscowym uwarunkowaniom. 
Podstawą obecnych środków rolnośrodowiskowych 
przewidzianych w regionalnym planie rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007–2013 jest 
możliwość dostosowania określonej metody do 
lokalnych warunków w wyniku połączenia różnych 

pojedynczych zobowiązań. Po ich połączeniu 
zobowiązania te wydają się odpowiednim 

rozwiązaniem danych kwestii. 
 
Środek umożliwiający gospodarowanie pastwiskami 
opiera się na podejściu ukierunkowanym w jeszcze 
większym stopniu, zakładającym opracowanie 

indywidualnego planu gospodarowania pastwiskami, 
co umożliwia jeszcze lepsze dostosowanie działania 
do danego obszaru. Jest to duża zaleta, bo oznacza 
wyeliminowanie niespójności między celami a 
specyfikacjami technicznymi, często występujących 
w przypadku poprzednich programów. 

 
Corocznie środki są w niewielkim stopniu 
korygowane, natomiast na koniec okresu 
pięcioletniego wprowadzane są istotne korekty. 
Wdrożenie środków w perspektywie długofalowej i 
zaangażowanie różnych zainteresowanych stron to 

czynniki kluczowe dla skutecznej ochrony siedlisk i 

gatunków, których byt jest uzależniony od praktyk 
pasterskich na tych obszarach Natura 2000. 
 

Partnerstwo 
 

Jednym z kluczowych czynników decydujących o 
powodzeniu leżących u podstaw procesu zawierania 
umów jest partnerstwo między rolnikami a ich 
przedstawicielami pracującymi nad zdefiniowaniem 
specyfikacji technicznych. 
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Przyjmuje się zarówno podejście oddolne, jak i 
odgórne. Za sukcesem projektu, który uznano za 

projekt pilotażowy w tym departamencie, stoi 

doskonale pojęta współodpowiedzialność. W 
departamencie Alpy Wysokie (Hautes-Alpes) od 
dawna opracowuje się plany gospodarowania 
pastwiskami oraz osiąga się zadowalające wyniki za 
sprawą współpracy z różnymi organizacjami: 
władzami krajowymi, parkami narodowymi, 

CERPAM1, który prowadzi prace nad planami 
gospodarowania pastwiskami od 1995 r. i udziela 
pomocy grupom pasterskim, Chambre d’Agriculture 

(organ publiczny ds. rolnictwa), który prowadzi 
prace nad indywidualnymi planami gospodarowania 
pastwiskami, gminą jako właścicielem tych terenów 
i organem odpowiedzialnym za realizację programu 
Natura 2000. 
 

Program realizowany w Alpach Wysokich ma jednak 
również pewne słabe strony. Jedną z nich jest to, 

że, ogólnie rzecz ujmując, różne środki nie zawsze 
są dobrze rozumiane lub akceptowane: 

 ogrodzenie działki zajmuje wiele godzin; 

 ze względu na opóźnienie wypasu trudniej jest 
skłonić owce do pasienia się (co rolnicy uznają 

za stratę). 
 
Różne ograniczenia związane z tą alternatywną 
formą gospodarowania mogą wymagać od rolników 
i pasterzy zmiany ich zwyczajów. Na przykład 
wielkość stad zostaje zmniejszona, aby ograniczyć 
do minimum opóźnienia w wypasie lub grodzeniu. 

 
W niektórych przypadkach opóźnione koszenie 
może skutkować zbiorem gorszej jakości siana, a w 

okresie suszy zmuszać rolnika do zakupu siana z 
innych miejsc. Co więcej, nie zawsze łatwo jest 
znaleźć odpowiednią równowagę między właściwym 

przejściem stad (tak aby zapobiegać zarastaniu 
gruntu roślinnością krzewiastą) a niezbyt dużym lub 
opóźnionym obciążeniem wypasem (tak aby 
wspomagać ochronę łąk i związanych z nimi 
gatunków, takich jak Eryngium alpinum lub Tetrao 
tetrix). 
 

Pewne ograniczenia dotyczą również wykonalności: 
na przykład trudne może się okazać rozszerzenie 
planu gospodarowania pastwiskami na nowe 
pastwiska położone w wysokich pasmach gór. 
 
 

Wnioski: wartość 

demonstracyjna 
 
W omawianej analizie przykładu realizacja 
niektórych środków trwa już od 1995 r., a Park 

Narodowy Ecrins przeznacza znaczne zasoby ludzkie 
na monitorowanie. Obecnie stosowane środki 

                                                 
1 Centrum badawcze w dziedzinie wdrażania 

praktyk pasterskich w Alpach 
Śródziemnomorskich: http://www.cerpam.fr/  

przynoszą korzyści w przypadku 41% (35 z 85) 
kwalifikujących się terenów na obszarach Natura 

2000 i znajdujących się na terenie tego parku 

narodowego. W tym samym parku, tyle że poza 
obrębem obszarów Natura 2000, odsetek ten spada 
jednak do 13,7%. 
 
W przypadku obszarów Natura 2000 rozmaite 
programy realizowane w ramach WPR i stosowane 

techniki są takie same jak na innych obszarach. 
Różnią się jednak pod względem metody wdrażania. 
 
Rolnicy, grupy pasterskie i pasterze zaangażowani 
na tym terenie podejmują zobowiązania z pełnym 
zaufaniem do skuteczności procesu.  
Program wykorzystywano jako model na innych 

terenach niewłączonych do europejskiej sieci. Na 
tych terenach rolnicy często podchodzili do niego z 
większą rezerwą. W takim przypadku konieczne jest 
przeznaczenie większej ilości czasu na przekonanie 

ich, że stać ich na alternatywną formę 
gospodarowania. 

 
Władze krajowe pracują obecnie nad sposobami 
poczynienia dalszych kroków w stosowaniu planów 
gospodarowania pastwiskami na szczeblu 
regionalnym. 
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pratiques agricoles, Tétras-lyre et pastoralisme. 
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Analiza przykładu 

 
Ochrona 

unikalnych 
stepów, 
produkcja 

makaronów typu 
rurki i spaghetti 
 
 
System uprawy w warunkach 
suchych w Belchite w Aragonii 
(Hiszpania) 

 

Stepy w dolinie rzeki Ebro 
(Hiszpania) 
 
 W dorzeczu rzeki Ebro znajdują się ekosystemy 
stepowe, na których występujące gdzieniegdzie 
krzewy porastają ubogie, gipsowe i miejscowo 

zasolone gleby. W Aragonii można znaleźć najlepsze 
przykłady tego typu siedliska, którego tamtejszy 
obszar stanowi dużą część całkowitej powierzchni 
tego typu terenów w Europie. Siedliska stepowe 
stanowią specyficzne ekosystemy, bardzo 
przypominające siedliska występujące na 
północnoafrykańskich lub azjatyckich stepach. 

Aragonia włączyła 75 000 ha tych siedlisk do kilku 
obszarów sieci Natura 2000, w tym między innymi 
stepy Belchite. 

 
W centralnej części tego regionu na równinie 
Belchite stosuje się systemy rolnictwa 

ekstensywnego, które sprowadza się głównie do 
uprawy roślin zielnych na ubogich glebach lub 
nawet miejscowo zasolonych. Na terenach tych 
panuje ekstremalny klimat kontynentalny 
charakteryzujący się małymi opadami deszczu i 
ekstremalnymi temperaturami. Rozwijają się tutaj 

niektóre unikalne na skalę światową, naturalne i 
półnaturalne siedliska stepowe przeplatane mozaiką 
małych obszarów upraw, pastwisk i rzadkiej 
roślinności krzewiastej obejmującej gatunki 
endemiczne. 
 
Niedaleko tego obszaru płynie jednak rzeka Ebro – 

największa rzeka Hiszpanii. Z nawadnianiem wiąże 
się możliwość wprowadzenia gruntownych zmian w 
systemach rolniczych i naturalnych na całym 

nawadnianym obszarze. 
 

 

Rezerwat EL Planerón (OSO), Belchite, Aragonia (J.C. Cirera – SEO/BirdLife)
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Na ten unikalny krajobraz składa się mozaika 
tradycyjnych upraw w warunkach suchych, które na 
tych płaskich lub nieznacznie pofałdowanych terenach 
stosuje się już od czasów starożytnych. Na obszarach 

tych występują również słone jeziora, tak zwane 
saladas, które przez większą część roku są wyschnięte 
i otoczone przez siedliska roślin słonolubnych. 

 
Środowisko to charakteryzuje się bogatą 
różnorodnością biologiczną, gdzie niektóre 
endemiczne gatunki owadów i innych stawonogów 
występują obok różnych gatunków ptaków stepowych, 
takich jak między innymi drop zwyczajny, strepet, 

stepówka białobrzucha, stepówka czarnobrzucha, 
kulon, pustułeczka i skowrończyk sierpodzioby. Ze 
względu na tę różnorodność ptactwa na terenie 
dorzecza Erbo i Belchite wyznaczono szereg OSO. 

 
Te swoiste uwarunkowania są same w sobie dosyć 
wrażliwe, a przez to podatne na szereg zagrożeń 

związanych z działalnością człowieka. Zdaniem 
Eduarda de Juana, profesora uniwersyteckiego i 
przewodniczącego Hiszpańskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego (sekcja hiszpańska BirdLife) – 
„Największe zagrożenie dla stepów stanowi 
postępujące ujednolicenie krajobrazu w wyniku 
stosowanych praktyk rolniczych, które obejmują 

szereg powiązanych procesów, w tym często: 

- łączenie gruntów (większe działki i mniej 
granic), 

- specjalizację upraw (przykładowo zaprzestanie 
upraw roślin strączkowych w okolicach, w 
których uprawia się zboże), 

- ograniczenie obszarów ugoru (możliwe dzięki 

większemu wykorzystaniu nawozów), 

- eliminację obszarów porośniętych naturalną 
roślinnością (na skutek orki, osuszania i 
ponownego zalesienia)”. 

 
Należy również wymienić niektóre inne negatywne 

czynniki, takie jak: niska produktywność gruntów 
(600–800 kg/ha pszenicy) oraz zaprzestanie 
działalności rolniczej na skutek starzenia się 
społeczeństwa.  
Obszar ten ma jednak również mocne strony, do 
których należy doskonała jakość niektórych 
produktów rolnych, czy też łatwość, z jaką przychodzi 

przejście z rolnictwa tradycyjnego na produkcję 
ekologiczną. 
 

Na obszarze Belchite podejmowano ważne inicjatywy 
uwzględniające szczególne uwarunkowania regionu 
stepowego i mające na celu wspieranie rozwoju 

obszarów wiejskich w oparciu o współistnienie 
rolnictwa i ochrony istniejących wartości naturalnych. 

 

Stepówka białobrzucha, Pterocles alchata (J.M. Cereza) 

 
 

Środki rolnośrodowiskowe w 
Belchite 
 
Od 2000 r. na obszarze Belchite stosuje się trzy 
główne rodzaje środków: 
 

- utrzymywanie ścierniska i ugoru, 

- tworzenie korytarzy ekologicznych dzięki 

sadzeniu lucerny przystosowanej do uprawy w 
warunkach suchych, 

- rolnictwo ekologiczne na obszarze upraw roślin 
zielnych w warunkach suchych. 

 

Utrzymywanie ścierniska i ugoru 
 
Środek ten ma na celu ochronę gleb przed erozją i 
poprawę ich stanu (w tym ilości materii organicznej, 
aktywności mikroorganizmów, gromadzenia wody), a 
także poprawę stanu siedliska stepowego na potrzeby 
dzikiej flory i fauny dzięki zapewnieniu większej ilości 

pożywienia i schronienia oraz unikaniu stosowania 
pestycydów w okresie innym niż okres upraw. 
 
Obejmuje on również utrzymanie ścierniska na 
obszarze upraw roślin zielnych w warunkach suchych 
do dnia 31 grudnia każdego roku, przy czym przez 

pięć lat powierzchnia ścierniska powinna wynosić co 
najmniej 5 ha, oraz utrzymanie takiego samego 
obszaru ugoru (innymi słowy, ugór powinien 
zajmować połowę powierzchni gospodarstwa na 
zmianę ze ścierniskiem). Konieczne jest również 
pozostawianie słomy na ziemi co najmniej na 50% 
powierzchni ścierniska oraz niestosowanie pestycydów 

w okresie innym niż okres upraw. Wyrażając zgodę na 
te warunki, rolnik otrzymuje 60 EUR/ha. 
 
Dodatkowo rolnik może dobrowolnie zobowiązać się, 
że nie będzie orał ugoru w okresie od dnia 1 kwietnia 
do dnia 30 września. Zobowiązanie to wiąże się z 
wyższą stawką (72 EUR/ha w przypadku podjęcia 
takiego dodatkowego zobowiązania). 
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Ten środek rolnośrodowiskowy został na ogół dobrze 
przyjęty: stanowi źródło atrakcyjnego, dodatkowego 
dochodu dla rolników uprawiających zboże w 

warunkach suchych oraz, z technicznego punktu 
widzenia, jest łatwy do stosowania, gdyż w dużej 
mierze wymaga tego samego, co tradycyjne uprawy 

pszenicy na tym obszarze. Środek został 
wykorzystany w największym stopniu w Campo de 
Belchite w 2007 r., w którym złożono około 90 
wniosków dotyczących obszaru o powierzchni 2000 
ha. 

 

Tworzenie korytarzy ekologicznych dzięki 
sadzeniu lucerny dostosowanej do 
warunków suchych na obszarach Natura 

2000 
 

Głównym celem tego drugiego środka jest wspieranie 
ochrony ptaków stepowych. Środek jest zatem 

stosowany głównie na OSO pod kątem ochrony tych 
gatunków ptaków. Środek ma na celu konkretnie 
zwiększenie zasobów pożywienia dostępnego dla 
dzikiej fauny, poprawę przyrostu populacji ptaków 
stepowych, które zakładają gniazda na ziemi, 
wiązanie azotu z atmosfery, ochronę gleb i poprawę 

jej struktury, zapewnienie łączności między 
obszarami, na których występuje naturalna 
roślinność, oraz eliminowanie ryzyka pożarów. 
 
Rolnik zobowiązuje się do utrzymania stałej pokrywy 
roślinnej z lucerny dostosowanej do warunków 
suchych przez okres pięciu lat bez wypasu ani orki w 

kwietniu, maju i czerwcu, a także w marcu, jeżeli 

rolnik stosuje inny podśrodek dotyczący „ptaków 
stepowych”. Plony muszą być zbierane po dniu 15 
września. Kwota przyznawana w ramach tego środka 
waha się w granicach 90–120 EUR/ha w zależności od 
zastosowanego podśrodka. 
 

Środek ten jest najpowszechniej wykorzystywany, 
głównie z przyczyn ekonomicznych, tj. wysokich 
dotacji, ale również dlatego, że w przypadku tego 
środka rolnik nie musi dokonywać żadnych 
dodatkowych inwestycji w przewidzianym pięcioletnim 
okresie. Jedyne koszty, które musi ponieść, wiążą się 

z wysianiem lucerny w pierwszym roku. 
 
Na przestrzeni ostatnich lat wykorzystanie tego 
środka stale rosło i obecnie nie można już finansować 
żadnych nowych wniosków. W 2010 r. środek 

stosowano na powierzchni ponad 4400 ha, których 
dotyczyło 165 wniosków. 

 
Środek z powodzeniem promował uprawę w 
warunkach suchych gatunków powszechnie 
uprawianych z wykorzystaniem nawadniania na 
obszarach o niskich opadach deszczu. Eksperci są 
zdania, że koncepcja środka jest bardzo oryginalna i 
innowacyjna, a jego realizacja stanowi niemałe 

wyzwanie. Uzyskana pokrywa roślinna nie jest 
wprawdzie bardzo wysoka, ale pokrywę na poziomie 
50–60% uznaje się za bardzo cenną z ekologicznego 
punktu widzenia. 
 

Ze wstępnych ustaleń przeprowadzonego przez 
SEO/BirdLife badania obejmującego ocenę 
skuteczności tego rodzaju środka 
rolnośrodowiskowego dotyczącego ptaków stepowych 

w Hiszpanii wynika, że na działkach objętych 
środkiem występuje nawet o 65% więcej ptaków niż 
na działkach, na których środek nie został wdrożony. 

Ponadto, brak orki spowodował pojawienie się dzikiej 
flory w miejscach niezarośniętych lucerną, co 
przyczynia się do odnowienia miejscowej roślinności 
stepowej. 
 

 

Uprawa pszenicy w Belchite (J.C. Cirera - SEO/BirdLife) 

 

 
Wyjątkowy charakter tego środka, który w dużej 
mierze jest dostosowany do lokalnych warunków, 
wymaga również, aby kontrole były dostosowane do 
naturalnych uwarunkowań. W tym przypadku 

osiągnięcie pełnego pokrycia gruntu uprawami uznaje 
się za technicznie niewykonalne, a uniknięcie 

spontanicznego rozrostu miejscowej roślinności (w 
tym gatunków niskiej roślinności drzewiastej, takich 
jak na przykład sisallo) nie jest możliwe po dwóch lub 
trzech latach niestosowania orki. 
 
W rezultacie w stosunku do rolników zastosowano 

szereg „sankcji z tytułu niezgodności”, co uzasadniano 
tym, że rolnicy „pozwolili” na rozrost roślinności 
wieloletniej i tym samym rzekomo nie spełnili 
standardów wynikających z zasad wzajemnej 
zgodności, co rozczarowało rolników, którzy uznali 
takie obniżenie otrzymywanych płatności za 
nieuzasadnione.  

Część rolników stwierdziła, że: „kontrola, która w tej 

kwestii jest szczególnie trudna, powoduje, że wielu 
rolników zmienia zdanie co do możliwości 
kontynuowania tej praktyki”. 
 
 

Rolnictwo ekologiczne na obszarze upraw 

roślin zielnych w warunkach suchych 
 
Na polach Belchite zajmujących łącznie obszar 10 000 

ha w dużej mierze stosuje się rolnictwo ekologiczne w 
przypadku różnych rodzajów upraw, w szczególności 
pszenicy durum, przy czym w 2010 r. środek ten 
wykorzystywano na niemal 5000 ha. 
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Przy minimalnym zobowiązaniu wyłączenia z uprawy 
pięciu ha w okresie pięciu lat warunki upraw 
odpowiadają warunkom określonym w regulacjach 
Unii Europejskiej i Aragonii w dziedzinie rolnictwa 

ekologicznego, wymaga się też posiadania 
odpowiednich świadectw. Kwota pomocy z tytułu tego 
rodzaju rolnictwa wynosi 60 EUR/ha. 

 
Na obszarze Belchite środek zawdzięcza swoją 
popularność głównie łatwości, z jaką przebiega jego 
wdrożenie pod względem technicznym, co wynika z 
faktu, że na tym obszarze tradycyjnie uprawia się 
pszenicę durum w sposób bardzo zbliżony do 

wymogów rolnictwa ekologicznego, obejmujący: 
stosowanie płodozmianu i ugorowania, brak 
stosowania pestycydów i środków chemicznych lub 
stosowanie ich w niewielkiej ilości oraz ograniczone 
wykorzystanie nawozów. Wartością dodaną rolnictwa 
ekologicznego jest jego korzystny wpływ na gatunki i 
siedliska dzięki znacznemu dostosowaniu do lokalnych 

warunków i ograniczeniu interwencji, czego 
rezultatem jest rolnictwo ekstensywne, w dużej 
mierze przypominające miejscowe rolnictwo 
tradycyjne. 

 
 

Środki uzupełniające 
 

Wprowadzanie do obrotu makaronu: 

Rozróżnienie produktów i pochodzenia 
 
W 2001 r. SEO/Birdlife, przy wsparciu finansowym ze 

strony władz regionalnych i banku Caja Rural de 
Aragon, przeprowadziło badanie wykonalności 

wprowadzenia do obrotu lokalnych produktów 
ekologicznych pochodzących z najlepszych stepów 
doliny Ebro w Aragonii (Monegros i Belchite), 
opatrzonych znakiem jakości wskazującym na związek 
z ochroną ptaków stepowych. 

 

W następstwie tego badania założono 
przedsiębiorstwo Riet Vell przy wsparciu ze strony 
SEO/BirdLife, aby uruchomić pionierską inicjatywę, 
której celem jest propagowanie uprawy zbóż w 
warunkach suchych na głównych obszarach 
stepowych doliny Ebro. 

 
Riet Vell S.A. to przedsiębiorstwo zajmujące się 
produkcją i wprowadzaniem do obrotu produktów 

ekologicznych związanych z ochroną przyrody. W tym 
celu przedsiębiorstwo nabywa ekologiczną pszenicę 
durum pochodzącą z obszarów stepowych Belchite i 

Monegros, w pierwszej kolejności uwzględniając 
pszenicę uprawianą na obszarach Natura 2000, aby 
następnie wytwarzać makaron typu rurki i spaghetti o 
wysokiej jakości, którą produkty te zawdzięczają 
szczególnym właściwościom tejże lokalnie uprawianej 
pszenicy durum. 

Następnie produkt wprowadza się do obrotu, 

zaznaczając jego związek z ochroną ptaków i siedlisk 
stepowych. Od 2003 r. do dziś przedsiębiorstwo Riet 
Vell sprzedało około 180 000 kg makaronu. 

 

 

Makaron produkowany z ekologicznej pszenicy durum 
pochodzącej z Belchite (Riet Vell S.A.) 

 

Inne inicjatywy gospodarcze 
 
Obecnie na obszarze tym istnieje również spółdzielnia 
Ecolécera, która produkuje i sprzedaje ekologiczną 
pszenicę durum pochodzącą głównie z obszarów 
Natura 2000; kolejne przedsiębiorstwo, Ecomonegros, 
wznowiło produkcję wypieków i wprowadzanie na 

rynek tradycyjnych odmian ekologicznej pszenicy. 
 

Przywrócenie tradycyjnego wypasu 
 

SEO/BirdLife wykonało pewne pilotażowe 

monitorowanie wpływu kontrolowanego wypasu na 
ochronę naturalnych stepów w Belchite; ustaliło, że 
wypas nie tylko nie jest szkodliwy dla stepów, a wręcz 
przeciwnie – może mieć pozytywny wpływ na ich 
zachowanie. W rzeczywistości takie użytkowanie 

gruntów wspomaga odpowiednią strukturę roślinności 
i zwiększa różnorodność biologiczną tych siedlisk. 

 
SEO/BirdLife bada również odpowiedni poziom 
obsady, aby wykorzystywać zwierzęta gospodarskie 
jako narzędzie do gospodarowania stepami i 
zwiększania wartości innych produktów związanych z 
ochroną natury i kultury. 

 
 

Wyniki i wnioski wyciągnięte z 
doświadczenia 
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Najcenniejszym wynikiem wdrożenia wyżej 
przedstawionych środków rolnośrodowiskowych i 
innych inicjatyw jest stopniowe tworzenie warunków 
sprzyjających wznowieniu różnego rodzaju inicjatyw w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich i możliwości 
społeczno-ekonomicznych wspierających utrzymanie 
tradycyjnego rolnictwa, a tym samym – ochronę cech 

obszarów Natura 2000. 

 
Główne wyniki i osiągnięcia 

 
- Ochrona siedlisk stepowych; według niektórych 

ekspertów obecnie uzyskano „idealną mozaikę”, 
którą razem tworzą naturalnie rosnąca roślinność 

stepowa i uprawy zbóż i lucerny. Odnotowano 
wzrost różnorodności biologicznej roślinności 
stepowej i populacji ptaków i owadów. 

 
- W 20. roku istnienia rezerwat El Planerón stał się 

podstawowym punktem odniesienia, jeżeli chodzi 
o ochronę siedlisk stepowych. 

 
- Płatności rolno-środowiskowe pozytywnie 

wpłynęły na postrzeganie sieci Natura 2000 przez 
lokalnych rolników, a jeden z nich stwierdził 
nawet, że „dobrze byłoby, gdyby sieć Natura 2000 
została rozszerzona, bo oznacza ona ochronę 

dziedzictwa oraz przyznawanie płatności”. 
 

- Ekologiczne uprawy pszenicy durum wpływają na 
poprawę warunków środowiskowych na 
uprawianym obszarze i umożliwiają uzyskanie 
wyższych cen za produkt. Rolnictwo ekologiczne 
stwarza również nowe możliwości finansowe dla 

rolników i nie wymaga od nich znacznych nowych 
inwestycji. 

 
- W ogólnym rozrachunku środki te umożliwiły 

utrzymanie tradycyjnego rolnictwa, w ten sposób 
eliminując problem wyludnienia i przyczyniając się 
do społeczno-ekonomicznej rentowności tego 

obszaru. 
 

- Wprowadzenie do obrotu lokalnych produktów 
opatrzonych oznakowaniem wskazującym, że 
pochodzą one ze stepów Aragonii i z obszarów 
Natura 2000, co z kolei wiąże się z ochroną 

ptaków stepowych, przyczyniło się do dalszej 
uprawy pszenicy, która w przeciwnym razie 
mogłaby zostać zaniechana. Pokazało to również, 
że produkty pochodzące z upraw tradycyjnych 
mają realny potencjał gospodarczy, co sprzyja 

ochronie przyrody, a przetrwanie tych systemów 
rolniczych nie musi zależeć wyłącznie od 

mechanizmów wspierających rolnictwo. 
 
- Uznano jakość lokalnej pszenicy durum, czyli 

odmiany, której wcześniej groziło zaniknięcie, a 
także podstawową rolę, jaką wielu rolników 
odgrywa w przypadku ochrony unikalnych 
wartości przyrodniczych w Europie. 

 
- Promowanie tradycyjnego wypasu jako środka 

zarządzania biotopem i poprawy jakości 
produktów stanowi kolejną korzystną praktyką 
stosowaną na tym obszarze, mimo że nadal 
znajduje się na etapie wprowadzania. 

 
- Promowanie turystyki związanej z wartościami 

przyrodniczymi i kulturowymi może przynieść 
wzrost lokalnych przychodów. Na tym obszarze 

można również zaobserwować rozwijającą się 
działalność w ramach wolontariackich programów 
edukacyjno-środowiskowych. 

 
- Założono Stowarzyszenie Przyjaciół Stepów 

Belchite, co usprawniło dialog z administracją. 
 
- Tworzenie dynamicznych synergii między 

stowarzyszeniami ochrony środowiska, rolnictwa, 

turystyki, łowiectwa oraz stowarzyszeniami 
lokalnymi prowadzi do wielorakich możliwości 
rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Usługi ekosystemowe 
 

- Wdrożone środki miały wpływ na ochronę gleby i 

przeciwdziałanie jej erozji. W wyniku ograniczenia 
orki następuje poprawa struktury i tekstury gleby, 
zwiększa się zawartość materii organicznej i 
aktywność mikroorganizmów, co pozwala roślinom 
lepiej wykorzystać ograniczone zasoby wody i 

ogranicza potrzebę stosowania nawozów. 
 
- Uprawa roślin wiążących azot, takich jak lucerna, 

ogranicza potrzebę stosowania nawozów 
mineralnych. Stałe pokrycie lucerną chroni glebę 
przed erozją i może przyczyniać się do 
ograniczenia rozprzestrzeniania się ewentualnych 

pożarów. 

 
Kluczowe elementy wymagające poprawy 
 

- Pomimo początkowych sukcesów wykorzystanie 
środków rolnośrodowiskowych jest 
niewystarczające. Dokładniejsze planowanie może 
przynieść większe sukcesy i przynieść więcej 
pozytywnych wyników.  
 

- Można byłoby usprawnić planowanie i koordynację 
na całym obszarze. Ogólne cele należy uzgadniać 
z lokalnymi zainteresowanymi stronami, aby 
zoptymalizować każdą inwestycję lub działanie, a 
także aby odpowiednio określić każdą nową 
inicjatywę. Rolnicy i inne zainteresowane strony 

powinni odgrywać kluczową rolę w usprawnionym 
planowaniu i koordynacji. 

 
- Niektóre płatności nie muszą stanowić siły 

napędowej rozwoju obszarów wiejskich i zamiast 
tego można je przeznaczać w pierwszej kolejności 
na dotychczasowy scenariusz działania. 

Przykładowo wielu starszych rolników preferuje te 
płatności, które są powiązane z brakiem wszelkiej 
działalności na ich gruntach, ze względu na 
wygodę z administracyjnego i technicznego 
punktu widzenia, zamiast wybrać środki 
wymagające podjęcia pewnych starań, ale które 
wiążą się jednak ze wzrostem produkcji i wartości. 

Jest to zazwyczaj związane z poziomem 
wykształcenia i zmysłem przedsiębiorczości. 

 
- Środki rolnośrodowiskowe oraz innego rodzaju 

środki można promować również na obszarach 
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nienależących do sieci Natura 2000, które również 
są istotne dla ochrony siedlisk stepowych. 
Należałoby wzmocnić potrzebne rolnikom 
doradztwo techniczne dotyczące wdrażania 

środków. Ma to podstawowe znaczenie w 
przypadku młodszych rolników, również jako 
narzędzie do zapobiegania wyludnianiu. 

 
- Należy propagować i wspierać tradycyjny wypas 

jako główny czynnik tworzenia i utrzymania 
siedlisk stepowych w tym regionie. 

 

Wnioski wyciągnięte z doświadczenia i 
potencjalna wartość demonstracyjna 
 

- Z powodzeniem zdefiniowano środki dobrze 
dostosowane do szczególnych uwarunkowań 
środowiskowych i społeczno-ekonomicznych 
nawet w przypadku środków, które wydają się 

ryzykowne (np. lucerna uprawiana w warunkach 
suchych). 

 

- Ważne jest, aby istniała organizacja, która 
promuje współpracę i działa na rzecz 
współistnienia rolnictwa i sieci Natura 2000, 
prowadząc działania w terenie z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron i przyjmując 
strategię długofalową. 

 
- Ważne jest również, aby nadać rynkową wartość 

produktom związanym z unikalnymi lub 
specyficznymi warunkami, na przykład w wyniku 
tworzenia lub wspierania marek wskazujących na 
związek między produktem a takimi warunkami. 

 

- Współistnienie produkcji rolnej i ochrony obszarów 

Natura 2000 jest możliwe, wymaga jednak dobrej 
znajomości lokalnych uwarunkowań (zarówno 
przyrodniczych, jak i społeczno-ekonomicznych) 
potrzebnej przy definiowaniu, wdrażaniu i 
monitorowaniu środków. Zdaniem lokalnego 
rolnika i kierownika spółdzielni: „doświadczenie to 

pokazało, że ochrona przyrody nie uniemożliwia 
rolnikom prowadzenia produkcji rolnej”. 

 
- Dla skutecznego wdrożenia i odpowiedniego 

współistnienia rolnictwa i sieci Natura 2000 
kluczowe jest opracowanie środków 

rolnośrodowiskowych odpowiednich dla danego 
obszaru, obejmujących szczególne i realistyczne 
zobowiązania określone z udziałem wszystkich 
odpowiednich zainteresowanych stron (organów 

ds. rolnictwa, rolników, osób powiązanych z 
ekozarządzaniem itp.), a także właściwe 
monitorowanie pól. 

 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 
Boletín Oficial de Aragón (BOA) - Aragón Official Bul-

letin nº 18. 28/01/2010. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-
bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=493380691212 
 

Powiat Campo de Belchite: 
www.campodebelchite.com 
 
Ecolécera, produkcja i komercjalizacja ekologicznego 

makaronu pszennego. 
http://www.ecolecera.com/ 
 

Obszary Natura 2000 w Aragonii. 
http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/red-
natura-2000/red-natura-2000-en-
espana/lic_aragon.aspx 
 
Informacje ekologiczne dotyczące Ebro Depressión. 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Dep
artamentos/MedioAmbiente/Documentos/Areas/Biodiv
ersidad/RedNatura2000/NATURA2000.pdf: 
 
Stepy Aragonii i rezerwat ornitologiczny El 
Planerón:http://www.elplaneron.org 
 

Naturaleza, ornitólogos y pajareros. 50 años de la So-
ciedad Española de Ornitología en Aragón. Adolfo 
Aragüés. Wydawca: Ratusz Saragossy. 2008 r. 
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/c
da/ornito.pdf: 
 
RDP 2007-2013 of Aragón. 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/12/docs/
Are-
as/Desarrollo_Rural/Programa_Desarrollo_Rural_2007
_2013/DOCUMENTO_COMPLETO_PDR_ARAGON_VERS
ION_3_2007_2013.pdf 
 

Podsumowanie środków rolnośrodowiskowych 
stosowanych na stepach w Aragonii. The Ganga Pro-
ject: 

http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPr
ograma=90&idArticulo=5125 
 
RietVell. Rolnictwo ekologiczne i ochrona przyrody. 

http://www.rietvell.com/ 
 
SEO/BirdLife. 2011 r. Seguimiento de la Medida 
Agroambiental M 1.8. Generación de corredores bioló-
gicos („Alfalfa de secano”) en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. 
 

VVAA. 2007 r. Manual de desarrollo sostenible 4. Res-
tauración y mejora de zonas esteparias. Fundación 
Santander Central Hispano. Con la colaboración de 
SEO/BirdLife 
http://www.fundacionbancosantander.com/media/doc
s/SOST.%20MANUAL%204%20baja.pdf.  
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Użytki rolne o wysokiej wartości 
przyrodniczej w Bułgarii 
 

Bułgaria zachowuje duży obszar trawiasty o wysokiej 
wartości przyrodniczej. Szacuje się, że trwałe użytki 
zielone stanowią jedną trzecią (około 1,8 mln ha) 

całkowitej powierzchni wykorzystywanej powierzchni 
użytków rolnych. Ustalono, że 1 138 981 ha tego 
obszaru zajmują użytki rolne o wysokiej wartości 
przyrodniczej (bułgarski krajowy program rozwoju 
obszarów wiejskich, 2007 r.). 
 

Te obszary trawiaste o wysokiej wartości 
przyrodniczej mają kluczowe znaczenie dla wielu 
rzadkich i zagrożonych gatunków i typów siedlisk o 
znaczeniu unijnym, w tym dla gatunków ptaków 
zagrożonych w skali światowej, takich jak między 
innymi orzeł cesarski (Aquila heliaca), raróg (Falco 
cherrug) i kraska (Coracias garrulus). Znaczne 

obszary obszarów trawiastych należą obecnie do sieci 
Natura 2000 ze względu na ich znaczną różnorodność 
biologiczną. 
 
Obecnie produkcja rolna na obszarach trawiastych o 
wysokiej wartości przyrodniczej jest kontynuowana 
całkowicie lub częściowo na własne potrzeby. Średnia 

wielkość działki zazwyczaj jest mała lub bardzo duża. 
Według bułgarskiego krajowego programu rozwoju 
obszarów wiejskich w 2003 r. w przypadku około 75% 
wszystkich gospodarstw rolnych uprawy są 
prowadzone na obszarze o powierzchni 1 ha lub 
mniejszej. Drobni producenci rolni są jednocześnie 

właścicielami większości zwierząt gospodarskich 
(61%). Po przeciwnej stronie spektrum znajdują się 
rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni 

ponad 50 ha, które z jednej strony stanowią mniej niż 
0,8% wszystkich gospodarstw rolnych, a z drugiej 
obejmują łącznie 78% całkowitej wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych w Bułgarii. 
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Obszary trawiaste o wysokiej wartości przyrodniczej na wzgórzach  

Besaparski. Zdjęcie: Svetoslav Spasov

 
Główne zagrożenia dla bułgarskich obszarów 

trawiastych o wysokiej wartości przyrodniczej to 
zaprzestanie użytkowania gruntów i przekształcanie 
gruntów. Na skutek zaprzestania użytkowania 
gruntów w latach 90. XX w. nastąpił znaczny spadek 

pogłowia zwierząt gospodarskich i późniejszy przerost 
obszarów trawiastych. Od czasu przystąpienia Bułgarii 
do UE rolnicy rozpoczęli przekształcanie dużych 
obszarów trawiastych w grunty orne, winnice lub 
sady, zachęceni znacznymi unijnymi dotacjami 
rolnymi w ramach filaru 1 WPR. 
 

 

Projekt pilotażowy na rzecz 
przygotowania programów 
rolnośrodowiskowych o wysokiej 
wartości przyrodniczej 
 
Po przystąpieniu do UE Bułgaria rozpoczęła proces 
przeformułowania swojej polityki rolnej zgodnie z 
regulacjami UE. W osi 2 krajowego programu rozwoju 
obszarów wiejskich uznano znaczenie użytków rolnych 

o wysokiej wartości przyrodniczej. W ramach siedmiu 
odrębnych programów (których liczbę zwiększono 
później do dziewięciu) przewidziano środki 
rolnośrodowiskowe w odniesieniu do użytków rolnych 
o wysokiej wartości przyrodniczej, oraz szczególny 
program płatności dla obszarów Natura 2000. 

 
Aby wesprzeć proces przygotowania tych programów 
rozwoju obszarów wiejskich, Bułgarskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków (BSPB) w 2007 r. rozpoczęło projekt 
GEF/UNDP realizowany na terenach półnaturalnych 
obszarów trawiastych o wysokiej wartości 
przyrodniczej, przy wsparciu bułgarskiego 

Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska. 
Celem projektu było wsparcie strony rządowej w 
przygotowaniach do wdrożenia przewidywanych 
programów rolnośrodowiskowych i płatności dla 
obszarów Natura 2000 na terenie użytków rolnych o 
wysokiej wartości przyrodniczej. Wcześniej Bułgaria 
nie miała żadnego doświadczenia w realizacji tego 

typu programów (pierwszy pilotażowy program 
rolnośrodowiskowy SAPARD został udostępniony 
rolnikom dopiero pod koniec 2006 r. po wielu latach 
opóźnień). 
 

Jednym z kluczowych działań w ramach projektu było 

zatem opracowanie i wdrożenie pilotażowego 
programu gospodarowania użytkami rolnymi o 
wysokiej wartości przyrodniczej, odzwierciedlającego 
różne środki dostępne w ramach nowego krajowego 
programu rozwoju obszarów wiejskich. Po dwuletnim 
okresie przygotowawczym w 2010 r. uruchomiono 
program dotacji. 

 
Obejmował on 4 rodzaje środków: 

a) płatności dla obszarów Natura 2000 – mające 

stanowić rekompensatę dla rolników z tytułu 
ekstensywnego wypasu i koszenia na terenach 
półnaturalnych pastwisk, które nie kwalifikują się 

w ramach bezpośrednich jednolitych płatności 
obszarowych przewidzianych w osi 1. 

b) płatności rolnośrodowiskowe – dla rolników 

realizujących szczególne zalecenia dotyczące 
gospodarowania, takie jak przekształcanie 
gruntów ornych w pastwiska i zapewnianie ich 
utrzymania w systemie ekstensywnym. 

c) inwestycje nieprodukcyjne – inwestycje, które nie 

powodują wzrostu dochodu rolnika, tylko 
korzystnie wpływają na różnorodność biologiczną. 

Obejmują one na przykład: sadzenie drzew, 
stawianie słupów pod gniazda, budowanie 
stawów, usuwanie inwazyjnych gatunków obcych. 

d) inwestycje produkcyjne – inwestycje mające na 

celu poprawę infrastruktury i warunków bytowych 
rolników (obejmują one na przykład: zakup 

używanych maszyn, których koszt jest znacznie 
niższy w porównaniu z kosztem nowych maszyn). 

W ten sposób inwestycje te zachęcają rolników do 
zwiększania pogłowia posiadanych zwierząt 
gospodarskich i powierzchni obszaru, którym 
gospodarują, a także zwiększają ich zdolność do 
korzystania z innych środków przewidzianych w 
krajowym programie rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Program przetestowano na dwóch obszarach 
demonstracyjnych: w górach Ponor (OSO BG0002005, 
31 380 ha) i na wzgórzach Besaparski (OSO 
BG0002057, 14 765 ha). Oba rejony stanowią 
wyznaczone obszary Natura 2000 ze względu na ich 
znaczenie dla różnych typów siedlisk na obszarach 

trawiastych (np. 6210, 6220*, 62A0, 6410, 6430, 

6510, 6520) oraz dla dużej liczby gatunków 
chronionych dyrektywą siedliskową i dyrektywą 
ptasią. 
 

 

Orka na obszarach trawiastych i pastwiskach na wzgórzach 
Besaparski, OSO BG0002057. BSPB Bułgaria, 2011 r. 
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Program zyskał dużą popularność wśród lokalnych 
rolników w obu regionach, a popyt znacznie 
przekroczył początkowe oczekiwania. Powodzenie 
programu można przypisać wielu czynnikom: 

szczegółowemu przygotowaniu (u podstaw programu 
leżą wiarygodne dane naukowe dotyczące obszarów 
trawiastych), zdecydowanym działaniom mającym na 

celu zaangażowanie rolników i wsparcie ich w 
uzyskaniu dostępu do programu, oraz otwartemu i 
przejrzystemu zarządzaniu programem. 
 
W przypadku obu terenów szczególnie ważne były 
relacje z rolnikami. Zespół realizujący projekt 

organizował regularne sesje informacyjne dla 
lokalnych zainteresowanych stron, aby wyjaśnić cel 
programu, kryteria kwalifikowalności i środki w 
zakresie zarządzania, a ponadto członkowie zespołu 
osobiście spotkali się z większością rolników, aby 
omówić możliwości gospodarowania dostępne dla 
rolników i uzyskać od nich informację zwrotną na 

temat proponowanego programu. 
 
Dzięki temu zwiększono zainteresowanie programem i 
uzyskano przydatne wskaźniki na potrzeby dalszego 
usprawniania programu, tak aby jak najlepiej 
dostosować go do potrzeb i ograniczeń drobnych 
producentów rolnych. Ponadto w ramach projektu 

utworzono dwie mobilne jednostki doradcze, aby 
jeszcze silniej wspierać realizację projektu. Do zadań 
mobilnych jednostek doradczych należało między 
innymi doradzanie rolnikom w sprawie programu 
pilotażowego i pomoc w wypełnianiu formularzy 
wniosku. Do końca dwuletniego okresu próbnego 

dzięki pracy mobilnych jednostek doradczych program 
pilotażowy zyskał dobrą reputację zarówno na 
poziomie krajowym, jak i regionalnym, szczególnie 

wśród rolników. 
 

Powodzenie programu pilotażowego było możliwe dzięki 
bliskiemu dialogowi z rolnikami. Zdjęcie: Svetoslav Spaso 
 
Kolejnym czynnikiem, który zadecydował o 
powodzeniu projektu, było przeprowadzenie 
szczegółowych ankiet w terenie przed rozpoczęciem 
projektu w celu określenia, zlokalizowania i oceny 
rozmieszczenia i stanu ochrony kluczowych siedlisk na 
obszarach trawiastych zarówno w górach Ponor, jak i 

na wzgórzach Besaparski. Dane te wprowadzono do 
bazy danych systemu informacji geograficznej, dzięki 
której łatwiej było później ukierunkować program 
pilotażowy na najodpowiedniejsze obszary trawiaste, 

a następnie monitorować realizację poszczególnych 
umów z rolnikami. 
 

W ramach projektu opracowano również kompleksowe 
wytyczne dotyczące gospodarowania obszarami 
trawiastymi, w oparciu o najlepszą wiedzę naukową 
dostępną w Bułgarii, które będą stanowić cenne źródło 
informacji na potrzeby dalszego opracowania 
ogólnokrajowych programów o wysokiej wartości 

przyrodniczej w ramach krajowego programu rozwoju 
obszarów wiejskich. 
 
 

Projekt LIFE na rzecz ochrony 
ptaków drapieżnych 
 
Bazując na powodzeniu projektu UNDP, w 2009 r. 
BSPB uruchomiło szereg kolejnych projektów, tym 
razem finansowanych ze środków unijnego programu 
LIFE, aby w dalszym ciągu wspierać opracowywanie 
odpowiednich programów o wysokiej wartości 

przyrodniczej realizowanych na terenach 
półnaturalnych obszarów trawiastych (środki w formie 
płatności dla obszarów Natura 2000) w ramach 
krajowego programu rozwoju obszarów wiejskich oraz 
aby pokazać, jak można skutecznie realizować takie 
programy w praktyce. 

 
Jeden z projektów koncentruje się na ochronie orła 
cesarskiego i raroga w Bułgarii. Celem działań 
realizowanych w ramach projektu jest ochrona 

podstawowych siedlisk tych gatunków na terenie 10 
OSO w Bułgarii. Powierzchnia tych OSO stanowi 
łącznie około 20% powierzchni sieci Natura 2000, a 

znajdujące się na niej obszary trawiaste o wysokiej 
wartości przyrodniczej stanowią bardzo dużą część 
tego typu terenów występujących w Bułgarii. 
Podobnie jak w innych rejonach istnieniu tych 
obszarów trawiastych zagraża brak gospodarowania 
nimi i zakrojone na dużą skalę przekształcanie ich w 
grunty orne (oraz wprowadzanie innych zmian, takich 

jak stawianie paneli fotowoltaicznych, budowa farm 
wiatrowych, zalesienie itp.). 
 
Wiele działań przeprowadzonych próbnie w ramach 
projektu UNDP, które zakończyły się powodzeniem, 
jest obecnie powielanych na dziesięciu terenach 

objętych projektem LIFE. Obecnie prowadzone są 

szczegółowe badania w terenie w celu ustalenia 
rozmieszczenia obszarów trawiastych na każdym z 
tych terenów oraz w celu oceny stanu ich ochrony. 
Następnie wyniki są łączone z innymi aktualnymi 
danymi przestrzennymi dotyczącymi aktualnego 
rolniczego użytkowania gruntów, własności gruntów, 

pogłowia zwierząt gospodarskich itp., jeżeli takie dane 
istnieją (dane te obejmują na przykład najnowsze 
zdjęcia satelitarne, system identyfikacji działek 
rolnych). 
 
Uzyskana w ten sposób baza danych systemu 
informacji geograficznej stanowi nieocenione źródło 

zintegrowanych i aktualnych informacji na temat 
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rozmieszczenia siedlisk na obszarach trawiastych, 
wymogów dotyczących ochrony i wykorzystania 
gruntów na terenie wszystkich dziesięciu OSO. Tego 
rodzaju narzędzie nie tylko przydaje się w pracach 

wykonywanych w ramach projektu LIFE, ale również 
w dużym stopniu ułatwia zadanie Ministerstwu 
Rolnictwa polegające na identyfikacji odpowiednich 

obszarów do celów wdrożenia programów 
rolnośrodowiskowych na terenach o wysokiej wartości 
przyrodniczej i płatności dla obszarów Natura 2000 na 
każdym z tych terenów (szczególnie biorąc pod uwagę 
występujące obecnie problemy wynikające z 
posiadania nieaktualnych i niespójnych danych – zob. 

więcej informacji poniżej). 
 
Projekt LIFE obejmuje również dalsze poszerzanie 
wiedzy rolników na temat programów rozwoju 
obszarów wiejskich dotyczących obszarów trawiastych 
o wysokiej wartości przyrodniczej oraz na temat 
płatności dla obszarów Natura 2000. Lokalne grupy 

wsparcia pomagają rolnikom w wypełnianiu 
niezbędnych formularzy wniosku, sporządzaniu 
sprawozdań końcowych, przeprowadzaniu kontroli w 
terenie itp., oraz, ogólnie rzecz ujmując, zapewniają 
wszelkie możliwe doradztwo i wsparcie. Dotychczas 
100 rolników z terenów objętych projektem i 
kolejnych 300 na poziomie krajowym skorzystało z 

konsultacji i wsparcia ze strony BSPB. 
 
Ponadto w ramach projektu LIFE prowadzone są różne 
działania demonstracyjne, aby pokazać, w jaki sposób 
gospodarowanie użytkami zielonymi może być 
korzystne zarówno dla lokalnych rolników, jak i dla 

ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000. 
Utworzono dwa gospodarstwa modelowe, które 
zostały już zaprezentowane około 500 rolnikom z 

całego kraju. Trwają też prace nad modelem 
zrównoważonego gospodarowania pastwiskami 
wyżynnymi. 
 

Podobnie jak w przypadku projektu UNDP zespół 
realizujący projekt LIFE prowadził stały dialog z 
Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Środowiska, 
wspierając te resorty w rozwoju i praktycznym 
stosowaniu różnych programów rolnośrodowiskowych 
o wysokiej wartości przyrodniczej i środków w formie 
płatności dla obszarów Natura 2000 w ramach 

krajowego programu rozwoju obszarów wiejskich. 
 
Oprócz technicznych porad i informacji zwrotnych na 
temat krajowych programów, udzielanych na 
podstawie własnych obserwacji i doświadczeń zespół 
przedstawił również zalecenia dotyczące poprawy 

wyników istniejących środków, rozwiązania 
problemów w zakresie wdrażania i wprowadzenia 
dodatkowych programów o wysokiej wartości 
przyrodniczej, jak przewidziano w programie rozwoju 
obszarów wiejskich. 
 
 

Wysoka wartość przyrodnicza 
programu rozwoju obszarów 
wiejskich i płatności dla obszarów 
Natura 2000: dotychczasowe 
doświadczenia 

 
Jak przedstawiono we wcześniejszych sekcjach, w 
wyniku realizacji projektów NGO z powodzeniem 
zgromadzono duże doświadczenie, jeżeli chodzi o 

dobre praktyki w opracowywaniu i wdrażaniu 
programów rozwoju obszarów wiejskich na rzecz 
obszarów trawiastych o wysokiej wartości 

przyrodniczej. Zasadniczo powinno to w znacznym 
stopniu ułatwić Ministerstwu Rolnictwa przygotowanie 
dobrze opracowanych programów w ramach 
krajowego programu rozwoju obszarów wiejskich na 
rzecz obszarów trawiastych o wysokiej wartości 
przyrodniczej i obszarów Natura 2000 oraz zapewnić 

sprawne i skuteczne wdrożenie tych programów. 
 
Niestety, pomimo wszelkich starań podjętych w 
ramach projektu, realizacja programów rządowych 
nastręcza wiele problemów oraz wiąże się z wieloma 
opóźnieniami i niespójnościami. Przegląd 
śródokresowy wykazał niezwykle niskie wykorzystanie 

środków osi 2 – na poziomie jedynie 4,6%. Do 2009 
r. pozwolenie na płatność w ramach systemu 
rolnośrodowiskowego na rzecz odtwarzania obszarów 
trawiastych i gospodarowania nimi wydano w 
odniesieniu do 20 337 ha pastwisk o wysokiej 
wartości przyrodniczej, co stanowi jedynie 1,8% 
całkowitej powierzchni trwałych obszarów trawiastych 

zidentyfikowanych w roku 2007. 
 
Jako powód wykorzystania środków na tak wyjątkowo 
niskim poziomie podano następujące kluczowe 
problemy: 

- nieprawidłowo sformułowane zasady wzajemnej 

zgodności i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska w odniesieniu do obszarów 
trawiastych o wysokiej wartości przyrodniczej. W 

toku przygotowań krajowego programu rozwoju 
obszarów wiejskich w 2007 r. szacowano, że cały 
obszar trwałych użytków zielonych 
zidentyfikowanych jako użytki rolne o wysokiej 

wartości przyrodniczej zajmuje powierzchnię 1 
138 981 ha (por. dodatek 4 do środka 214 
określonego w załączniku 5 do krajowego 
programu rozwoju obszarów wiejskich). W 
późniejszym oświadczeniu Ministerstwo Rolnictwa 
ogłosiło jednak (w 2009 r.), że powierzchnia 
obszaru trwałych użytków zielonych spełniających 

normę dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska wynosi jedynie 435 597 ha, co 
oznacza, że ponad 700 000 ha trwałych użytków 
zielonych nie spełnia wymogów w zakresie 
jednolitych płatności obszarowych. 

 

Wydaje się, że wyłączenie tak dużego obszaru 
obszarów trawiastych wynika z decyzji 
Ministerstwa Rolnictwa, zgodnie z którą jedynie 
trwałe użytki zielone lub łąki „na których usuwa 
się niepożądane krzewy” spełniają normy dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska i tym 
samym kwalifikują się do objęcia jednolitymi 

płatnościami obszarowymi (zgodnie z wytycznymi 
Komisji Europejskiej). W normie tej nie 
uwzględniono faktu, że w Bułgarii, tak jak w 
innych regionach, na znacznej części cennych 
obszarów trawiastych o wysokiej wartości 
przyrodniczej występują krzewy a nawet drzewa, 
które stanowią integralny element ekosystemu 
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obszarów trawiastych i istotny element z punktu 
widzenia ochrony wielu rzadkich i zagrożonych 
gatunków, dla których obszary trawiaste stanowią 
główne siedlisko żerowania i lęgu. 

Początek orki na terenie o wysokiej wartości przyrodniczej 
nieopodal gniazda orła cesarskiego na wzgórzach Sakar 
stanowiących obszar specjalnej ochrony. Zdjęcie: K. 
Sundseth 

 
W wyniku obszernej dyskusji norma dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
została ostatecznie skorygowana w 2010 roku i 
rozdzielona na dwie normy, przy czym 
wprowadzono nową odrębną normę dedykowaną 

programom dotyczącym użytków rolnych o 
wysokiej wartości przyrodniczej, płatnościom dla 
obszarów Natura 2000 i innym chronionym 
obszarom. 
 

Dzięki temu rolnicy zawierający umowy w ramach 

programu rolnośrodowiskowego i ubiegający się o 
płatności dla obszarów Natura 2000 mogą 
utrzymać występujące gdzieniegdzie pojedyncze 
drzewa lub odrośla, krzewy, żywopłoty zajmujące 
do 25% całego obszaru trawiastego. Ta nowa 
norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska nie ma jednak zastosowania do 

jednolitych płatności obszarowych i innych 
płatności w ramach wsparcia dla obszarów w 
ramach filaru I. Zamiast tego nadal obowiązuje 
oryginalna norma wymagająca usuwania 
niepożądanych krzewów na trwałych użytkach 
zielonych. 
 

Ta podwójna norma ma bardzo negatywny wpływ 

na obszary trawiaste o wysokiej wartości 
przyrodniczej w Bułgarii. Ze względu na brak 
uznania wartości obszarów trawiastych o 
wysokiej wartości przyrodniczej rolnicy, którzy 
początkowo zostali wyłączeni z otrzymywania 

jednolitych płatności obszarowych, aby 
kwalifikować się od otrzymania korzystnych 
jednolitych płatności obszarowych, zostali 
zachęceni do usuwania cennych krzewów z ich 
obszarów trawiastych i przekształcania ich w 
grunty orne nawet na obszarach Natura 2000, na 
których takie działania normalnie są zakazane 

zgodnie z zarządzeniami w sprawie wyznaczania 
obszarów Natura 2000. Szacuje się, że na 
wzgórzach Sakar i Besaparski stanowiących 

obszary specjalnej ochrony odpowiednio na 19% 
i 17% powierzchni obszarów trawiastych o 
wysokiej wartości przyrodniczej stosowano orkę 
już w latach 2007–2010. 

 
Niskie stawki płatności w ramach programów 
rolnośrodowiskowych: różnica pod względem 

norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska miała również negatywny wpływ na 
wykorzystanie programów rolnośrodowiskowych w 
odniesieniu do obszarów trawiastych o wysokiej 
wartości przyrodniczej. W stawkach płatności 
stosowanych w przypadku tych programów 

środowiskowych nie uwzględnia się utraty 
dochodu wynikającej z niekwalifikowania się do 
jednolitych płatności obszarowych (na skutek 
różniących się norm) ani nie uwzględnia się w 
wystarczającym stopniu kosztów alternatywnych 
zakazu nowego osuszania i orki oraz stosowania 
nawozów, ani potrzeby nowego i specjalistycznego 

sprzętu (oraz innych inwestycji) w celu 
prowadzenia ekstensywnego wypasu lub 
koszenia; 

- stawki płatności z tytułu przywrócenia wypasu lub 
koszenia na obszarach trawiastych i zarządzania w 
tym zakresie obecnie wynoszą 151 EUR/ha. Mając 
do wyboru łatwo dostępne jednolite płatności 

obszarowe przeznaczone na przekształcenie 
obszarów trawiastych o wysokiej wartości 
przyrodniczej w grunty orne i złożone programy 
płatności na rzecz utrzymania obszarów 
trawiastych o wysokiej wartości przyrodniczej, 
wielu rolników wybiera pierwszą możliwość, 

czemu nie można się dziwić. Procedury, które 
należy przejść, aby otrzymać jednolite płatności 
obszarowe, są znacznie prostsze i podlegają mniej 

restrykcyjnym kontrolom od płatności z tytułu 
wysokiej wartości przyrodniczej, których system 
jest dużo bardziej złożony i wiąże się z większymi 
ograniczeniami dla rolnika. W rezultacie jednolite 

płatności obszarowe stały się głównym motorem 
przekształcania pastwisk w grunty orne; 

- administracyjne problemy z wdrożeniem 
programów rolnośrodowiskowych: z przeglądu 
śródokresowego krajowego programu rozwoju 
obszarów wiejskich wynika, że wdrażanie 
programów rolnośrodowiskowych w dużym 

stopniu utrudniają problemy natury 
administracyjnej, niewłaściwe wdrażanie i 
opóźnienia, czego skutkiem jest znaczny spadek 
zainteresowania wśród rolników, a nawet ich 
podejrzliwość. Dochodziło do znacznych, czasem 

nawet rocznych, opóźnień w przetwarzaniu 

wniosków i w płatnościach, co dla rolników 
oznaczało problemy pod względem terminów i 
planowania. Procedury w zakresie przetwarzania 
wniosków spotkały się z krytyką również ze 
względu na ich złożoność i brak wystarczającej 
przejrzystości, co skutkuje odrzucaniem dużej 
liczby wniosków. 

 
Co więcej, w toku wykonania umowy zmieniono 
kryteria kwalifikowalności, co oznaczało, że wielu 
rolników, którzy złożyli wnioski w dobrej wierze i 
wykonali prace zgodnie z zawartymi umowami w 
ramach programu rolnośrodowiskowego 
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ostatecznie nie otrzymało żadnych płatności, gdyż 
w 2010 r. Ministerstwo Rolnictwa i Żywności 
wyłączyło określone grunty, głównie mało 
produktywne pastwiska, z gruntów kwalifikujących 

się do dotacji rolnych. Zmiany te wprowadzono na 
podstawie zdjęć lotniczych i kontroli na odległość, 
a nie kontroli w terenie, które dałyby obraz 

faktycznej sytuacji. 
 

Ponadto, poza pracą, jaką organizacje 
pozarządowe wykonały w ramach projektów LIFE i 
UNDP, nie nagłaśniano tych programów i nie 
zapewniono prawie żadnego wsparcia ani 

doradztwa dla rolników, aby pomóc im w 
ubieganiu się o wsparcie w ramach różnych 
programów o wysokiej wartości przyrodniczej; 
 

- niepełne i nieaktualne informacje na temat 
rozmieszczenia obszarów trawiastych i 
użytkowania gruntów rolnych. Wdrożenie 

płatności rolnych w ramach filaru I i II w dużej 
mierze jest uzależnione od istnienia różnych 
rejestrów, które powinny zawierać wiarygodne 
informacje na temat typów użytków rolnych. Z 
przeglądu śródokresowego wynika, że w tym 
zakresie wszystko funkcjonuje jak należy, a 
rejestry zawierają informacje przedstawiające 

faktyczną sytuację gospodarstw. 
 

Już na wczesnym etapie procesu jasne stało się 
jednak, że systemy identyfikacji działek rolnych – 
stosowane przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Żywności oraz Państwowy Fundusz Rolniczy w 

celu ustalenia kwalifikowalności gruntów do 
uzyskania dotacji rolnych, szczególnie w 
przypadku obszarów trawiastych – często 

zawierają nieaktualne informacje. Informacje te, 
wykorzystywane przez Państwowy Fundusz 
Rolniczy w celu kontroli płatności, dają mylny 
obraz stanu obszarów trawiastych. W efekcie 

zgłoszono wiele błędów dotyczących sytuacji, w 
których działki zostały niewłaściwie 
sklasyfikowane jako obszary trawiaste, a nie jako 
grunty orne, i na odwrót. Powoduje to nie tylko 
duże opóźnienia w przetwarzaniu wniosków w 
ramach programu rolnośrodowiskowego, ale 
również przypadki niesłusznego nakładania na 

rolników dużych kar za zawyżanie w deklaracjach 
powierzchni posiadanych gruntów; 

 

- opóźnienia i sprzeczne zasady dotyczące 
obszarów Natura 2000: w Bułgarii w przypadku 

wszystkich obszarów Natura 2000 muszą istnieć 
zarządzenia w sprawie wyznaczenia tych 
obszarów, zatwierdzane przez Ministerstwo 

Środowiska i Zasobów Wodnych. Takie 
zarządzenia w sprawie wyznaczenia obszarów 
Natura 2000 powinny określać cele ochrony dla 
danego obszaru, gatunki i typy siedlisk o 
znaczeniu unijnym, ze względu na które obszar 
jest objęty ochroną, a także, w razie potrzeby, 
wszelkie ograniczenia dotyczące tego obszaru i 

obowiązkowe działania konieczne na tym 
obszarze. Przykładowo zarządzenia w sprawie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 w przypadku 
niektórych z dziesięciu OSO objętych projektem 
LIFE zawierają ważne zalecenia dotyczące 

gospodarowania, takie jak zakaz orki na 
pastwiskach, przekształcania obszarów 
trawiastych w grunty orne lub lasy, zakaz 
stosowania rodentycydów i przycinania/usuwania 

żywopłotów itp. 
 
Takie zarządzenia często są jednak bardzo zwięzłe 

i nie zawierają wystarczających informacji na 
temat czasu i miejsca obowiązywania zakazu 
prowadzenia takich działań. Nie zawsze ich 
podstawą są precyzyjne i aktualne informacje i 
mapy określające rozmieszczenie, aktualny stan 
ochrony i użytkowanie gruntów typów siedlisk 

objętych ochroną UE oraz występujące na nich 
gatunki (chociaż część tych informacji jest 
dostępna w formie streszczenia w standardowych 
formularzach danych dla każdego terenu). 
Ponadto zalecenia te nie są poparte bardziej 
szczegółowymi planami zarządzania, ponieważ 
Ministerstwo Środowiska zdecydowało, że tego 

rodzaju plany nie będą opracowywane w 
odniesieniu do poszczególnych obszarów Natura 
2000, chyba że są to parki narodowe. 

 
W rezultacie bardzo trudno jest kontrolować 
nielegalne działania naruszające ograniczenia 
nałożone w zarządzeniach w sprawie wyznaczenia 

obszarów Natura 2000. Na terenie dziesięciu OSO 
objętych projektem LIFE odnotowano wiele 
przypadków zaorania obszarów trawiastych, 
przekształcania ich w grunty orne lub usuwania z 
ich terenu krzewów (nawet w promieniu 5 km od 
obszaru gniazdowania orła cesarskiego lub 

najważniejszych obszarów występowania 
świstaka), przy czym działania te są 
podejmowane pomimo zakazu określonego w 

zarządzeniach w sprawie wyznaczenia obszarów 
Natura 2000, w celu zakwalifikowania tych 
terenów do objęcia jednolitymi płatnościami 
obszarowymi. Aby zwrócić uwagę na te problemy, 

organizacje pozarządowe złożyły do Ministerstwa 
Środowiska i Zasobów Wodnych skargi wraz z 
dowodami w postaci dokumentów na podstawie 
własnych, aktualnych badań w terenie i kontroli 
na miejscu. Jak dotąd nie nałożono jednak 
żadnych sankcji. 

 

Według Ministerstwa Środowiska i Zasobów 
Wodnych działki, których dotyczyły skargi, w 
katastrze zostały zidentyfikowane jako grunty 
orne,
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Suseł moręgowany – główny gatunek, na który poluje 
orzeł cesarski. Zdjęcie: Svetoslav Spasov 
 
a zatem nie podlegają tym samym ograniczeniom 
co obszary trawiaste. Nie wzięto pod uwagę faktu, 
że kataster jest często bardzo stary i nieaktualny i 
nie oddaje już aktualnej sytuacji, a wiele działek 
gruntów ornych w międzyczasie zostało z 

powrotem przekształconych w obszary trawiaste, 
co stanowiło podstawowy powód objęcia ich siecią 
Natura 2000. Utrzymujące się różnice między 

systemami kontroli gruntów Ministerstwa 
Środowiska i Zasobów Wodnych oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Żywności mają poważny wpływ na 
wszystkie środki rolnośrodowiskowe i płatności dla 

obszarów Natura 2000. 
 
Ponadto zarządzenia w sprawie wyznaczenia obszarów 
Natura 2000 musiały zostać wydane zanim możliwe 
było uruchomienie programu płatności dla obszarów 
Natura 2000 w ramach krajowego programu rozwoju 
obszarów wiejskich, gdyż na podstawie tych 

zarządzeń ustala się rekompensatę i dodatkowe 
koszty gospodarowania rolników na obszarach sieci 
Natura 2000. Program uruchomiono ostatecznie w 
2011 r., jednak jego wykorzystanie jak dotąd 
utrzymuje się na wyjątkowo niskim poziomie.  

 

Z informacji zwrotnych, które wpłynęły w ramach 
projektu LIFE, wynika, że lokalni rolnicy na dziesięciu 
obszarach specjalnej ochrony nie chcą uczestniczyć w 
tym programie ze względu na brak pewności co do 
kwalifikowalności ich gruntów oraz niską stawkę 
płatności, w ramach której nie uwzględnia się w 
wystarczającym stopniu kosztów utraconych 

możliwości w wyniku zakazu orki lub przycinania 
żywopłotów itp. 
 
 

Zidentyfikowane mocne i słabe 
strony  

 

Czynniki decydujące o powodzeniu  
 
Pilotażowy program wsparcia na rzecz użytków 

rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej, 

sfinansowany w ramach projektów UNDP/LIFE, cieszył 
się dużą popularnością wśród rolników i przyczynił się 
do wykazania rentowności programów rozwoju 
obszarów wiejskich na rzecz gospodarowania na 
użytkach zielonych o wysokiej wartości przyrodniczej 
w Bułgarii i ich odtwarzania. Doświadczenia uzyskane 
w ramach realizacji tego programu pilotażowego oraz 

wyciągnięte z nich wnioski teoretycznie powinny były 
w dużym stopniu ułatwić Ministerstwu Rolnictwa 
opracowanie podobnych programów na rzecz użytków 
zielonych o wysokiej wartości przyrodniczej na 
szczeblu krajowym, jak przewidziano w bułgarskim 
krajowym programie rozwoju obszarów wiejskich (na 

lata 2007–2013). 
 

Jeżeli chodzi o program pilotażowy, określono 
następujące kluczowe czynniki decydujące o 
powodzeniu: 
 
- wykorzystanie dokładnych, aktualnych danych 

przestrzennych dotyczących rozmieszczenia i 
stanu obszarów trawiastych w obrębie dwóch 
pilotażowych OSO oraz dotyczących obecnego 
użytkowania gruntów miało podstawowe 
znaczenie z punktu widzenia opracowania 
programu i wskazania najodpowiedniejszych 
obszarów trawiastych o wysokiej wartości 

przyrodniczej; 
 
- opracowanie kompleksowych wytycznych 

dotyczących gospodarowania obszarami 

trawiastymi na podstawie najlepszej dostępnej 
wiedzy naukowej również było pomocne w 

ustaleniu, jakie rodzaje środków w zakresie 
zarządzania należy uwzględnić w programie 
dotacji, a także przy obliczaniu odpowiedniej 
stawki płatności zgodnie z zasadami dotyczącymi 
programów rozwoju obszarów wiejskich; 

 
- miał miejsce szeroki udział społeczeństwa i dialog 

z lokalnymi rolnikami, nie tylko w formie sesji i 
kampanii informacyjnych, ale również w formie 
praktycznej pomocy i zindywidualizowanego 
wsparcia na rzecz rolników pragnących przystąpić 
do programu; 

 
- prowadzono ścisłą współpracę i dialog z 

Ministerstwem Rolnictwa i z Ministerstwem 
Środowiska w celu przekazania doświadczeń w 
zakresie dobrych praktyk dotyczących zarządzania 
programem oraz wniosków wyciągniętych z tych 
doświadczeń. 

 

Fakt, że w bułgarskim krajowym programie rozwoju 
obszarów wiejskich szczególnie podkreślono wartość 
obszarów trawiastych o wysokiej wartości 
przyrodniczej i przewidziano szereg szczególnych 
środków rolnośrodowiskowych na rzecz użytków 
rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej, również 
można uznać za istotną mocną stronę, gdyż w ten 

sposób ustanowiono ramy zapewniające długofalowe, 
zrównoważone gospodarowanie znaczną częścią 
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cennych półnaturalnych obszarów trawiastych w 
Bułgarii. 
 
 

Słabe strony 
 
Chociaż programy rolnośrodowiskowe i płatności dla 
obszarów Natura 2000 stanowiły najistotniejszą 
szansę na ochronę obszarów trawiastych o wysokiej 
wartości przyrodniczej w Bułgarii, wdrożenie tych 
środków nie przebiegało jednak sprawnie i 
obejmowało wiele opóźnień, skutkiem czego jest 

utrzymujące się wyjątkowo niskie zainteresowanie 
programem wśród rolników. Paradoksalnie aktualne 
środki w ramach filaru I i II zamiast wspierać 
gospodarowanie obszarami trawiastymi o wysokiej 
wartości przyrodniczej, powodują ich niszczenie na 
dużą skalę. 

 
Wiele problemów i opóźnień (wymienionych powyżej) 

można położyć na karb: 

- stosowania nieodpowiednich i niespójnych norm 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska, co skutkowało wyłączeniem ponad 
60% wszystkich obszarów trawiastych o wysokiej 

wartości przyrodniczej zidentyfikowanych w 
pierwotnym krajowym programie rozwoju 
obszarów wiejskich z 2007 r. Zmiana normy 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska w odniesieniu do środków filaru II w 
2010 r. nie rozwiązała tego problemu, gdyż w 
ramach filaru I nadal wymaga się usuwania całej 

roślinności krzewiastej, aby dany obszar był 
zgodny z normą dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska i kwalifikował się do 
jednolitych płatności obszarowych; 

- nieuznawania kosztów związanych z 
ograniczeniami stosowanymi wobec obszarów 

Natura 2000 w stawkach płatności na rzecz 
użytków rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej 
i umowach w ramach sieci Natura 2000; 

- braku spójnych, dokładnych i aktualnych 
informacji w bazie danych systemu identyfikacji 
działek rolnych przedstawiających faktyczną 
sytuację gospodarstw oraz dalszego 

występowania różnic między systemami kontroli 
gruntów Ministerstwa Środowiska i Zasobów 
Wodnych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Żywności; 

- niezdolność instytucji odpowiedzialnych za 
program do wydajnego, przejrzystego i 

terminowego zarządzania programem; 

- słabej komunikacji i niedostatecznego dialogu z 

rolnikami w zakresie programów. Obecnie za 
zapewnianie wsparcia w zakresie programów 
rolnośrodowiskowych na szczeblu krajowym 
formalnie odpowiada jedynie Krajowa Służba 
Doradztwa Rolniczego; 

- braku współpracy między Ministerstwem 

Rolnictwa i Ministerstwem Środowiska w zakresie 
gospodarowania użytkami rolnymi o wysokiej 
wartości przyrodniczej i obszarami Natura 2000 
oraz niespójnych zasad dotyczących wymogów w 
zakresie gospodarowania i ograniczeń na 
obszarach Natura 2000. 

 
 
 

Dalsze działania i przyszłe 
wyzwania 
 
Organy rządowe i organizacje pozarządowe analizują 
obecnie sposoby mające na celu usprawnienie 
istniejących programów i wyeliminowanie 
dotychczasowych trudności. W szczególności czynione 
są starania mające zapewnić usprawnienie systemu 

identyfikacji działek rolnych tak, aby zawierał on 
dokładne, aktualne informacje na temat rolniczego 
użytkowania gruntów itp. Grupa robocza ds. osi 2 w 
Ministerstwie Rolnictwa i Żywności rozważa również 
wniosek dotyczący włączenia do systemu identyfikacji 
działek rolnych odrębnego poziomu systemu 
informacji geograficznej w odniesieniu do trwałych 

użytków zielonych, wykorzystując w tym celu dane 

uzyskane na podstawie szczegółowych badań w 
terenie prowadzonych w ramach projektów 
UNDP/LIFE. 
 
 

 
Wypas na wzgórzach Sakar, tuż przed orką. Zdjęcie: 
Svetoslav Spasov 

 
W ramach 6. poprawki do programu rozwoju 

obszarów wiejskich w 2010 r. wprowadzono nowe 
środki dotyczące obszarów o wysokiej wartości 
przyrodniczej, które po raz pierwszy uruchomiono w 
tym roku (2012 r.). Jeden z programów, opracowany 
we współpracy z BSPB, ma na celu wsparcie rolników, 
którzy chcą przekształcić grunty orne z powrotem w 

obszary trawiaste. Wykorzystanie pełnego potencjału 

programu może skutkować przekształceniem dużych 
obszarów gruntów ornych z powrotem w obszary 
trawiaste (paradoksalnie może to obejmować 
przekształcenie gruntów ornych, na których dopiero 
ostatnio zastosowano orkę, aby uzyskać jednolite 
płatności obszarowe). 
 

Niestety, w pierwszym roku realizacji programu 
termin składania wniosków ustalony przez 
Ministerstwo był niezwykle krótki (mniej niż jeden 
miesiąc) i w rezultacie wpłynęło jedynie 9 wniosków, 
głównie za sprawą starań ze strony zespołu 
realizującego program LIFE. Zważywszy jednak na 
zainteresowanie, jakim program cieszy się wśród 
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wielu rolników, w szczególności na obszarach 
specjalnej ochrony, oczekuje się, że wykorzystanie 
programu w drugim roku jego realizacji może być 
znacznie większe, pod warunkiem że rolnicy zostaną 

dobrze poinformowani i będą mieli wystarczająco dużo 
czasu na złożenie wniosków. 
 

Ogólny problem dotyczący sprzecznych norm dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nadal 
będzie jednak powodował pogorszenie stanu i 
niszczenie cennych obszarów trawiastych, co zmienić 
może jedynie rozwiązanie tego problemu. Do tego 
czasu istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowe 

programy rozwoju obszarów wiejskich/programy 
wspólnej polityki rolnej przyniosą więcej szkody niż 
pożytku dla użytków rolnych o wysokiej wartości 
przyrodniczej i cennych obszarów trawiastych na 
terenach Natura 2000. 
 
 

 
 
 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 
Projekt LIFE 07 NAT/BG/000068 Ochrona orła 
cesarskiego i raroga na kluczowych obszarach Natura 
2000 w Bułgarii: www.saveraptors.org  
 
Conservation of Globally Important Biodiversity in 

High Nature Value Semi-Natural Grasslands through 
support for the traditional local economy, UNDP 
Bułgaria, ocena końcowa, maj 2012 r.  
 

Program rozwoju obszarów wiejskich (2007–2013) dla 
Bułgarii, oraz ocena środokresowa programu rozwoju 
obszarów wiejskich dla Bułgarii 

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/bg/i
ndex_en.htm  
 
IEEP sprawozdanie pt. „Delivering environmental 
benefits through entry-level agri-environment 
schemes in the EU” Grudzień 2011 R. 
http://www.ieep.eu/assets/896/ieep_entry-

level_ae.pdf  
 
 
 
Analiza przykładu przygotowana przez: Kerstin 
Sundseth, Ecosystems LTD, Bruksela 

 

Podziękowania: Pragniemy serdecznie podziękować 
Svetoslavowi Spasovi (koordynator BSPB i kierownik 
projektu LIFE) oraz Ivaylowi Zafirovi (LIFE monitor) za 
przedstawienie nam przeglądu kwestii dotyczących tej 
analizy przypadku oraz za komentarze do wstępnej 
wersji tekstu. 

 

http://www.saveraptors.org/
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/bg/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/bg/index_en.htm
http://www.ieep.eu/assets/896/IEEP_Entry-level_AE.pdf
http://www.ieep.eu/assets/896/IEEP_Entry-level_AE.pdf
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Analiza przykładu 

 

Odtwarzanie 

suchych obszarów 

trawiastych w 
Danii i 
gospodarowanie 

nimi 
 

 

 

 

Kontekst 
 

Suche obszary trawiaste to jeden z rodzajów siedlisk 

o największej różnorodności gatunków w Danii. 
Niegdyś stanowiły one znaczną część krajobrazu 
Danii. Szacuje się, że na początku ostatniego stulecia 
suche obszary trawiaste stanowiły około 3% 
całkowitej powierzchni Danii.  
Od tamtej pory duża część tego terenu została 

przeznaczona pod uprawy, zabudowana lub 
przekształcona w lasy. Do 1992 r. powierzchnia 
suchych obszarów trawiastych skurczyła się do 
zaledwie 0,6% terytorium kraju. 
 
Podobnie jak w innych rejonach UE, na obszary te 
nieustannie wywierana była presja wynikająca z braku 

wypasu lub niewłaściwych systemów wypasu, 
zarastania roślinnością krzewiastą i drzewami oraz 
fragmentacji, co skutkowało coraz większą izolacją. 
Skalę problemu potwierdziła krajowa ocena stanu 

ochrony typów siedlisk na suchych obszarach 
trawiastych w Danii, z której wynika, że stan ochrony 

wszystkich tych siedlisk jest niekorzystny. 
 
 

 Mols Bjerge, teren jednego z największych pozostałych suchych obszarów trawiastych w Danii. Zdjęcie: K. Sundseth 
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Krajowa strategia na rzecz 
odtworzenia suchych obszarów 

trawiastych i gospodarowania 
nimi w ramach projektu Natura 
2000 
 

Reakcją Duńskiej Agencji ds. Lasów i Przyrody1 
było uruchomienie krajowej strategii na rzecz 

odtworzenia kluczowych terenów trawiastych w 
ramach projektu Natura 2000 i zabezpieczenia 
długotrwałego gospodarowania tymi terenami. W 
2004 r. agencja wystąpiła z wnioskiem dotyczącym 
projektu w ramach programu LIFE–Przyroda na 
kwotę 4,2 mln EUR, który został pozytywnie 
rozpatrzony. 

 

Projekt dotyczył 11 obszarów Natura 2000. Łącznie 
obszary te stanowiły 70% suchych, piaszczystych, 
wapnistych muraw (typ siedliska 6120*), 25% 
półnaturalnych odmian suchych muraw, na których 
znajdują się ważne stanowiska storczyków (typ 
siedliska 6210) i 20% muraw z Nardus, bogatych w 

gatunki (typ siedliska 6230*) występujących w 
Danii. Całkowita powierzchnia tych siedlisk w Danii 
wynosi około 3432 ha. 
 
Główny cel tego czteroletniego projektu LIFE 
polegał na zwiększeniu obszaru suchych odmian 

muraw uwzględnionych w załączniku I z 715 ha do 
983 ha, co w znaczny sposób miało poprawić 
ogólny stan ochrony tych obszarów w Danii. 

Usuwanie gęstych zarośli na terenach starych obszarów 
trawiastych,  
Zdjęcie: Soren Rasmussen 
 

Uwzględnione działania:  
 
- usuwanie gęstych zarośli i drzew na suchych 

obszarach trawiastych o powierzchni 900 ha. 
Działania te w dużej mierze sprowadzały się do 
usuwania róży pomarszczonej (Rosa rugosa) i 

                                                 
1Od 2011 r. Duńska Agencja ds. Przyrody 

janowca, ponieważ oba te gatunki stanowią 
uporczywe rośliny inwazyjne, których usunięcie 
wymaga wielokrotnych działań; 

- usuwanie plantacji i przekształcenie gruntów 
ornych i innych gruntów. Do odtworzenia 
warunków przyrodniczych w pierwszej 
kolejności wybierano obszary sąsiadujące z 

istniejącymi obszarami trawiastymi, lub 
znajdujące się w ich pobliżu, które stanowiły 
niegdyś priorytetowe siedliska, aby 
zmaksymalizować szanse na ich samoistne 
odtworzenie się i przeciwdziałać fragmentacji 
siedlisk; 

- remont ogrodzeń o długości około 116 km i 

instalacja zagród, wiat i zbiorników wody dla 
zwierząt gospodarskich, aby umożliwić ponowne 
długofalowe wypasanie. Na niektórych 
większych obszarach, tak jak w Mols Bjerge, 

gdzie większość gruntów stanowi własność 
publiczną, celem było stworzenie dużych 

ciągłych obszarów zamkniętych, tak aby 
zwierzęta mogły swobodnie przemieszczać się 
między istniejącymi suchymi obszarami 
trawiastymi a nowo utworzonymi obszarami, 
usprawniając w ten sposób przenoszenie 
materiału siewnego. Zwiększenie powierzchni 
obszaru zamkniętego powoduje również 

poprawę aspektów ekonomicznych wypasu 
ekstensywnego na półnaturalnych odmianach 
suchych obszarów trawiastych. 

 
Jednocześnie Duńska Agencja ds. Lasów i Przyrody 
zakupiła kluczowy obszar plantacji leśnej (94 ha), 
położony w samym sercu jednego z największych 

terenów obszarów trawiastych w kraju w Mol 
Bjerge, w celu przekształcenia go z powrotem w 
obszary trawiaste. To z kolei pomogło również w 
ponownym połączeniu niektórych obszarów na tym 
terenie odtwarzanych w ramach projektu LIFE. 
 

Na początku realizacji projektu w odniesieniu do 
poszczególnych terenów objętych projektem 
opracowano i przyjęto szczegółowe plany działania 
w ścisłym porozumieniu z właścicielami gruntów, 
lokalnymi społecznościami i władzami. Nie tylko 
ułatwiło to podjęcie decyzji w kwestii tego, kto, jak i 
gdzie ma wdrażać środki w zakresie odtwarzania i 

gospodarowania, ale również w dużym stopniu 
pomogło w osiągnięciu akceptacji proponowanych 
środków zarówno na gruntach publicznych, jak i na 
gruntach prywatnych. 

 
Z lokalnymi rolnikami wynegocjowano warunki 
umów dotyczących wykonania prac 

odtworzeniowych, jak przewidziano w projekcie. W 
przypadku gruntów prywatnych, które stanowiły 
około połowę całkowitej powierzchni obszarów 
trawiastych objętych projektem, z każdym 
rolnikiem osobno zawarto dobrowolna umowę. 
Takie umowy określały warunki i stawki płatności 

zależnie od lokalnego kontekstu i poziomu działań 
odtworzeniowych wymaganych na poszczególnych 
terenach. 
 

 
Restoration of Dry Grasslands in Denmark 

Technical Final Report 
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Expected Result Status Proportion C2: Clearing of dense overgrowth. 
(Overgrowth degree IV: >75 % 
cover of scrubs and trees). 

129,2 ha 101,7 ha 79 % 

Description: The most serious threat against grasslands is invasion of trees and 
bushes. The overgrowth will change the microclimate resulting in a partial loss of the 
characteristic vegetation and the associated fauna of the dry grasslands. 
In the proposal this action was planned to be completed at 8 project sites (site 30, 35, 
47, 150, 182, 186, 240 and 241) clearing an area of 129,2 ha. in total. Depending of the 
volume of wood left this action will be supplemented with action C12 – chipping and 
removal of brushwood. 

Status: 
Clearing of dense overgrowth has been completed to a satisfactory level at site 150, 182 
and 240, with intensity a little above the planned. At site 186 an extra effort has been 
made to compensate for the deficiency in activities at other sites. The county of Viborg 
was the primary actor at site 35, where this action was foreseen to be carried out on 
68,9 ha. and completed on just 13,3 ha., and the only one on site 30, which also has a 
deficiency in goal achievement. Due to the situation after decommissioning of the 
counties, it has not possible reach out ha-goals at these sites! 
At site 241 the county of Fyn wasn’t able to get an agreement concerning the clearing of 
dense overgrowth with the landowner before the decommissioning of the counties – so 
at site 241 action C2 hasn’t been initiated at all. 
The ha-goal of this action is not meet. 101,7 ha. of dense overgrowth corresponding to 
79% of the expected result, has been cleared and these areas are now well on the way 
to achieve a favourable conservation condition. 
See annex A fore site-wise maps of this action. 
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Po ukończeniu wszystkich prac odtworzeniowych na 
nowych terenach przywrócono odpowiednie 
systemy wypasu ekstensywnego, ponownie w 

oparciu o umowy dotyczące gospodarowania 
zawierane, na ile to było możliwe, z lokalnymi 
właścicielami gruntów i z rolnikami. 
Zapewnienie podstawowej infrastruktury w celu 

umożliwienia ponownego wypasu stanowiło istotny 
punkt wyjścia do przekonania rolników, aby 
zawierali tego rodzaju długofalowe umowy dotyczące 
wypasu. 
 
Przed ukończeniem projektu wypas prowadzono na 
obszarach trawiastych o powierzchni niemal 2000 

ha na 11 terenach objętych projektem. 
Finansowanie umów dotyczących wypasu 
pochodziło głównie ze środków własnych Duńskiej 
Agencji ds. Lasów i Przyrody przeznaczonych na 
rezerwaty przyrody, niektóre tereny były jednak 

również zarządzane z wykorzystaniem duńskiego 

programu rolnośrodowiskowego na rzecz obszarów 
trawiastych. 
 
Niektórymi obszarami trawiastymi gospodarowała 
bezpośrednio Duńska Agencja ds. Lasów i Przyrody, 
która do tego celu wykorzystywała własne stado 
bydła i innych zwierząt gospodarskich. Zważywszy, 

że wiele pozostałych obszarów trawiastych znajduje 
się na oddalonych  
lub niedostępnych terenach, często nie ma tam 
rolników zajmujących się chowem zwierząt 
gospodarskich, którzy wykonywaliby prace w 
zakresie wypasania/koszenia. 
 

W związku z tym Agencja podjęła decyzję, aby tym 
razem zainwestować we własne stado bydła i 
prowadzić systemy wypasu na gruntach publicznych 

w ramach programu non profit.  
 
Rozwiązanie to stosuje się na dużą skalę na terenie 
Mols Bjerge, który niemal w całości stanowi 

własność państwową. Agencja zatrudniła własnego 
rolnika, aby ten gospodarował jej liczącym 300 
sztuk stadem bydła (składającym się głównie z 
odpornych ras, takich jak Galloways) i stadem 200 
kóz. Rozwiązanie to uznano za najbardziej 
opłacalne w celu zapewnienia długofalowego 
wypasu na obszarach trawiastych w świetle 

powszechnego braku zainteresowania wśród 
lokalnych rolników tak znikomymi praktykami w 
zakresie wypasania.  
Oznaczało to również, że wypas stada zwierząt na 
danych gruntach będzie prowadzony w sposób 

ciągły nawet w miesiącach zimowych. 

 

Dalszy projekt LIFE  
 
Zachęcona sukcesem pierwszego krajowego 
projektu na rzecz odtworzenia obszarów 

trawiastych w 2009 r. Duńska Agencja ds. Lasów i 
Przyrody uruchomiła drugi projekt, aby rozwiązań 
problem siedlisk na murawach określonych w 
załączniku I na kolejnych sześciu terenach (typu 
siedliska 6210, 6230*, 2130*, 2140*, 4030, 
6120*). Projekt, którego koszt wyniósł 2 162 000 
EUR, został również dofinansowany ze środków 

finansowych unijnego programu LIFE–Przyroda. 
 
 

 

Obszary trawiaste w Mols Bjerge, którymi gospodaruje Duńska Agencja ds. Lasów i Przyrody, wykorzystując do tego celu 
własne stado bydła.  
Zdjęcie: K Sundseth  
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Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu 
główny cel polegał na odtworzeniu i przywróceniu 
wypasu, aby zwiększyć powierzchnię suchych 

obszarów trawiastych na sześciu nowych terenach. W 
tym celu zastosowano te same techniki i metody 
gospodarowania, które z powodzeniem wykorzystano 
w ramach poprzedniego projektu LIFE. 

 

Mocne i słabe strony 
 
Przyjęte w obu projektach podejście w dużym stopniu 
przyczyniło się do odtworzenia w Danii obszarów 
suchych odmian muraw określonych w załączniku I. 
Poniżej przedstawiono niektóre kluczowe mocne 
strony przyjętego podejścia: 
 

- główny nacisk położono przede wszystkim na 
odtworzenie podstawowych terenów, aby 
wesprzeć zwiększenie całkowitego obszaru 

cennych siedlisk na obszarach trawiastych. 
Uznano, że jest to jedyny sposób na zapewnienie 
korzystnego stanu ochrony tych siedlisk w 
dłuższej perspektywie. Bez zakrojonego na 

szeroką skalę odtworzenia pozostałe nieliczne, 
małe połacie obszarów trawiastych byłyby coraz 
bardziej odizolowane i zanikłyby; 
 

- przyjęto strategiczne podejście obejmujące kilka 
terenów, na które przeznaczono znaczne wstępne 

środki finansowe (zarówno w ramach projektu 
LIFE, jak i z budżetu państwa). W ten sposób 
umożliwiono stosunkowo szybkie odtworzenie 
znacznego obszaru trawiastego. Gdyby nie 
zrealizowano tych dwóch projektów LIFE, prace 
odtworzeniowe można by wykonać 

prawdopodobnie jedynie w sposób 

fragmentaryczny, a ich realizacja zajęłaby 
znacznie więcej czasu i byłaby uzależniona od 
dostępności środków finansowych; 
 

- od początku nawiązano ścisłą współpracę z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
szczególnie z rolnikami, aby w miarę możliwości 

tego typu podmioty aktywnie angażowały się w 
gospodarowanie obszarami trawiastymi na 
obszarach Natura 2000. Omawiane dwa projekty 
LIFE zostały zasadniczo pozytywnie przyjęte, 
ponieważ większość prac odtworzeniowych została 
zlecona rolnikom i lokalnym wykonawcom, co 

zapewniło cenny dochód i zatrudnienie. Ponadto 
personel Duńskiej Agencji ds. Lasów i Przyrody 

dołożył wszelkich starań, aby omówić różne 
kwestie indywidualnie z każdym rolnikiem i w 
stosownych przypadkach pomóc w ubieganiu się o 
finansowanie gospodarowania ich obszarami 
trawiastymi ze środków finansowych w ramach 

programu rolno-środowiskowego lub ze środków 
finansowych przeznaczonych na ochronę 
przyrody; 

 
- odtworzenie i przywrócenie wypasu przyczyniło 

się również do zwiększenia wartości estetycznych 
wielu terenów. Akceptacja społeczna była 

szczególnie wyraźna w Mols Bjerge, w przypadku 
którego zaproponowano ostatnio, aby nadać temu 
obszarowi status parku narodowego. Wykonane 

prace odtworzeniowe i wprowadzenie odpornych 
ras bydła na tym obszarze w dużym stopniu 
wzmocniło unikalny charakter tego terenu. W 

rezultacie nastąpił szybki rozwój lokalnej 
turystyki, a ponadto wzrosła wartość 
nieruchomości na okolicznych obszarach; 

 

- realizując projekt, lepiej zrozumieliśmy, jaki jest 
najbardziej opłacalny sposób odtwarzania suchych 
odmian muraw określonych w załączniku I i 
gospodarowania nimi. Tego rodzaju doświadczenia 
w zakresie najlepszych praktyk zostały 
powszechnie rozpowszechnione wśród innych 
podmiotów, np. wśród pracowników na 

stanowiskach kierowniczych na poziomie gmin, 
leśnictwa państwowego, wśród naukowców, NGO i 
organizacji rolników; 

 
- wykorzystanie własnych środków finansowych 

Duńskiej Agencji ds. Lasów i Przyrody na rzecz 

odtworzenia obszarów trawiastych i 
gospodarowania nimi zapewniło niezbędną 
elastyczność umożliwiającą dostosowanie środków 
w sposób najbardziej odpowiadający lokalnym 
uwarunkowaniom panującym na poszczególnych 
terenach oraz zdolnościom i zainteresowaniom 
lokalnych rolników. W ten sposób umożliwiono 

również wprowadzenie opłacalnych systemów 
wypasu na gruntach publicznych, na których brak 
jest rolników zajmujących się wypasem zwierząt 
gospodarskich, chętnych do wykonania 
potrzebnych prac, a dostawy wypasanych zwierząt 
są niepewne. W takich przypadkach organ 
publiczny ds. przyrody może utrzymać ponoszone 

koszty w zakresie gospodarowania na niskim 
poziomie dzięki zakupowi własnego stada 

odpornych ras zwierząt gospodarskich oraz 
zatrudnieniu rolnika do gospodarowania gruntami 
publicznymi. 

 

 

 

Dialog z zainteresowanymi stornami i zwiększanie 
świadomości publicznej stanowiły dwa kluczowe elementy 
projektu. Zdjęcie: Soren Rasmussen  

 
 

Słabe strony  
 
Podejście to ma jednak również szereg słabych stron: 

 
Restoration of Dry Grasslands in Denmark 

Technical Final Report 
Page 40 

 

 
 

E4: Guided visits and events 

Description: At least 1 guided visit each year at the 11 sites. The guided visits shall 
provide the visitors with knowledge and understanding of the restoration project, the 
values of the Natura2000 site and increase the public awareness on nature 
management in general. 

Status: 
66 guided tours and events have been completed at 10 sites. The guided tours have 
been aimed at locale landowners, the general public and groups of people with special 
interest in restoration projects. The table below summarizes the no. of event and 
participants distributed to the different years in the project period. 

Year No. Event Participants 

2004 1 25 

2005 12 460 

2006 26 588 

2007 10 285 

2008 17 1110 

Total 66 2468  
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- jest ono w dużym stopniu uzależnione od 
dostępności środków finansowych przeznaczonych 
na ochronę przyrody oraz od innych zewnętrznych 

źródeł finansowania (np. LIFE), a ponadto wiąże 
się z nim duże obciążenie administracyjne dla 

samych organów ds. przyrody, które muszą 
zapewnić długofalowe, odpowiednie 
gospodarowanie terenami trawiastymi i w miarę 

możliwości odtwarzanie kolejnych terenów; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kilku terenach lokalni rolnicy koncentrują się na intensywnej działalności rolniczej i nie interesuje ich prowadzenie 
mało intensywnego wypasu na suchych obszarach trawiastych. Zdjęcie: K. Sundseth 

 

- Jak dotąd rolnicy nie wykazują zainteresowania 
obecnie obowiązującym programem 
rolnośrodowiskowym „na rzecz ochrony poprzez 
wypas lub wycinkę na pastwiskach i obszarach 
naturalnych” w ramach krajowego programu 

rozwoju obszarów wiejskich. Wielu rolników 
uważa, że projekt wiąże się z dużym 
obciążeniem administracyjnym i jest 
nieelastyczny w porównaniu z potencjalną 
korzyścią gospodarczą, jaką będzie stwarzał. 
Program ma przyczynić się do ochrony około 98 

000 ha użytków rolnych i obszarów naturalnych 
o dużej wartości narodowej. Priorytetowo 
traktuje się wyznaczone obszary Natura 2000 i 

inne obszary zarejestrowane przez organy ds. 
ochrony środowiska, w szczególności cenne i 
niedostępne obszary trawiaste. Jak dotąd 
program ma jednak tylko ograniczoną wartość, 

jeżeli chodzi o zabezpieczenie długoterminowego 
wypasania na cennych obszarach trawiastych 
uwzględnionych w obszarach Natura 2000. 

- Zważywszy, że w ramach jednolitych płatności 
obszarowych można uzyskać 2000 kr/ha, 
natomiast płatność z tytułu przechodzenia na 
wypas ekstensywny wynosi jedynie 1400 kr/ha, 

nie istnieje zachęta do zmiany, szczególnie że 
zdaniem rolników kwota 1400 kr nie pokrywa 
całkowitych kosztów gospodarowania bydłem 

przez cały rok (np. dodatkowego pożywienia w 
zimie). 

- Mając na uwadze, że Dania jest nadal w dużym 
stopniu ukierunkowana na działalność w zakresie 
rolnictwa ekstensywnego, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości długoterminowe 
wypasanie na cennych obszarach trawiastych w 
ramach projektu Natura 2000 pozostanie w 
znacznym stopniu uzależnione od państwowych 
środków finansowych przeznaczonych na 

ochronę przyrody. Tego rodzaju działalność 
związana z wypasem obecnie nie jest opłacalna z 

ekonomicznego punktu widzenia i jest mało 
prawdopodobne, aby była kontynuowana bez 
wsparcia ze strony państwa. Coraz większe 
zainteresowanie mięsem z wypasu łąkowego 
oraz rolnictwem na potrzeby ochrony jako 

działalnością dodatkową w dłuższej perspektywie 
może jednak okazać się korzystne z punktu 
widzenia gospodarowania obszarami 
trawiastymi. 
 
 

W przyszłości 
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Perspektywy długofalowe dotyczące cennych 
obszarów trawiastych określonych w załączniku I i 

uwzględnionych w projekcie Natura 2000 są bardziej 
optymistyczne niż dziesięć lat temu. Dzięki podjęciu 

uzgodnionych działań w stosunkowo krótkim czasie 
udało się odtworzyć znaczne obszary, na których 
obecnie prowadzi się gospodarkę ekstensywną dzięki 
stosowaniu różnych systemów wypasu. 
 

Obecnie obowiązują ponadto przejrzyste ramy 
legislacyjne wspierające gospodarowanie obszarami 
Natura 2000. W odniesieniu do wszystkich terenów 
ustanowiono indywidualne zarządzenia dotyczące 
ochrony, w następstwie których opracowuje się 
prawnie wiążące plany zagospodarowania w 

odniesieniu do każdego terenu, którego dotyczą 
negocjacje, w ścisłej współpracy z lokalnymi 
właścicielami gruntów, rolnikami i innymi 
zainteresowanymi stronami. 
 

Dzięki takim planom zagospodarowania 
zainteresowane strony uzyskują wyraźny obraz 

celów dotyczących ochrony i rodzaju działań w 
zakresie gospodarowania wymaganych na każdym 
terenie. Ponadto plany te stanowią lepszy 
mechanizm zabezpieczenia państwowych środków 
finansowych na rzecz dalszego odtwarzania 
obszarów trawiastych objętych projektem Natura 
2000 i prowadzenia na nich wypasu. 

 
Obecnie istnieją również znacznie lepsze możliwości 
wykorzystania środków w ramach programów 
rozwoju obszarów wiejskich w celu wsparcia 
odtwarzania obszarów trawiastych i prowadzenia na 
nich wypasu. W 2012 r. wprowadzono następujące 

zmiany: 

 Wprowadzono szereg zmian w programie 
rolnośrodowiskowym na rzecz utrzymania 
wypasu i ochrony przyrody na obszarach Natura 
2000 (pięcioletnie umowy). Między innymi 
zwiększono stawki płatności lepiej 
odzwierciedlające utracony dochód i dodatkowe 

koszty wypasu. Stawki obecnie wynoszą: 2000 
kr/ha gruntów, na których prowadzi się 
koszenie, 1000 kr/ha gruntów przeznaczonych 
paszę zieloną oraz 3350 kr/ha w odniesieniu do 
obszarów zidentyfikowanych jako szczególnie 
cenne i niedostępne pastwiska i obszary 
naturalne. Przewidziano również dodatek o 

wartości 600 kr/ha w odniesieniu do obszarów 
znajdujących się na terenach wyznaczonych na 
potrzeby prowadzenia określonych działań 

przyjaznych ptakom. Ponadto zwiększono nieco 
elastyczność środków, których podjęcie stanowi 
warunek otrzymania płatności 

rolnośrodowiskowych, dzięki czemu program 
ten powinien stać się bardziej atrakcyjny i 
dostępny dla rolników. 

 W programie rozwoju obszarów wiejskich 
wprowadzono dwa nowe środki ukierunkowane 
na obszary Natura 2000: 

–  środki wspierające czyszczenie z zarośli 

obszarów trawiastych i przygotowanie 
gruntów pod wypas (np. naprawa 
ogrodzeń, montowanie urządzeń do 
pojenia, zagród itp.); 

–  środki na rzecz odtworzenia naturalnych 
warunków hydrologicznych. 

 
Środki te w dużej mierze przypominają środki, które 

wcześniej finansowano w ramach projektów LIFE i z 
krajowych środków na rzecz zarządzania zasobami 
przyrodniczymi, które obecnie włączono do 
programu rozwoju obszarów wiejskich. 
 

W ramach programu zidentyfikowano około 34 000 
ha obszarów trawiastych i innych cennych siedlisk, 
które należy oczyścić, aby poprawić stan ich 
ochrony, oraz kolejne 11 000 ha gruntów rolnych, 
na których konieczne jest odtworzenie naturalnych 
warunków hydrologicznych. Istnieje możliwość 

pokrycia w 100% kosztów stosowania takich 
środków w ramach programu rozwoju obszarów 
wiejskich (z zastrzeżeniem spełnienia określonych 
warunków). Obszary, na których odtworzono 
naturalne warunki hydrologiczne, kwalifikują się 

również do rocznej rekompensaty przez okres 20 lat, 

przy czym w tym przypadku finansowanie również 
pochodzi z programu rozwoju obszarów wiejskich. 
 
 

 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 
LIFE04NAT/ LIFE04NAT/DK/000020 Application 
forms, final technical report and layman’s report: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Nat
urprojek-
ter/Projekter/Djursland/Overdrev/English/English_S
ummary.htm  

 
Natura 2000 plan 2010–2015 Mols Bjerge med kyst-
vande – Natura 2000-omrade nr 227. 
Miljoministeriet, Naturstyrelsen  

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/English/English_Summary.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/English/English_Summary.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/English/English_Summary.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/English/English_Summary.htm
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Duński program rozwoju obszarów wiejskich (2007–

2013), Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i 
Rybołówstwa.  

 
LIFE and Europe’s grasslands, restoring a forgotten 
habitat, Komisja Europejska 2008 r., 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lif
epublications/lifefocus/documents/grassland.pdf 

 
Naturpleje I Natura 2000: Tilskudsmuligheder 2012, 
Ministeriet for Fodevarer Landbrug og Fiskeri, Natu-
rErhvervstyrelsen 
 
 

 
Analiza przykładu przygotowana przez: Kerstin 
Sundseth, Ecosystems LTD. Bruksela 
 
Podziękowania: Pragniemy serdecznie podziękować 

Sorenowi Rasmussenowi i Pederowi Kirkowi 
Iversenowi z Duńskiej Agencji ds. Lasu i Przyrody za 

przedstawienie nam przeglądu kwestii dotyczących 
tej analizy przypadku. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/grassland.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/grassland.pdf
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Analiza przykładu 

 

Ochrona 
krajobrazu w 

Schwarzwaldzie, 
Niemcy 

 
Ułatwianie współpracy z 
rolnikami, ekologami i władzami 

lokalnymi  

 

Kontekst 
 
Schwarzwald znajduje się w południowo-zachodniej 

części Niemiec w kraju związkowym Badenia-

Wirtembergia. W przeszłości region Schwarzwaldu 
pierwotnie porastał gęsty las. Na skutek uprawy 
gruntów krajobraz uległ jednak przeobrażeniu. Za 
sprawą tradycyjnego użytkowania gruntów – 
dostosowanego do stromych zboczy i głębokich dolin 
Schwarzwaldu – powstała i utrzymała się mozaika o 

bogatej strukturze, na którą składają się lasy, 
obszary trawiaste i pola uprawne, które obecnie 
tworzą charakterystyczny krajobraz Schwarzwaldu. 
 
Wiele gatunków przystosowało się do tego bogatego, 
mozaikowego krajobrazu i jest zależnych od 
dalszego tradycyjnego użytkowania gruntów na tych 

terenach. Celem Stowarzyszenia na rzecz Ochrony 
Krajobrazu Centralnego Schwarzwaldu (LACBF) jest 

odtworzenie i utrzymanie krajobrazu kulturowego, w 
tym siedlisk i gatunków objętych projektem Natura 
2000, w ramach współpracy z miejscowymi 
gminami/władzami, organizacjami rolników i 
ekologami, służącej wzmocnieniu lokalnych 

społeczności, ochronie różnorodności biologicznej i 
zwiększeniu stabilnych środków utrzymania. LACBF 
zajmuje się organizacją gospodarowania 
pastwiskami, aby zachować otwarte obszary 
trawiaste, wspiera regionalną produkcję i oferuje 
szkolenia edukacyjno-informacyjne dla konkretnych 

obszarów wiejskich w Schwarzwaldzie. 
 
 

 

Krajobraz kulturowy w Schwarzwaldzie. Hans Page 
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Natura 2000, najważniejsze 
siedliska i gatunki oraz kwestie 

związane z rolnictwem 
 
Obszar objęty działaniami LACBF obejmuje cztery 
obszary Natura 2000 (7817-341 Eschachtal, 7616-
341 Kleinkinzig- und Rötenbachtal, 7715-341 

Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und 
Schramberg, 7716-341 Schiltach und Kaltbrunner 
Tal). Na tych terenach przeważają bogate w różne 
gatunki obszary trawiaste, które powstały na skutek 
prowadzonego na przestrzeni ostatnich stuleci 
wypasu i koszenia. Zostały one ukształtowane za 
sprawą tradycyjnej ekstensywnej działalności 

rolniczej i szczególnych uwarunkowań 
geograficznych Schwarzwaldu. Obecnie w przypadku 
tego kulturowego krajobrazu ogólny problem 
stanowi porzucanie otwartych obszarów. Na 

przestrzeni ostatnich lat wiele obszarów trawiastych 
leżało odłogiem ze względu na zbyt duży koszt i 
zbytnią złożoność tradycyjnego i przeważnie 

zrównoważonego użytkowania gruntów. Chociaż 
rozwój techniczny oferuje nowe możliwości, to 
jednak na wielu zboczach Schwarzwaldu koszenie i 
uprawy trzeba prowadzić ręcznie. Uprawy polowe są 
skoncentrowane wyłącznie na opłacalnych polach na 
obszarach nizinnych, co powoduje niezrównoważoną 

intensyfikację upraw na tych polach i prowadzi do 
porzucania rozległych obszarów trawiastych i 
pastwisk położonych na zboczach. 
 
Ponadto ze względu na nadal stosunkowo 
zróżnicowany krajobraz tego regionu Schwarzwald 
corocznie odwiedza wielu turystów. Turystyka 

stanowi źródło pokaźnego dochodu lokalnej ludności 

i rolników. Fakt ten, obok celu polegającego na 
ochronie przyrody, stanowi ważny czynnik 
zachęcający do ochrony otaczającego ich krajobrazu 
kulturowego. 
 
Dlatego też LACBF koncentruje się nie tylko na 

obszarach Natura 2000, ale także na wszystkich 
okolicznych cennych siedliskach. LACBF prowadzi 
gospodarkę na skalę krajobrazową, aby osiągnąć 
szereg celów i objąć swoimi działaniami jak 
największą grupę zainteresowanych stron. 
 

 

Środki wprowadzone w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie 

ochrony, rozwiązywania 
konfliktów itp. 
 
Obecnie największe wyzwanie stanowi 
powstrzymanie porzucania tradycyjnego 
użytkowania gruntów przez małe gospodarstwa 
rolne. Wynikające z tego zmiany, utrata 

różnorodności biologicznej, krajobrazu kulturowego 
oraz zmiany na obszarach Natura 2000 wywierają 
duży wpływ na ludność i przyrodę. 
W związku z tym LACBF wspólnie z władzami gmin, 
ekologami i rolnikami pracuje nad tym, jak wspólnie 
zapewnić zrównoważony rozwój. Jako organizacja 
non-profit LACBF uczestniczy w dyskusjach wśród 

grup zainteresowanych stron i organizuje takie 
dyskusje. Wspólnie znajdują rozwiązania w zakresie 
zrównoważonego systemu użytkowania gruntów i 
opracowują środki służące ochronie krajobrazu, w 

tym siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000. 
Na przestrzeni lat ochrona przyrody i rozwój 
regionalny w oparciu o współpracę okazały się 

skutecznym rozwiązaniem, w ramach którego 
stworzono skuteczną i wiarygodną sieć wśród 
zainteresowanych stron w regionie. 
 

 

Pastwisko w Schwarzwaldzie. Christoph Ziechau 
 
Działalność LACBF obejmuje różne projekty. 

Zasadniczo projekty te można podzielić według 
czterech głównych zadań. Obowiązki LACBF nie 
ograniczają się do tych czterech zadań, poniższe 
punkty wybrano jednak celem przedstawienia 
ogólnego obrazu.  
 

a) Środki ochrony krajobrazu  

Jak opisano powyżej, tradycyjne użytkowanie 
gruntów ma kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia występowania otwartych przestrzeni i 
różnorodności biologicznej w Schwarzwaldzie. 

Ważne siedliska na obszarach Natura 2000 są 
zagrożone na skutek zaprzestania użytkowania 
gruntów, które bardzo szybko porastają 
zaroślami, a nawet w krótkim czasie również 
małymi drzewami.  
 

W odniesieniu do już opuszczonych pól LACBF 
prowadzi rozmowy z miejscową gminą i 
właścicielami gruntów, rozważając, czy istnieje 
opłacalny i rozsądny z ekologicznego punktu 

widzenia sposób na wdrożenie środka na rzecz 
ochrony krajobrazu polegającego na 
oczyszczeniu pól z nadmiaru roślinności i 

odtworzeniu obszarów trawiastych. Jeżeli uda się 
wypracować taki sposób, LACBF opracuje plan, 
dokona obliczeń i złoży wniosek o dotacje na 
wdrożenie takiego środka. Jeżeli wniosek 
zostanie pozytywnie rozpatrzony, wykonanie 
wybranych środków w terenie zostanie 
powierzone lokalnemu rolnikowi. W ten sposób, 

przyczyniając się do ochrony krajobrazu, rolnicy 
jednocześnie zarabiają, co stanowi główny 
argument poprawiający ich nastawienie do 
ochrony przyrody. Tego rodzaju środki często są 
wspierane finansowo przez niemiecki kraj 
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związkowy lub Unię Europejską. W Badenii-
Wirtembergii LACBF może ubiegać się o dotacje 
w ramach „Landschaftspflegerichtlinie” 
(programu zagospodarowania krajobrazu) na 

podstawie art. 57 unijnego rozporządzenia w 
sprawie finansowania rolnictwa. Środek ochrony 
krajobrazu polegający na oczyszczeniu danej 

połaci obszaru z nadmiaru roślinności ma jednak 
sens tylko wówczas, gdy obszar ten jest 
następnie użytkowany. Dlatego też jeszcze 
przed rozpoczęciem stosowania środka należy 
określić przyszły sposób użytkowania danego 
obszaru i wyznaczyć rolnika do wykonania tego 

zadania. 
 
b) Gospodarowanie pastwiskami 

W przypadku gruntów, które już odtworzono lub 
co do których istnieje ryzyko, że będą leżeć 

odłogiem, LACBF prowadzi mediacje z rolnikami, 

aby zapewnić użytkowanie tych gruntów. Ze 
względu na paszę zieloną bogatą w gatunki oraz 
na fakt, że wypas zwierząt pomaga w 
zachowaniu istotnych siedlisk, takich jak Natura 
2000, właściwe użytkowanie tych terenów to 

gospodarowanie pastwiskami. LACBF działa w 
charakterze pewnego rodzaju pośrednika. 
Odszukuje rolnika, który może używać tych pól 
jako swoich dodatkowych pastwisk, albo wspiera 
rolników w zakładaniu ich własnych stad krów, 
owiec lub kóz. Sieć stowarzyszenia ma istotne 
znaczenie w odniesieniu do komunikacji i 

ogólnego powodzenia. Rolnicy i inne 
zainteresowane strony muszą mieć zaufanie do 
LACBF, aby mówić o swoich problemach i 
możliwościach w sposób bezpośredni i jasny. 

Wybierając odpowiedni system zarządzania, 
LACBF może nie tylko wspierać ochronę 
krajobrazową, lecz również przyczyniać się do 

wzrostu dochodu rolników i do rentowności ich 
rolniczej działalności. 
 
c) Produkty regionalne i wartość dodana w 

regionie 

Ciągłe użytkowanie gruntów ma kluczowe 
znaczenie dla krajobrazu Schwarzwaldu i dla 
jego różnorodnych siedlisk. W wyniku rewolucji 
technologicznej i intensyfikacji użytkowania 
gruntów rolnictwo na stromych zboczach stało 
się nieefektywne. Skoro plony z intensywnie 

użytkowanych gruntów na nizinach są wyższe 
niż w przypadku ekstensywnego i 

skomplikowanego rolnictwa na wzgórzach, 
dlaczego rolnicy powinni nadal użytkować te 
pola? LACBF poszukuje alternatywnych 
sposobów użytkowania gruntów, aby uczynić 
rolnictwo na wzgórzach wartym takiego wysiłku. 

Na przykład odtworzenie sadów wykazuje 
związek między użytkowaniem gruntów, 
różnorodnością biologiczną i wartością dodaną 
dla regionu. Jednym z przykładów jest 
wprowadzenie do obrotu w regionie lokalnych 
produktów wysokiej jakości (tj. soku 

jabłkowego), co stanowi wsparcie działań ich 
właścicieli. Lokalna inicjatywa dotycząca soku 
stała się już rozpoznawalna w regionie. Oznacza 
ona również wysoką jakość i zrównoważony 

charakter. Lokalni mieszkańcy, którzy dbają o 
swoje sady, dzięki temu tradycyjnemu 
systemowi użytkowania gruntów mogą teraz 
zarabiać pieniądze. Dzięki regionalnemu 

marketingowi sady bogate w różne gatunki są 
chronione i cały czas użytkowane. Gospodarze 
koszą łąki pod drzewami, przycinają drzewa i 

zbierają owoce, aby wygenerować dodatkowe 
dochody, dzięki czemu cała praca nabiera 
wartości. Ten lokalny produkt kupują nie tylko 
turyści, ale również mieszkańcy regionu, 
generując w ten sposób dodatkowy łańcuch 
wartości w regionie Centralnego Schwarzwaldu. 

W miejscach produkcji dostępnych publicznie 
lokalni mieszkańcy i turyści mogą uzyskać 
informacje na temat produktu i jego wpływu na 
krajobraz. LACBF wspiera wymianę kontaktów i 
doświadczeń w sieci oraz z jednej strony 
pomaga w stymulowaniu marketingu, z drugiej 
zaś oferuje doradztwo w zakresie 

zrównoważonego użytkowania gruntów 
dostosowanego do warunków Schwarzwaldu. 
 

 

Ser sprzedawany przez lokalnego rolnika. Christoph 
Ziechaus 

 
d) Pogłębianie wiedzy 

Niezwykle istotne jest pogłębianie wiedzy ludzi 
dzięki uświadamianiu im związku między 
regionalnym krajobrazem, użytkowaniem 
gruntów i ochroną przyrody. Lokalni mieszkańcy 
koniecznie powinni mieć wyobrażenie i odczucia 
związane z krajobrazem w ich miejscu 

zamieszkania i z kwestiami ochrony przyrody. W 
związku z tym LACBF organizuje wydarzenia 
publiczne, w trakcie których wyjaśnia 
powiązania między pastwiskami, lasami, 



 
Zarządzanie użytkami rolnymi na obszarach Natura 2000 – Analiza przykładów 

 

 

obszarami trawiastymi, różnorodnością 
biologiczną, siecią Natura 2000, usługami 
ekosystemowymi i wynikającą z nich jakością 
życia w regionie. 

 
Bardzo istotną grupą, którą należy szkolić, są 
dzieci w wieku szkolnym, gdyż poszerzanie ich 

wiedzy o ich rodzimym krajobrazie ma istotne 
znaczenie. LACBF organizuje szkolne projekty 
bezpośrednio na terenach chronionych, aby 
szkolić dzieci. Opracowało ono różne moduły 
szkoleń dostosowane do konkretnego wieku 
dzieci. Mają one przybliżać dzieciom przyrodę 

wraz ze wszystkimi jej naturalnymi 
połączeniami, zależnościami i zmianami, aby 
wzbudzić zainteresowanie dzieci i przekazywać 
im wiedzę w formie zabawy. 
 
 

 

Uczniowie zwiedzają lokalne sady. 
Susanne Kopf 

 

 
Wspólnie z organizacją marketingową „echt 
Schwarzwald” i organizacją zrzeszającą rolników 
LACBF organizuje lokalne wydarzenia, np. targi, 
aby wprowadzać nowe produkty i przedstawić 
pracę wykonywaną przez rolników w celu 

ochrony siedlisk (pół)naturalnych. Udostępniane 
są również publiczne fora, na których można 
uzyskać wytyczne techniczne i podyskutować na 
tematy związane z ochroną krajobrazu i 
rozwojem regionalnym. 

 
Zawsze istotne jest informowanie lokalnych 

polityków i decydentów o zmianach w 
krajobrazie. LACBF oferuje jednodniowe 
wycieczki, podczas których objaśnia konkretne 
projekty lub omawia bieżące kwestie. Skupiają 
one wszystkie zainteresowane strony, co 
pozwala na uzyskanie wyobrażenia i przeglądu 
ich wkładu i stojących przed nimi wyzwań. 

 
 

Główne wyniki i wnioski, które 
należy wyciągnąć z 

doświadczenia 
 
Głównym zadaniem LACBF jest moderacja procesów 
i skupianie zainteresowanych stron, aby dowiedzieć 
się o ich obawach i problemach i wspólnie szukać 

rozwiązań. Celem jest znalezienie opartego na 
współpracy sposobu wspierania zrównoważonego 
rozwoju regionalnego krajobrazu bez utraty jego 
funkcji w odniesieniu do ludzi, żywności i przyrody. 
 
W niniejszej analizie przykładu przedstawiono zakres 
typowych zadań, jakie stowarzyszenia ds. 

krajobrazu prowadzą na terenie całych Niemiec. 
Większość państw federalnych Niemiec posiada 
własną specyfikę, w związku z czym dostosowanie 
działań stowarzyszeń ds. krajobrazu do tej specyfiki 

jest oczywiste i ma decydujące znaczenie. 
Stowarzyszenia mogą dzięki temu współpracować z 
ekologami, rolnikami i lokalnymi organami w 

regionie, aby dbać o krajobraz i jego zrównoważony 
rozwój.  
Kluczową kwestią jest wykazanie zrozumienia dla 
wszystkich zainteresowanych stron i cierpliwe 
wyjaśnianie polityk i programów, które często 
początkowo są bardzo trudne do zrozumienia z 

uwagi na swoją złożoność. Ważne, aby cele i 
sposoby ich osiągania opisywać bardzo prostym 
językiem. 
 
Innym istotnym czynnikiem jest przybliżenie 
ludziom w sposób zrozumiały treści dyrektyw. Gdy 
ludzie mogą odczuć, w jaki sposób ten rozwój na 

nich wpływa i co mogą w związku z tym zrobić, są 

bardziej otwarci na działania w zakresie ochrony 
przyrody. Istotne jest zatem, aby przez dłuższy czas 
kontakty były utrzymywane za pośrednictwem 
jednej i tej samej osoby. W ten sposób powstaje 
budząca zaufanie sieć, w ramach której 
zainteresowane strony swobodnie rozmawiają o 

swoich problemach i pomysłach. 
 
Decydujące znaczenie dla powodzenia działań mają 
również profesjonalny nadzór i zarządzanie ze strony 
mediatora stowarzyszenia ds. krajobrazu. Wyłącznie 
w przypadku profesjonalnej realizacji działań i 

fachowego zarządzania finansami wszystkie 
zainteresowane strony czują się swobodnie i będą 
utrzymywać kontakt ze stowarzyszeniem ds. 
krajobrazu. Stowarzyszenie nigdy nie działa z 

własnej inicjatywy, a jedynie podejmuje działania i 
oferuje porady na wniosek zainteresowanej strony. 
 

W przypadku konfliktu celem stowarzyszenia ds. 
krajobrazu jest rozmowa z ludźmi, aby rzeczywiście 
zrozumieć ich problem i cierpliwie szukać wspólnego 
rozwiązania. W związku z tym fakt, że wszystkie 
stowarzyszenia ds. krajobrazu są organizacjami 
pozarządowymi i nienastawionymi na zysk, jest 
zaletą. Są one niezależne, co sprawia, że lokalni 

mieszkańcy im ufają. 
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Odniesienia i źródła informacji 
 

www.landschaftspflegeverband.de 

 
www.lev-mittlerer-schwarzwald.de/ 
 
www.bfn.de/0316_steckbriefe.html 
 
 

 
Analiza przykładu przygotowana przez: Marie 
Kaerlein. Deutscher Verband für Landschaftspflege 
e.V. (DVL) (German Association for Landcare) 
 
Podziękowania: Bernd Blümlein (DVL), Susanne Kopf 
(LACBF) 

 
 

http://www.landschaftspflegeverband.de/
http://www.lev-mittlerer-schwarzwald.de/
http://www.bfn.de/0316_steckbriefe.html
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Analiza przykładu 

 
Odtwarzanie łąk 
podmokłych i 

gospodarowanie 
nimi dla potrzeb 

zagrożonych 

motyli łąk 
podmokłych 

w Polsce 
 
 
 

 
 
 

 

Lycaena helle na Polygonum bistorta, jego roślinie 
żywicielskiej  
© archiwum CMOK 

 
 
 

 

Natura 2000, najważniejsze 

siedliska i gatunki w Polsce 
 

W Polsce znajduje się znaczny odsetek europejskich 
obszarów trawiastych uznanych za będące 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
obejmujących ok. 400 km2 zmiennowilgotnych łąk 
trzęślicowych (Molinion) (siedlisko 6410), ok. 31,1 
km2 aluwialnych łąk selernicowych w dolinach 

rzecznych (siedlisko 6440), 7054 km2 niżowych łąk 
kośnych (siedlisko 6510), 1200 km2 górskich łąk 
kośnych (siedlisko 6520) i ok. 12 km2 torfowisk 
nawapiennych (siedlisko 7210) (EEA 2011a). Ogólnie 
od momentu przystąpienia do UE w 2004 r. Polska 
oznaczyła jedną piątą swojego terytorium jako obszar 
Natura 2000 (EEA 2011b). 

 

Wiele z tych obszarów trawiastych to zachowane 
częściowo w stanie naturalnym łąki podmokłe, które 
są siedliskiem rzadkich motyli, w tym Phengaris 
(Maculinea) teleius (modraszek telejus), Phengaris 
nausithous (modraszek nausitous), Lycaena helle 
(czerwończyk fioletek), Lycaena dispar (czerwończyk 

nieparek), Coenonympha oedippus (strzępotek 
edypus), i Euphydryas aurinia (przeplatka aurinia). 
 
Wszystkie te gatunki są uzależnione od ciągłego 
ekstensywnego użytkowana łąk podmokłych, na 
których mogą funkcjonować gatunki ich roślin 

żywicielskich, a dwa gatunki Phengaris wymagają 
szczególnych warunków związanych z ich cyklem 
życia, w tym obecności gatunku mrówek, które są 
bardzo wrażliwe na zmiany. Coenonympha oedippus 

występuje głównie na torfowiskach zasadowych 
(7230), Lycaena helle na łąkach związku Calthion, a 4 
pozostałe gatunki są głównie zależne od łąk Molinion 

(6410). Gatunki ptaków o szczególnym europejskim 
znaczeniu występujące na łąkach podmokłych 
obejmują żurawia (Grus grus), bociana białego 
(Ciconia ciconia), błotniaka stawowego (Circus 
aeruginosus) i derkacza (Crex crex). 
 
Siedliska te powstały wskutek tradycyjnego 

ekstensywnego użytkowania polegającego na późnym 
koszeniu i wypasie o niskiej intensywności po 
sianokosach, prowadzonego przez polskie wiejskie 
gospodarstwa wielouprawowe działające na małą 
skalę. 
 

 

Zmiana w rolnictwie i zagrożenie 
bioróżnorodności w 
gospodarowaniu podmokłymi 
obszarami trawiastymi 
 
Transformacja gospodarcza, jaka nastąpiła w polskiej 
gospodarce wiejskiej i rolnej od zakończenia okresu 
sowieckiego i od momentu przystąpienia Polski do UE, 
doprowadziła do ogromnych zmian w rolnictwie, 
wskutek czego odstąpiono od rolnictwa na niektórych 

obszarach, na innych zaś nastąpiła jego 
intensyfikacja. 
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Efektem intensyfikacji użytkowania podmokłych 
obszarów trawiastych były: 

 osuszanie podmokłych obszarów trawiastych i 

rozkład gleb torfowych; 
 ujednolicenie krajobrazu, np. usuwanie 

krzewów rosnących w obrębie pola, które 
zapewniały ochronę przed wiatrem i stanowiły 

źródło nektaru; 
 eutrofizacja wywołana wzmożonym 

stosowaniem agrochemikaliów i nawozów; 
 wczesne i powtarzane koszenie, które niszczy 

jaja i larwy motyli oraz ich rośliny 
żywicielskie; 

 próby uprawy łąk jako gruntów ornych. 
 

Efektem zaprzestania ekstensywnego użytkowania łąk 
podmokłych były: 

 zarastanie zaroślami, szczególnie wierzbami i 
brzozami; oraz 

 zastępowanie dominujących gatunków roślin 

przez wysokie wieloletnie trawy i różne 
gatunki turzyc. 

 

Zmiany te doprowadziły do zniknięcia roślin 
żywicielskich i gatunków mrówek żywicielskich tych 
motyli. Wskutek uprawy i osuszania, a następnie 
rozkładu torfu, następuje silne zubożenie 
różnorodności roślin.  
 

Efekty wpływu zaprzestania użytkowania często 

pojawiają się wolniej, ale niektórych łąk nie 
użytkowano od ponad dekady, przez co silnie zarosły. 
W rezultacie liczebność populacji tych motyli będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty szybko 
spadła (van Swaay i in. 2010). 
 

Brak wsparcia w zakresie dobrych praktyk 
dotyczących zarządzania, jak również brak wiedzy i 

komunikacji wśród zainteresowanych stron w 
kontekście siedlisk Natura 2000 (np. Grodzinska-
Jurczak i Cent 2011) sprawiły, że jak dotychczas 
podejmowano nieliczne lub nieodpowiednie działania 
w celu ochrony motyli. 
 

 

Monitorowanie motyli i mrówek żywicielskich © archiwum 
CMOK 

 
Cele i środki ochrony w projekcie 

„Motylowe łąki” 
 

Projekt „Motylowe łąki” realizowany w ramach 

Instrumentu Finansowego na rzecz Środowiska LIFE 
(LIFE06 NAT/PL/000100) trwał trzy i pół roku od 2006 

r. do 2010 r.1. Projekt ten miał na celu poprawę 

jakości siedlisk sześciu docelowych gatunków motyli i 
zabezpieczenie możliwie najlepszych warunków tych 
siedlisk. Celem programu było również ustanowienie 
odpowiednich programów rolnośrodowiskowych, w 
ramach których byłoby możliwe długofalowe 
zarządzanie siedliskami. Główne środki obejmowały 

przywrócenie i ponowne ustanowienie dobrych 
warunków wodnych oraz regularne gospodarowanie w 
formie koszenia. W projekcie realizowano również 
działania w zakresie podnoszenia świadomości 
społeczeństwa, kształcenia i szkolenia. 
 

Obszary objęte projektem 
 
Projekt LIFE obejmował cztery obszary sieci Natura 
2000 (Gatkowski 2010, EEA 2011b): 

 Puszcza Kampinoska, teren mający znaczenie 

dla Wspólnoty i obszar specjalnej ochrony 
(PLC140001) o całkowitym obszarze 380 km2, 
obejmuje 38 km2 siedlisk wydmowych i 
bagiennych, które w znacznym stopniu 
pokrywają się z granicami Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Siedliska obejmują 
torfowiska zasadowe (7230), niżowe łąki 

kośne (6510), zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe (Molinion) (6410), a także murawy 
piaskowe (6120), lasy, bagna i torfowiska. 
Gatunki o szczególnym znaczeniu europejskim 
obejmują motyle Phengaris teleius, Lycaena 

dispar i Euphydryas aurinia, a także wiele 
gatunków ptaków. 

 Bagno Całowanie, teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty (PLH140001) rozciągający się na 
42 km2, na którym pomimo osuszania nadal 
zachowały się znaczne obszary podmokłych 
łąk kośnych (6510) i zmiennowilgotnych łąk 
trzęślicowych (Molinion) (6410). Zamieszkują 

je populacje Lycaena dispar, Lycaena helle i 
Phengaris teleius. Większość gruntów stanowi 
własność prywatną, a część z nich znajduje 
się w obrębie parku krajobrazowego. 

 Torfowiska Chełmskie, teren mający znaczenie 
dla Wspólnoty (PLH060023) o obszarze ponad 
21 km2, obejmuje kompleks trzech torfowisk 

(Brzeźno, Bagno Serebryskie i Roskosz) 
składających się ze zmiennowilgotnych łąk 
trzęślicowych (Molinion) (6410), torfowisk 
nawapiennych (7210) i torfowisk zasadowych 
(7230). Występowanie między obszarami 
torfowisk połaci muraw kserotermicznych 
(6210) jest czynnikiem sprzyjającym 

liczebności i różnorodności gatunków. Żyją tu 
jedne z najcenniejszych w Polsce populacji 
Euphydryas aurinia, a także Phengaris teleius, 

                                                 
1http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project
s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3
219 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3219
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Phengaris nausithous, Lycaena helle, i 
Lycaena dispar. Obszar ten jest częściowo 
chroniony jako narodowy rezerwat przyrody i 
częściowo jako park krajobrazowy. 

 Torfowisko Sobowice, teren mający znaczenie 
dla Wspólnoty (PLH060024) rozciągający się na 
1,7 km2, na którym również występują 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 
(6410) i torfowiska zasadowe (7230) oraz 
sąsiadujące z nimi siedliska łąkowe (6510) i 
murawy kserotermiczne (6210). Obszar ten jest 
szczególnie cenny ze względu na występującą 
tu populację Coenonympha oedippus, a także 

Phengaris teleius, Phengaris nausithous, 
Lycaena helle, Lycaena dispar, i Euphydryas 
aurinia. Część obszaru podlega ochronie jako 
narodowy rezerwat przyrody. 

 

 

Polygonum bistorta, roślina żywicielska Lycaena helle na łące 
podmokłej na Bagnie Całowanie © CMOK archive 

 

 

Główne wyniki i wnioski 
wyciągnięte z doświadczenia 
 

Wdrożone w projekcie środki i powodzenie 
projektu  
 
Partnerzy projektu i wykonawcy zdobyli cenne 
doświadczenie i zdolności w zakresie odtwarzania 
siedlisk na dużą skalę (np. Klimkowska i in. 2010a, 

Klimkowska i in. 2010b), a także pozyskali sprzęt i 

doświadczenie w zakresie technik. 

 Podjęto prace usuwania krzewów lub odrośli 
na 383 ha. Biomasę, głównie gałęzie i pnie 
drzew, rozdrabniano na miejscu do postaci 
zrębków i wywożono do spalenia w lokalnych 
systemach ogrzewania, albo, jeżeli nie było to 

możliwe, spalano na miejscu (pod warunkiem 
uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach). Odrośla usunięto przy 
pomocy mechanicznych lub ręcznych kosiarek. 
Większe karpy były frezowane – ścinane 
równo z powierzchnią gruntu i rozdrabniane – 
aby utrudnić odrastanie i zapobiec 

uszkadzaniu kosiarek. 

 Pierwsze koszenie przeprowadzono na 249 ha 
łąki, która była od dłuższego czasu 

opuszczona. Przywrócenie koszenia na łąkach, 
które od wielu lat leżały odłogiem, jest trudne 
i pracochłonne ze względu na kępy 
roślinności, młodych krzewów i nierówną 

powierzchnię, co jest często skutkiem 
działalności dzików. Przed pierwszym 
koszeniem, lub po nim, często konieczne było 
wyrównanie powierzchni odwróconą broną 
(tak aby nie uszkodzić powierzchni). 

 Odpowiednie warunki wodne odtworzono na 

150 ha łąk. Wykonano lub wyremontowano 
urządzenia piętrzące wodę. 

 Na powierzchni 82 ha, które zostały 
zniszczone w wyniku osuszania i nawożenia, 
przeprowadzono intensywniejsze środki 

odtworzenia. Na Bagnie Serebryskim 
przeprowadzono orkę głęboką. Na skutek 

takiej orki następuje obniżenie żyzności gleby 
w wyniku przemieszczenia warstwy gleby 
bogatej w składniki pokarmowe poniżej 
podglebia o niższym stopniu żyzności i 
unieczynnienia płytko zalegających banków 
nasion w glebie przez przenoszenie nasion w 
głąb profilu glebowego zbyt głęboko, aby 

mogły wykiełkować. Działanie takie zwiększa 
szanse na odtworzenie pożądanej roślinności. 
Na Bagnie Całowanie usunięto 30–40 cm 
gleby przy użyciu mechanicznych koparek. W 
miejscach, w których gleba torfowa była przez 
wiele lat odwodniona, warstwa 

powierzchniowa gleby uległa rozkładowi, 
przekształcając się z torfu w mursz. 

Wyschnięty i zniszczony torf utracił właściwą 
dla niego zdolność wchłaniania i utrzymywania 
wody, co oznacza, że samo podniesienie 
poziomu wody nie przywróciłoby siedliska. 
Ponieważ naturalna kolonizacja odtworzonych 

łąk przez rośliny postępuje bardzo powoli, na 
odtworzonych obszarach rozrzucono siano 
zawierające nasiona roślin, które pozyskano z 
miejsc, gdzie skład gatunkowy roślin jest 
odpowiedni dla rozwoju populacji motyli. 

 Na innych odtworzonych obszarach łąk 
przeprowadzono dosiewanie, używając 

lokalnie pozyskanego materiału nasiennego, 
aby wspomóc kolonizację gatunków roślin 
żywicielskich docelowych gatunków motyli. 

Nasiona zebrano z łąk, które obecnie stanowią 
najlepsze siedliska motyli objętych projektem. 
 

Rozpoczęcie realizacji środków zarządzania 
siedliskami 
 
Na całkowitym obszarze 428 ha obszarów objętych 

siecią Natura 2000 wprowadzono regularne koszenie, 
a lokalni rolnicy zbierają i wykorzystują siano. W 
miejscach objętych projektem ustanowiono system 
odbioru i wykorzystywania biomasy. Każdego roku co 
najmniej 15% łąki pozostaje nieskoszone, przy czym 
na zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych (Molinion) 

każdego roku kosi się tylko 50% obszaru (zob. jednak 
uwagę na temat monitorowania poniżej). Każdego 
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roku inny fragment pozostaje nieskoszony, jednak 
najskuteczniejsze rozwiązanie polega na 
pozostawianiu połaci łąki o najliczniejszych 
populacjach roślin żywicielskich. Na żadnym z tych 

terenów nie jest prowadzony wypas. 
 

 

Łąka podmokła i skoszona zmiennowilgotna łąka trzęślicowa 
(Molinion) na Bagnie Całowanie © archiwum CMOK 

 

Ustanowienie programów 
rolnośrodowiskowych 
 

Na ponad 300 ha terenu gospodarują obecnie rolnicy 
w ramach programów rolnośrodowiskowych 

dostosowanych do wymagań docelowych gatunków 
motyli (aby uzyskać szczegółowe informacje zob. 
ramka). Umowy rolnośrodowiskowe z prywatnymi 
rolnikami mają szczególne znaczenie w odniesieniu do 
ciągłości gospodarowania na Bagnie Całowanie, gdyż 

większość terenu to własność prywatna. W ramach 
projektu przeszkolono 90 doradców 
rolnośrodowiskowych i zorganizowano szkolenia z 
dziedziny rolnośrodowiskowej dla 50 rolników, w 
wyniku czego sporządzono 30 umów 
rolnośrodowiskowych. 

 

Monitorowanie motyli i wpływ 
ustanowionych programów 

rolnośrodowiskowych 
 
Monitorowanie populacji motyli na Torfowiskach 
Chełmskich prowadził Instytut Technologiczno-

Przyrodniczy (ITP, dawniej IMUZ)2, partner projektu 

(program LIFE+ KE 2010 r.). Obejmowało ono 
monitorowania wpływu środków 

rolnośrodowiskowych. Monitorowaniem Bagna 
Całowanie zajęła się polska organizacja pozarządowa 

Centrum Ochrony Mokradeł (CMok)3, która jest 

partnerem projektu, w współpracy z Wydziałem 

Biologii Uniwersytetu Warszawskiego4. Ponieważ nie 

planuje się dalszych środków ochronnych na 
Torfowisku Sobowice, monitorowanie będzie służyło 
jako podstawa decyzji co do konieczności 
podejmowania dalszych aktywnych środków 
ochronnych. W Kampinoskim Parku Narodowym 
ustanowiono już, we współpracy z Wydziałem Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, program monitorowania 

motyli i roślinności. 
 
Należy zauważyć, że wyniki monitorowania wpływu 
gospodarowania na zmiennowilgotnej łące trzęślicowej 
(Molinion) wskazują, że siedliska te wciąż ulegają 
degradacji, populacje roślin żywicielskich motyli 
maleją a liczebność gatunków inwazyjnych wzrasta. 

Konieczne może być zatem koszenie łąk w czerwcu, 
aby zachować ich stan, nawet jeżeli wiąże się to w 
pewnym stopniu ze szkodą dla larw motyli. Tak 
wyglądał dawny system gospodarowania na 
niektórych zmiennowilgotnych łąkach trzęślicowych 
(Molinion), np. w Bohemii, krainie historycznej Czech 

(Poschlod i in., 2009). 
 

Zaangażowanie społeczności lokalnej, 
stopień świadomości i akceptacja względem 

sieci Natura 2000 

 
W ramach projektu opracowano materiały 
promocyjne, przeszkolono lokalnych nauczycieli, 
zorganizowano wycieczki szkolne i utworzono ścieżki 

dydaktyczne. Mieszkańcy obszarów otaczających 
siedliska znaleźli zatrudnienie w ramach działań 
związanych z zarządzaniem zasobami przyrodniczymi i 
przy przygotowywaniu infrastruktury ścieżki 
dydaktycznej. 
 

Słabe strony i ograniczenia 
projektu 
 

Finansowanie projektu 
 
W 2006 r. w ramach programu LIFE Komisja 
Europejska przyznała na rzecz projektu finansowanie 
w wysokości 50% planowanych wydatków, potrzeba 
było jednak znacznie więcej wysiłku i czasu niż 
przewidywano, aby znaleźć pozostałe 50%. 

Spowodowało to ponad roczne opóźnienie i konieczne 
było skrócenie czasu przewidzianego na prace 

                                                 
2 http://www.itep.edu.pl/english/activities/index.php 
3 http://bagna.pl/cmok/ 
4 Dr hab. Wiktor Kotowski, Zakład Ekologii Roślin i 

Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski 
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związane z zarządzaniem z trzech do dwóch lat. 
Ostatecznie znaczną część kosztów działań 
związanych z zarządzaniem wsparła polska Fundacja 

EkoFundusz5. Otrzymano również środki z Programu 

Małych Dotacji Funduszu na Rzecz Globalnego 
Środowiska (GEF/SGP) oraz wykorzystano własne 
środki partnerów, co było kluczowe dla umożliwienia 
terminowego uruchomienia działań projektu. 

 

Zmiany partnerów projektu i polskiego 
systemu zarządzania środowiskiem 
 
Spośród siedmiu różnych organizacji zaangażowanych 
w projekt cztery z nich uległy zmianie w okresie 
realizacji projektu. Zmiany wprowadzone w polskim 
systemie zarządzania ochroną środowiska miały 
wpływ na zarządzanie parkami krajobrazowymi. 

Ponadto nastąpiły zmiany personalne, które utrudniły 
zarządzanie projektem. Zarządzaniem projektu 

skutecznie zajęła się jednak regionalna organizacja 
pozarządowa Regionalne Centrum Ekologiczne na 

Europę Środkową i Wschodnią (REC)6. 

 

Wyzwania napotkane podczas prac nad 
odtwarzaniem 
 
Usuwanie odrastających zarośli (szczególnie wierzb i 
brzóz) było o wiele trudniejsze, niż się spodziewano. 
Wypróbowano wiele technik, z czego 
najskuteczniejszą okazało się frezowanie karp. 

Stosowanie herbicydów w przypadku karp na Bagnie 
Całowanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów; 
prowadzone są w tym względzie dalsze próby 
uwzględniające również zmiany dotyczące ograniczeń 
w stosowaniu glifosatu. Prace związane z usuwaniem 

krzewów zaplanowano na okresy zimowe, gdyż 

zamarznięta gleba umożliwiałaby stosowanie ciężkich 
maszyn na terenach podmokłych. Niestety zimy w 
okresie objętym projektem były bardzo łagodne i 
pracownicy często musieli brodzić w wodzie, aby móc 
wykonywać swoją pracę, co znacznie wydłużyło czas 
potrzebny na realizację. Prace opóźniło również mokre 
lato w 2009 r. Ze względu na te problemy pracownicy 

musieli wykazać się wysokim stopniem 
zaangażowania, aby zakończyć pracę w terminie. 
 

                                                 
5 Fundację tę powołano w celu zarządzania 

funduszami pochodzącymi z zobowiązania 
zabezpieczonego przez rząd na potrzeby ochrony 

środowiska. Aktualnie Fundacja zakończyła swoją 
działalność. 
http://www.ekofundusz.org.pl/us/index.htm 

6 http://rec.org/office.php?id=12 

 

Usuwanie zarośli na Bagnie Całowanie © archiwum CMOK 
 

 

Szanse wywarcia szerszego 
wpływu 
 

Wzmocnienie zarządzania środowiskowego 

łąkami podmokłymi na obszarach 
chronionych 
 
Partnerzy projektu zyskali doświadczenie i zdolności 

potrzebne do zarządzania siedliskami motyli, a 
siedliska łąk podmokłych odtworzono i objęto 
skuteczniejszą ochroną. Nowa Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Polsce przejęła 

kompetencje zarządzania parkami krajobrazowymi i w 
2008 r. zarówno RDOŚ w Warszawie, jak i RDOŚ w 

Lublinie przydzieliły na projekt swoje środki. 
Opracowano plany zagospodarowania dotyczące 

Bagna Całowanie SCI i Torfowiska Sobowice SCI7, 

które niedługo zatwierdzi odpowiednia RDOŚ. RDOŚ w 
Lublinie nie planuje ustanawiania planu 
gospodarowania na Torfowiskach Chełmskich SCI 
przed 2014 r., otrzymała jednak finansowanie na 
dalsze prace odtworzeniowe (program LIFE+ KE 2010 
r.). Centrum Ochrony Mokradeł (CMok) realizuje na 

Bagnie Całowanie programy rolnośrodowiskowe oraz 
kontynuuje współpracę z lokalnymi rolnikami i 
monitorowanie terenów objętych projektem wraz z 
Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
 

                                                 
7 Obydwa plany opracowano w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z polskich 
Funduszy Strukturalnych. 
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Koszenie mozaikowe na Torfowisku Sobowice © archiwum 
CMOK 

 

Kampinoski Park Narodowy8, który od samego 

początku jest partnerem projektu, przeznaczył 
fundusze na regularne gospodarowanie na 
odtworzonych obszarach w obrębie parku i uzyskał 
również finansowanie na kolejny projekt w ramach 

programu LIFE+9 (LIFE10NAT/PL/655) na lata 2011–
2015, który obejmuje finansowanie odtwarzania 
bagien, przywrócenia koszenia, kontroli działań 

gospodarstw prowadzących chów przemysłowy 
powodujący zanieczyszczanie wody oraz finansowanie 
działań w zakresie podnoszenia świadomości 
społecznej. 
 
W południowo-zachodniej Polsce trwa profesjonalna 
realizacja podobnego projektu dotyczącego tych 

samych gatunków motyli łąk podmokłych i ich siedlisk 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013 i z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej10. Projekt ma na 

celu zachowanie populacji motyli i wprowadzenie 
gospodarowania na łącznym obszarze 950 ha na 10 
różnych obszarach sieci Natura 2000 związanych z 

trzema parkami krajobrazowymi11. 
 

Wpływ na plany gospodarowania dotyczące 
innych obszarów Natura 2000 w Polsce 
 

Polska zadecydowała, że w przeciągu trzech lat 
sporządzi co najmniej połowę uproszczonych planów 
gospodarowania dotyczących znajdujących się na jej 

terenie obszarów Natura 2000 (EEB 2011) a partner 
projektu, Cmok, przyczynia się do powstawania 
planów dotyczących innych obszarów Natura 2000, na 
których występują motyle łąk podmokłych, aby 

uwzględnić potrzeby tych motyli i zapewnić 

                                                 
8 http://kampinoski-pn.gov.pl/ 
9http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project

s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id

=4059 
10 http://www.motyle.natura2000.pl/ 
11 Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Rudawski Park 

Krajobrazowy i Przemkowski Park Krajobrazowy. 

odpowiednie zarządzanie ich siedliskami. 
 

Zagrożenia i wyzwania 
 

Długotrwałe zaniechanie ekstensywnej 
gospodarki rolnej na łąkach kośnych 
 
Niska rentowność ekstensywnego chowu zwierząt 
gospodarskich, wyludnianie obszarów wiejskich i 
migracja do miast i za granicę oraz starzenie się 
pozostałych mieszkańców wsi to czynniki sprzyjające 
dotychczasowemu porzucaniu ekstensywnie 

zagospodarowanych podmokłych łąk, szczególnie na 
obszarach zdegradowanych lub zarośniętych o niskiej 
produktywności. Zwiększenie stopnia wykorzystania i 
poziomu płatności bezpośrednich, płatności 
rolnośrodowiskowych i innych środków może 
częściowo zapobiec tej sytuacji, przy czym programy 
rolnośrodowiskowe już obecnie wpływają w istotny 

sposób na wysoką wartość przyrodniczą użytków 
rolnych w Polsce. 
 

 

Tablica edukacyjna na Torfowiskach Chełmskich 
© archiwum CMOK 

 

Zwiększenie stopnia korzystania z 
programów rolnośrodowiskowych 

dotyczących zarządzania łąkami 
podmokłymi na obszarach Natura 2000 
 
Do czerwca 2012 r. ok. 10 000 polskich rolników 
ubiegało się o płatność w ramach pakietu 5 „Ochrona 
zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych na obszarach Natura 2000” (aby 
uzyskać szczegółowe informacje zob. ramka) 

obejmującego 108 000 ha obszaru Natura 2000. 
Większość spośród tych rolników wybrało wariant 
(5.1) dotyczący ochrony siedlisk lęgowych ptaków, 
znaczny ich odsetek wybrał jednak warianty 
dotyczące zagospodarowania półnaturalnych łąk 
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wilgotnych (wariant 5.6) lub półnaturalnych łąk 
siedlisk świeżych (wariant 5.7). Takie same środki 
rolnośrodowiskowe dostępne są w odniesieniu do 
siedlisk znajdujących się poza obszarami sieci Natura 

2000 (pakiet 4); ok. 10 000 rolników spoza obszarów 
Natura 2000 ubiegało się o płatność w ramach 
programów pakietu 4 na obszarze podobnym do 

obszaru objętego siecią Natura 2000. 
 
Liczba rolników gospodarujących na siedliskach łąk 
podmokłych jest jednak wciąż niewystarczająca do 
ochrony tych siedlisk, jeżeli uwzględni się obszar 
siedliska, który wymaga zagospodarowania, oraz fakt, 

że rolnicy objęci pakietami 4 i 5 stanowią tylko 9% 
wszystkich rolników w Polsce objętych jakimś 
rodzajem programu rolnośrodowiskowego i tylko 
niewielki odsetek z 1,5 miliona rolników w Polsce 
otrzymujących płatności bezpośrednie. W niektórych 
regionach objętych siecią Natura 2000, takich jak 
Biebrzański Park Narodowy i Park Narodowy „Ujście 

Warty”, program pakietu 5 cieszy się większym 
zainteresowaniem, ale w ogólnym rozrachunku 
uczestnictwo rolników jest wciąż ograniczone ze 
względu na niewielki rozmiar gospodarstw, brak 
doradców rolnośrodowiskowych i botaników oraz brak 
wiedzy wśród rolników. Ponadto konieczna jest o 
wiele szersza promocja programów 

rolnośrodowiskowych oraz organizacja szkoleń i 
warsztatów dla rolników. 
 
Aby zachęcić więcej polskich rolników do ubiegania się 
o płatności z programów rolnośrodowiskowych, 
szczególnie w ramach pakietów 4 i 5 związanych z 

ochroną zagrożonych siedlisk i gatunków ptaków, 
kluczową sprawą będzie uproszczenie procedury 
składania wniosków i opracowanie prostego pakietu 

dla małych gospodarstw. Obecnie rolnicy muszą 
znaleźć specjalistę z zakresu ornitologii lub botaniki, 
aby przeprowadził on inwentaryzację stanu pola i 
przygotował dokumentację, oraz doradcę 

rolnośrodowiskowego, który przygotowuje pięcioletni 
plan działania dotyczący gospodarstwa. Następnie, po 
złożeniu wniosku, rolnik musi czekać 1,5 roku, aby 
otrzymać pierwszą płatność. Cała ta procedura jest 
atrakcyjna finansowo i opłacalna wyłącznie dla 
większych gospodarstw (powyżej 20 ha). Konieczne 
jest ustanowienie prostego pakietu dla małych 

gospodarstw, który nie obejmowałby obowiązku 
inwentaryzacji lub dokumentacji. Należy również 
zaktualizować poziomy płatności tak, aby 
odzwierciedlały obecne koszty i ceny. 
 
Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

rozpoczęło już dyskusję na temat nowego programu 
rolnośrodowiskowego na lata 2014–2020, a zespół 
realizujący projekt angażuje się obecnie w konsultacje 
(KE, 2012). Projekt nowego programu 
rolnośrodowiskowego ma być gotowy pod koniec 2012 
r. 
 

Brak finansowania na odtworzenie siedlisk 
 
Dzięki odpowiednio finansowanym programom 
rolnośrodowiskowym można wspierać utrzymywanie 

odpowiedniego zarządzania. Odtwarzanie jest jednak 

o wiele trudniejsze i droższe i zazwyczaj podejmują 
się tego wyłącznie krajowe lub regionalne służby 
ochrony przyrody i organizacje pozarządowe 
zajmujące się ekologią, finansując działania z 
funduszy dedykowanych na ochronę przyrody. 
Odtwarzanie siedlisk łąk podmokłych o wysokich 
poziomach wody i niskiej produktywności stanowi 

szczególne wyzwanie, w związku z czym siedliska te 
są narażone na zintensyfikowane użytkowanie lub 
zaprzestanie użytkowania gruntów. Podobnie jak w 
innych częściach Europy, w Polsce coraz mniej osób 
chce pracować w rolnictwie, a obecni rolnicy starzeją 
się i mają niewiele pieniędzy oraz niewielką wiedzę w 

zakresie ochrony różnorodności biologicznej. 

 

Usuwanie zrębków przy pomocy traktora wyposażonego w 
koła bliźniacze służącego do pracy na obszarach podmokłych 
© archiwum CMOK 
 
 

Wnioski: wartość demonstracyjna 
dla innych obszarów i państw 
 
Dzięki prawie pięcioletniej współpracy wielu 
organizacji i instytucji zajmujących się ochroną 
środowiska powstały cenne siedliska zagrożonych 
gatunków motyli, zdobyto również doświadczenie w 
zakresie sposobów ich ochrony. Partnerzy projektu 
liczą, że dobre kontakty z organami ochrony przyrody, 

które mają duży wpływ na planowanie ochrony 

przyrody w Polsce (np. RDOŚ), i rozpowszechnianie 
wniosków wyciągniętych z projektu sprawią, że 
częściej będzie się uwzględniało motyle podczas 
planowania środków ochrony w Polsce. 
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RAMKA: POLSKI PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY DOTYCZĄCY SIEDLISK NATURA 2000 

Źródła: Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 załącznik 11 Podstawowe wymagania dla Programu Rolnośrodowiskowego
1

 i rozporządzenie 

rolnośrodowiskowe z 2009 r.
2

. 
 

Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 (Uwaga: takie same środki obejmujące niższe stawki płatności 

dostępne są w odniesieniu do siedlisk znajdujących się poza obszarami sieci Natura 2000 w ramach pakietu 4) 

 
Wymagania: 

 Dokumentacja przyrodnicza wskazująca zabiegi mające na celu przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu siedliska 

 Zakaz przeorywania, wałowania, stosowania podsiewu, włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września 

 Zakaz stosowania ścieków i osadów ściekowych 
 Zakaz stosowania środków ochrony roślin 

 Zachowanie na terenie gospodarstwa powierzchni trwałych użytków zielonych oraz elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo 

 

Wariant 5.1 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków na obszarach Natura 2000 (Calidris alpina schinzii, Circus pygargus, Vanellus vanellus, Crex crex, Gallinago media, 
Tringa tetanus, Numenius arquata, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Acrocephalus paludicola) 

 Koszenie w terminie 1 sierpnia – 30 września, zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka działki; wysokość koszenia 5–15 cm 

 Pozostawienie co roku 5–10% działki rolnej nieskoszonej (w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola – 50%), przy czym co roku powinien 

to być inny fragment 

 Usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie przekraczającym 2 tygodni po skoszeniu 
 Dopuszcza się ograniczone wapnowanie i nawożenie azotem z wyjątkiem uzgodnionych przypadków obszarów nawożonych przez namuły rzeczne; wypas jest 

ograniczony; różna obsada w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego i pastwiskowego, ograniczone okresy wypasu z wyjątkiem niektórych ras polskich 

koni 

 
Wariant 5.2 Mechowiska (typy siedliska 7230 torfowisko zasadowe, 7210 podtyp zbiorowiska Caricion davallianae, 7140 grzęzawiska przejściowe i trzęsawiska, oprócz 

7150 Rhynchosporion): 

 Zakaz wypasu i nawożenia 

 Koszenie w okresie od połowy lipca do końca września, obowiązek pozostawienia 50% powierzchni nieskoszonej co roku, przy czym co roku powinien to być 
inny fragment, dopuszczenie koszenia całej powierzchni raz na 2 lata, usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie przekraczającym 2 tygodni 

po skoszeniu; wysokość koszenia 5-15 cm 

 

Wariant 5.3 Szuwary wielkoturzycowe (w tym typ siedliska 7210 torfowiska nawapienne oprócz podtypu Caricion davallianae i inne siedliska należące do Magnocaricion): 
 Wypas – ograniczona obsada, ograniczony termin w lecie 

 Zakaz nawożenia 

 Koszenie w okresie od połowy lipca do końca września, obowiązek pozostawienia 80% powierzchni nieskoszonej co roku, przy czym co roku powinien to być 

inny fragment, usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie przekraczającym 2 tygodni po skoszeniu; koszenie na wysokości 5-15 cm 

 
Wariant 5.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe Molinion i Cnidion (typy siedliska 6410 i 6440) 

 Zakaz wypasu i nawożenia 

 Koszenie w okresie od połowy września do końca października, obowiązek pozostawienia 50% powierzchni nieskoszonej co roku, przy czym co roku powinien to 

być inny fragment, usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie przekraczającym 2 tygodni po skoszeniu; wysokość koszenia 5-15 cm 
 

Wariant 5.5 Murawy ciepłolubne (Festuco-Brometea) (typy siedliska 6120 ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, 6210 murawy kserotermiczne, podtyp łąki kośnej 

6510–4, murawy stepowe): 

 Wypas – ograniczona obsada, ograniczony termin w lecie 
 Zakaz nawożenia 

 Koszenie raz w roku w okresie od połowy lipca do końca września, obowiązek pozostawienia 15–20% powierzchni nieskoszonej co roku, przy czym co roku 

powinien to być inny fragment, usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie przekraczającym 2 tygodni po skoszeniu; wysokość koszenia do 

10 cm 

 
Wariant 5.6 Półnaturalne łąki wilgotne (typ siedliska 6510 lub inne łąki Calthion) i Wariant 5.7 Półnaturalne łąki świeże (górskie łąki kośne 6520, niżowe łąki kośne 6510 

oprócz podtypu 6510–4) 

 Wypas – ograniczona obsada i ograniczony termin 

 Koszenie w okresie od połowy czerwca do końca września, obowiązek pozostawienia 10% powierzchni nieskoszonej co roku, przy czym powinien to być inny 
fragment co roku, usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie przekraczającym 2 tygodni po skoszeniu; wysokość koszenia 5-15 cm 

 Zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka działki 

 Dopuszczalne nawożenie azotem do 60 kg/rok 

 
Wariant 5.8 Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe (Nardetalia, 6230) 

 Zakaz nawożenia 

 Dozwolony tylko wypas od 1 maja do połowy października na nizinach i od 20 maja do 1 października na obszarach wyżynnych przy ograniczonej obsadzie 

 
Wariant 5.9 Słonorośla (1310, 1330, 1340) 

 Dozwolony ograniczony wypas lub ograniczone koszenie 

 Koszenie w terminie od 1 lipca 

 Usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie nie przekraczającym 2 tygodni po skoszeniu, zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do wewnątrz 

działki 
 Zakaz nawożenia 

 

Wariant 5.10 Użytki przyrodnicze (7110, 7120, 7140, 7150, szuwary, w tym 7210, część 7230, 2330, 4030, 4010) 

 Zachowanie użytków przyrodniczych 
 Usuwanie odpadów 

 Zakaz nawożenia 

 Zakaz osuszania, wydobywania piasku lub torfu itp. 

Koszenie lub wypas zgodnie z uzgodnieniami (w stosownych przypadkach) 

                                                 
1
 http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575 

2
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007—2013 http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-
PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-
rolnosrodowiskowe/Legislacja 

http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
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Analiza przykładu 

 

Szeroko 
akceptowane 

przez rolników 
gospodarowanie 

przyjazne dla 
chomika. 

 
Ochrona chomika europejskiego  
Cricetus cricetus  
w Niderlandach 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chomik i jego nora © Gerard Müskens 
 

Chomik europejski Cricetus crice-
tus w Europie 

 

 
Chomik europejski Cricetus cricetus występuje w 
Europie od Belgii, Niderlandów i północnej Francji na 

zachodzie po Rosję na wschodzie oraz od północnych 
Niemiec, Polski i Rosji na północy po Bułgarię na 
południu (IUCN 2007). Kiedyś występował 
powszechnie na terenach znajdujących się na 
wysokości od poziomu morza do 650 m na gruntach 
ornych na glebach głębokich, ciężkich i dobrze 
osuszonych, które odpowiadają jego oryginalnemu 

siedlisku stepowemu. Jeszcze kilka dziesięcioleci temu 
w wielu europejskich państwach chomik traktowany 
był jak szkodnik i świadomie tępiony lub chwytany ze 
względu na jego futerko. 
 
Aktualnie w Europie Zachodniej populacja chomika 

jest bardzo mała i bardzo rozdrobniona. Chomik jest 

mocno zagrożony w Niderlandach, Belgii, Francji i w 
Niemczech, a jego subpopulacje już wyginęły (RE 
2008, Orbicon i in. 2008). 
 
We Europie Wschodniej występował on do niedawna 
stosunkowo powszechnie (IUCN 2007). Jednak tutaj 

również w ciągu ostatnich pięciu lat jego liczebność 
spadła, a masowe pojawy jego populacji są aktualnie 
bardzo mało prawdopodobne (RE 2008, Orbicon i in. 
2008). Populacje chomika maleją w południowej 
Polsce, w Republice Czeskiej, na Słowacji, we 
wschodniej Austrii, w północnej Słowenii, w 
Chorwacji, na Węgrzech, w Rumunii i w Bułgarii. 

 
Państwa członkowskie muszą chronić chomika przed 
umyślnym zabijaniem, chwytaniem, sprzedażą lub 

transportem i niepokojeniem, oraz chronić jego 
tereny rozrodu i odpoczynku przed pogorszeniem ich 
stanu lub zniszczeniem, gdyż znajduje się on w 

wykazie w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej, 
który obowiązuje wszystkie państwa z wyjątkiem 
Węgier (gdzie dozwolone jest chwytanie chomików w 
pułapki, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na jego 
stan ochrony). 
 
Komisja Europejska przesłała do Niemiec (w 2001 r.), 

Belgii (w 2005 r.) i Francji (w 2008 r.) uzasadnioną 
opinię dotyczącą braku właściwego zapewnienia 
ochrony terenów rozrodu gatunków objętych 
dyrektywą siedliskową.  
W 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Francja 
nie podejmuje wystarczających działań, aby chronić 

tereny rozrodu chomika, i że jej środki 

rolnośrodowiskowe nie są wystarczające (Trybunał 
Sprawiedliwości 2009). 
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Wymogi dotyczące siedliska 
chomików, główne zagrożenia i 
problemy związane z rolnictwem 
 
Chomik żyje na obszarach urodzajnych gruntów 
ornych. Woli on uprawy, które pozwalają się ukryć 
jego potomstwu i dają mu możliwości poszukiwania 
pożywienia, szczególnie uprawy roślin ozimych i 

lucerny (Medicago sativa) (Orbicon i in. 2008). Dla 
odmiany kukurydza i uprawy roślin korzeniowych nie 
zapewniają schronienia potomstwu, co sprawia, że 
jest ono wysoce narażone na ataki drapieżników. 
 
Koniczyna wieloletnia i uprawy okrywowe zielonki i 
roślin strączkowych są szczególnie ważne, gdyż 

oferują one większą ciągłość dostępności pokarmu i 
schronienia, sprawiają, że zwierzęta są w mniejszym 
stopniu niepokojone, i pełnią funkcję schronienia, gdy 
inne siedliska zostały zaorane. 

 
W razie potrzeby chomiki zajmują czasem obrzeża 
pól, obrzeża dróg i rowy, które dają możliwość 

ukrycia się, są ważnym źródłem bezkręgowców i 
dzikich roślin. W niektórych miejscach można znaleźć 
chomiki w ogrodach, sadach i parkach. 
 

 

Pasy niezebranych zbóż i lucerny  
© Gerard Müskens 

 
 
Chomiki są szczególnie narażone w lipcu i w sierpniu 

po zbiorach, gdy pojawiają się młode, a samice 
wydały na świat najwyżej dwa mioty, czyli zbyt mało, 
by utrzymać populację. 
 

Są one również wyjątkowo narażone na ataki 
drapieżników i brak pokarmu na wiosnę (kwiecień–
maj), gdy poszukują partnerów, i w ostatnich 

tygodniach przed wejściem w stan hibernacji, gdy z 
większości pól plony zostały już zebrane, ale chomiki 
muszą zgromadzić zimowe zapasy pokarmu, a młode 
muszą wykopać wystarczająco głębokie nory, aby 
przetrwać orkę. 
 

 

Główne zagrożenia dla chomika 
europejskiego 
 

Główne zagrożenia dla chomika to: 

 utrata wieloletnich upraw roślin paszowych1 

wraz z utratą małych nieuprawianych połaci 
gruntów jako jego siedliska służącego za 
schronienie; 

 uproszczenie płodozmianu i monokultura, co 
oznacza, że plony są zbierane lub orka jest 
prowadzona na dużych obszarach w tym 
samym czasie, nie pozostawiając żadnego 
odpowiedniego siedliska; 

 ulepszone techniki zbiorów, wskutek których 

pozostaje krócej przycięte ściernisko, a na 
ziemi zostaje mniej pokarmu; 

 oranie ścierniska bezpośrednio po zbiorach, 
eliminujące jesienne źródła pokarmu, i orka 
głęboka, która niszczy nory chomików; 

 zaniechanie uprawy na gruntach ornych: 
chomiki występują również na łąkach i na 

gruntach ugorowanych, ale tam ich liczebność 
jest znacznie niższa niż na gruntach ornych z 
uwagi na brak pokarmu; 

 na niektóre populacje mają wpływ: niszczenie 

i rozdrobnienie siedlisk za sprawą urbanizacji, 
infrastruktury transportowej itp. oraz śmierć 
spowodowana ruchem drogowym lub 

chwytaniem przez psy i koty itp. 
 
Prognozowane wzrosty cen rynkowych ziaren zbóż i 
innych produktów rolnych mogą spowodować kolejną 
falę intensyfikacji w Europie, co zadziała na szkodę 
chomików i innej dzikiej fauny i flory związanej z 

polami uprawnymi. Zastąpienie w Europie Zachodniej 
pszenicy kukurydzą na obszarach, na których 
występuje chomik, było jednym z głównych 
czynników prowadzących do spadku liczebności tego 
gatunku.  
 
Intensyfikacja upraw w UE-12, taka jak stosowanie 

wydajniejszych maszyn żniwnych, mogłaby szybko 
przynieść szkodliwe skutki dla chomików. 
Prawdopodobne jest również, że nadal będzie się 
zmniejszała upraw pasz zielonych, np. we wschodnich 
Niemczech zniknęła w ciągu ostatniej dekady 
większość obszarów uprawy lucerny. 
 

Główne środki ochrony chomika 
europejskiego 
 

Główne środki ochrony chomika to: 

 wieloletnie uprawy roślin paszowych, takich 
jak lucerna, co najmniej na 10% obszaru 
siedliska; 

 późne zbiory zbóż; 

 pasy ułatwiające przetrwanie – pasy 
nieskoszonych zbóż wzdłuż granic i 

wewnątrz pola pozostawione do 
października, szerokie na co najmniej 15 
m (najlepiej na 20 m); 

 małe rozmiary pola lub uprawa wstęgowa; 

                                                 
1 W państwach, w których występują największe 

populacje chomika, te ważne uprawy służące jako 
schronienie stanowią mniej niż 6% gruntów 
ornych w porównaniu z 13–14% ok. 1990 r. 
(Orbicon i in. 2008). 
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 pozostawianie po zbiorach wysokiego 

ścierniska, późna orka; 
 ścinanie i zbiór wyłącznie za dnia; 
 unikanie orki głębokiej lub stosowanie technik 

uprawy zminimalizowanej; 

 zminimalizowanie stosowania 
agrochemikaliów i zakaz stosowania 
rodentycydów; 

 niestosowanie nawadniania, które zalewa 
nory chomików. 

 
 

Środki służące zaspokojeniu 
potrzeb w zakresie ochrony 
chomika w Niderlandach: 
niderlandzki eksperyment 
dotyczący chomika 
 
Niderlandzki eksperyment dotyczący chomika zastąpił 

w 2005 r. pierwszy niderlandzki plan ochrony 
chomika, w ramach którego nie udało się stworzyć 
populacji chomika zdolnych do przetrwania. Od 2002 
r. kilkukrotnie wypuszczano chomiki hodowane w 
niewoli, ale dopiero po rozpoczęciu niderlandzkiego 
eksperymentu dotyczącego chomika zaczęły wywierać 
one pozytywny wpływ na populację chomika. 

 
Niderlandzki eksperyment dotyczący chomika jest 
finansowany przez niderlandzkie Ministerstwo 
Rolnictwa i przez prowincję Limburgii. Początkowy 
budżet projektu zaplanowano w odniesieniu do 
zarządzania przyjaznego dla chomika na 200 ha 

rezerwatów użytków rolnych oraz do zarządzania 
przyjaznego dla chomika przez rolników na 300 ha. 

 
Rząd ustanowił rezerwaty użytków rolnych, skupując 
regularnie gospodarcze użytki rolne i powierzając je 
organizacjom zajmującym się ochroną przyrody. 
Całkowity koszt pełnego zarządzania przyjaznego dla 

chomika wyniósł 755 tys. EUR rocznie, wyłączając 
dodatkowe koszty badań, działań monitorujących lub 
zakupu użytków rolnych. 
 
W ramach niderlandzkiego projektu opracowano 
cztery pakiety gospodarowania przyjaznego dla 
chomika, które zyskały szeroką akceptację ze strony 

rolników, gdyż były na tyle zbliżone do 
konwencjonalnego gospodarowania, że rolnicy uznali 
je za skuteczne i proste. Do końca 2009 r. 24 
rolników podpisało umowy na gospodarowanie 

przyjazne dla chomika na maksymalnym obszarze 
300 ha, a jeszcze więcej rolników było 

zainteresowanych takimi umowami. Środki te miały 
bardzo pozytywny wpływ na populacje chomika, 
których liczebność znacznie wzrosła. 
 

Niderlandzkie pakiety gospodarowania 

przyjaznego dla chomika 
 
Okazało się, że najskuteczniejsze środki ochrony 
chomika to ustanowienie obszarów upraw zbóż i 
lucerny, na których lucernę wolno kosić wyłącznie po 

15 czerwca a szerokich na 20 m pasów zbóż nie kosi 
się w ogóle. 
 

Nawozy, nawozy naturalne i herbicydy można 

stosować tak jak w zwykłej praktyce. Orkę należy 
ograniczyć maksymalnie do 25 cm głębokości. W 
pakietach wskazano cztery różne kombinacje upraw i 
płodozmiany dotyczące jednostek gospodarowania o 

powierzchni co najmniej 3, 4 lub 6 ha podzielonych 
na równe działki dla każdej z upraw, na których 
stosowany jest płodozmian przez 6–8 lat i wymiana 

upraw między jednostkami gospodarowania (w 
zależności od pakietu). Kombinacje upraw obejmują 
lucernę i zboża jare lub ozime z rzodkwią zwyczajną 
(Raphanus sativus) lub z ziemniakami lub burakami 
pastewnymi lub z kombinacją wszystkich tych upraw. 
 

 

Kombinacje upraw © Gerard Müskens 

 
 

Główne wyniki i wnioski 
wyciągnięte z doświadczenia 
 

Entuzjazm rolników dzięki ścisłej 
współpracy 
 

Rolnicy w Niderlandach niechętnie zapatrywali się na 
współpracę w zakresie ochrony chomika, gdyż 
obawiali się, że ze względu na ścisłą ochronę prawną 
będą zmuszeni do wdrażania środków 
gospodarowania, które będą miały szkodliwy wpływ 
na ich możliwości regularnej i opłacalnej działalności 
rolniczej. Wskutek tego szerzyło się negatywne 

nastawienie i nastąpił gwałtowny spadek liczebności 
populacji chomika. W ramach eksperymentu 
dotyczącego chomików działano zatem w ścisłej 
współpracy ze Stowarzyszeniem Rolników Limburgii 
(LLTB). 
 

Odwiedzano rolników na wybranych najważniejszych 

obszarach i pytano ich, czy są zainteresowani umową 
w sprawie gospodarowania przyjaznego dla chomika, i 
kilku rolników zwróciło się o podpisanie takiej umowy. 
 
W 2005 r. ustanowiono Komitet ds. chomików, który 
odbywał regularne spotkania pod przewodnictwem 

jednego z rolników, aby prowadzić wymianę 
informacji między wszystkimi stronami oraz aby 
omawiać problemy, porażki i sukcesy. Do Komitetu 
należały wszystkie odpowiednie zainteresowane 
strony (naukowcy, organizacje zajmujące się ochroną 
przyrody, rolnicy, myśliwi, Ministerstwo Rolnictwa, 
Służba rządowa ds. gospodarowania gruntami i 

gospodarki wodnej (DLG) i prowincja Limburgii). 
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Dzięki temu nastąpiła zmiana nastawienia i aktualnie 

niderlandzcy rolnicy podchodzą entuzjastycznie do 
planów zarządzania mających na celu ochronę 
gatunków i ich siedlisk. 
 

Rola koordynatora ds. chomików: 

indywidualne doradztwo dla rolników i 
nadzór nad nimi 
 

Bezpośrednie i ciągłe doradztwo i indywidualne 
wsparcie udzielane rolnikom przyczyniły się do 
znacznego zwiększenia powodzenie projektu. W 
trakcie projektu naukowcy dostarczali informacje i 
pomagali rolnikom w zarządzaniu uprawami i w 
innych kwestiach związanych z chomikami, 
odpowiadając na takie pytania, jak: „Czy możliwe jest 

rozpoczęcie zbiorów?” lub „Znalazłem norę, co 
powinienem zrobić?” Obecnie jeden z naukowców 
zajmujących się chomikami pracuje w prowincji 
Limburgii, pełniąc tę rolę.  

 
Koordynator ds. chomików prowadzi również nadal 
monitorowanie, kontroluje zaproszenia do zawierania 

nowych umów w sprawie gospodarowania i sprawdza 
zgodność ze środkami zarządzania uprawami. W 
ubiegłych latach koordynator ds. chomików odgrywał 
kluczową rolę, pomagając rolnikom uzyskać płatności 
od rządu w sytuacjach, gdy z powodu błędów 
administracyjnych i opóźnień otrzymywali oni zbyt 

małe kwoty i pieniądze były wypłacane zbyt późno. 
 

Wnioski wyciągnięte z początkowego 
nieskutecznego planu zarządzania 
 
Początkowy plan dotyczący ochrony chomika z 2000 
r. przyjęło tylko trzech rolników, gdyż nakładał on na 

rolników zbyt wiele ograniczeń. Ograniczenia w 
zakresie gospodarki rolnej, takie jak zakaz 
stosowania nawozów i herbicydów, doprowadziły do 

powstania otwartych upraw i do rozrostu 
niepożądanych chwastów. W przeciągu kilku lat 
większość pól stała się nieodpowiednia dla chomików i 
konieczna była walka z chwastami przy pomocy 
konwencjonalnych herbicydów. Plan ten wzbudził w 
rolnikach obawę, że zarządzanie przyjazne dla 
chomika narzuca ograniczenia dotyczące ochrony 

roślin i innych działań rolniczych, których 
konsekwencją są długotrwałe problemy z chwastami 
bez żadnej rekompensaty. 
 

Dzięki wynikom badań i elastycznym 

przepisom dotyczącym zarządzania możliwe 
jest zarządzanie adaptacyjne 
 

Doradztwo związane z gospodarowaniem uległo 
podczas projektu znacznym zmianom, gdyż dzięki 
badaniom monitorującym chomika przeprowadzonym 
przez Alterra, Wageningen i Uniwersytet im. 
Radbouda w Nijmegen uzyskano lepszy wgląd w 
sytuację. 
 

Elastyczność gospodarowania była możliwa ponieważ 
oficjalnie projekt stanowił doświadczenie prowadzone 
na podstawie rozporządzeń UE, co pozwalało 
zaangażowanym stronom zmieniać przepisy i 
zalecenia w zakresie gospodarowania. Na przykład w 

rocznych umowach uzgodniono tworzenie szerokiego 

na 20 m pasa ułatwiającego przetrwanie, dzięki 
czemu każdego roku naukowcy mogli zwracać się do 
rolników posiadających tereny w optymalnej 
lokalizacji mogące służyć chomikowi. 

 

Wypuszczanie chomików hodowanych w 

niewoli i długofalowe monitorowanie 
populacji 
 
Wypuszczanie chomików do rezerwatów użytków 
rolnych i na pola rolników objętych umowami w 
sprawie zarządzania przyjaznego dla chomika 
sprawiło, że na terenie siedmiu głównych obszarów 
populacje chomika gwałtownie wzrosły. 
 

 

Wypuszczanie chomika w uprawę © Gerard Müskens 

 

Dzięki wykorzystaniu nadajników radiowych możliwe 
było przeprowadzenie skutecznych badań nad 
wpływem otoczenia na chomiki i nad ich 
przetrwaniem. W 2007 r. liczba chomików osiągnęła 
punkt szczytowy, lecz w 2008 r. liczebność populacji 

gwałtownie spadła po wystąpieniu w kwietniu i w 
maju niekorzystnych warunków pogodowych i przy 
wzroście ataków drapieżników na skutek 
gwałtownego spadku liczebności populacji nornika 
zwyczajnego. 
 
Sytuacja ta wskazuje w jak wysokim stopniu małe 

populacje chomików są narażone na gwałtowne 
spadki liczebności; aby populacja była odporna, 
prawdopodobnie potrzeba co najmniej 1500 
osobników (zagęszczenie na jesieni), (Kuiters i in., 

2010 r.). Dla zapewnienia zrównoważonej poprawy 
konieczne są długofalowe monitorowanie i badania. 
 

Wystarczająco duży obszar wdrażania 
 
Gospodarowanie przyjazne dla chomika wdrożono na 
300 ha użytków rolnych oraz na 106 ha 
ustanowionego rezerwatu użytków rolnych, na 

których gospodarują trzy organizacje zajmujące się 
ochroną przyrody. 
 
Kontrastuje to z doświadczeniami z Alzacji i Nadrenii 
Pn.-Westfalii, z których wynika, że plany mają 
pozytywny wpływ na zagęszczenie populacji chomika 

na skalę lokalną w miejscu, w którym były wdrażane, 
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obszary te były jednak zbyt małe, aby przyniosło to 

mierzalne rezultaty w odniesieniu do całości populacji 
(Orbicon i in. 2008). 
 

Wystarczająca rekompensata finansowa 
 

Rolnicy są skłonni zaakceptować stosowanie środków 
rolnośrodowiskowych na polach uprawnych o wysokiej 
produktywności wyłącznie w przypadku, gdy 
rekompensata finansowa jest wysoka w porównaniu z 
planami dotyczącymi innych systemów rolniczych. 
 
Włączenie do płodozmianu lucerny kosztem upraw o 

wysokiej wartości, organizowanie upraw w wąskich 
pasach lub pozostawianie niezebranych fragmentów 
pól, na których rosną zboża, wymaga znacznej 
rekompensaty finansowej. Na przykład w 
Niderlandach kwoty płatności wyniosły 2200 lub 2300 

EUR/ha/rok2. 

 

W Bawarii (Niemcy) i we Francji, gdzie roczne 
płatności są niższe, niski jest również stopień udziału 

w programie, co przypuszczalnie spowodowane jest 
niewystarczającym poziomem rekompensaty (Orbicon 
i in. 2008). 
 
 

Wyzwania związane z wdrażaniem 

następnej puli programów 
rolnośrodowiskowych dotyczących 

chomików w Niderlandach 
 

 

Zachowanie elastycznego zarządzania 
 

Adaptacyjne i elastyczne zarządzanie, dzięki któremu 
zapewniono wzrost korzyści dla chomików w 

Niderlandach w trakcie realizacji niderlandzkiego 
projektu dotyczącego chomika, nie było możliwe w 
przypadku programów rolnośrodowiskowych opartych 
na umowach, które rozpoczęły się w 2010 r., w 
ramach których konieczne było przypisanie środków 
do danego pola na okres sześciu lat. 

 
Rolnicy niechętnie ograniczają użytkowanie obszarów 
swoich gruntów ornych na tak długi okres, a jeżeli już 
to robią, często chcą, aby wszelkie pasy były 
zlokalizowane na najmniej produktywnych obszarach, 
które są najmniej korzystne dla chomików. Wszyscy 
rolnicy, którzy wzięli udział z eksperymencie 

dotyczącym chomika, podpisali jednak umowy 

rolnośrodowiskowe na taki okres. 
 
W nowych umowach rolnośrodowiskowych 
uwzględniono elastyczność, co pozwala rolnikom na 
przemieszczanie stosowania środków przyjaznych dla 
chomika w obrębie swojego gospodarstwa. Na 

przykład jeżeli w umowie przewidziano środki do 

                                                 
2 Stawki płatności podlegają corocznemu 

przeliczeniu na podstawie rentowności 
gospodarstwa modelowego. W Walonii (Belgia) 
ustanowiono kwotę płatności w wysokości 2500 
EUR/ha/rok, lecz dotyczyła ona wyłącznie 0,5 ha. 

zastosowania na 10 ha pól uprawnych, rolnik może je 

stosować zamiennie w obrębie 20 ha gospodarstwa 
rolnego. 
 
Rozwiązanie takie przynosi korzyści rolnikom, którzy 

zachowują elastyczność w gospodarowaniu, jak 
również chomikom, gdyż zapewnia ono dobrą jakość 
rolniczą na całym obszarze. Specyfikacje 

rolnośrodowiskowe są rygorystyczne i podlegają 
regularnej kontroli koordynatora ds. chomików. 
 

Przejrzysta i skuteczna administracja 
płatności 
 
Kluczowe znaczenie w zarządzaniu płatnościami mają 
skuteczność, przejrzystość i terminowość. 
 
W Niderlandach kilku rolników oświadczyło, że nie 

przedłużą swoich umów rolnośrodowiskowych po 
2016 r. z uwagi na błędy administracyjne i 

opóźnienia, co oznacza, że rolnicy dostawali zbyt 
niskie kwoty i że płatności były opóźnione, a także 
dlatego, że z ich perspektywy formalności i kwestie 
administracyjne są zbyt czasochłonne, nieprzejrzyste 

i nieelastyczne. 
 
 

Wnioski: szanse związane ze 
skuteczniejszą ochroną chomika w 
Europie 
 
Na terenie całej Europy chomik jest poważnie 

zagrożony lub jego liczebność maleje. Chomiki 
stanowią wyzwanie z perspektywy ochrony przyrody, 
gdyż rozwijają się one w wysoce produktywnych 

siedliskach rolnych. 
 
Oznacza to, że środki ochrony na gruntach ornych 

mogą wymagać stosunkowo wysokich rekompensat, a 
presja rynkowa stanowi ciągłe zagrożenie dla 
postępów w tym względzie. Populacje chomika w 
Europie Wschodniej mają jednak o wiele większy 
zasięg i mniejsze problemy z przetrwaniem, gdyż ich 
siedliska charakteryzują się większą liczbą schronień 
na obrzeżach pól i niezagospodarowanych obszarach 

w obrębie gospodarstw, i są w o wiele mniejszym 
stopniu porozdzielane przez drogi i inne bariery. 
 
Dodatkowo sezon ich aktywności trwa tylko 4 
miesiące, w porównaniu z populacją w Europie 
Zachodniej, która jest aktywna przez okres do 7 

miesięcy3. Powinno być zatem łatwiej znaleźć 

prostsze i tańsze środki zarządzania mające znaczny 
wpływ na populacje. 

 

                                                 
3Informacje własne Maurice La Haye. Wiadomo, że 

zachodnie i wschodnie populacje różnią się pod 
względem genetycznym, nie wiadomo jednak 
dlaczego wykazują różne zachowania związane z 
hibernacją. 
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Wyciągnięcie wniosków z niderlandzkiego 

sukcesu, aby opracowywać prostsze i 
tańsze programy rolnośrodowiskowe 
 

Chociaż wszystkie państwa i regiony Europy 
Zachodniej, na których występują chomiki, wdrożyły 
programy rolnośrodowiskowe, niderlandzki projekt 
jako pierwszy wpłynął pozytywnie na populację 
chomika. Płacenie jednak europejskim rolnikom grubo 

ponad 1000 EUR/ha/rok za prowadzenie przyjaznego 
dla chomika gospodarowania gruntami ma 
zrównoważony charakter jedynie wtedy, gdy 
występowanie populacji chomika ogranicza się do 
bardzo małych obszarów. 
 
Kwoty rekompensaty na hektar wypłacane w ramach 

środków rolnośrodowiskowych dotyczących gatunków 
występujących na większych obszarach muszą być 
niższe i w konsekwencji ścisłe ograniczenia dotyczące 
upraw obowiązujące w ramach tych środków muszą 

być zawężone do takich części pola, jak pasy lucerny 
lub pasy, na których nie przeprowadzono zbiorów. 
Muszą być one jednak wystarczająco szerokie i 

obejmować wystarczającą powierzchnię pola. 
 
Prowadzone są pewne próby wdrażania nowych 
programów. W ramach programu we Flandrii płatności 
wynoszą 415–600 EUR/ha/rok i flamandzcy rolnicy 
wykazują duże zainteresowaniem przyłączeniem się 

do programu. 
 
W Turyngii w Niemczech na obszarach, na których 
występują populacje chomika, oferuje się 350 
EUR/ha/rok, wpływ mógłby być zatem potencjalnie 
bardzo istotny. Z niderlandzkich doświadczeń wynika 
jednak, że w przypadku większości niemieckich 

programów odsetek powierzchni pola, którego 
dotyczą ograniczenia związane ze zbiorami, lub 
szerokość pasów, na których prowadzi się zbiory, 
może być zbyt mała, aby w istotny sposób 
pozytywnie wpływać na populacje chomika. 
 

Znaczenie badań i monitorowania, których 

rezultaty wykorzystuje się do celów 
zarządzania adaptacyjnego i zachowanie 

elastyczności w odniesieniu do innowacji 
 
Nie jest możliwe bezpośrednie zastosowanie 
niderlandzkiego podejścia w państwach, w których 

istnieją inne metody rolne, inny klimat i inne czynniki 
ekologiczne, które mają wpływ na populacje chomika. 
Istotne jest zatem badanie skutków środków ochrony 

zanim zostaną one wprowadzone na szeroką skalę. 
 
Głównym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu 
niderlandzkiego planu, był intensywny program badań 

i monitorowanie, dzięki któremu wiadomo było które 
środki nie przynoszą rezultatów, a otrzymane wyniki 
były bezpośrednio wykorzystywane do celów 
zarządzania adaptacyjnego. 
 
Pomimo obowiązków spoczywających na państwach 
członkowskich, wynikających z art. 11 dyrektywy 

siedliskowej i obejmujących monitorowanie i ocenę 
stanu populacji chomika, nieliczne państwa lub 
regiony prowadzą obecnie regularne monitorowanie 

populacji chomika. Istotne jest zatem inwestowanie w 

badania i zachowanie, gdzie to tylko możliwe, 
elastyczności w zakresie środków gospodarowania. 
 
Zespół prowadzący niderlandzki projekt liczy, że we 

współpracy z Belgią, Francją i Niemcami otrzyma 
finansowanie z programu LIFE+ na program 
demonstracyjny, aby opracować innowacyjne środki 

gospodarowania przyjaznego dla chomika, których 
wdrażanie będzie o wiele tańsze. Dzięki temu 
państwa Europy Wschodniej mogą zyskać cenne 
źródło informacji. 
 

Znaczenie usług bezpośredniego doradztwa 

świadczonych na rzecz rolników i ścisłej 
współpracy z rolnikami, a także szersza 

komunikacja społeczna 
 
Dzięki niderlandzkiemu projektowi dotyczącemu 
chomika wykazano znaczenie dużych inwestycji w 

komunikację i współpracę z rolnikami i organizacjami 

rolniczymi. W Europie Wschodniej starania w zakresie 
ochrony ukierunkowane na ten gatunek mogą być 
kontrowersyjne w regionach, w których w niedalekiej 
przeszłości miały miejsce nagłe wzrosty populacji o 
istotnym znaczeniu ekonomicznym. 
 
Duże znaczenie ma również szersza komunikacja 

społeczna, dzięki której tworzy się pozytywny obraz 
gatunku i osób, które podejmują starania w zakresie 
jego ochrony. Chociaż chomiki i środki rolne 
przyjazne dla chomika nie mają bezpośredniego 
potencjału pod względem agroturystyki (bardzo 
trudno dostrzec chomika), taki pozytywny obraz 

mógłby jednak wpłynąć korzystnie na obraz regionu, 
co zwiększyłoby akceptowalność programu wśród 

rolników. 
 
Rola koordynatora ds. chomików jest szczególnie 
ważna, musi on mieć bezpośredni osobisty kontakt z 
rolnikami, utrzymywać monitorowanie, zawierać 

umowy w sprawie zarządzania z nowymi rolnikami, 
kontrolować zgodność ze środkami gospodarowania 
uprawami i prowadzić mediacje w przypadku 
konfliktów. 
 
Z niderlandzkiego doświadczenia wynika również jak 
zasadnicze znaczenie ma skuteczna, przejrzysta i 

niebiurokratyczna administracja w zakresie umów i 
płatności. 
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Analiza przykładu 
 

Gospodarowanie 

naturalnymi 
łąkami i 

pastwiskami w 
hrabstwie 

Östergötland  
w ramach 

szwedzkiego 

programu 
rozwoju 

obszarów 

wiejskich  
 

 

Kontekst 
 

Hrabstwo Östergötland (10 605 km2) składa się z 

czterech naturalnych regionów geograficznych: 
centralnego obszaru nizinnego o długiej tradycji 
rolniczej, którą można sięga czasów stałego 
osiedlenia się ludzi 9000 lat p.n.e., pagórkowatych 
obszarów leśnych na północy i na południu hrabstwa 
i z obszaru o charakterze archipelagu wzdłuż 

wybrzeża Morza Bałtyckiego. 
 
Obecnie na centralnym obszarze dominuje rolnictwo 
wielkoobszarowe, natomiast rolnictwo prowadzone 
na mniejszych obszarach (w połączeniu z 
leśnictwem) jest głównym sposobem użytkowania 
gruntów w wyżej położonych częściach hrabstwa na 

północy i na południu. Dzięki swojej ogromnej 
różnorodności siedlisk naturalnych i półnaturalnych, 
Östergötland jest jednym z hrabstw o największej 

liczbie różnych gatunków w Szwecji; występuje tu 
ponad 1200 gatunków roślin, a wiele z nich jest 
związanych z siedliskami półnaturalnymi, których 

ciągłe istnienie jest zależne od wypasu lub koszenia. 
 
Zgodnie z najnowszymi badaniami 
przeprowadzonymi w latach 2002–04 obszar o 
powierzchni 26 547 ha, tj. 10% terenów uprawnych 
w hrabstwie Östergötland, został sklasyfikowany 
jako siedliska półnaturalne (z dużą przewagą 

pastwisk i bardzo małymi obszarami łąk). 
 

 

Zalesione pastwisko z ogłowionymi drzewami (Kurt Adolfsson)
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Najważniejsze obszary (ok. 170 terenów) objęto 
ochroną jako rezerwaty przyrody lub obszary Natura 
2000. Na obszarze o powierzchni 5284 ha 
należącego do sieci Natura 2000 w hrabstwie 

Östergötland sklasyfikowano jako siedliska 
półnaturalne obszar o powierzchni 4112 ha (78%). 
 

W Szwecji obowiązuje wymóg prawny, zgodnie z 
którym w przypadku wszystkich obszarów 
chronionych, w tym obszarów Natura 2000, musi 
istnieć zatwierdzony plan zagospodarowania. Przed 
nabraniem mocy prawnej projekty planów 
zagospodarowania są przekazywane wszystkim 

stosownym zainteresowanym stronom, przy czym 
często właściciele terenu ponoszą główną 
odpowiedzialność za gospodarowanie siedliskami 
znajdującymi się na ich terenie lub czynnie 
uczestniczą w takim gospodarowaniu. 
 
Finansowanie gospodarowania siedliskami 

półnaturalnymi w hrabstwie Östergötland pochodzi 
głównie z regionalnego programu rozwoju obszarów 
wiejskich, można jednak również korzystać z 
finansowego wsparcia funduszy publicznych 
przeznaczonych na zarządzanie obszarami 
chronionymi. Funduszami tymi zarządza Rada 
administracyjna hrabstwa. 

 
 

Odtworzenie zniszczonych 
terenów w ramach programu LIFE 
 
Jak wszędzie gdzie indziej w Europie, tradycyjny 
wypas i tradycyjne sianokosy zostały ograniczone 
lub całkowicie zanikły. Jeżeli nie prowadzi się 

regularnie tych działań, na polach pojawiają się 
zarośla oraz inwazyjne trawy i turzyce i w końcu 
takie obszary ulegają przekształceniu w lasy. Do 

2007 r. uznano, że stan ochrony większości typów 
siedlisk półnaturalnych w Szwecji, które są 
chronione na podstawie dyrektywy siedliskowej, jest 
niekorzystny lub pogarsza się. Dodatkowe problemy 
to brak ogłowionych drzew (które zapewniają 
„minisiedliska” dla kilku gatunków porostów, 
grzybów i owadów) oraz niewielki przyrost dębów na 

zalesionych łąkach.  
 
W 2005 r. Rada administracyjna hrabstwa 
Östergötland uruchomiła strategiczny czteroletni 
projekt, korzystając z funduszy z programu UE 

LIFE1, którego celem jest przywrócenie właściwego 

stanu ochrony na 41 obszarach wchodzących w 
skład sieci Natura 2000, znajdujących się na 
terytorium hrabstwa. Na tych terenach występuje 

łącznie ok. jedna czwarta wszystkich siedlisk 
półnaturalnych wchodzących w skład sieci Natura 
2000 w tym hrabstwie (ok. 965 ha). 

                                                 
1 LIFE05NAT/SE/000108, „Natural meadows and 

pastures in Östergötland - restoration and mainte-

nance”; ROSORIS; 
(http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur
-och-natur/skyddad-
natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx) 

Projekt celowo dotyczył tych terenów 
priorytetowych, których stan ochrony nie był dobry, 
lecz które można jeszcze było poddać odtworzeniu, 
ponieważ nie zarosły tak bardzo zaroślami. Celem 

projektu było przywrócenie tych terenów z 
powrotem do stanu w którym można by było na 
nowo prowadzić wypas i koszenie, aby zapewnić ich 

długotrwałą ochronę. 
 
Projekt zwany ROSORIS obejmował 
reprezentatywny wybór następujących siedlisk 
półnaturalnych występujących na terenie hrabstwa 
Östergötland: 

 
 łąki podmokłe (przede wszystkim 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 
6410, 433 ha). Są one zlokalizowane głównie 
wzdłuż brzegów jeziora Tåkern i jeziora Roxen. 
Są to jedne z najlepszych terenów lęgowych i 
migracyjnych ptaków żyjących na terenach 

podmokłych w Szwecji; 
 
 fennoskandzkie zalesione pastwiska i łąki (9070 i 

niewielkie obszary 6530, 358 ha) 
charakteryzujące się występowaniem ogromnych 
kilkusetletnich dębów. Na tych dużych i starych 
drzewach znajdują schronienie populacje 

najróżniejszych gatunków owadów, porostów i 
grzybów, w tym kilka rzadkich lub zagrożonych 
gatunków, takich jak pachnica dębowa 
(Osmoderma eremita), jelonek rogacz (Lucanus 
cervus) i mało znany gatunek zaleszczotki 
Anthrenochernes stellae; wszystkie one są 

wymienione w załączniku II do dyrektywy 
siedliskowej. Hrabstwo Östergötland jest 
kluczowym obszarem tych siedlisk w Szwecji; 

 

 

Fennoskandzkie zalesione pastwiska (typ siedliska 9070) 
(Jens Johannesson) 
 

 suche łąki i obszary trawiaste (6210, 6230 i 
6270, 25 ha) charakteryzujące się populacjami 
różnorodnych gatunków roślin i motyli, często 
na gruntach zasadowych. W niektórych 
siedliskach występuje do 40 gatunków roślin 
naczyniowych na m2, a w pojedynczym 

siedlisku występuje do 35 gatunków motyli; 
 torfowiska zasadowe z niewielkimi obszarami 

źródeł tufowych (7230 i 7220, 16 ha) na 
gruntach zasadowych i w przeważającej części w 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx
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centralnych i zachodnich częściach hrabstwa. 
Koniecznym warunkiem długotrwałego 
utrzymania populacji roślinnej bogatej w 
różnorodne gatunki charakterystycznej dla tego 

siedliska jest wypas lub koszenie; często 
występuje tu ogromne bogactwo storczyków. 

 

 

Wypas bydła (Annika Forslund) 

 
Tereny objęte projektem są zlokalizowane w 
regionie o bogatym dziedzictwie kulturowym, który 

w szerokim zakresie wiąże się z wartościami ochrony 
przyrody. Niektóre spośród najważniejszych terenów 
zalesionych pastwisk są związane z licznymi 
znajdującymi się na tym obszarze dużymi 
tradycyjnymi dworkami.  
 

Wartości przyrodnicze związane z łąkami 

podmokłymi są również powiązane z tradycyjnym 
użytkowaniem gruntów. W związku z tym wiele 
terenów objętych projektem jest wysoce 
atrakcyjnych dla zwiedzających, ludności lokalnej, a 
także dla turystów. 
 

Większość działań realizowanych w ramach 
projektów odbywało się na terenach prywatnych, a 
tylko niewielkie obszary stanowiły własność 
publiczną lub należały do spółek handlowych. 
Konieczna była zatem ścisła współpraca i 
koordynacja z właścicielami gruntów i innymi 
zainteresowanymi stronami, aby osiągnąć 

pozytywne wyniki projektu. Wszystkie działania 
prowadzone były po dostarczeniu zatwierdzonych 
prawnie planów zagospodarowania oraz, w 
przypadku szczegółowych prac związanych z 

projektem, opracowano plany odtworzenia danego 
obszaru i przekazano je właścicielom gruntów i 

innym zainteresowanym stronom. 
 
Do końca trwania projektu udało się zrealizować 
następujące działania: 

 wzniesiono 81 km nowych ogrodzeń na 33 
obszarach, aby ułatwić ponowne prowadzenie 
wypasu; 

 oczyszczono teren z krzewów na powierzchni 
435 ha w obrębie 39 siedlisk; 

 przywrócono łąki przybrzeżne na powierzchni 
252 ha w obrębie 4 siedlisk; 

 wznowiono ogławianie drzew na 2 siedliskach; 

 posadzono 116 młodych dębów na terenie 3 
siedlisk;  

 zainstalowano urządzenia do pojenia zwierząt na 
obszarze 24 siedlisk; 

 zbudowano zagrody na obszarze 6 siedlisk.  
 

Podjęto również różnorodne środki mające na celu 
przyciągnięcie zwiedzających i ułatwienie dostępu do 
tych terenów. Średni koszt powyższych prac 
odtworzeniowych wyniósł ok. 2000 EUR/ha. 
 
 

Wspieranie utrzymania i 
ponownego wprowadzania 
powracających praktyk rolnych 
 

Po przywróceniu terenom właściwego stanu ochrony, 
istotne było zapewnienie, aby pozostawały one w 
tym stanie przez długi czas. Jest to możliwe 
wyłącznie dzięki prowadzeniu regularnych działań w 

zakresie gospodarowania, takich jak wypas, 
koszenie i ogławianie drzew itp. Opracowano dwa 
mechanizmy finansowe służące wspieraniu rolników i 
innych osób zarządzających gruntami, które zgodziły 
się na podjęcie (lub ponowne wprowadzenie) takich 
działań. 

 
Pierwszy i najważniejszy mechanizm wsparcia 
przyjął formę dedykowanego planu w zakresie umów 
rolnośrodowiskowych w ramach szwedzkiego 
programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–
2012. Drugie źródło finansowania stanowią fundusze 

państwowe przeznaczone na utrzymanie rezerwatów 

przyrody i obszarów Natura 2000 i zarządzanie nimi 
– można z nich pokryć koszty środków 
uzupełniających, które nie mają zastosowania w 
ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. 
 
Program rolnośrodowiskowy w ramach programu 
rozwoju obszarów wiejskich opracowano specjalnie 

w celu wspierania gospodarowania siedliskami 
półnaturalnymi i promowania „różnorodności 
biologicznej i dziedzictwa kulturowego na 
zachowanych częściowo w stanie naturalnym 
pastwiskach, łąkach kośnych i na terenach 
podmokłych”. Ma on zachęcać rolników i inne 

podmioty zarządzające gruntami do stosowania 
metod produkcji rolnej promujących ochronę i 

poprawę różnorodności biologicznej, krajobrazu i 
jego cech. 
 
Program jest otwarty dla wszystkich siedlisk 
półnaturalnych, które kwalifikują się do uzyskania 

wsparcia, tj. ok. 500 000 ha gruntów wraz z ok. 230 
górskimi gospodarstwami (stosuje się krajową 
inwentaryzację pastwisk i łąk kośnych zachowanych 
częściowo w stanie naturalnym, co ma pomóc w 
wyborze obszarów do objęcia programem). Program 
ten nie ogranicza się zatem do siedlisk 
półnaturalnych w obrębie sieci Natura 2000. 

Obszarom sieci Natura 2000 poświęca się szczególną 
uwagę, gdyż jednym z celów jest zapewnienie, aby 
80% zachowanych częściowo w stanie naturalnym 
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pastwisk i łąk kośnych wyznaczonych w ramach sieci 
Natura 2000 było objętych płatnościami 
rolnośrodowiskowymi. 
 

W programie określono szereg wymogów 
związanych z gospodarowaniem. Są one głównie 
powiązane z gospodarowaniem pastwiskami i łąkami 

w sposób zapobiegający kumulacji szkodliwych 
odpadów lub zarastaniu krzewami. Płatności nie są 
jednak przeznaczone na odtworzenie terenów, które 
już zarosły lub na jakiekolwiek inne początkowe 
koszty inwestycyjne, takie jak ogrodzenie terenu itp. 
(dlatego działania takie włączono do projektu LIFE 

ROSARIS, przy czym koszty utrzymania ogrodzenia i 
stałego usuwania wdzierającej się na te tereny 
roślinności są uwzględniane w oferowanych 
płatnościach za hektar). 
 
W ramach programu oferuje się również dodatkowe 
płatności za realizację dodatkowych środków 

związanych z ogławianiem drzew, koszeniem przy 
pomocy kosy i wypas po skoszeniu: 
 

 

Tabela z „Programu rozwoju obszarów wiejskich 

dotyczącego Szwecji – lata 2007–2013”2 

 
Do końca 2009 r. w Szwecji zostało 
zagospodarowane 451 519 ha siedlisk 

półnaturalnych dzięki dopłatom 
rolnośrodowiskowym. Nieco ponad 70 000 ha było 
zlokalizowanych w obrębie sieci Natura 2000. W 
hrabstwie Östergötland włączono do programu 

rolnośrodowiskowego około 55 000 ha siedlisk 
półnaturalnych. Obejmują one znaczną część 4122 
ha siedlisk półnaturalnych objętych ochroną w 
ramach sieci Natura 2000 i prawie wszystkie tereny 
przywrócone w ramach projektu ROSARIS. 

                                                 
2http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/

de111eed.pdf 

Obecnie (w styczniu 2012 r.) średni poziom 

rekompensaty za wypas wynosi ok. 400 EUR/ha, 

natomiast za koszenie wynosi on aż 1000 EUR/ha. 

 

 

Zidentyfikowane mocne i słabe 
strony 
 

Czynniki decydujące o powodzeniu 
 
Podejście przyjęte w niniejszej analizie przykładu 
ukazuje szereg czynników decydujących o 
powodzeniu, które mogłyby być powtarzane w 
innych miejscach:  
 
- Istnienie dedykowanych programów 

rolnośrodowiskowych dotyczących 

gospodarowania siedliskami półnaturalnymi 

stanowi deskę ratunku dla rolników będących w 
posiadaniu siedlisk półnaturalnych. Chociaż mają 
one zarówno wartość przyrodniczą, jak i 
kulturową, gospodarowanie nimi nie jest już w 
większości opłacalne, niezwykle istotne jest 

zatem dodatkowe wsparcie. W programie nie 
skupiono się wyłącznie na siedliskach 
półnaturalnych w obrębie sieci Natura 2000, 
jednak sam fakt, że ustanowiono w odniesieniu 
do nich specjalny cel, sprawia, że poświęca się 
im szczególną uwagę. Program ma na celu 
objęcie 80% siedlisk półnaturalnych chronionych 

w ramach sieci Natura 2000, kwalifikujących się 
do płatności rolnośrodowiskowych. Powinno to w 
znacznym stopniu umożliwić zapewnienie 
odpowiedniego gospodarowania tymi cennymi 

siedliskami. 
 
- Poziomy płatności są również wystarczające do 

tego, aby przyciągnąć rolników. 
 
- Wykorzystanie funduszy z programu UE LIFE do 

celów przeprowadzenia programu prac 
odtworzeniowych na obszarach Natura 2000 w 
celu przywrócenia ich do takiego stanu, w 

którym mogą już kwalifikować się do programów 
rolnośrodowiskowych, jest bardzo skutecznym 
działaniem. Odtwarzanie tych obszarów byłoby 
w innym przypadku długim, wieloletnim 
procesem. Istnieje spore prawdopodobieństwo, 
że podczas oczekiwania na dostępność 
krajowych funduszy na odtworzenie, stan 

niektórych obszarów mógłby pogorszyć się na 

tyle, że odtworzenie ich stałoby się już 
niemożliwe. 

 
- Projekt realizowany w ramach programu LIFE 

wniósł również istotny wkład w zapewnienie 
wystarczających zasobów ludzkich, aby nawiązać 

dobre stosunki z lokalnymi prywatnymi 
właścicielami gruntów i zachęcić ich do włączenia 
się do programu rolnośrodowiskowego. Takie 
wstępne kontakty i rozmowy są często kluczowe 
dla skutecznego wykorzystywania programów 
rolnośrodowiskowych. Warunkiem koniecznym w 

przypadku projektu ROSORIS było informowanie 
i angażowanie zainteresowanych właścicieli 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/de111eed.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/de111eed.pdf
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gruntów już na etapie wstępnego 
opracowywania wniosków. Przy tak aktywnym 
podejściu można było wdrażać działania 
przewidziane w projekcie zgodnie z planem. 

Niezbędna współpraca z właścicielami gruntów i 
koordynacja przebiegały bez poważnych 
konfliktów, również po zakończeniu projektu. 

 

Dzięki istnieniu wymogu prawnego dotyczącego 

posiadania szczegółowego planu zagospodarowania 

w odniesieniu do wszystkich obszarów Natura 2000 

łatwiej jest również określić rodzaj systemów 

wypasu/koszenia, które należy wdrożyć na każdym z 

obszarów, i zaplanować rodzaj środków 

finansowanych w ramach programu 

rolnośrodowiskowego. 

 

 

Słabe strony 
 
Zidentyfikowano jednak również szereg słabych 
stron. 
 
- Jak wynika z doświadczenia zdobytego w 

hrabstwie Östergötland, jednym z głównych 
problemów związanych z programem rozwoju 
obszarów wiejskich jest fakt, że jego zasady nie 

są dostatecznie elastyczne, aby można je było 
dostosować do wymogów w zakresie 
gospodarowania poszczególnymi terenami, które 
to wymogi mogą różnić się pod względem 
obciążenia wypasami i terminów wypasania. 
Zdarzają się na przykład sytuacje, w których 

optymalne obciążenie wypasami jest poniżej 
poziomu kwalifikującego się do dotacji. Na 

niektórych obszarach terminy wypasu muszą być 
również lepiej dostosowane do sezonu kwitnienia 
typowych gatunków roślin występujących na 
danym siedlisku i zaczynać się dopiero po 
sezonie kwitnienia i siewu. W przepisach 

dopuszcza się możliwości dostosowania tych 
kwestii do danego siedliska, wymaga to jednak 
przeprowadzenia nieefektywnych i 
czasochłonnych procedur administracyjnych. 

 
- Inną przeszkodę dla skutecznego 

gospodarowania terenami stanowi ogólna zasada 

dotycząca dopuszczalnej liczby drzew i 
dopuszczalnego stopnia zadrzewienia w 
siedlisku, tj. maksymalnie 60 drzew/ha. 
Ograniczenie takie sprawia, że odpowiednie 

gospodarowanie takimi siedliskami jak zalesione 
pastwiska (9070) staje się bardzo trudne. Aby 

właściciel gruntów kwalifikował się do uzyskania 
dotacji może być zmuszony do wycięcia zarośli i 
średniej wielkości drzew, co nie tylko mogłoby 
sprawić, że pozyskanie dużych dębów stałby się 
bardzo trudne (gdyż mogą zostać wycięte 
„młode” drzewa mające „zaledwie” 100 lat), lecz 
również doprowadzić do wyeliminowania tych 

cech, które mają znaczenie na różnych etapach 

cyklu życia gatunków charakterystycznych dla 

takich zalesionych pastwisk3. 

 
- W perspektywie długofalowej te siedliska 

półnaturalne również są zagrożone, gdyż 
gospodarowanie nimi nie jest już opłacalne, są 
one więc zależne od stałego wsparcia 
finansowego ze strony państwa w formie 
programu rozwoju obszarów wiejskich lub innych 

funduszy. Głównym powodem jest coraz 
mniejsza opłacalność chowu bydła. 

 
- Uczestnictwo w programach 

rolnośrodowiskowych jest również dobrowolne, 
co oznacza, że wszelkie, nawet najmniejsze 
zmiany wprowadzone do istniejących programów 

mogłyby mieć poważne konsekwencje dla 
siedlisk, jeśli zniechęciłyby rolników do 
(ponownego) składania wniosków. Sytuacje 
takie można zaobserwować już obecnie. Ze 

względu na rosnącą złożoność systemu 
programu rozwoju obszarów wiejskich i często 

wprowadzane zmiany dotyczące szczegółów 
zasad, już teraz można dostrzec coraz silniejsze 
oznaki braku atrakcyjności tego systemu dla 
właścicieli gruntów i wielu spośród nich rozważa 
możliwość nieskładania ponownie wniosku o 
udział w programie po upływie pięciu lat. 

 

Przyczyna nie leży w tym, że rolnicy nie 
przywiązują wagi do gospodarowania siedliskami 
półnaturalnymi na swoich gruntach, lecz w tym, 
że formalności administracyjne stają się zbyt 
skomplikowane i czasochłonne, a zmiany 
dokonywane w przepisach sprawiają, że wszelkie 
długofalowe planowanie prowadzenia 

gospodarstwa staje się utrudnione. Przy spadku 
liczby rolników prowadzących chów coraz 
mniejszej liczby bydła, coraz trudniejsze będzie 
również organizowanie gospodarowania 
siedliskami półnaturalnymi, które są zależne od 
ciągłego wypasu, o ile nie znajdą się nowe rynki 

zbytu lub nisze rynkowe, dzięki którym takie 
praktyki rolne stałyby się bardziej opłacalne. 

 

Kolejną ważną grupą zainteresowanych stron są 

przedsiębiorcy, których zatrudnia się do 

prowadzenia różnego rodzaju prac związanych z 

odtwarzaniem i gospodarowaniem. Projekt 

ROSORIS, a także niektóre inne projekty w ramach 

programu LIFE dotyczące przyrody, stanowiły 

znaczne źródło przychodów dla przedsiębiorców o 

odpowiednich kompetencjach do gospodarowania 

siedliskami półnaturalnymi na skalę lokalną lub 

regionalną. Ułatwiło to również zaakceptowanie 

projektów przez lokalne społeczności. Ze względu na 

                                                 
3Niektóre spośród rzadkich lub zagrożonych 

gatunków żuków, które są zależne od dużych 
drzew, mają bardzo ograniczony zasięg 
występowania, np. w przypadku pachnicy dębowej 
(Osmoderma eremita) jest to zaledwie kilkaset 

metrów. W związku z tym usuwanie drzew na 
zalesionych pastwiskach może mieć również 
negatywny wpływ na długotrwały stan ochrony 
gatunków związanych z dużymi drzewami. 
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rosnący nacisk na ścisłe stosowanie zasad 

dotyczących procedury przetargowej zdarza się 

obecnie, że odpowiedzialne organy są czasem 

zmuszone do angażowania wykonawców spoza 

regionu. Sprawia to, że coraz trudniej jest zapewnić 

gospodarowanie terenem przez osoby o najlepszych 

kompetencjach i lokalnej wiedzy fachowej, co może 

doprowadzić do utraty źródła przychodu przez 

społeczność lokalną. Początkowa sytuacja korzystna 

zarówno dla przyrody, jak i dla społeczności 

lokalnej, może się przerodzić w odwrotną sytuację. 

 

 

Inne skutki uboczne związane z 
siecią Natura 2000 
 
Skupienie kilku terenów o wysokiej wartości 
przyrodniczej i związanej z dziedzictwem 

kulturowym w zachodniej części hrabstwa 

Östergötland, tj. w regionie wokół jezior Tåkern i 
Omberg, przyciąga znaczną liczbę lokalnej ludności, 
a także zwiedzających turystów. Nie istnieją 
precyzyjne szacunki, ocenia się jednak, że liczba 
zwiedzających przekracza 100 000 osób rocznie. 
 

Dzięki udogodnieniom stworzonym z myślą o 
zwiedzających na najlepszych terenach 
przyrodniczych i w pewnym zakresie również w 
ramach projektu ROSORIS, region stał się bardziej 
atrakcyjny, a dalsze inwestycje prowadzone są w 
nowym centrum dla zwiedzających nad jeziorem 
Tåkern. Dotychczas trudno jednak było o 

wystarczającą liczbę klientów, aby prowadzenie 
turystyki przyrodniczej i powiązanych działań było 

opłacalne. 

 

 

Główne rezultaty i wnioski 
wyciągnięte z doświadczenia oraz 
przyszłe wyzwania 
 
Wartości przyrodnicze i związane z dziedzictwem 

kulturowym mające związek z różnymi siedliskami 
półnaturalnymi są wynikiem tradycyjnego 
użytkowania gruntów, które rozwijało się przez setki 
lat. W XX w. nastąpił gwałtowny zanik długotrwałej 
tradycji. Jednak warunkiem koniecznym dla 
długotrwałego utrzymania zagrożonych wartości jest 

ciągły wypas lub ciągłe koszenie dostosowane do 

cech charakterystycznych siedliska i gatunków na 
każdym z obszarów. 
 
Obecnie właściwie nie istnieją żadne zachęty 
ekonomiczne lub rynki zbytu w związku z tego 
rodzaju tradycyjnym użytkowaniem gruntów, o ile 
nie zostanie ustanowiony skuteczny i łatwy w 

administracji system dotacji mający na celu 
zapewnienie długofalowego i zrównoważonego 
planowania w zakresie gospodarowania tymi 
terenami. Należy również pamiętać, że wielu 
rolników dołączających do programu uważa, że 
„ochrona przyrody” jest ich sprawą, a takie usługi 

publiczne świadczone na rzecz społeczeństwa 

powinny zostać odpowiednio docenione i wsparte - 
na przykład dotacjami z programu rozwoju obszarów 
wiejskich.  
 

Nadrzędnym problemem jest fakt, że siedliska 
półnaturalne o wysokim poziomie ochrony często i w 
coraz większym stopniu, stanowią niewielkie 

fragmenty krajobrazu. Bardzo trudne może być 
zachowanie wartości przyrodniczych i bogactwa 
gatunków na takich terenach w perspektywie 
długofalowej, jeżeli na otaczających obszarach nikt 
nie będzie już prowadził żadnej działalności rolniczej. 
Wiąże się to zarówno z utrzymaniem „korytarzy 

ekologicznych” między obszarami siedlisk 
półnaturalnych, jak i możliwością znalezienia 
kompetentnych osób, takich jak zawodowi rolnicy i 
przedsiębiorcy, które można zatrudnić do celów 
gospodarowania. 
 
Innym głównym wyzwaniem na przyszłość jest 

znalezienie zwierząt do wypasu. Liczba rolników 
hodujących bydło stale spada, więc konieczne 
okazało się znalezienie rozwiązania pomocnego w 
rozwiązaniu tego problemu. Właściciele gruntów 
mogą na przykład zawierać między sobą umowy, 
aby właściciele gruntów którzy porzucili chów bydła 
mogli wciąż wypasać na swoim gruncie zwierzęta 

przetransportowane z innego miejsca. 
 
 Aby umowy te okazały się skuteczne, często 
konieczne jest zapewnienie finansowego wsparcia na 
różne rodzaje infrastruktury, takiej jak ogrodzenia i 
zagrody. Szczególnie personel regionalnego organu 

ds. ochrony przyrody ma do odegrania ważną rolę 
koordynatora w zakresie umów między właścicielami 
gruntów i w zakresie poszukiwania sposobów 

finansowania różnych rodzajów inwestycji, aby 
zapewnić ciągłość gospodarowania. 
 

 

Poszukiwanie ptaków na odtworzonych łąkach podmokłych 
nad jeziorem Tåkern (Lars Gezelius) 

 

Obecnie w hrabstwie Östergötland można 
zorganizować i utrzymać gospodarowanie 
siedliskami półnaturalnymi na akceptowalnym 
poziomie również w przypadku obszarów objętych 
projektem ROSORIS, istnieją jednak ograniczenia, 
które mogą utrudniać długofalowe utrzymanie stanu 

ochrony w przyszłości. 
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Ciągłą dobrą współpracę z właścicielami gruntów i 
innymi zainteresowanymi stronami ułatwiłaby 
możliwość zaradzenia pewnym ograniczeniom, na 

przykład: 

 unikanie krótkofalowych zmian w zasadach 
programu rozwoju obszarów wiejskich, aby 

ułatwić długofalowe planowanie i wdrażanie 
stosownych środków gospodarowania; 

 ograniczenie poziomu biurokracji związanej z 
wdrażaniem środków w ramach programu 
rozwoju obszarów wiejskich, co powinno 
przyczynić się do większej opłacalności pracy 

zarówno w przypadku rolników, jak i w 
przypadku personelu administracyjnego 
odpowiedzialnych lokalnych i regionalnych 
organów; 

 zezwolenie na bardziej elastyczne systemy 

wypasu lepiej dostosowane do potrzeb 
gospodarowania poszczególnymi obszarami w 

odniesieniu do szczególnych siedlisk i 
gatunków; 

 unikanie sztywnych zasad, takich jak 
maksymalna liczba drzew na zalesionych 
pastwiskach, aby zapobiec sytuacji 
„wypadnięcia” siedlisk z systemu programu 
rozwoju obszarów wiejskich; 

 stosowanie przepisów dotyczących procedury 
przetargowej, zgodnie z którymi uznaje się 
wykonawców o największych kompetencjach w 
zakresie gospodarowania szczególnego dla 
danego siedliska i gatunku, uwzględniając, że 
często wymaga to lokalnej wiedzy i lokalnego 

doświadczenia. 

 
Zapewnienie długotrwałego właściwego stanu 
ochrony siedliskom półnaturalnym chronionym na 
podstawie dyrektywy siedliskowej to nie tylko 
kwestia stosowania najlepszych praktyk i technik w 
zakresie gospodarowania, ale przede wszystkim 

znalezienia właściwych zachęt, dzięki którym chów 
bydła będzie na tyle atrakcyjny, aby zapewnić 
rolnikowi stały dochód. 
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otrzymują Anneli Lundgren i Thomas Johansson, 
Länsstyrelsen i hrabstwo Östergötlands. 
 

http://www.mistra.org/program/hagmarksmistra/home.4.1091e265129c840f0c88000136610.html
http://www.mistra.org/program/hagmarksmistra/home.4.1091e265129c840f0c88000136610.html
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Analiza przykładu 
 

Zrównoważone 
gospodarowanie 
podmokłymi 

użytkami 
zielonymi 

będącymi 

siedliskiem 
ptaków 

gniazdujących na 
łąkach w 

północnej części 

powiatu Salzburg-

Umgebung 

(Salzburg, 

Austria) 
 

Obszar powiatu Salzburg-
Umgebung 
 

Środki służące odtwarzaniu i utrzymaniu siedlisk 
ptaków gniazdujących na łąkach zrealizowano w 

pięciu obszarach Natura 2000 zlokalizowanych w 
powiecie Salzburg-Umgebung w północnej części 
Salzburga. Tereny te obejmują wysokie torfowiska 
(uwaga: odtworzono wysokie torfowiska, lecz nie ze 
względu na ptaki gniazdujące na łąkach, gdyż 
torfowiska nie są ich typowym siedliskiem!), 

mokradła, łąki podmokłe i łąki kośne. Rozmnażanie i 
przetrwanie niektórych zagrożonych ptaków jest 
uzależnione od szczególnych cech tych siedlisk. 
 
Region ten charakteryzuje się krajobrazem drobnego 
rolnictwa, w którym przeważa uprawa użytków 
zielonych i chów bydła mlecznego. Dostępność 

użytków rolnych jest w tym regionie obecnie niska, a 

w związku z tym, że obszar znajduje się niedaleko 
miasta Salzburg, cena pól jest stosunkowo wysoka. 
Od lat 50. XX w. metody produkcji rolnej uległy 
znacznym zmianom. W związku z nasilaniem się 
intensyfikacji i mechanizacji rolnictwa duże obszary 
typowych łąk podmokłych osuszono i przekształcono 

w bogate pastwiska lub nawożone łąki. Obszary 
podmokłe, takie jak łąki trzęślicowe, osuszono, aby 
przekształcić je w grunty orne. Łąki, z których 
pozyskuje się ściółkę, są nawożone i intensywnie 
uprawiane lub zalesiane. W trakcie tych interwencji 
nastąpiły znaczne zmiany naturalnej roślinności tego 

obszaru, co spowodowało również zmianę siedlisk 
dzikich gatunków takich jak bekas kszyk (Gallinago 
gallinago) i derkacz zwyczajny (Crex crex), które są 
zależne od łąk podmokłych, na których poszukują 

pożywienia, i które służą im jako obszar 
gniazdowania. Pomimo tych strat obszary Natura 
2000 wciąż oferują ważne siedliska licznym dzikim 

ptakom, 
 

 

Łąki podmokłe stanowią ważne siedliska kilku gatunków ptaków i pełnią funkcję siedlisk lęgowych i żerowiskowych. Obecnie 
na niektórych odtworzonych działkach znowu rośnie kosaciec syberyjski (Iris sibirica). © Land Salzburg Naturschutz 
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konieczna jest jednak poprawa stanu ochrony tych 

siedlisk. 
 

Kluczowe siedliska i gatunki oraz 

ich związek z rolnictwem  
 
Na najrozleglejszym obszarze sieci Natura 2000, 
Wallersee – Wengermoor (300 ha), występuje 
mozaika o bogatej strukturze składająca się z 
wysokich torfowisk i mokradeł, łąk, z których 
pozyskuje się ściółkę, łąk podmokłych i lasów. 
Charakterystyczne dla tego obszaru są również 

strumienie i obszary nabrzeżne jeziora Wallersee. 
Obszar ten był uprawiany od wieków, a także 
wykorzystywany na potrzeby leśnictwa i wydobycia 
torfu.  
 
Obszar Natura 2000 Oichtenriede (100 ha) również 
stanowi ważny obszar podmokły z rozległymi łąkami, 

z których pozyskuje się ściółkę, i łąkami podmokłymi, 

ale część tych obszarów osuszono w latach 70. XX w. 
Na części tego terenu wciąż występują rozległe 
obszary turzycy zaostrzonej (Carex acuta) i marzycy 
czarniawej (Schoenus nigricans). Na tych terenach 
żyją liczne gatunki ptaków, takich jak derkacz 

zwyczajny (Crex crex), kulik wielki (Numenius 
arquata) i bekas kszyk (Gallinago gallinago). Łąki 
podmokłe wciąż są użytkowane rolniczo, chociaż 
zbiory są niewielkie i można je wykorzystać wyłącznie 
na ściółkę (jako zamiennik słomy).  
 
Na obszarach Natura 2000 Weidmoos i Bürmooser 

Moor przeważają dawne pola torfu, na których 
obrzeżach występują łąki, z których pozyskuje się 
ściółkę. Obszary te uważa się za szczególnie istotne 
dla gatunków ptaków, które żyją na łąkach 

podmokłych, np. dla czajki zwyczajnej (Vanellus 
vanellus) i bekasa kszyka (Gallinago gallinago). 
 

Jednym z głównych celów odnoszących się do 
obszarów Natura 2000 było odtworzenie i poprawa 
wykorzystywanych rolniczo terenów, aby służyły jako 
siedliska dla ptaków gniazdujących na łąkach.  
 

Istniejące łąki podmokłe i łąki, z których pozyskuje się 
ściółkę, powiększono tak, aby stworzyć odpowiednie 
obszary do gniazdowania dla derkacza zwyczajnego, 

kulika wielkiego i bekasa kszyka. Potrzebują one łąk 
podmokłych z kilku powodów: z jednej strony na 
łąkach tych występują dosyć miękkie grunty, dzięki 
czemu ptaki mogą z łatwością wygrzebywać owady, 
larwy i robaki. Ponadto na wiosnę wilgotna gleba 

rozgrzewa się później i rośliny zaczynają rosnąć 
później niż na suchym gruncie.  
 

Czynniki te umożliwiają tym gatunkom ptaków 
korzystanie z łąk podmokłych, nawet gdy pobliskie 
łąki uprawiane intensywnie są już gęsto pokryte 
roślinnością. Wysoka i gęsta roślinność utrudnia 
ptakom gniazdujących na łąkach znajdowanie 
wystarczającej ilości pokarmu i poruszanie się, 
szczególnie gdy migrują wraz z pisklętami na inne 

łąki.  
 

Większość ptaków gniazdujących na łąkach woli 
otwarty krajobraz bez drzew, gdyż mają wtedy 
dobry widok i mogą szybko zauważyć potencjalnego 
drapieżnika, takiego jak ptaki drapieżne, które 

wykorzystują drzewa jako dogodne miejsce 

obserwacji. Jedynie niewiele gatunków drzew może 
rosnąć na łąkach podmokłych, przy czym w 
większości są one niskie, więc obszary te są 
odpowiednim siedliskiem dla takich ptaków. 
 

Łąki podmokłe i łąki, z których pozyskuje się ściółkę, 
stanowią również odpowiednie siedliska dla trzech 
gatunków motyli chronionych na podstawie 

dyrektywy siedliskowej: modraszka nausitousa 
(Maculinea nausithous), modraszka telejusa 
(Maculinea teleius) i przeplatki aurinii (Euphydryas 
aurinia). Gąsienice modraszka nausitousa i 
modraszka telejusa są zależne od jednego źródła 
pokarmu, krwiściągu lekarskiego (Sanguisorbia 
officinalis), który rośnie głównie na łąkach 

podmokłych. Wraz ze zniknięciem tej rośliny znikną 
również motyle. Przeplatka aurinia również 
występuje głównie w siedliskach na łąkach 
podmokłych i składa jaja tylko na niektórych 
roślinach, takich jak czarcikęs łąkowy (Succisa 

pratensis) lub driakiew gołębia (Scabiosa 
columbaria). 
 

Stosowane w ostatnich dekadach metody upraw 
doprowadziły do znacznego zniszczenia tych siedlisk. 
Systemy osuszania spowodowały zmiany w glebie i 
w roślinności, co sprawiło, że grunty nie nadawały 
się już do poszukiwania pożywienia przez ptaki 
gniazdujące na łąkach. Ponadto wiosną gleba 
szybciej nagrzewa się, przez co wcześniej 

rozpoczyna się wzrost roślinności. Na osuszonych 
obszarach można również wykorzystywać ciężkie 
maszyny, można je częściej nawozić i kosić. W 
takich warunkach obszary te stają się jeszcze mniej 
odpowiednie dla ptaków gniazdujących na łąkach. 
Ponadto przy zalesianiu wykorzystuje się szybko 

rosnące gatunki drzew, takie jak świerk. 
 

 

Na obszarach Natura 2000 usunięto lasy świerkowe i 
przekształcono pozostały po nich teren w cenne siedliska 
dla ptaków gniazdujących na łąkach, takich jak derkacz 
zwyczajny (Crex crex) lub bekas kszyk (Gallinago 
gallinago). © SAGIS, dostosowane. 

Środki wprowadzone w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie 
ochrony 
 

Opracowano szereg środków służących odtworzeniu 
siedlisk ptaków gniazdujących na łąkach. Środki te są 
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finansowane w ramach dwóch projektów programu 

LIFE. 
 
Pierwszy projekt w ramach programu LIFE na 
obszarze Natura 2000 Wallersee-Wengermoor 

realizowany był w latach 1999–2004. Realizacją 
projektu zajmował się rząd kraju związkowego 
Salzburgu (departament ds. ochrony przyrody), a 

także stowarzyszenie Wasserverband Wallersee, do 
którego należą sąsiadujące gminy. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 1 644 732 EUR, z czego 50% 
finansowała UE, 47% rząd kraju związkowego 
Salzburgu i 3% Federalne Ministerstwo Rolnictwa, 
Leśnictwa, Zarządzania Środowiskiem i Gospodarki 

Wodnej (BMLFUW).  
 
Drugi projekt w ramach programu LIFE w tym 
regionie był realizowany na obszarze Natura 2000 
Weidmoos w latach 2003–2007. Projekt realizowany 
był przez rząd kraju związkowego Salzburgu 
(departament ds. ochrony przyrody), dwie 

przylegające gminy, a także Stowarzyszenie Odnowy 
Torfowiska Weidmoos. Całkowity koszt tego projektu 
w ramach programu LIFE wyniósł 1,21 mln EUR. 
Ogólnie rzecz biorąc 50% tej kwoty finansowano w 
ramach programu LIFE, 44% pokrył rząd kraju 
związkowego Salzburgu i 3% Federalne Ministerstwo 
Rolnictwa, Leśnictwa, Zarządzania Środowiskiem i 

Gospodarki Wodnej (BMLFUW); dwie sąsiadujące 
gminy i Stowarzyszenie Odnowy Torfowiska 
Weidmoos pokryły po 1% całkowitej kwoty.  
 
Na terenie kluczowego obszaru Natura 2000 
Wallersee-Wengermoor usunięto kilka lasów 

świerkowych i przekształcono ten teren w łąki 
podmokłe i łąki, z których pozyskuje się ściółkę, 
tworząc w ten sposób dodatkowe 3,3 ha siedliska 

ptaków gniazdujących na łąkach. Aby obszar był 
dostępny dla kosiarek trzeba było usunąć i porąbać 
karpy do głębokości 20 cm przy pomocy frezarki do 
pni. Porąbane drewno zmieszano z podglebiem. Tylko 

na jednym z oczyszczanych obszarów nie można było 
użyć frezarki do pni, gdyż był on zbyt wilgotny i 
usunięto pnie drzew za pomocą koparki. Nie było 
konieczności przeprowadzania dodatkowego siewu, 
gdyż wpływ pobliskich roślin i rozsiewanie się pyłku 
kwiatowego były wystarczające. Ściółkowanie pni 
drzew spowodowało wzrost zawartości składników 

odżywczych na tym obszarze w okresie kilku 
pierwszych lat, jednak wraz regularnym koszeniem 
zawartość składników odżywczych powróci w 
najbliższych latach do swojego naturalnego poziomu.  
 

Intensywnie użytkowane użytki zielone przekształcono 

w tereny użytkowane ekstensywnie i zaczęto promować 
metody uprawy mające pozytywny wpływ na ptaki 
gniazdujące na łąkach. Pól nie nawożono od 2001 r., a 
łąki kosi się dwa razy w roku, aby wspomóc 
przywracanie ich stanu naturalnego. Całkowity obszar o 
powierzchni 1,99 ha przekształcono do celów 
ekstensywnego użytkowania gruntów, przy czym 

połowę tego obszaru zakupiono, a na drugą połowę 
zawarto z właścicielami gruntów umowy licencyjne. 
Wyboru obszarów, na których wdrażano te środki, 
dokonano we współpracy z ekspertami, aby nadać 
priorytetowe znaczenie obszarom, które będą miały 
największy wpływ na ptaki gniazdujące na łąkach. 
 

Dzięki temu zatrzymano spadek liczby gatunków 

gniazdujących na łąkach i ustabilizowano ich populacje, 
a w niektórych przypadkach odnotowano wzrost 
liczebności populacji na tym obszarze.  
 

Na obszarze Natura 2000 Weidmoos łąkom, z których 
pozyskuje się ściółkę, groziło zarośnięcie krzewami i 
drzewami, czego skutkiem byłaby utrata funkcji tego 

terenu jako siedliska tych gatunków ptaków. Obecnie 
łąki, z których pozyskuje się ściółkę, obejmujące obszar 
o powierzchni 28 ha uprawia się w sposób zgodny z 
ochroną przyrody. Użyto mieszanki nasion do produkcji 
siana i nasion kwiatów, aby wspomóc wzrost rzadkich 
roślin na odtworzonych łąkach, z których pozyskuje się 

ściółkę. W miarę upływu lat dostosowano praktyki 
koszenia tak, aby spełniały lokalne potrzeby. 
Organizowano coroczne „posiedzenia w sprawie łąk, z 
których pozyskuje się ściółkę”, aby omówić środki i 
wprowadzić do nich poprawki we współpracy z 
lokalnymi rolnikami. 
 

Na obszarze Natura 2000 Oichtenriede z powodzeniem 
wprowadzono również środki przynoszące korzyść 
ptakom gniazdującym na łąkach. Pomimo 
niekorzystnych wstępnych warunków, takich jak 
osuszanie, intensywne metody i zalesianie, udało się 
poprawić warunki siedlisk. Obszary zabezpieczono w 
sposób zrównoważony za sprawą kupna lub zawarcia 

długofalowych umów licencyjnych z właścicielami 
gruntów. 

 

 

Zastosowania mulczery i ciągniki gąsienicowe, np. do 
usuwania krzewów i małych drzew, aby odtworzyć siedliska 
dla ptaków gniazdujących na łąkach.  
© M. Kumpfmüller 

Wnioski. Wartość demonstracyjna  
 

Lepsze postrzeganie ochrony przyrody 
wśród rolników 
 
Realizacja projektów miała znaczny wpływ na 
zmianę postrzegania ochrony przyrody w Salzburgu. 
Ponieważ obszar Natura 2000 wyznaczono bez 
zgody właścicieli gruntów, na początku projektu 
rolnicy podchodzili bardzo sceptycznie do środków w 

zakresie ochrony środowiska.  
 
Środki wdrażano w ścisłej współpracy z właścicielami 
gruntów, których aktywne uczestnictwo miało 
kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. 
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Lokalnym rolnikom przedstawiono informacje 

dotyczące cech i potrzeb ptaków gniazdujących na 
łąkach. Doradzano im również w jaki sposób mogą 
dostosować swoje metody uprawy, aby poprawić 
warunki siedlisk na korzyść ptaków.  

 
Organizacja indywidualnych rozmów, spotkania 
informacyjne i ustanowienie komitetu ds. projektu 

sprawiły, że projekt stał się w znacznym stopniu 
partycypacyjny a właściciele gruntów byli 
zmotywowani do uczestniczenia w opracowywaniu 
odpowiednich środków. Omówiono z rolnikami 
kontekst i cel środków, aby stały się one dla nich 
bardziej przejrzyste. Był to długi proces, który zajął 

około dwóch lat, ale w ostatecznym rozrachunku 
zakończył się sukcesem. 
 
Dzięki tym działaniom znacznie wzrosła akceptacja 
wśród lokalnych rolników. Na końcowym etapie 
projektu lokalni rolnicy wykazali duży stopień 
akceptacji w stosunku do projektu w zakresie 

ochrony i najwyraźniej mocno identyfikowali się ze 
środkami.  
 
Dzięki projektowi wykazano, że można prowadzić 
ochronę przyrody w dynamiczny i partycypacyjny 
sposób. Projekt miał również wpływ na sytuację 
ekonomiczną rolników. Dzięki temu, że rolnicy 

zawarli umowy licencyjne w sprawie programu 
rolnośrodowiskowego, otrzymali godziwą 
rekompensatę finansową. 
 

Poprawa publicznego wizerunku 

gospodarowania użytkami rolnymi sieci 
Natura 2000 
 
Do powodzenia projektu przyczyniło się również 
wprowadzenie wędrówek z przewodnikiem i 
podobnych inicjatyw odbywających się na obszarze 
Natura 2000, podczas których możliwe było 
informowanie w ciekawy sposób rolników i właścicieli 

gruntów na temat wartości ekologicznej obszaru. 
Wykorzystując te okazje, rolnicy wnosili swoją 
wiedzę fachową dotyczącą metod uprawy i lokalnych 
tradycji. Tego typu imprezy pomogły w zbudowaniu 
podstaw wzajemnego zaufania między podmiotami 
zaangażowanymi w rolnictwo i podmiotami 
zaangażowanymi w ochronę przyrody.  

 

 

Specjalnie wyposażone koparki torfu wykorzystano do 
tworzenia małych stawów i do odtworzenia siedlisk na 
niektórych działkach w miejscach, w których nie można 
było stosować ciągników gąsienicowych. © Land Salzburg 

Naturschutz 

 
 

 

Łąka, z której pozyskuje się ściółkę (łąka Molinion) z 
pasem płodozmianu gruntu ugorowanego poprawiająca 
stan siedliska rzadkich motyli, takich jak przeplatka aurinia 
© Land Salzburg Naturschutz 

 

Zapewnienie przyszłego gospodarowania 
obszarem Natura 2000 dla ptaków 

gniazdujących na łąkach 
 
Aby zapewnić przetrwanie populacji ptaków 

gniazdujących na łąkach, należy w przyszłości dalej 
poprawiać stan siedlisk i o nie dbać. Długofalowe 
gospodarowanie tymi obszarami zapewniono dzięki 

zawarciu umów licencyjnych z rolnikami i poprzez 
zakup gruntów. 
Na obszarach Natura 2000 rolnicy mają możliwości 
dalszego uczestnictwa w ochronie ptaków 

gniazdujących na łąkach. Na obszarze Natura 2000 
Wallersee-Wengermoor można odtworzyć stan 
większej liczby siedlisk, przekształcając lasy 
świerkowe i intensywnie uprawiane użytki zielone.  
 
Dodatkowo pozostawia się tzw. „migrujące pasy 

gruntów ugorowanych” stanowiące średnio do 
dziesięciu procent każdej łąki, których nie kosi się. 
Mogą one służyć jako obszar dający schronienie i 
umożliwiający hibernację gąsienicom  
przeplatki aurinii. Tę zoptymalizowaną ekologicznie 
metodę gospodarowania łąkami podmokłymi i 

łąkami, z których pozyskuje się ściółkę, opracowano 

w ramach projektu program LIFE Untersberg-
Vorland i stosuje się ją aktualnie na coraz większej 
liczbie łąk obszaru Natura 2000 w Salzburgu. 
Specjalnie dostosowano programy 
rolnośrodowiskowe, aby uwzględnić w nich tę nową 
metodę gospodarowania.  
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Wyjątkowy pojazd koszący służący do utrzymywania 
szczególnie podmokłych łąk © O. Stöhr 

 

Ponadto w ramach projektu programu LIFE 

zakupiono specjalny pojazd koszący. Pojazd ten 
może jednocześnie kosić i zbierać pokos, a jego 
nacisk na glebę jest bardzo mały. Przy pomocy tego 
pojazdu koszącego można zapewnić długotrwałe 
utrzymanie nawet bardzo podmokłych łąk. Rolnicy 

mogą go wynajmować za rozsądną cenę. 
 
 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 00003. 
Weidmoos 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd=deta
il&nokey=ESG00003, Pobrano 28.11.2011 r. 

 
www.weidmoos.at 

 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 00005. 
Wallersee-Wengermoor 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd=deta
il&nokey=ESG00005, pobrano 28.11.2011 r. 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 00014. 

Nordmoor am Mattsee 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd=deta
il&nokey=ESG00014, pobrano 28.11.2011 r. 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 00006. 
Oichtenriede 

http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd=deta

il&nokey=ESG00006, pobrano 28.11.2011 r. 
 
Land Salzburg (o. J.): Europaschutzgebiet 00018. 
Bürmooser Moor 
http://service.salzburg.gv.at/natur/Index?cmd=deta
il&nokey=ESG00018, pobrano 28.11.2011 r. 

 
www.untersberg-vorland.at 
 
Land Salzburg Salzburger Geographisches Informa-
tionssystem – SAGIS, 
http://www.salzburg.gv.at/sagis/, pobrano 
28.11.2011 r. 

 

Lebensministerium (2012): 

http://www.lebensministerium.at/umwelt/natur-
artenschutz/life-natur/life-
projekte_abgeschl/wengermoor.html, data dostępu: 
22.05.2012 r. 

 
Lebensministerium (2012): 
http://www.lebensministerium.at/umwelt/natur-

artenschutz/life-natur/life-
projekte_abgeschl/weidmoos.html, data dostępu: 
22.05.2012 r. 
 
Lindner R., Riehl B. (o. J.): 
http://www.weidmoos.at/, wydawca i podmiot 

odpowiedzialny za treść: Land Salzburg – Natu-
rschutzabteilung 
 
Informacje własne: DI Bernhard Riehl, Referat Na-
turschutzrecht und Förderungswesen, Amt der Salz-
burger Landesregierung 
 

Ragger Ch., Riehl B. (2007 r.): Habitatmanagement 
im Vogelschutzgebiet Weidmoos, Endbericht 2007  
 
(Technischer Bericht), LIFE03 NAT/A/000010, Bun-
desland Salzburg, Österreich 
 
Seidel U., Kumpfmüller M., Riehl B. (2004 r.): Das 

Wengermoor-Projekt. Endbericht.  
Projekt Nr. B4-3200/99/NAT/A/005916, Bundesland 
Salzburg, Österreich 
 
Seidel U., Riehl B. (2003 r.): LIFE-Projekt Wenger-
moor, wydawca i podmiot odpowiedzialny za treść: 

Land Salzburg – Naturschutzabteilung 
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schutzrecht und Förderungswesen, Amt der Salzbur-
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Analiza przykładu 

 

Poprawa w 
zakresie 

współistnienia 
niedźwiedzi i 

ludności 
wiejskiej w 

górach Pindos w 

Grecji 
 

Konieczność rozwiązania konfliktu 
 

Współistnienie rolników i dużych drapieżników w 

Europie, szczególnie na Bałkanach, jest kwestią 

delikatną, która stanowi klucz do pomyślnej ochrony 

gatunków, takich jak niedźwiedzie i wilki, oraz 

rentowności działalności rolniczej na peryferyjnych 

obszarach wiejskich. Drapieżne zachowania, w 

szczególności zwierząt mięsożernych, są przyczyną 

konfliktu z populacją ludzką, która często występuje 

przeciwko tym gatunkom, stosując nielegalne środki, 

takie jak kłusownictwo lub zatrute przynęty, aby 

chronić swoje mienie. Śmierć powodowana przez 

człowieka stanowi główne zagrożenie dla 

drapieżników w Grecji. W rzeczywistości stosowanie 

zatrutych przynęt jest środkiem masowym i jako 

taki może mieć zabójczy wpływ na inne gatunki 

chronione, takie jak ptaki drapieżne i sępy, ale także 

na zwierzęta domowe. 

 
Chociaż w wielu państwach – w tym w Grecji – 
czynione są wysiłki w kierunku odtworzenia i 

ochrony siedlisk, aby zapewnić spełnienie 
szczegółowych wymagań siedliskowych dla dużych 
drapieżników, wysiłki te nie mogą wywrzeć 
pozytywnego wpływu na te gatunki, jeżeli nie 
zostanie rozwiązany problem konfliktu między 
ludźmi a drapieżnikami.  
Ten rodzaj konfliktu pojawia się na całym obszarze 

występowania drapieżników, na który składają się 
rejony podgórskie lub górskie, na których drobne 
rolnictwo i hodowla zwierząt gospodarskich stanowią 
główną działalność mieszkającej tam ludności. W 
każdym przypadku prowadzenie tej działalności jest 
utrudnione ze względu na surowe warunki 

klimatyczne, geomorfologię oraz ograniczone 

wsparcie ze strony rynku, ponieważ są to w głównej 
mierze obszary oddalone. 

 

 

Krajobraz gór Pindos © Callisto 
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Najważniejsze siedliska i gatunki 
oraz problemy związane z 
rolnictwem na tym obszarze 
 

W Grecji obszary występowania dużych 

drapieżników w dużej mierze pokrywają się z 

obszarami o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania. 

 

Krajobraz gór Pindos niezupełnie odpowiada 

krajobrazom, z jakimi obcokrajowcom kojarzy się 

Grecja: ten nierówny, górzysty teren rozciąga się od 

północno-zachodnich do południowych rejonów 

Grecji na długości 250 km, a jego najwyższy szczyt 

sięga 2637 m. Północną cześć pokrywają znakomicie 

zachowane bujne lasy iglaste i liściaste, rzeki, 

jeziora, łąki oraz skaliste szczyty. 

 

Najbardziej wymagającymi siedliskami są 

śródziemnomorskie lasy z endemiczna sosną czarną, 

stanowiące priorytet ochrony, oraz lasy, w których 

rośnie buk zwyczajny. Na obszarze tym występuje 

bardzo bogata różnorodność biologiczna, w tym 

niedźwiedzie, wilki, żbiki, szakale, sarny, kozice, 

wydry, wiele endemicznych gatunków roślin i 

drapieżnych ptaków; obszar ten świadczy również 

ważne usługi ekosystemowe, np. stanowi źródło 

wody dla dwóch trzecich greckiej ludności. 

 

Aby chronić godną podziwu różnorodność biologiczną 

tego obszaru, na szczeblu krajowym utworzono trzy 

bardzo ważne obszary chronione: Las Państwowy 

Rzek Vikos-Aoos oraz Las Państwowy Valia-Kalda 

ustanowiono, odpowiednio, w 1973 r. i 1966 r., 

natomiast Park Narodowy Północnych Pindos, który 

obejmuje wspomniane dwa lasy państwowe, 

utworzono w 2005 r. Park Narodowy Północnych 

Pindos obejmuje 11 obszarów Natura 2000 i jest 

jednym z największych lądowych obszarów 

chronionych na Bałkanach; pod względem wartości 

ekologicznej uważa się go za jeden z 

najważniejszych obszarów w Grecji. 

 

Północne Pindos są obszarem słabo zaludnionym, a 

ich mieszkańcy zajmują się hodowlą zwierząt 

gospodarskich, ciągle zachowującą wędrowny 

charakter, rolnictwem na małą skalę, pozyskiwaniem 

drewna i świadczeniem usług, takich jak turystyka 

(głównie ekoturystyka latem i turystyka narciarska 

zimą). Wędrowne pasterstwo i ekstensywne 

rolnictwo stanowią historycznie główne zajęcia 

ludności wiejskiej zamieszkującej te nieprzyjazne 

tereny. 

 

Po II Wojnie Światowej rozpoczął się duży odpływ 

ludności z obszarów wiejskich, który nasilał się do 

lat 70. XX wieku. Doprowadziło to do opuszczenia 

wielu wsi oraz do starzenia się ludności, co 

pociągnęło za sobą bezpośrednie skutki dla 

rolnictwa. 

 

Biorąc pod uwagę występowanie gęstych lasów 

iglastych i bukowych oraz stosunkowo niski poziom 

zakłócania spokoju zwierząt, wynikający z 

górzystego terenu, północne Pindos są jednym z 

dwóch obszarów w Grecji, na których nadal 

występują niedźwiedzie. Obecnie szacuje się, że 

grecka populacja gatunku, tj. najdalej wysunięta na 

południe populacja tego gatunku w Europie, składa 

się co najmniej z 400 osobników dzielących się na 

dwie niezwiązane ze sobą subpopulacje: 

występującą w północnych Pindos i stanowiącą 

większość populacji, oraz występującą w środkowej 

części pasma Rodopów, oddalone od siebie o około 

200 km. W XIX w. obszar występowania populacji 

niedźwiedzia rozciągał się aż do Peloponezu, jednak 

w XX w. populacje tego gatunku uległy znaczącemu 

zmniejszeniu ze względu na degradację siedlisk, 

utratę połączeń między siedliskami, zakłócanie 

spokoju i zabijanie przez człowieka. Zabijanie przez 

człowieka wiąże się z polowaniami na trofea i przede 

wszystkim z odwetem za naruszenie ludzkiego 

mienia, pomimo istnienia prowadzonego przez 

Krajową Organizację Ubezpieczeń Rolniczych (ELGA) 

programu rekompensat dla rolników. 

 

Długofalowe monitorowanie prowadzone w Pindos 

wykazało, że w latach 1995–2007 łączna liczba 

znanych przypadków kłusownictwa na niedźwiedzie 

dotyczyła ponad 5% całkowitej minimalnej populacji 

niedźwiedzia. Liczba ta jest dość niepokojąca, 

ponieważ oszacowano, że aby populacja 

niedźwiedzia była zdolna do przetrwania, 

śmiertelność nie powinna przekraczać 4%. 

 

Niedźwiedzie są wszystkożerne, a ich źródła 

pożywienia obejmują małe i duże ssaki, owoce, 

miód, a nawet rośliny. Jest to gatunek 

oportunistyczny, co oznacza, że zaspokajają swój 

apetyt przy każdej napotkanej okazji do posiłku i 

mogą dostosować swoje nawyki żywieniowe. W 

ostatnich dekadach spadła jednak liczba źródeł 

pokarmu w ich środowisku, co wynika z 

nadmiernego polowania, degradacji i rozdrobnienia 

siedlisk oraz porzucenia tradycyjnych praktyk 

rolniczych. W związku z tym niedźwiedzie 

dostosowały swoje nawyki żywieniowe i coraz 

częściej korzystają ze źródeł udomowionych, takich 

jak uprawy, sady, zwierzęta gospodarskie i ule, tym 

samym wchodząc w konflikt z trzema sektorami 

działalności na terenach wiejskich: rolnictwem, 

pszczelarstwem i hodowlą zwierząt gospodarskich. 

 

Chociaż niedźwiedzie zawsze wyrządzały szkody w 

inwentarzu żywym, ulach i uprawach na obszarach 

górzystych, na których występowały, w przeszłości 

szkody te tolerowano i uznawano za część ryzyka 

nieodłącznego związanego z działalnością rolniczą. 

Współcześni rolnicy i właściciele zwierząt 

gospodarskich okazują jednak znacznie mniej 

tolerancji dla takich incydentów, szczególnie na 

obszarach, z których niedźwiedzie wcześniej 

zniknęły, a na które teraz powróciły w wyniku 
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naturalnych procesów. Współczesne rolnictwo 

doprowadziło do porzucenia niektórych praktyk 

powszechnie stosowanych w przeszłości, takich jak 

obecność pasterza przy stadzie, wykorzystywanie 

dobrej jakości psów pasterskich, obrona nocnych 

schronień dla zwierząt i budowa odpowiedniego 

ogrodzenia. 

 

 

Środki wprowadzone w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie 
ochrony i rozwiązania konfliktów 
 

W celu załagodzenia konfliktu między 

niedźwiedziami a ludźmi i w celu zapewnienia 

utrzymania ekonomicznie opłacalnych praktyk 

pasterskich i rolniczych stosowanych na małą skalę 

na obszarach górzystych sprawdzono i zastosowano 

szereg środków – głównie zapobiegawczych – przede 

wszystkim w celu zmniejszenia wpływu, jaki duże 

drapieżniki mają na ludzkie mienie i, po drugie, w 

celu zmniejszenia wrogiego nastawienia wobec 

dużych drapieżników. 

 

W planie zarządzania Parkiem Narodowym 

Północnych Pindos kwestię zmniejszenia szkód 

wyrządzanych przez niedźwiedzie w rolnictwie 

wyraźnie zidentyfikowano jako priorytet pod 

względem zarządzania. 

 

Wszystkie działania zapobiegawcze początkowo 

wdrożono na poziomie pilotażowym już w latach 90. 

XX w. z inicjatywy organizacji pozarządowych, takich 

jak Arcturos – jako pierwsza – a następnie Callisto, 

początkowo w górach Pindos, a następnie w drugim 

łańcuchu górskim zamieszkiwanym przez 

niedźwiedzie – w środkowej części Rodopów. Etapy 

pilotażowe, finansowane głównie w ramach 

programu LIFE, umożliwiły zgromadzenie 

doświadczenia oraz ich precyzyjne dostosowanie. 

 

W celu zapewnienia zrównoważoności środków dwie 

organizacje pozarządowe, we współpracy z innymi, 

takimi jak Birdlife Greece, przeprowadziły szeroko 

zakrojone procesy konsultacyjne z krajowymi 

właściwymi organami – głównie z Ministerstwem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich – aby wsparcie 

finansowe na środki uwzględniono w programie 

rozwoju obszarów wiejskich. Osiągnięto konsensus w 

tej sprawie i po raz pierwszy wspomniane działania 

zapobiegawcze zamieszczono w programie rozwoju 

obszarów wiejskich w 2003 r. 

 

W ramach promowania owczarka greckiego, 

szczególnej rodzimej rasy dobrze znanej ze swojej 

doskonałej efektywności w ochronie zwierząt 

gospodarskich, podejmuje się różne kroki. Przede 

wszystkim najważniejsze jest uzyskanie zwierząt 

czystej rasy, aby stworzyć hodowle psów dobrej 

jakości; w założonym we wsi Agrapidia we Florinie 

centrum hodowli (będącej własnością i prowadzonej 

przez instytucję pozarządową Arcturos) na stałe 

znajduje się hodowla około 10 psów. Inne centrum 

(będące własnością i prowadzone przez agencję 

rozwoju Greweny) otwarto niedawno w Grewenie we 

wsi Deskati z zamiarem stworzenie hodowli liczącej 

około 6 zwierząt. 

 

Drugim krokiem jest zidentyfikowanie hodowców 

zwierząt gospodarskich zainteresowanych pracą z 

udoskonalonymi psami pasterskimi; ten krok wiąże 

się z dużą kampanię uświadamiającą znaczenie 

dobrej jakości psów pasterskich dla prawidłowej 

ochrony stada. Następnie poprowadzone zostanie 

szkolenie zainteresowanych hodowców zwierząt 

gospodarskich, dotyczące odpowiedniej opieki i 

pielęgnacji owczarka greckiego. Wspomniani 

hodowcy zwierząt gospodarskich otrzymują 

szczeniaki, a w zamian zobowiązują się do oddania 

szczeniaków do centrum, gdy ich psy się oszczenią. 

 

W latach 2000–2002 dzięki wsparciu ze strony 

projektu LIFE pasterzom w Grammos przekazano 

łącznie 38 psów. Dzięki działalności lobbingowej 

organizacji pozarządowych środek ten w 2003 r. 

znalazł się w programie rozwoju obszarów wiejskich, 

w którym przewidziano wsparcie finansowe na rzecz 

hodowców zwierząt gospodarskich przeznaczone na 

zakup owczarków greckich (80% kosztów 

kwalifikowalnych i maksymalnie do 400 euro za parę 

owczarków greckich). Ze względów finansowych 

środek porzucono jednak po 2010 r. 

 

 

Pies pasterski i owce © Callisto 
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Montaż ogrodzenia elektrycznego z zasilaniem 

fotowoltaicznym jest kolejnym bardzo prostym i 

skutecznym środkiem służącym ochronie ludzkiego 

mienia, takiego jak zwierzęta gospodarskie, uprawy i 

ule przed atakami niedźwiedzi. Ten środek sprawdza 

się w 100% jako skuteczna ochrona przed atakami 

niedźwiedzi pod warunkiem, że w pełni przestrzega 

się określonych warunków jego montażu i 

konserwacji. Przeznaczone na to wsparcie finansowe 

włączono do programu rozwoju obszarów wiejskich, 

w którym przewidziano dofinansowanie 77,5% 

kosztów kupna i montażu, które wahają się od 350 

do 1000 euro w zależności od wybranego sprzętu; 

pozostałe koszty pokrywają zainteresowani hodowcy 

zwierząt gospodarskich. 

 

Program rozwoju obszarów wiejskich wspiera te 

środki na obszarach, na których znajdują się 

siedliska niedźwiedzi, nadając priorytet 

pszczelarzom, a w drugiej kolejności właścicielom 

zwierząt gospodarskich, którzy praktykują 

ekstensywny wypas. 

 

 

Niedźwiedź odstraszony ogrodzeniem elektrycznym © 

Callisto  

 

Trzeci wdrożony środek zapobiegawczy polega na 

zwiększeniu liczby źródeł pokarmu dla niedźwiedzi. 

Wdrożono dwa równoległe środki. 

 

Pierwszym z nich jest sadzenie drzew owocowych. W 

przeszłości, gdy wsie w Grammos były gęściej 

zaludnione i bardziej aktywne gospodarczo, rolnicy 

utrzymywali dzikie sady na obszarach zalesionych. 

Było to źródło pokarmu dla niedźwiedzi, ale wraz ze 

stopniowym porzucaniem tych sadów, podobnie jak 

wsi, niedźwiedzie straciły ważne źródło pokarmu. 

Ten środek obejmuje przede wszystkim 

zidentyfikowanie najodpowiedniejszych miejsc w 

obrębie siedlisk niedźwiedzi, a następnie zasadzenie 

drzew owocowych, takich jak grusze i śliwy, 

inokulację istniejących dzikich roślin oraz 

opryskiwanie dzikich sadów i przycinanie drzew. 

 

Środek ten zrealizowano głównie dzięki wsparciu 

finansowemu z programu LIFE, a wdrażają go 

organizacje pozarządowe, takie jak Arcturos i 

Callisto. Drugi równoległy środek obejmuje 

zapewnienie zachęt, aby rolnicy pozostawili 10% 

swoich plonów (maksymalnie do 1 hektara) 

niezebrane, przy czym plony te nie mogą być 

opryskiwane substancjami chemicznymi 

zawierającymi substancje toksyczne. 

Kwalifikowalnymi uprawami są kukurydza, 

słoneczniki, winorośle, drzewa owocowe i warzywa. 

Długofalowy zrównoważony charakter tego środka 

zapewnia umieszczenie go w programie rozwoju 

obszarów wiejskich, w którym przewidziano 

rekompensaty od hektara uzależnione od rodzaju 

upraw, a także od położenia geograficznego na 

obszarze Grecji. Kwoty za hektar wypłacane w 

formie rekompensaty wahają się od 31 euro za 

hektar słonecznika do 718 euro za hektar drzew 

owocowych. Kwoty te pokrywają 100% kosztów 

poniesionych w związku z niezebranymi plonami. 

 

Towarzyszącym środkiem, służącym zapewnieniu 

efektywności ekonomicznej pasterstwa i rolnictwa na 

obszarach górzystych, jest udoskonalenie krajowego 

systemu rekompensat z tytułu szkód wyrządzonych 

przez drapieżniki. Wysiłki w kierunku udoskonalenia 

systemu rekompensat czyniono od lat 90. XX w; 

zmiany dotyczyły obowiązujących warunków, kwot 

rekompensat oraz procedur. 

 

Do 2008 r. pokrywano w 100% szkody wyrządzone 

przez niedźwiedzie, natomiast odsetek pokrywanych 

szkód wyrządzonych przez inne zwierzęta, w tym 

wilki, wynosił 80%. Po 2008 r. system 

zmodyfikowano i obecnie pokrywane jest 90% szkód 

wyrządzonych przez wszystkie dzikie zwierzęta; co 

więcej, zniesiono warunek uśmiercenia co najmniej 

3 zwierząt jako wymóg zwrotu kosztów. Niedawno 

wprowadzono jednak nowy warunek, na podstawie 

którego rekompensaty będą przyznawane jedynie, 

gdy wartość strat przekracza 200 euro. 

 

 

Główne wyniki i wnioski 
wyciągnięte z doświadczenia 
 

Techniczne wdrożenie środków zapobiegawczych 

okazało się być bardzo proste, łatwe i skuteczne w 

ograniczaniu szkód wyrządzanych przez drapieżniki 

w inwentarzu żywym i produkcji rolniczej. 

Praktyczne doświadczenie zgromadzone od początku 

XXI w. umożliwiło dostosowanie charakterystyki 

technicznej, procedur i warunków wszystkich 

wspomnianych środków. 

 

Długofalowe monitorowanie populacji drapieżników i 

skali wyrządzanych przez nie szkód również jest 

warunkiem koniecznym do dokonania oceny wpływu 

tych środków. Realizują je we współpracy ELGA, 

Krajowa Organizacja Ubezpieczeń Rolniczych – która 

posiada dane dotyczące szkód wyrządzonych przez 

drapieżniki i przyznanych zwrotów kosztów – oraz 

organy ochrony przyrody, takie jak organizacje 
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pozarządowe i organy zarządzające parkami 

narodowymi – które monitorują populacje 

drapieżników. 

 

Dość skomplikowane okazało się długofalowe 

finansowanie środków technicznych. Chociaż ich 

włączenie do programu rozwoju obszarów wiejskich 

w 2003 r. można uznać za duży sukces osiągnięty 

dzięki znaczącym wysiłkom organizacji 

pozarządowych, wyłączenie z niego środków 

krytycznych, takich jak zniesienie wsparcia na 

owczarki greckie w 2010 r., wpłynęło negatywnie na 

te wysiłki. Co więcej, liczba beneficjentów, którą 

faktycznie zakładano w ramach programu rozwoju 

obszarów wiejskich była niższa niż oczekiwano na 

etapie planowania ze względu na niewystarczające 

informowanie potencjalnych beneficjentów, a także 

ze względu na niedociągnięcia w opracowaniu 

warunków przystąpienia do programu. Oznacza to, 

że w niektórych przypadkach część funduszy 

przypisana na rzecz środków zapobiegawczych nie 

została wykorzystana w pierwszym okresie 

programowania programu rozwoju obszarów 

wiejskich (lata 2003–2007). 

 

Z doświadczenia wynika również, że na obszarach, 

na których zrealizowano środki zapobiegawcze, 

istnienie obfitych alternatywnych źródeł pokarmu 

jest warunkiem koniecznym. Jeżeli zdobycie 

pożywienia w naturalnych warunkach jest trudne, 

skuteczniejsza ochrona zwierząt gospodarskich może 

mieć negatywny wpływ na drapieżniki ze względu na 

śmiertelność z przyczyn bezpośrednich (zagryzienie 

przez psy pasterskie) lub pośrednich (mniej źródeł 

pokarmu, mniejsze możliwości rozrodu). Istotne jest 

zatem, aby wdrażanie środków zapobiegawczych 

stanowiło część szerzej zakrojonej strategii ochrony. 

 

Dotychczas wszelkie starania podejmowały głównie 

organizacje pozarządowe z myślą o ochronie 

drapieżników, natomiast role innych 

zainteresowanych stron były stosunkowo 

ograniczone. Na przykład organ zarządzający 

Parkiem Narodowym Północnych Pindos nie włączył 

jeszcze odpowiednich środków zarządzania do 

swojego planu zarządzania i musi szukać 

najodpowiedniejszych źródeł ich finansowania. 

Istnieją również wyraźne możliwości poprawy 

zaangażowania organizacji rolników w proces 

decyzyjny. Chociaż organizacje rolników mają 

swoich przedstawicieli w zarządzie ELGA i organie 

zarządzającym północnymi Pindos, rolnicy z 

obszarów górzystych nie są reprezentowani w 

wystarczającym stopniu ze względu na ich 

ograniczoną liczbę, niższe wykształcenie i niższe 

dochody. 

 

 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 

Strona internetowa projektu LIFE Pindos-Grewena 

LIFE07 NAT/GR/000291 www.pindoslife.gr/ 

 

Strona internetowa projektu LIFE Arctos Kastoria 

http://www.arctoslife.gr 

 

Komisja Europejska, DG ds. Środowiska 1999. 

Compensation for damage caused by bears and 

wolves in the European Union (Rekompensata za 

szkody wyrządzone przez niedźwiedzie i wilki w Unii 

Europejskiej). 

 
Prefektura Grewena. 2007 r. Wniosek dotyczący 

projektu LIFE-Nature 2007 (projekt LIFE-
NAT/2007/GR000291, Pindos Grewena 

 

Psaroudas Spyros (red.), sprawozdanie końcowe z 

projektu LIFE RODOPI-GRAMMOS, ARCTUROS, 2002 

r. 

 

www.callisto.gr (w języku greckim i angielskim) 

 

www.arcturos.gr (w języku greckim i angielskim) 

 

www.pindosnationalpark.gr (w języku greckim, 

angielskim i niemieckim) 

 

http://www.angre.gr/ (tylko w języku greckim) 

 

www.lifextra.it (dostępne w wielu językach) 

 

www.elga.gr (tylko w języku greckim) 

 

www.agrotikianaptixi.gr (w języku greckim i 

angielskim) 

 

 

 

Analiza przykładu przygotowana przez: Mariella 

Fourli (Grupa N2K) 

 

Podziękowania: Spyros Psaroudas (Callisto) 

 
 
 

http://www.pindoslife.gr/
http://www.arctoslife.gr/
http://www.arcturos.gr/
http://www.pindosnationalpark.gr/
http://www.angre.gr/
http://www.lifextra.it/
http://www.elga.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
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Analiza przykładu 

 

Ochrona 
wodniczki w 

rejonie Bałtyku  
 
Zrównoważone zarządzanie  
użytkami rolnymi na Litwie 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wiejskie krajobrazy na Litwie 

 

Litewski krajobraz jest płaski i nizinny z licznymi 
jeziorami i deltą Niemna. Występują tu rozległe 

tereny siedlisk podmokłych, takich jak bagna, 
torfowiska i podmokłe łąki. Na wielu obszarach 
osuszanie gruntów doprowadziło do powstania 
suchych łąk kontynentalnych. Łącznie obszar dwóch 
trzecich kraju to tereny rolnicze, a większość 

pozostałej części pokrywają lasy iglaste 
(Ministerstwo Środowiska Republiki Litewskiej, 2009 
r.). Większe obszary krajobrazu naturalnego, 
stanowiące 4% powierzchni gruntów, przetrwały na 
wschodzie, południu oraz w rejonie delty na 
zachodzie (Europejska Agencja Środowiska, 2010 r.; 
Peepson et al, 2007). 

 
Około 13% krajobrazu Litwy, tj. 2013 obszarów, jest 
chronione w ramach sieci Natura 2000 (Peepson et 
al, 2007). Podobnie jak w większości państw 

europejskich, wiele litewskich siedlisk wykształciło 
się w wyniku długiej historii gospodarki rolnej. 

Jednak na przestrzeni ostatnich dekad – szczególnie 
od momentu rozpadu Związku Radzieckiego – 
zaczęto zaprzestawać rolniczego użytkowania 
gruntów i obecnie na około 400 000 ha gruntów 
rolnych nie jest prowadzona gospodarka rolna 
(Ministerstwo Środowiska Republiki Litewskiej, 2009 
r.); (Dunford, 2007). Tradycyjne praktyki stosowane 

w gospodarce rolnej, takie jak produkcja siana i 
ekstensywny wypas bydła, nie są już ekonomicznie 
opłacalne, w związku z tym zostały zarzucone na 
większości obszarów. Na niektórych obszarach 
gospodarstwa przeszły na system rolnictwa 
intensywnego. 
 

 
 

 

Krajobraz obszaru projektu Kliosiai na terenie OSO Tyru Pelke © Žymantas Morkvénas 
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Obszary Natura 2000. Główne 
cechy i problemy związane z 
rolnictwem 

 
Trzy obszary chronione Natura 2000 na Litwie – 

OSO delta Niemna, OSO Tyru Pelke oraz OSO 

Żuwinty – stanowią obszary projektu EU LIFE+1, 

którego celem jest odtworzenie siedliska wodniczki 
(Acrocephalus paludicola). Projekt realizowany jest 
również na dwóch obszarach na Łotwie. 
 
Wodniczka jest najrzadszym wędrownym ptakiem 
śpiewającym, który w Czerwonej Księdze Gatunków 
Zagrożonych IUCN został zaliczony do kategorii 

„narażone”. Zasięg lęgowy wodniczki jest bardzo 
rozdrobniony i obejmuje mniej niż 50 regularnych 
terenów lęgowych w Europie Wschodniej. W 2007 r. 
szacowana całkowita pozostała populacja tego ptaka 
wynosiła zaledwie 24 000 osobników (International 

Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources, 2011 r.). 

  
Jest to gatunek endemiczny występujący na 
wilgotnych łąkach lub torfowiskach pokrytych 
turzycami i rzadko porośniętych trzciną, na których 

utrzymuje się stały poziom wody ponad poziomem 
gruntu i które porastają zdrewniałe krzewy. 
Obejmują one następujące typy siedlisk 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 
siedliskowej: grzęzawiska przejściowe i trzęsawiska 
(7140), mokradła (7210), alkaliczne mokradła 
(7230), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (6410) 

oraz łąki powiązane z twardymi 
oligomezotroficznymi wodami (3140) (Flor, 2011). 
 

                                                 
1LIFE09 NAT/LT/00233 Baltic Aquatic Warbler.  
   Zob. strona internetowa projektu: 

www.meldine.lt/en.  

Siedliska te utrzymywano na Litwie dzięki 

tradycyjnej ekstensywnej gospodarce rolnej, 
stosując koszenie o małej intensywności i wypas 
bydła o małej gęstości obsady.  
W związku z powszechnym odchodzeniem od tych 

praktyk rolnych wiele obszarów stanowiących 
zrównoważone siedlisko wodniczki zaczęło zarastać, 
natomiast na innych obszarach intensyfikacja 

rolnicza – często obejmująca osuszanie gruntów – 
doprowadziła do zniszczenia charakterystycznych 
cech siedlisk.  
W 2011 r. na Litwie zarejestrowano jedynie 90 
śpiewających samców (Morkvenas, 2012 r.). 
 

Projekt LIFE+ ma na celu odzyskanie i utrzymanie 
półnaturalnych siedlisk wodniczki na sześciu 
terenach, które znajdują się w całości na obszarach 
chronionych Natura 2000: 
 

 Obszar Kliosiai znajduje się na terenie OSO 
Tyru Pelke i jest najważniejszym terenem 

lęgowym wodniczki na Litwie. Obszar 
obejmuje 528 ha podmokłych łąk 
turzycowych otaczających Zalew Kuroński. 
Tradycyjnie na tym obszarze zbierano 
trzcinę, ale w ostatnich dekadach czynność 
tę w dużej mierze zarzucono. 

 

 Tulkiarage (455 ha) jest jednym z dwóch 
terenów objętych projektem, znajdujących 

się na obszarze OSO delty Niemna. 
Tradycyjnie na tym obszarze prowadzono 
produkcję siana, ale obecnie praktyki te 
zarzucono na większej jego części. Otwarte 
połacie porośnięte turzycą, które jeszcze 
przetrwały, stanowią odpowiednie siedlisko 
dla wodniczki. 

 

 Drugim obszarem na terenie delty jest 

obszar Sysa (734 ha). To drugi w kolejności 
najważniejszy obszar występowania 
wodniczki na Litwie. Połowa gruntów stanowi 
własność prywatną, na której zaczęto 
prowadzić rolnictwo intensywne z 
nieodpowiednimi systemami wypasu i 

koszenia. 
 

 Obszar znajduje się w obrębie Rezerwatu 

Biosfery Żuwinty (9210 ha) i jest 
najstarszym znanym terenem lęgowym 
wodniczki. Populacja wodniczki zmalała do 3 
śpiewających samców. 

 

 Dwa ostatnie obszary projektu znajdują się 
na Łotwie i są to: jezioro Pape (30 ha) i 
jezioro Lipawskie (200 ha). Stanowią one 
ważne miejsca zatrzymywania się wodniczki, 

ale uległy degradacji ze względu na 
zaprzestanie korzystania z pastwisk i 
produkcji siana (Morkvenas, 2012 r). 

 

 

Środki ochrony.  
Przedstawienie najlepszych 
praktyk 
 

 

Wodniczka. © Žymantas Morkvénas 

http://www.meldine.lt/en
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Środki odtworzenia 
 
Odtworzenie opuszczonych siedlisk wodniczki 
obejmuje przywrócenie systemów gospodarki 

wodnej, usunięcie roślinności drzewiastej i ponowne 
wprowadzenie regularnego koszenia zbyt wysokiej 

trzciny i zbyt wysokich traw (Prieksa, 2005 r.). 
 

Koszenie należy prowadzić pod koniec sezonu 
wegetacyjnego, przy czym na niektórych obszarach 
konieczne będzie również dodatkowe koszenie 
wczesnym latem. W 2011 r. na obszarze Tulkiarage 
skoszono ponad 150 ha łąk opuszczonych przez 
ponad dwie dekady. Koszenie przeprowadzono 

również na obszarze Sysa, a poza tym jest także 
planowane na obszarze Kliosiai, ale utrudniają je 
wysokie poziomy wód, które uniemożliwiają dostęp 
maszynom koszącym. 
 

Dla potrzeb wodniczki poziomy wód na łąkach muszą 
utrzymywać się około 10 cm nad poziomem gruntu. 

W związku z tym na niektórych obszarach 
odtworzenie korzystnych warunków siedliskowych 

będzie wymagać przywrócenia infrastruktury 
gospodarki wodnej. Na przykład na obszarze 
Tulkiarage w opuszczonej stacji wodnej, która 
dawniej regulowała poziom wód na łące, 
zainstalowano nowe śluzy (Morkvenas, 2012 r.). 
 

Środek rolnośrodowiskowy 
 
Ponieważ wodniczka jest zależna od aktywnej 
gospodarki na jej siedliskach, ochrona gatunku w 
obrębie wielu obszarów chronionych Natura 2000 

wymaga zaangażowania ze strony rolników, którzy 
wdrażaliby subtelne i, jeżeli istnieje taka możliwość, 
samowystarczalne praktyki rolnicze. 
 

W Europie programy rolnośrodowiskowe realizowane 
w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) stanowią 
kluczowy sposób zachęcania rolników do 
wprowadzania mniej intensywnych praktyk 
gospodarowania gruntami, co sprzyja ochronie 

gatunków i siedlisk, ale jednocześnie może być 
nieopłacalne ekonomicznie bez wypłaty 
rekompensat. 
 
Bałtyckie Forum Środowiskowe (BEF Litwa) – 
organizacja pozarządowa prowadząca projekt LIFE+ 

– opracowała szczególny środek rolnośrodowiskowy 
na potrzeby wodniczki, który chce włączyć do 
programu rozwoju obszarów wiejskich Litwy. Aby 
promować proponowane działania związane z 
gospodarowaniem (ramka 1), BEF Litwa 

skonsultowała się z naukowcami i ekspertami ds. 
ochrony, którzy zaproponowali odpowiednie 

działania, oraz z lokalnymi rolnikami, którzy ocenili, 
czy byliby w stanie zastosować te praktyki na swoim 
gruncie. 
 
Środek otrzymał szerokie poparcie ze strony 
krajowych zainteresowanych stron, w tym ze strony 
Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i 

obecnie Komisja Europejska dokonuje jego 
przeglądu. Jak do tej pory wydaje się, że został od 
dobrze przyjęty, ale negocjacje mają trwać do 
jesieni 2012 r. Jeżeli środek zostanie zatwierdzony, 
początkowo zostanie wprowadzony w 2013 r. i może 

też zostać włączony do programu rozwoju obszarów 

wiejskich Litwy na początku nowego okresu 
obrachunkowego WPR obowiązującego w latach 
2014–2020. 
 

Środek zarządzania rolnośrodowiskowego będzie 
stosowany wyłącznie w obrębie obszarów Natura 
2000 wyznaczonych do ochrony wodniczki, a w 

obrębie tych obszarów będzie ukierunkowany na 
tereny, na których odnotowano obecnie lub w 
przeszłości występowanie wodniczki, a także na 
tereny, które eksperci ds. ochrony uznali za 
potencjalne siedliska wodniczki. Przykładowo na 
obszarze Sysa doszło do znaczącej intensyfikacji 

rolnictwa, ale wciąż występuje na nim spora liczba 
wodniczek. Działalność w ramach projektu LIFE na 
tym obszarze będzie skupiać się na zachęcaniu 
rolników do wprowadzania bardziej odpowiednich 
praktyk gospodarowania w ramach programu 
rolnośrodowiskowego. W niektórych przypadkach 
rolnicy mogą nie zgodzić się na wprowadzenie 

praktyk rolnictwa ekstensywnego, a np. na obszarze 
Żuwinty partnerzy programu LIFE+ będą rozważać 
zakup gruntów prywatnych, aby wprowadzić na nich 
odpowiednią gospodarkę (Morkvenas, 2012 r.). 
 
 

Ramka 1. Wymogi zaproponowane w ramach środka 
rolnośrodowiskowego na potrzeby ochrony wodniczki 
 
W przypadku podmokłych łąk zalewowych: 

- trawę na tym terenie należy kosić dwa razy w 
ciągu roku 

- pierwsze koszenie powinno mieć miejsce w lipcu 
wyłącznie na obszarach, na których zarządca 
obszaru chronionego potwierdził brak obecności 
wodniczek 

- drugie koszenie musi mieć miejsce pod koniec 

sezonu po dniu 15 sierpnia 

W przypadku grzęzawisk o niższej wartości 
produkcyjnej: 
- trawę należy całkowicie skosić na przestrzeni 

dwóch lat (tj. połowa obszaru w pierwszym 
roku, druga połowa – w drugim) 

- koszenie należy odłożyć do okresu po dniu 15 
sierpnia 

W przypadku występowania krzewów i trzcin: 
- krzewy należy usunąć 
- trzciny nie mogą być wyższe niż 30 cm w dniu 1 

października 

 
W 2020 r. ma zostać dokonany przegląd WPR, w 
związku z czym nie można zagwarantować ciągłości 

płatności rolnośrodowiskowych. Partnerzy projektu 
EU LIFE poszukują zatem możliwości opracowania 
bardziej zrównoważonych ekonomicznie planów 

wspierania rolników w oparciu o podaż i popyt na 
rynku. 
 

Rozwój rynku biomasy 
 

Tradycyjnie biomasę pozyskiwaną w wyniku 
koszenia siedlisk torfowiskowych przetwarzano na 
siano wykorzystywane jako pasza zielona i jako 
ściółka dla bydła. Obecnie niewielu rolników hoduje 
jednak bydło na obszarach chronionych. Ponadto 
późniejsze koszenie konieczne do ochrony siedlisk 
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wodniczki oznacza, że rośliny są zdrewniałe i nie 

nadają się na paszę dla zwierząt. W ramach projektu 
EU LIFE partnerzy poszukują możliwości 
zastosowania tej odpadowej biomasy do 
wytwarzania stałych biopaliw w postaci granulek lub 

brykietów (Zadrag et al., 2012 r.). 
 
Prace koncentrują się obecnie na analizie 

potencjalnego rynku biopaliw i wyborze najbardziej 
odpowiednich obiektów. Aby rolnicy otrzymywali 
wystarczające dochody z tego procesu, kluczowe 
znaczenie będzie miała możliwość wytwarzania 
produktu posiadającego wartość dodaną. 
Przetworzone brykiety będą osiągać wyższą cenę niż 

nieprzetworzona biomasa, przy czym będzie można 
je sprzedawać jako produkt „przyjazny dla 
środowiska”, aby wykorzystać rosnący wśród 
konsumentów popyt na zrównoważone produkty. 
Produkcja biopaliw mogłaby zatem stanowić 
długofalowe źródło dochodu rolników, którzy 
wprowadzą środki gospodarki rolnej przyjazne dla 

wodniczki. 
 

 

Brykietownia i brykiety © Žymantas Morkvénas 

Utrzymanie dużego i efektywnie funkcjonującego 

obiektu przetwarzania brykietów wymaga jednak 
wkładu biomasy z obszaru o powierzchni co najmniej 
200 ha. Ponadto, aby proces był opłacalny, 
odległość, na jaką transportowana byłaby biomasa z 
pola do obiektu nie może przekraczać 20 km. Byłoby 
to trudne do osiągnięcia przy zróżnicowanej i 
rozdrobnionej własności użytków rolnych na Litwie i 

mogłoby doprowadzić do scentralizowanego 
przetwarzania biomasy, powodując obniżenie kwoty 
otrzymywanej przez poszczególnych rolników. 
 
Dyrekcja Rezerwatu Biosfery Żuwinty wszczęła 
jednak procedurę zakupu dużej brykietowni oraz jest 
w trakcie uzgadnia umów z rolnikami, aby 

zagwarantować dostawy siana z ich strony. W 

przypadku innych obszarów partnerzy projektu 

LIFE+ badają alternatywne, dostępne na unijnym 
rynku rozwiązania dla małych właścicieli gruntów, 
takie jak brykietownie terenowe dostosowane do 
produkcji uzyskiwanej z 5 ha gruntów. 

 

Ukierunkowane, skoordynowane 

zarządzanie  
 
Obszary LIFE+ obejmują zróżnicowane obszary o 
dużej powierzchni (łącznie 1358 ha), na których 

czynniki, takie jak niekorzystne oddziaływania na 
siedliska, własność gruntów i odległość od 
potencjalnych rynków, różnią się między sobą. W 
związku z tym BEF przyjmuje systematyczne 
podejście do zarządzania siedliskami, w ramach 
którego środków odtworzenia nie wprowadza się ad 
hoc tylko planuje i dostosowuje do warunków 

panujących na danym terenie (zob. ramka 2). W 
niektórych przypadkach niezbędne mogą być 

szczególne środki, np. przywrócenie dostępu dzięki 
naprawie drogi może mieć większe znaczenie jako 
warunek wstępny dla odtworzenia siedliska niż 
odtworzenie samego siedliska. 

 
Ramka 2. Główne działania związane z 
odtworzeniem na każdym terenie 

Na terenie Tulkiarage zaniechano uprawy, więc jego 

odtworzenie będzie obejmować ponowne 
wprowadzenie systemów ekstensywnego koszenia i 
odnowienie śluz/pompowni w celu przywrócenia 
poziomu wód (400 ha). Koszenie będzie również 
prowadzone na porzuconych terenach obszaru 
Kliosiai (450 ha), łotewskich obszarów jeziora Pape 
(20 ha) i jeziora Lipawskiego (100 ha) i na 

niektórych terenach obszaru Sysa (60 ha). 

Pozostałe tereny obszaru Sysa są w posiadaniu 
prywatnym i uległy degradacji w wyniku chowu 
intensywnego. Działania prowadzone na tych 
terenach będą miały na celu zachęcanie do 
stosowania systemu rolnictwa przyjaznego dla 
środowiska, w tym promowanie środka 

rolnośrodowiskowego. Część terenów na obszarze 
Żuwinty (328 ha), który w dużej mierze został 
porzucony, również stanowi własność prywatną. 
Działania ukierunkowane na odtworzenie tych 
terenów prawdopodobnie wiązać się będą z zakupem 
gruntów przez partnerów LIFE+, aby ponownie 

wprowadzić kompleksowe gospodarowanie. Są 
również plany produkcji biopaliwa. 

Budowanie relacji z rolnikami w delcie 
Niemna 
 
Ochrona wodniczki i jej siedliska zależy od udziału 
rolników, którzy gospodarują na gruntach 
położonych na obszarach Natura 2000. Nawiązanie 
kontaktu z tymi zainteresowanymi stronami okazało 

się ogromnym wyzwaniem dla projektu LIFE+ ze 
względu na liczbę rolników, którzy gospodarują na 
tych terenach, i zróżnicowaną własność gruntu. 
 
Przykładowo obszar Sysa w obrębie delty Niemna 
obejmuje 700 ha gruntów podzielonych między dużą 
liczbę właścicieli prywatnych, których wielkość 

gospodarstwa wynosi 1–20 ha. Nawet z pomocą 
administratora gminnego ustalenie właścicieli 
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gruntów okazało się trudne ze względu na 

ograniczoną dostępność dokładnych rejestrów 
własności. Równie trudne okazało się nawiązanie 
pierwszego kontaktu z właściwymi osobami 
gospodarujących na tych gruntach. 

 
BEF Litwa rozwiązało ten problem, przyjmując 
program bezpośrednich, indywidualnych wizyt. 

Podczas kilku sobót i niedziel dwóch członków 
zespołu odwiedzało gospodarstwa na danym terenie, 
rozmawiając z rolnikami o wodniczce i odpowiednim 
zarządzaniu siedliskami. 
 
Nawiązano około 50 kontaktów, obejmując niemal 

50% terenu obszarów trawiastych, przy czym z tymi 
rolnikami utrzymywany jest regularny kontakt za 
pośrednictwem pism i udostępnionego im numeru 
telefonu umożliwiającego im bezpośredni kontakt z 
BEF. 

 

 
 

Członek zespołu projektu BEF Litwa rozmawiający z 
lokalnym właścicielem gruntów © Žymantas Morkvénas 

 
W lokalnej szkole zorganizowano także specjalne 
spotkanie, o którym powiadomiono publicznie za 

pomocą wspomnianych kontaktów i ogłoszeń w 
lokalnej prasie, umożliwiając rolnikom przekazanie 
informacji zwrotnej w sprawie środka 
rolnośrodowiskowego. Planuje się kolejne spotkania i 
wydarzenia, w tym festiwal w delcie Niemna, 
odbywający się pod koniec maja, aby powitać 
migrującą wodniczkę z powrotem w jej litewskich 

siedliskach. 
 
Bezpośredni kontakt z rolnikami nawiązano również 

w terenie za pośrednictwem obserwatorki wodniczek 
pracującej w charakterze wolontariuszki. W 
miejscach, w których zauważyła rolników 
rozpoczynających koszenie na obszarach 

gniazdowania wodniczki, zwracała się do nich, 
oferując informacje na temat wodniczki i numer 
telefonu komórkowego do BEF Litwa w celu 
nakłonienia rolników do opóźnienia koszenia o dwa 
tygodnie. 
 

Na ogół reakcje były pozytywne – rolnicy przystawali 
na prośbę, a po dwóch tygodniach kontaktowali się 
BEF Litwa, aby sprawdzić, czy można rozpocząć 
koszenie. 
 

 

Wnioski wyciągnięte z 
doświadczenia i wartość 

demonstracyjna dla innych 
państw 

 

Indywidualny kontakt z właścicielami 
gruntów 
 

Przykład projektu ochrony wodniczki w ramach 
programu LIFE+ wykazał wartość indywidualnego 

podejścia do konsultacji z właścicielami gruntów. 
Bezpośrednie negocjacje podczas indywidualnych 
wizyt i kontakt z obserwatorką pracującą na 
zasadzie wolontariatu doprowadziły do nawiązania 
dobrych relacji między partnerami projektu LIFE+ a 
lokalnymi rolnikami i w ramach prowadzonego 
dialogu uzyskano cenny wkład w opracowanie 

środka rolnośrodowiskowego. 
 
Na konsultacje zareagowano pozytywnie, a wśród 
zarządców gruntów zasadniczo odczuwało się 
poparcie dla proponowanych środków ochronnych. 
 

Rozwój szczególnego środka 

rolnośrodowiskowego oparty na 
współpracy 
 

Prace nad opracowaniem szczególnego środka 

rolnośrodowiskowego na rzecz wodniczki, który ma 

się znaleźć w programie rozwoju obszarów wiejskich 

Litwy, prowadzi się w ramach innowacyjnego 

podejścia, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie 

gruntami rolnymi na terenie obszarów chronionych 

Natura 2000. Sformalizowanie zaleceń w zakresie 

zarządzania i zapewnienie wypłaty rekompensat 

powinny zachęcić do szeroko zakrojonego 

stosowania środków i nakłonić rolników do 

odtworzenia porzuconych gruntów. 

 

Rozwijanie rynku produkcji biopaliwa w 
celu wsparcia gospodarki rolnej 
 

Produkcja biopaliw stanowi innowacyjne 

wykorzystanie rynku gospodarczego, mające na celu 
zapewnienie wsparcia finansowego gospodarki rolnej 
korzystnej dla środowiska. Jeżeli rolnicy są w stanie 

wytworzyć produkt posiadający wartość dodaną, 
prawdopodobnie z oznakowaniem ekologicznym, 
powinni być w stanie wykorzystać rosnący popyt na 
zrównoważone produkty. Pozyskane pieniądze 

pomogą w pokryciu kosztów związanych z utratą 
dochodów przez rolników, którzy przyjęli środki o 
niskiej intensywności sprzyjające wodniczce, takie 
jak późniejsze koszenie. 
 
W perspektywie długofalowej tego rodzaju oparte na 
rynku finansowanie stanowi opcję potencjalnie 

bardziej opłacalną ekonomicznie niż płatności 
rolnośrodowiskowe. 
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Analiza przykładu 

 

Program 

zrównoważonego  

zarządzania 

zlewnią  
 
 

Projekt prowadzony przez spółkę 
wodną w północnej Anglii 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Łąka Croasdale, na której widać dominującą kłosówkę 
wełnistą i nieliczne polne kwiaty (Anderson i Ross, 2011 r.) 

Rolnictwo i ochrona 
 

Kontekst 
 

Grupa United Utilities (UU) PLC jest największym w 
Zjednoczonym Królestwie notowanym na giełdzie 
przedsiębiorstwem usług wodociągowych i 
kanalizacyjnych, zaopatrującym w wodę około 7 mln 

osób w północno-wschodniej Anglii. Jest to 
jednocześnie największy właściciel gruntów spośród 
spółek wodnych – posiada około 57 000 ha gruntów, 
w tym dużych obszarów na terenach wyżynnych, z 
których większość jest położona na terenie 
specjalnych obszarów ochrony (SOO) i obszarów 

specjalnej ochrony (OSO) lub obszarów specjalnych 

zainteresowań naukowych1. 
 

Są to ważne siedliska obejmujące torfowiska 
wierzchowinowe, wyżynne wrzosowiska porośnięte 
karłowatymi krzewami i wyżynne obszary trawiaste o 

odczynie kwaśnym, a także różne pastwiska (takie 
jak łąka kośna i pastwiska porośnięte sitowiem) oraz 
tereny zalesione. Rolnicy dzierżawią grunty jako 

gospodarstwa (z budynkami rolniczymi), grunty bez 
infrastruktury (bez budynków rolniczych) albo jako 
grunt wspólny (do którego wielu rolników posiada 
prawa prowadzenia wypasu). 
 
 

Natura 2000, najważniejsze 
siedliska i gatunki oraz 
gospodarka rolna 
 
Przedsiębiorstwo łącznie posiada 19 SOO i dziewięć 

OSO (McGrath i Smith, 2006 r.). Wstępny program 
zrównoważonego gospodarowania zlewnią wdrożony 

w latach 2005–2010 obejmował obszar 20 000 ha, z 
których 13 500 ha objęto programem Natura 2000 na 
dwóch głównych obszarach: wzgórzach Bowlands 
(OSO) znajdujących się w Bowland Estate w 
hrabstwie Lancashire; oraz South Pennine Moors 
(SPA/SAC) na terenie posiadłości Southern Estate 
United Utilities, głównie w Derbyshire. Obszary 

pokrywają się z krajowymi obszarami specjalnych 
zainteresowań naukowych położonymi na tym samym 

obszarze (P. Wilson, pers. comm.)2. 

 
Wzgórza Bowlands wyznaczono jako OSO ze względu 
na obecność co najmniej 1,3% populacji lęgowej 
błotniaka zbożowego (Circus cyaneus) występującej 

w Wielkiej Brytanii oraz 1,5% populacji lęgowej 
drzemlika (Falco columbarius) występującej w 

Wielkiej Brytanii. Siedlisko charakteryzuje się 
ekspansywnymi torfowiskami wierzchowinowymi i 
wrzosowiskami zdominowanymi przez wrzos 
stanowiącymi odpowiednie siedlisko dla różnych 

                                                 
1 Obszar specjalnych zainteresowań naukowych 

stanowi krajową formę ochrony przyrody w 
Zjednoczonym Królestwie, oznaczającą obszar 

chroniony ze względu na zainteresowanie o 
charakterze biologicznym lub geologicznym. 

2 Pete Wilson, inspektor ds. różnorodności 
biologicznej spółki United Utilities. 
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gatunków ptaków, których tereny lęgowe znajdują 

się na wyżynach. Wrzosowiska South Pennine Moors 
wyznaczono jako OSO/SOO przede wszystkim ze 
względu na torfowiska wierzchowinowe (7130), 
europejskie suche wrzosowiska (4030) oraz stare 

lasy dębowe z Ilex oraz Blechnum na Wyspach 
Brytyjskich (91A0). Obecność innych siedlisk również 
kwalifikuje ten obszar do wyznaczenia jako obszar 

chroniony, ale nie stanowią one bezpośredniego 
powodu jego wyznaczenia. Takimi siedliskami są np. 
południowoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z 
występującym na nich Erica tetralix (4010) oraz 
grzęzawiska przejściowe i trzęsawiska (7140). 
 

Tereny te są pod wpływem szeregu niekorzystnych 
oddziaływań szkodzących ich wartości z punktu 
widzenia różnorodności biologicznej. W latach 50. i 
70. XX w. w ramach polityki rządu Zjednoczonego 
Królestwa zachęcano do osuszania wyżynnych 
torfowisk wierzchowinowych celem zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego, co miało znaczny 

szkodliwy wpływ na stan siedlisk. Na terenie 
Southern Estate stan wielu siedlisk jest zły, co jest 
efektem historycznego zanieczyszczenia powietrza, 
wysokiego obciążenia wypasami oraz pożarów. W 
ostatnich latach dalsze niekorzystne oddziaływanie 
związane z nadmiernym wypasem i 
zanieczyszczeniem powietrza powstrzymywało 

skuteczną regenerację roślinności (Anderson i Ross, 
2011 r.). 
 
W wyniku niskiej jakości roślinności i związanej z nią 
erozją gleby i torfu na wrzosowiskach woda 
pochodząca ze źródeł wyżynnych w Zjednoczonym 

Królestwie ma silniejsze zabarwienie, co z kolei jest 
przyczyną wzrostu kosztów jej oczyszczania (McGrath 
i Smith, 2006 r.). 

 
 

Środki wprowadzone w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie 
ochrony 
 
Opis programu: program zrównoważonego 

gospodarowania zlewnią I 
 
W 2005 r. przedsiębiorstwo zapoczątkowało 
realizację nowego programu z zamiarem zapewnienia 
zrównoważonego zarządzania tymi dwoma 
kluczowymi obszarami. Czynnikiem decydującym o 

powstaniu projektu był cel obrany przez rząd 

Zjednoczonego Królestwa, aby do 2010 r. 
doprowadzić 95% obszarów specjalnych 
zainteresowań naukowych w kraju do stanu 
właściwego lub nieodpowiedniego–powracającego do 
stanu naturalnego. Inne cele obejmowały utrzymanie 
dochodów dzierżawców rolnych, poprawę jakości 

wody, zwiększenie poziomu pochłaniania dwutlenku 
węgla i zabezpieczenie większej retencji wód. 
 
Wszystkie wydatki musiał zatwierdzić organ 
regulujący usługi wodne – Ofwat – w związku z czym 
ustalenie gotowości klientów do płacenia stanowiło 

istotny warunek wstępny dla rozpoczęcia projektu3. 

W latach 2005–2010 na cały program 
zrównoważonego gospodarowania zlewnią I wydano 

10,6 miliona funtów4. 

 

Środki pomocy wdrożone w ramach 

programu 
 
Projekt miał na celu odtworzenie osuszonych, 

spalonych i zniszczonych nadmiernym wypasem 
wrzosowisk i silnie zdegradowanych torfowisk 
wierzchowinowych oraz zwiększenie różnorodności 
łąk kośnych/pastwisk porośniętych sitowiem i 
terenów zalesionych. Zastosowane środki 
odtworzenia obejmowały: 

 ponowne nawodnienie torfowisk 
wierzchowinowych dzięki blokowaniu rowów 
melioracyjnych i wpustów odpływowych; 

 rekultywację zerodowanego nagiego torfu, aby 

odtworzyć roślinność torfowiska 
wierzchowinowego (np. dzięki zastosowaniu 
wapienia, nasion i nawozu); 

 tworzenie i umocnienie terenów zalesionych 
(poprzez sadzenie drzew, ogradzanie sadzonek 
i usuwanie obcych gatunków drzew); 

 ograniczenie niekorzystnego oddziaływania 
związanego z wypasem dzięki 
ograniczeniu/usunięciu stada lub sezonowym 
zmianom stada; 

 nową infrastrukturę gospodarczą (taką jak 
budynki wykorzystywane do zimowania). 

 
 

 

Łąka Croasdale, na której widać krótszą i bogatszą w polne 
kwiaty ruń po trzech latach prowadzenia tradycyjnego 
zarządzania łąkami kośnymi 
(Anderson i Ross, 2011 r.) 

 
 

                                                 
3 Na podstawie badania klientów mającego na celu 

sprawdzenie gotowości do płacenia za 
różnorodność biologiczną.  

4 Informacje własne, Phil Austin, kierownik programu 

zrównoważonego gospodarowania zlewnią 

przedsiębiorstwa United Utilities. 
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Współpraca z rolnikami i wybór 

gospodarstw 
 
Do funkcjonowania programu konieczna była czynna 

zgoda i czynny udział rolników, którzy dzierżawili 
grunty w obrębie obszaru objętego projektem. 
Przedsiębiorstwo United Utilities poszukiwało 
sposobów zachęcenia rolników do udziału, 
zapewniając im obopólne korzyści. Głównymi 
środkami, za pośrednictwem których to osiągnięto, 
było ułatwienie wzięcia udziału w 

rolnośrodowiskowym programie wyższego poziomu 
zarządzania (HLS), który może być źródłem 

znaczącego wsparcia dochodów gospodarstwa5. 

Państwowa agencja (Natural England) 
zidentyfikowała obszary szczególnie istotne ze 
względu na różnorodność biologiczną, które można 
było włączyć do programu, oraz określiła działania, 
których podjęcie było wymagane do celów 
przystąpienia do programu. Ponieważ w ramach 

programu HLS pokrywana jest jedynie połowa 
kosztów inwestycji kapitałowych, przedsiębiorstwo 
United Utilities zaproponowało pokrycie części lub 
całości kosztów początkowych (np. kosztów 
związanych z budową, ogrodzeniem, blokowaniem 
rowów), aby ułatwić rolnikom przystąpienie do 
programu. 

 
Tym rolnikom, którzy nie zakwalifikowali się do 
programu HLS, przedsiębiorstwo United Utilities 
zaproponowało pewne koncesje (np. budowę 
budynków służących do zimowania lub wydłużenie 
okresu trwania umowy dzierżawy), aby ich 
działalność była bardziej opłacalna, w zamian 

oczekując od nich stosowania praktyk bardziej 
przyjaznych dla różnorodności biologicznej. 

 
Po przystąpieniu do programu środki miały 
zastosowanie do całości gruntów uprawianych przez 
rolnika, w tym części, która nie stanowiła własności 

przedsiębiorstwa United Utilities. Ostatecznie 
programem zrównoważonego gospodarowania 
zlewnią I objęto 38 gospodarstw rolnych – 17 w 
Bowland Estate i 21 w Southern Estate. 
 

Integracja z innymi programami 
 
Około 20–25% kosztów inwestycji odzyskano dzięki 
dotacjom przyznanym przez agencję Natural England 
(za pośrednictwem HLS) lub komisję leśnictwa (np. w 
ramach angielskiego programu dotacji na rzecz 

terenów zalesionych). W ramach tego drugiego 

programu wypłacano 80% początkowej kwoty dotacji 
jako wkład w koszty inwestycji, a 20% wypłacano po 
pięciu latach. 
 
Rolnik otrzymuje również dopłatę do hektara w 
zależności od wartości różnorodności biologicznej. 

Ponieważ opóźniona wypłata dotacji może zniechęcać 

                                                 
5 Umowy w ramach HLS zawierane są na 10 lat i 

mają na celu przyniesienie istotnych korzyści dla 
środowiska w obszarach priorytetowych, co często 

obejmuje kompleksowe zarządzanie środowiskowe 
przy wsparciu i pomocy ze strony lokalnych 
podmiotów świadczących usługi doradcze 
gospodarstwom rolnym. 

niektórych rolników do przystąpienia do programu, 

przedsiębiorstwo United Utilities zapewniło wypłatę 
kapitału z góry, aby zabezpieczyć cele związane z 
różnorodnością biologiczną. 
 

Przebieg, monitorowanie i ocena programu 
 
Podmiotowi zajmującemu się świadczeniem 
specjalistycznych usług doradczych w zakresie 
ekologii zlecono opracowanie i prowadzenie 
corocznego monitorowania wybranych parametrów 
botanicznych i hydrologicznych, aby określić wpływ 
środków odtworzenia. W chwili obecnej dostępne są 

dane z pięciu lat od roku odniesienia, tj. od 2005 r. 
 

Opis drugiego programu: program 
zrównoważonego gospodarowania zlewnią 

II 
 
Program zrównoważonego gospodarowania zlewnią II 

stanowi rozszerzenie podejścia przyjętego wobec 

gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 
United Utilities (około 30 000 ha) w ramach 
programu zrównoważonego gospodarowania zlewnią 
I. Ze względu na mniejszy udział obszarów 
chronionych na tym terenie (4000 ha obszarów 
specjalnych zainteresowań naukowych) w ramach 
projektu skupiono się przede wszystkim na poprawie 

jakości wody, ale ma on również inne cele, takie jak 
poprawa różnorodności biologicznej, poprawę 
pochłaniania dwutlenku węgla i zwiększenie 
dochodów dzierżawców rolnych. 
 
W jego skład wchodzą łącznie 53 projekty, z czego 

sześć dotyczy gruntów wspólnych. Przedsiębiorstwo 
United Utilities zamierza wydać w latach 2010–2015 

kwotę 11,6 milionów funtów. Zastosowane środki są 
podobne do środków stosowanych w ramach 
programu zrównoważonego gospodarowania zlewnią 
I z naciskiem na środki przynoszące korzyści pod 
względem jakości wody. 

 
 

Czynniki sukcesu, ograniczenia, 
szanse i zagrożenia 
 

Główne wyniki 
 
Do 2010 r. ukończono wszystkie prace remontowo-
budowlane podjęte w ramach programu 

zrównoważonego gospodarowania zlewnią I. W 

niezależnym przeglądzie programu (Anderson i Ross, 
2011 r.) wykazano, że środki odtworzenia i środki 
zarządzania przyczyniły się do znaczącej poprawy 
stanu obszarów chronionych; stan wszystkich 
obszarów Natura 2000 w Southern Estate i 
większości obszarów w Bowland (w tym 98,6% 

wyznaczonego torfowiska wierzchowinowego) jest 
obecnie właściwy lub nieodpowiedni–powracający do 
stanu naturalnego. 
 
Ponadto na powierzchni 273 ha utworzono nowy 
obszar porośnięty lasem liściastym; na 23 ha 

zdegradowanej wyżynnej łąki kośnej wprowadzono 
właściwe gospodarowanie, odtworzono 10 ha 
wyżynnych wrzosowisk oraz utworzono 9,3 km 
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nowych żywopłotów z gatunków rodzimych (United 

Utilities, 2011 r.). 
 
Ponadto przywrócenie roślinności zaowocowało 
odpowiednim ograniczeniem ilości osadów 

docierających do strumieni. Wydaje się, że 
zaprzestanie wypasu zwierząt ma największy wpływ 
na stabilizację nagiego torfu na torfowisku 

wierzchowinowym, umożliwiając wełniance 
wąskolistnej i bażynie czarnej rekolonizację w sposób 
wegetatywny. 
 
Występują pierwsze oznaki ograniczonej dominacji 
traw na obszarach trawiastych wykorzystywanych do 

zbioru siana, na których następnie wypasa się bydło, 
przy czym różnorodność zostaje zachowana lub 
zwiększona (zob. zdjęcia łąki Croasdale) (Anderson i 
Ross, 2011 r.). 
 
Projekt ma znaczący wpływ na zmieniającą się 
kulturę przemysłu wodnego. Pomyślna realizacja 

programu zrównoważonego gospodarowania zlewnią 
I zachęciła Ofwat do wprowadzenia w stosunku do 
spółek wodnych wymogu badania potencjału 
gospodarowania zlewnią jako środka poprawy jakości 
wody u źródła przed zatwierdzeniem inwestycji 
kapitałowych w infrastrukturę materialną. 
 

Obecnie w Anglii prowadzonych jest 105 programów 
gospodarowania zlewnią lub badań w tym zakresie. 
 

 

Wąwóz „Quiet Shepherd” w 2007 r. (United Utilities, 2011 
r.) 
 

 

Wąwóz „Quiet Shepherd” w 2009 r. (United Utilities, 2011 
r.) 

 

 

Główne czynniki sukcesu 
 

Pomyślna współpraca zainteresowanych 

stron i rolników 
 
Kluczowym czynnikiem sukcesu projektu były silne 

relacje ustanowione z rolnikami oraz agencjami ds. 
ochrony przyrody i organizacjami pozarządowymi. 
Spółka United Utilities zbudowała już te relacje dzięki 
swoim zespołom ds. zarządzania zlewnią, w skład 
których wchodzą agenci nieruchomości (którzy 
zajmowali się dzierżawcami rolnymi), inspektor ds. 
różnorodności biologicznej oraz inspektor ds. terenów 

zalesionych. Projekt umożliwił realizację celów i 

zaspokojenie potrzeb lokalnych zainteresowanych 
stron, co zapewniło wysoki poziom wsparcia i 
współpracy z ich strony. 
 

Silne wsparcie ze strony państwowych 

agencji i krajowych organów regulacyjnych 
 
Państwowa agencja odpowiedzialna za zrealizowanie 
programów rolnośrodowiskowych – Natural England – 

okazała wysokie zainteresowanie i elastyczność we 
współpracy z przedsiębiorstwem United Utilities. 
Krajowy organ regulacyjny ds. wody wydał również 
pozwolenie na zastosowanie szeregu środków 
tradycyjnie nieuznawanych za mieszczące się w 
kompetencjach spółki wodnej i od tamtej pory 

uwzględniał wnioski wyciągnięte z programu w swojej 
ogólnej praktyce.  
 

Działania na skalę krajobrazu 
 

W porównaniu z działaniami prowadzonymi wyłącznie 
w obrębie jednego gospodarstwa zaletą programu są 
działania prowadzone w skali zlewni, zatem program 
może przynosić korzyści na znacznie większą skalę i 
na większym obszarze.  
 

Rozpoznane słabe strony i ograniczenia 
 
Realizacja programu jest uzależniona od 
zainteresowania nim właściciela gruntów; program 
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zrównoważonego gospodarowania zlewnią 

funkcjonował wyjątkowo dobrze, ponieważ spółka 
wodna była pełnoprawnym właścicielem gruntów; 
proces jest zatem bardziej skomplikowany, jeżeli 
właścicielami gruntów na terenie zlewni są rolnicy. W 

przypadku gruntów wspólnych negocjowanie umów 
jest wyjątkowo skomplikowane, ponieważ leżące w 
interesie rolników zwiększenie liczebności stada 

bezpośrednio koliduje z interesem organizacji Natural 
England, która dąży do zmniejszenia liczebności stad, 
aby chronić różnorodność biologiczną. W przypadku 
umów na czas ograniczony rolnicy mogą uznać, że 
dołączenie do programu nie leży w ich interesie, 
jeżeli na rynku nastąpi zmiana i bardziej opłacalne 

będzie stosowanie innych praktyk zarządzania. 
 
Między jakością wody a ochroną przyrody istnieje 
potencjalny konflikt interesów. Przedsiębiorstwo United 
Utilities prowadzi politykę ograniczania rozwoju 
Cryptosporidium u źródła poprzez ograniczanie wypasu 

bydła6 i nie daje zgody na intensywny wypas bydła na 

terenie, na którym obecnie się go nie prowadzi, 
pomimo że jest to środek przyjęty w ramach HLS na 
obszarach trawiastych. Ponadto, pomimo 

udokumentowanej stopniowej poprawy pokrywy 
roślinnej może minąć 20 lat zanim jakość wody w 
zbiornikach ulegnie znacznej poprawie – szczególnie 
pod względem barwy. 
 

Szanse związane z rozszerzonym 

programem 
 
Istnieje możliwość rozszerzenia programu na inne 
spółki wodne oraz na grunty nie będące w posiadaniu 

spółki dzięki zmianie praktyk sprawozdawczości 
finansowej. Wszelkie wydatki należy przedstawiać 

albo jako „dochód” – co oznacza, że są przypisane do 
rocznego sprawozdania finansowego i mają wpływ na 
marżę zysku w danym roku – albo jako „koszty 
inwestycji” związane z wydatkami stanowiącymi 

inwestycję długofalową, której koszty są rozłożone na 
przestrzeni dłuższego okresu. Ponieważ 
przedsiębiorstwo United Utilities było właścicielem 
gruntów, na których prowadzono prace, Ofwat ułatwił 
realizację projektu, umożliwiając przedsiębiorstwu 
United Utilities zakwalifikowanie wydatków do 
„kosztów inwestycji” z założeniem, że stanowią one 

inwestycję długofalową, dzięki czemu 
przedsiębiorstwo mogło rozłożyć koszty umowy na 
kilka dekad. 
 
Natomiast wszelkie wydatki na prowadzenie prac na 
terenie niebędącym w posiadaniu spółki zostają 

zakwalifikowane jako „dochód”, co wpływa na marżę 

zysku i stanowi przeszkodę na drodze dalszego 
rozszerzania. Niemniej jednak Ofwat zezwolił 
niedawno, aby umowa zawarta między spółką wodną 
a sąsiadującym rolnikiem stała się sama w sobie 
składnikiem aktywów, co oznacza, że koszty mogą 
być zgłaszane jako „koszty inwestycji”. Umożliwienie 

rozpowszechnienia tej praktyki w przyszłości stwarza 

                                                 
6 Uwaga: Jeżeli chodzi o usuwanie Cryptosporidium, 

wiele innych przedsiębiorstw wykorzystuje własne 
systemy oczyszczania. 

możliwość rozszerzenia tego rodzaju programu na 

grunty niebędące własnością spółki wodnej7. 
 
Program zrównoważonego gospodarowania zlewnią II 

wiąże się z odejściem od działań prowadzonych na 
obszarach chronionych i rozpoczęciem prac na 
obszarach, na których istnieją szanse na poprawę 
jakości wody. Istnieje możliwość rozszerzenia 
głównego celu tych działań, aby zrealizować cele 
określone w ramowej dyrektywie wodnej. 

Agencja Środowiska już obecnie postrzega ten model 
jako środek do realizacji celów dyrektywy, chociaż 
nie wiadomo jeszcze, kto pokryje koszty środków. 
 

Zagrożenia i wyzwania stojące przed 

programem 
 
Istnieje niebezpieczeństwo, że płatności na rzecz 
ograniczenia zachowań zanieczyszczających w 
obrębie zlewni zachęcą rolników do zanieczyszczania 

środowiska, aby zakwalifikować się do płatności.  
 
Ponadto Uniwersytet w Durham, który służy 
wsparciem naukowym projektu, informuje, że według 
prawdopodobnych prognoz zmiany klimatu stanowią 
poważne zagrożenie dla omawianych siedlisk 
(szczególnie w przypadku Sphagnum spp.), a 

programy takie jak program zrównoważonego 
gospodarowania zlewnią mogą jedynie spowalniać 
proces degradacji, a nie prowadzić do długofalowych 
pozytywnych tendencji.  
 
 

Wnioski: wartość demonstracyjna 
dla innych obszarów i państw 
 
Program zrównoważonego gospodarowania zlewnią 
często przywołuje się jako sztandarowy projekt, 

ponieważ dzięki niemu udaje się osiągnąć wiele 
korzyści dla różnych zainteresowanych stron i 
stanowi on interesujący przykład „płatności za usługi 
ekosystemowe” finansujących ochronę przyrody. 
 
Różne podmioty wyciągnęły z programu przydatne 
wnioski. W przypadku państwowych agencji 

odpowiedzialnych za programy rolnośrodowiskowe 
pokazuje to, jak istotne są: nawiązanie relacji z 
różnymi rodzajami dużych właścicieli gruntów, w tym 
z przedsiębiorstwami prywatnymi, i elastyczność w 
opracowaniu programów. 
 
Krajowe organy regulacyjne ds. wody mogą 

odgrywać istotną rolę, wymagając od spółek wodnych 
zbadania, w jaki sposób mogą uporać się z 
zanieczyszczeniem wody dzięki zarządzaniu zlewnią – 
co może mieć znaczący pozytywny wpływ na 
różnorodność biologiczną – zanim wydadzą 
pozwolenie na realizację dużych projektów 

infrastrukturalnych. 
 

                                                 
7Np. spółka wodna może podjąć decyzję o zakupie 

nowego systemu dla sąsiadującego z nią rolnika, 
aby obniżyć poziom stosowania pestycydów, co 
może oszczędzić koszty oczyszczania wody, które 
są kilkukrotnie wyższe niż koszty początkowe. 
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W przypadku spółek wodnych projekt pokazuje, że 

inwestowanie w niektóre środki ochrony 
różnorodności biologicznej może być opłacalne 
ekonomicznie jako sposób rozwiązania problemu 
pogarszającej się jakości wody i rosnących kosztów. 

 
Istnieje możliwość rozszerzenia programu na grunty 
niebędące własnością spółki wodnej na zasadzie 

podejścia partnerskiego, w ramach którego pojawiają 
się szanse na obopólne korzyści (np. korzyści pod 
względem jakości wody i różnorodności biologicznej), 
lub w drodze zawierania umów z rolnikami 
sąsiadującymi z terenami spółki, aby powstrzymać 
stosowanie zanieczyszczających praktyk. 

 
 

Odniesienia i źródła dalszych in-
formacji 
 

Anderson, P. i Ross, S. (2011 r.): United Utilities 

Sustainable Catchment Management Programme. 
Tom 1. Sprawozdanie wykonawcze. 
 
McGrath, M. i Smith, M. (2006 r.): Sustainable 
Catchment Management Programme (SCaMP): from 
hilltop to tap, in BHS 9th National Hydrology 

Symposium, Durham. 
 
United Utilities (2011 r.): Presentation on Sustainable 
Catchment Management Programme, for „Peatlands: 
Restoration and Carbon”, 27.7.2011 r., UC 
Lancashire Preston. 
http://www.britishecologicalsociety.org/getting_invol

ved/special_interest_groups/conservation_ecology.ph
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Analiza przykładu 

 

Zarządzanie 
podmokłymi 

obszarami 
trawiastymi 

stanowiącymi 
siedliska derkacza 

w Słowenii 
 
 
 

Kontekst 
 

 

Ze względu na zasadniczo pagórkowaty charakter 

krajobrazu na wielu użytkach rolnych w Słowenii w 
dalszym ciągu prowadzą ekstensywną gospodarkę 
małe gospodarstwa. W rezultacie Słowenia zachowała 

znaczną część swoich obszarów trawiastych o bogatej 
różnorodności biologicznej. 
 

Jednak podobnie jak w innych krajach coraz trudniej 
jest utrzymać opłacalność tradycyjnych praktyk 
rolnictwa ekstensywnego, co skutkuje zaprzestaniem 
uprawy gruntów przez wiele drobnych gospodarstw 
albo ewentualnie przechodzeniem na intensywniejsze 

praktyki rolne. 
 

Ta zmiana w rolnictwie jest szczególnie zauważalna 
na nizinach, gdzie intensyfikacja wykorzystywania 
użytków rolnych jest o wiele bardziej 
rozpowszechniona. W ciągu zaledwie 20 ostatnich lat 

znaczne obszary podmokłych łąk uległy degradacji 
lub całkowicie zniknęły. Obecnie zachował się jedynie 
niewielki odsetek podmokłych obszarów trawiastych o 

wysokiej wartości przyrodniczej. Większość tych 
obszarów trawiastych znajduje się obecnie pod 
ochroną w ramach sieci Natura 2000. 
 

Wobec faktu, że ponad jedna piąta użytków rolnych 
w Słowenii (ok. 30 000 ha) objęta jest siecią Natura 
2000, słoweński rząd postanowił, że 
najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia ich 

ochrony będzie podział odpowiedzialności za 
zarządzanie nimi pomiędzy organy należące do 
różnych sektorów (w tym z sektora leśnictwa, 
rolnictwa i sektora wodnego). 
 
 

 

 

 Cerkniško jezero – jedno z największych jezior okresowych w Europie i główny teren występowania derkacza w Słowenii.  
 Zdjęcie: DOPPS – Birdlife Słowenia  
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W związku z tym w 2006 r. rząd przyjął strategiczny 
program operacyjny na rzecz Natura 2000, w którym 
określono cele i środki ochrony, które należy wdrożyć 
na każdym obszarze, oraz sektory odpowiedzialne za 

ich wdrożenie. 
 
To strategiczne i wysoce zintegrowane podejście nie 

tylko wprowadziło wspólną odpowiedzialność za 
zarządzanie siecią Natura 2000 w Słowenii, ale 
również przyczyniło się do zabezpieczenia 
dodatkowego finansowania na rzecz sieci Natura 2000 
w ramach pozostałych programów sektorowych. W 
rezultacie na słoweński program rozwoju obszarów 

wiejskich (na lata 2007–2013) składają się obecnie 
trzy grupy programów rolnośrodowiskowych 
(obejmujące łącznie 23 podśrodki), których zadaniem 
jest wspieranie praktyk rolnictwa ekstensywnego na 
obszarach trawiastych o wysokiej wartości pod 
względem różnorodności biologicznej i krajobrazu. 
 

 

Ochrona podmokłych łąk i 
występujących na nich cennych 
gatunków ptaków 
 
Jednym z najbardziej typowych gatunków ptaków 
żyjących na ekstensywnie uprawianych podmokłych 

łąkach jest derkacz, Crex crex. W ciągu ostatnich 20 
lat populacja derkacza w Słowenii zmniejszyła się 
jednak o ponad 50%. Wynika to głównie z niszczenia i 
degradacji siedlisk (np. osuszanie lub przejście na 
intensywną hodowlę zwierząt gospodarskich lub 
intensywną uprawę gruntów ornych), które 
spowodowały zmianę praktyk rolnych (np. wczesne 

koszenie), oraz z zaprzestania użytkowania gruntów. 

 

 
 

Derkacz. Zdjęcie: Hrvoje Oršanič 

 
Występowanie pozostałych derkaczy (ok. 250 ptaków) 
zasadniczo ogranicza się obecnie do ośmiu głównych 
obszarów na terenie całego kraju: Ljubljansko barje, 
Cerkniško jezero, Reka, Planinsko polje, Breginjski 

Stol – Planja, Nanoščica, Snežnik – Pivka oraz Kozjan-
sko – Dobrava – Jovsi. 
 
Historycznie na trzech z tych obszarów (Ljubljansko 
barje, Cerkniško jezero i Nanoščica) występowały 
rozległe podmokłe obszary trawiaste, na których 

lokalni rolnicy pozyskiwali paszę zieloną dla zwierząt 
gospodarskich i siano. Do obszarów chronionych 
zaliczono je jednak dopiero w 2004 r., w związku z 

czym nie wprowadzano środków mających zapewnić 
ich stałą ochronę i z biegiem czasu podmokłe obszary 
trawiaste zaniknęły do tego stopnia, że tylko niewielką 
ich część nadal uprawia się tak jak kiedyś. 

 
 

Wykorzystywanie funduszy LIFE 
do uruchomienia długofalowego 
gospodarowania 
 
Po przystąpieniu do UE uruchomiono dwa projekty 
LIFE, aby ustalić długofalowe rozwiązania 
umożliwiające ochronę resztek podmokłych obszarów 
trawiastych i zamieszkujących je gatunków 

zagrożonych. W tym czasie wszystkie osiem obszarów 
zostało już wyznaczone jako obszary Natura 2000. 
 
Pierwszy projekt (lata 2004–2006) zrealizował 

DOPPS, tj. słoweński partner Birdlife. Głównym celem 
projektu było opracowanie i wdrożenie narzędzi 
ochrony na rzecz skutecznej długofalowej ochrony 

derkacza w Słowenii. 
 
Jednym z kluczowych osiągnięć projektu było 
przygotowanie krajowego planu działania na rzecz 
ochrony derkacza. W planie działania podsumowano 
całą wiedzę zdobytą i wszystkie ustalenia dokonane w 

okresie trwania projektu, a także ustanowiono 
dziesięcioletnie ramy prawne (na lata 2005–2015) w 
odniesieniu do środków ochrony derkacza, zgodnie z 
wymogami unijnych dyrektyw ptasich. 
 
Ponadto dzięki projektowi odtworzono szereg 
zarośniętych i zdegradowanych podmokłych łąk, a na 

pilotażowym obszarze Ljubljansko Barje wypróbowano 

różne przyjazne dla ptaków metody zarządzania 
rozległymi podmokłymi łąkami (obszar ten stał się 
później ważnym obszarem demonstracyjnym dla 
rolników). 
 
DOPPS bardzo ściśle współpracował również z 

lokalnymi rolnikami, doradcami rolnymi i właścicielami 
gruntów, aby uświadamiać ich w zakresie praktyk 
rolnych przyjaznych dla ptaków i aby zachęcać do 
podejmowania środków zarządzania przyjaznych dla 
derkacza na wszystkich trzech obszarach objętych 
projektem, oferując w zamian płatności z tytułu 

takiego sposobu zarządzania. Początkowo rolnicy nie 
byli zainteresowani, ale po wielu spotkaniach i 
indywidualnych rozmowach ostatecznie przyjęli te 
środki i z powodzeniem zastosowali je w terenie 

(łącznie na ok. 180 ha). 
 
Doskonały kontakt i współpracę nawiązano również z 

odpowiedzialnymi instytucjami publicznymi 
zajmującymi się sprawami rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich, szczególnie z organizacjami 
świadczącymi usługi doradcze dla rolników, oraz z 
lokalnymi rolnikami. Doprowadziło to między innymi 
do opracowania krajowych wytycznych w sprawie 
zarządzania rozległymi podmokłymi łąkami o wysokiej 

wartości ornitologicznej. 
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Ljubljansko barje: jeden z ośmiu pozostałych głównych 
terenów występowania derkacza. Był to główny obszar o 
kluczowym znaczeniu dla projektu LIFE prowadzonego przez 
DOPPS. 

 
Pod koniec trwania projektu DOPPS nie tylko udało się 
lepiej zintegrować środki ochrony derkacza ze 

słoweńskim programem operacyjnym na rzecz 
zarządzania obszarami Natura 2000 (na lata 2007–
2013), ale zachęcić do wprowadzenia nowego 
programu rolnośrodowiskowego na rzecz ochrony 

derkacza i innych ptaków zagrożonych występujących 
na podmokłych obszarach trawiastych na 
priorytetowych obszarach Natura 2000 (zob. poniżej). 
 
2. projekt LIFE (lata 2005–2007), który rozpoczął się 
rok później, realizował Instytut Ochrony Przyrody 

Republiki Słowenii. Celem projektu było zapewnienie 
lokalnym administracjom oficjalnych wytycznych w 
sprawie przygotowania planów zarządzania obszarami 
Natura 2000 w Słowenii zgodnie z niedawno 
przyjętym krajowym programem zarządzania 
obszarami Natura 2000 (na lata 2007–2013). 

Zawierał się w nim również ważny element 

praktyczny, który opracowano, aby zbadać 
odpowiedniość i praktyczne aspekty wytycznych na 
pięciu pilotażowych obszarach Natura 2000. 
 
Jednym z tych pięciu obszarów Natura 2000 był 
obszar Jovsi – rozległa terasa zalewowa w 
południowo-wschodniej części Słowenii na granicy z 

Chorwacją. Obszar składa się z otwartych podmokłych 
łąk urozmaiconych mozaiką zespołów roślinności, 
zarośli oraz samotnych wierzb, dębów i olch. Późno 
koszone łąki w centrum Jovsi zamieszkuje jedna z 
ostatnich dużych populacji lęgowych derkacza w 
panońskiej części Słowenii. W połowie pierwszego 

dziesięciolecia XXI w. liczba śpiewających samców 

wynosiła 14–28 osobników, co stanowi około 5% 
populacji derkacza w Słowenii. 
 
W przeszłości pojawiały się różne pomysły na 

„ulepszenie” podmokłych łąk na obszarze Jovsi. 
Najpoważniejszym z nich była budowa stawów 
rybnych do celów handlowych, ale na szczęście nigdy 

nie zrealizowano tego pomysłu. Obecnie intensyfikacja 
użytkowania gruntów występuje w pewnym stopniu 
jedynie we wschodniej części położonej nieco wyżej 
niż pozostała część obszaru. Większość pozostałego 
obszaru wciąż jednak nawiedzają powodzie, które 
prowadzą do zarastania i zaprzestania użytkowania 

gruntów. 
 
Aby rozwiązać te problemy, dla obszaru przygotowano 
szczegółowy plan zarządzania obszarem Natura 2000 i 
wprowadzono środki mające poprawić hydrologiczne 
warunki na obszarze Jovsi. Oprócz prowadzenia 
praktycznych działań w terenie podjęto intensywne 

dyskusje z lokalnymi właścicielami gruntów (w 
większości na zasadzie indywidualnych wizyt), aby 
uzyskać ich zgodę na zmiany w systemie 
hydrologicznym na tym obszarze. 
 
Podpisano również umowy o zarządzaniu z lokalnymi 
rolnikami i właścicielami gruntów, aby pomogli w 

oczyszczaniu podmokłych łąk z rozrośniętej 
roślinności, a następnie ponownie wprowadzili 
przyjazne dla derkaczów techniki koszenia (łącznie na 
powierzchni ok. 165 ha). 
 
W ciągu dwóch lat trwania projektu umowy o 

zarządzaniu podpisano z ponad 70 właścicielami 
gruntów, z których każdy otrzymał wynagrodzenie za 
swoją pracę (średnio 190 euro/ha). Podobnie jak 

projekt LIFE realizowany przez DOPPS, te uzgodnienia 
i umowy stanowiły swego rodzaju pilotażowy program 
rolnośrodowiskowy, który sprawdzano i promowano 
lokalnie wśród wszystkich zainteresowanych rolników 

pracujących na podmokłych łąkach. 
 
 

Wprowadzenie nowego środka 
rolnośrodowiskowego 

 
Dwa projekty LIFE miały zasadnicze znaczenie pod 
względem włączenia nowego środka 
rolnośrodowiskowego na rzecz ochrony obszarów 
trawiastych bogatych w gatunki do słoweńskiego 
programu rozwoju obszarów wiejskich (na lata 2007–

2013). Były też istotne dla ptaków zamieszkujących 

obszary trawiaste na terenach Natura 2000. 
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Porečje Nanoščice – pilnie wymagający odtworzenia główny 
obszar występowania derkacza. Zdjęcie: DOPPS – Birdlife 
Słowenia 

 

 
Łącznie popiera się trzy programy rolnośrodowiskowe, 

z których każdy obejmuje szereg konkretnych 
podśrodków. W ramach grupy III – „utrzymanie 
obszarów ochrony” przewidziano sześć podśrodków: 

1. chów zwierząt w centralnym obszarze 
występowania dużych drapieżników (214–III/1); 

2. ochronę szczególnych siedlisk na obszarach 
trawiastych (214–III/2); 

3. ochronę siedlisk motyli na obszarach trawiastych 
(214–III/3); 

4. ochronę łąk, z których pozyskuje się ściółkę (214–
III/4); 

5. ochronę ptaków na wilgotnych rozległych łąkach 
na obszarach Natura 2000 (214–III/5); 

6. stałą okrywę zieloną na łąkach chroniących wodę 
(214–III/6). 

 
Trzy z nich mają szczególne znaczenie dla derkaczy i 
ich siedlisk (chociaż nie można ich ze sobą połączyć): 
 
o Podśrodek 214–III/5 (VTR): Celem tego środka 

jest zapewnienie właściwego statusu populacji 
zagrożonych gatunków ptaków, takich jak 
derkacz, kulik wielki i bekas kszyk, oraz siedlisk 
na wilgotnych rozległych łąkach. W ramach tego 
środka uznano, że długofalowa ochrona populacji 
gatunków ptaków o wysokich wymaganiach 
ekologicznych, które występują na wilgotnych 

rozległych łąkach (takich jak derkacz), wymaga 
zabezpieczenia dalszego zarządzania gruntami na 
obszarach, które na skutek trudnych warunków 
uprawy są mniej interesujące z ekonomicznego 
punktu widzenia. 

 

Główne działania obejmują koszenie dopiero po 
dniu 1 sierpnia, koszenie łąk od środka w 
kierunku zewnętrznym, zakaz wypasu. Ponadto 
zaleca się stosowanie niższej prędkości w 
przypadku kosiarki listwowej, koszenie na 
wysokości minimum 10 cm nad ziemią, 
pozostawianie nieskoszonych pasów o szerokości 

3–5 m, pozostawienie i utrzymywanie 
pojedynczych krzewów i drzew w odstępach 5–15 

m. 
 
Środek jest dostępny wyłącznie na obszarach 
Natura 2000 oznaczonych na mapie dołączonej do 

programu rozwoju obszarów wiejskich (załącznik 
12), a cel ustalono na 1000 ha. Stawkę płatności 
oblicza się na podstawie utraconego dochodu, 

ponieważ łąkę kosi się tylko jeden raz, a siano 
jest niższej jakości. W ramach środka uwzględnia 
się również dodatkowe koszty związane z pracą 
maszyn i pracą ręczną oraz czas poświęcony na 
szkolenia, prowadzenie rejestrów itp. 

 

o Podśrodek 214–III/2 (HAB): ma szerszy zasięg niż 
program przedstawiony powyżej i dotyczy głownie 
obszarów istotnych pod względem ekologicznym 
(tj. obszarów rozleglejszych niż obszary Natura 
2000). Ma on na celu zachowanie i powiększenie 
powierzchni obszarów trawiastych dla potrzeb 
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt 

(storczyka, mieczyka dachówkowatego, cebulicy 
łąkowej, płazów i owadów będących źródłem 
pokarmu bociana białego, dzierzby czarnoczelnej i 
gąsiorka). Ukierunkowany jest również na 
gniazdowanie zagrożonych gatunków ptaków 
występujących na obszarach trawiastych, takich 
jak derkacz. 

 
Działania, jakie należy podjąć, są dość szeroko 
zakrojone i wiążą się z wymogiem dostosowania 
koszenia i wypasu, aby czynności były 
dostosowane do wymogów wyżej wymienionych 
gatunków: np. wypas lub koszenie i zbiór siana 

należy prowadzić po kwitnieniu traw i odchowaniu 
potomstwa przez zagrożone ptaki (tj. po dniu 15 
lipca). Nie zezwala się też na wysiew okrywy 

zielonej przed kwitnieniem i odchowaniem 
potomstwa (tj. przed dniem 15 lipca). Gęstość 
obsady powinna mieścić się w przedziale 0,2–1,9 
DJP/ha wykorzystywanej powierzchni użytków 

rolnych. Środek jest dostępny w przypadku 
obszarów określonych w pkt 11.1 załącznika II do 
programu rozwoju obszarów wiejskich (załącznik 
II), a cel ustalono na poziomie 1000 ha. 
 

o Podśrodek 214–III/4 (STE): Pod względem celów 
jest podobny do środka opisanego powyżej. Ma on na 

celu ochronę łąk, na których produkuje się ściółkę, 
znajdujących się na istotnych ekologicznie obszarach, 
oraz gatunków o wysokich wymaganiach 
ekologicznych. Łąki te należy kosić raz w roku, pod 
koniec lata bądź jesienią (tj. nie wcześniej niż dnia 25 
sierpnia), a skoszoną trawę wykorzystuje się na 

ściółkę dla zwierząt. Wszystkie istniejące strefy 
buforowe i żywopłoty należy przycinać i przerzedzać 
co drugi rok. Liczebność stad powinna mieścić się w 
przedziale 0,2–1,9 DJP/ha wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych. Środek jest dostępny na 
obszarach rozpoznanych w pkt 11.3 załącznika II do 
programu rozwoju obszarów wiejskich (załącznik II), 

a cel ustalono na poziomie 200 ha. 
 

Doświadczenie zdobyte w trakcie 
programu rolnośrodowiskowego  
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Szacuje się, że pełne wdrożenie tych trzech środków 
potencjalnie mogłoby przynieść korzyści dla 70–80% 
populacji derkacza w Słowenii pod warunkiem, że 
byłyby one odpowiednio opracowane i promowane. 

Pomimo udanego zastosowania tych środków w 
ramach programu LIFE, późniejsze wykorzystanie 
wspomnianych środków rolnośrodowiskowych było 

jednak znacznie niższe niż oczekiwano. 
 
Na przestrzeni kilku ostatnich lat zainteresowanie 
rolników wdrażaniem środków rolnośrodowiskowych 
stopniowo maleje. W 2012 r. całkowity obszar objęty 
środkiem HAB miał powierzchnię ok. 460 ha, co 

stanowi jedynie 46% obszaru docelowego (1000 ha). 
Nieco gorzej wypadła realizacja środka VTR – środek 
objął ok. 342 ha, tj. jedynie 34% obszaru docelowego 
(1000 ha). Najgorzej ma się sytuacja w przypadku 
środka STE, którego cel został osiągnięty tylko w 
12%. 
 

Może to wynikać z kilku powodów: 
 
o ograniczenia w zakresie sposobów łączenia 

poszczególnych programów mogły zniechęcić 
wielu rolników, ponieważ mogą oni wybrać tylko 
jeden środek (w którym to przypadku bardziej 
prawdopodobne jest, że zdecydują się na mniej 

uciążliwe środki, które wymagają mniejszego 
wysiłku); 

 
o programów nie promowano szeroko, przez co 

wielu rolników nadal nie wie, że mogliby być 
uprawnieni do skorzystania z takich środków; 

Służby doradcze, które odgrywają najważniejszą 
rolę w kształtowaniu postaw rolników i wpływają 
na realizację programów rolnośrodowiskowych, 

mogą potrzebować dodatkowego szkolenia. 
 
o niektórzy uważają wymogi dotyczące zarządzania 

za nadmiernie restrykcyjne w porównaniu z 

oferowanymi rekompensatami finansowymi; 
 
o pojawiło się również nieporozumienie w związku z 

zasadą 50 drzew, zgodnie z którą rzekomo 
wymaga się od rolników usuwania pojedynczych 
drzew i krzewów, aby otrzymali jednolitą płatność 
obszarową. Niektóre obszary wykluczono z 

programu rolnośrodowiskowego, ponieważ 
znajduje się na nich zbyt wiele drzew, krzewów 
lub innych elementów krajobrazu (takich jak 
kamienie), co oznacza, że nie kwalifikują się jako 
wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych; 

 

o obsadę uważa się za niepotrzebnie niską, co też 
mogło zniechęcić wielu rolników. Istnieje również 
problem zgodności ze zrównoważonym 
programem hodowli zwierząt związany z 
wymogiem, aby obsada wynosiła 1,9 DJP na 
gospodarstwo. Nie stosuje się rozróżnienia w 
przypadku części gospodarstwa będących 

podmokłymi obszarami trawiastymi, na których 
liczba wypasanych zwierząt musi być znacznie 
niższa. Doprowadziło to zatem do nadmiernego 
wypasu na podmokłych obszarach trawiastych. 

 
Ponadto elastyczność obecnych przepisów 
dotyczących przekształcenia trwałych użytków 

zielonych wydaje się umożliwiać bezkarne niszczenie 
siedlisk na obszarach trawiastych. 
 

 

W ramach programu rolnośrodowiskowego rolnicy otrzymują 
zapłatę za wprowadzanie technik koszenia przyjaznych 
derkaczowi. Zdjęcie: DOPPS – Birdlife Słowenia 
 

Mocne i słabe strony 
 
W podejściu przyjętym w tej analizie przykładu można 
jednak wyróżnić szereg zdecydowanie mocnych stron: 
 

o strategiczne podejście rządu do sieci Natura 2000 
zapewniło wymóg, aby wnoszono wkład w 
zarządzanie obszarami w innych dziedzinach 
polityki oraz aby te wymogi dotyczące zarządzania 
były zintegrowane z odpowiadającą im polityką i 

programami finansowania; 
 

o dzięki programowi operacyjnemu na rzecz 
obszarów Natura 2000 oraz systematycznemu 
przygotowywaniu planów zarządzania 
pojedynczymi obszarami wszystkie strony były 
dobrze poinformowane o potrzebach w zakresie 
zarządzania na poszczególnych obszarach Natura 

2000 oraz o tym „kto i co robi”; 
 
o szczególnie w przypadku derkacza dwa projekty 

LIFE miały kluczowe znaczenie dla zwrócenia 
uwagi na losy gatunku i dla rozpoczęcia 
stosowania niezbędnych środków ochrony. Dzięki 
nim nie tylko pozyskano istotną wiedzę naukową i 

praktyczne doświadczenie w zakresie przyjaznych 
ptakom praktyk zarządzania podmokłymi łąkami, 

ale też opracowano szereg dokumentów, które 
będą stanowić ramy dla ochrony gatunku w ciągu 
dziesięciu lat; 

 
o jednym z głównych osiągnięć tych dwóch 

projektów był fakt, że umożliwiły one 
wprowadzenie szeregu ukierunkowanych środków 
rolnośrodowiskowych opracowanych szczególnie 
pod kątem poprawy stanu ochrony gatunków 
zagrożonych i siedlisk na obszarach Natura 2000; 

o projekty jasno wykazały również korzyści i 

znaczenie intensywnego dialogu i ścisłej 
współpracy z lokalnymi rolnikami, lokalnymi 
organami oraz Ministerstwem Rolnictwa. Nie tylko 
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pomogło to upewnić się, że nowy środek 
rolnośrodowiskowy na rzecz ptaków 
zamieszkujących podmokłe łąki jest do przyjęcia 
przez rolników, ale podniosło ogólny poziom 

zainteresowania losami gatunków i wartością 
pozostałych ekstensywnie zarządzanych 
podmokłych łąk (też pod względem kulturowym i 

z perspektywy turystyki). Spadek zainteresowania 
przyjaznym derkaczowi programem po 
zakończeniu projektów LIFE odzwierciedla 
istotność ciągłego dialogu z zainteresowanymi 
stronami i świadczenia skutecznych usług 
doradczych. Nie miało to miejsca w ramach 

samego programu rolnośrodowiskowego; 
 
o dzięki projektom LIFE wystarczająco dużo 

zasobów i czasu poświęcono na dotarcie do 
rolników i wyjaśnienie im głównych problemów 
oraz objaśnienie dostępnych środków ich 
rozwiązywania; wykorzystanie poprzedniego 

programu rolnośrodowiskowego na rzecz 
szczególnych siedlisk na obszarach trawiastych (w 
ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na 
2006 r.) wzrosło o 300% w okresie trwania 
projektu, co stanowi uderzającą różnicę w 
porównaniu z wykorzystaniem w ramach 
bieżącego programu rozwoju obszarów wiejskich, 

któremu nie towarzyszą skuteczne usługi 
doradcze ani środki służące prowadzeniu dialogu z 
rolnikami. 

 
Niemniej jednak zidentyfikowano też szereg słabych 
stron, szczególnie pod względem wdrażania i 

wykorzystania środków rolnośrodowiskowych. 
 
Niskiemu wykorzystaniu można zaradzić poprzez: 

 
o lepszą reklamę dostępnych podśrodków i większą 

liczbę szkoleń dla służb doradztwa rolniczego, aby 
zapewnić dobre poinformowanie tych służb o 

środkach i przygotowanie ich do pomocy rolnikom 
w uzyskaniu dostępu do środków; 

 
o zmniejszenie obciążenia administracyjnego 

rolników, którzy chcą zastosować środki i 
zlikwidowanie wszelkich nieporozumień bądź 
konfliktów (np. co do obsady lub „zasady 50 

drzew”), które ograniczają szersze wykorzystanie 
środków; 

 
o zwiększenie stawek płatności za środki, aby w 

pełni odzwierciedlały dodatkowe wysiłki i utracone 
dochody i uczyniły środki bardziej atrakcyjnymi 

dla rolników; 
 
o wprowadzenie większej elastyczności w 

poszczególnych działaniach, które należy 
przeprowadzić w ramach środka, aby uwzględnić 
lokalne warunki. 

 

 

W ramach projektu LIFE lokalnej społeczności i rolników 
przekazano informacje na temat derkacza i jego potrzeb w 
zakresie zarządzania. Zdjęcie: DOPPS – Birdlife Słowenia 

 
 
Dodatkowo – pomimo i tak już silnego nacisku na 
integrację potrzeb w zakresie zarządzania obszarami 
Natura 2000 z innymi obszarami polityki – może 
zaistnieć potrzeba zgody i dialogu na wyższym 

poziomie, aby to podejście przekształciło się w 
praktyczną rzeczywistość. 
 
Jeżeli chodzi o przyszłość, program rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014–2020 obejmie wszystkie 
przedstawione środki. Do wdrożenia tych (i innych) 

środków będą wykorzystane doświadczenia z 
przeszłości. Obecne doświadczenie niesie za sobą dwa 

bardzo wyraźne komunikaty: kluczowe znaczenie ma 
zapewnienie sprawnego przekazu i promocji środków 
oraz podniesienie stawek płatności z tytułu 
rekompensat. 
 

Jeżeli chodzi o los derkacza, w latach 1999–2012 i 
2004–2012 ogólna tendencja na wszystkich ośmiu 
obszarach wskazała na umiarkowany spadek 
liczebności ptaków, chociaż na niektórych obszarach 
Natura 2000, takich jak Ljubljansko barje, liczebność 
ich populacji wzrosła. 
 

Fakt, że spadek liczebności populacji jest jedynie 
umiarkowany, a nie znaczący, można uznać za 
pewnego rodzaju małe pocieszenie, że podjęte 
dotychczas środki pomogły chociaż ograniczyć tempo 

spadku. Wyraźnie jednak należy zrobić więcej, aby 
zapewnić uzyskanie bardziej korzystnego i stabilnego 

stanu ochrony populacji derkacza w Słowenii. 
Wszystkie potrzebne narzędzia już istnieją. Teraz 
pozostaje wyzwanie związane z najskuteczniejszym i 
najefektywniejszym zastosowaniem tych narzędzi. 
 
 
 

Odniesienia 
 

Projekt LIFE LIFE03 NAT/SLO/000077 Ustanawiający 
długofalową ochronę gatunku Crex crex w Słowenii 
DOPPS Birdlife Słowenia http://www.life-kosec.org 

http://www.life-kosec.org/
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Projekt LIFE LIFE04/NAT/SI/000240 – Natura 2000 w 
Słowenii – modele gospodarowania i informacje. 
Layman’s report. http://www.zrsyn.si/life 

 
Krajowy program rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007–2013 

 
Krajowy plan działania na rzecz ochrony derkacza w 
Słowenii 
http://www.life-kosec.org/index.php?idv=129 
 
http://www.zrsvn.si/life/dokumenti/43/2/2008/NU_Jo

vsi_2008-01-16_632.pdf 
 
http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Zvikart_2
231.pdf 
 
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/
pageuploads/PRP/Porocilo_MTE1.pdf 

 
http://ptice.si/simarine-natura/wp con-
tent/uploads/2012/11/Monitoring_IBA_2012_KD.pdf 
 
 
 
Analiza przykładu przygotowana przez: Kerstin 

Sundseth, Ecosystems LTD, Bruksela 
 
Podziękowania: Mateja Zvikart, Instytut Ochrony 
Przyrody Republiki Słowenii 

 

http://www.zrsyn.si/life
http://www.life-kosec.org/index.php?idv=129
http://www.zrsvn.si/life/dokumenti/43/2/2008/NU_Jovsi_2008-01-16_632.pdf
http://www.zrsvn.si/life/dokumenti/43/2/2008/NU_Jovsi_2008-01-16_632.pdf
http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Zvikart_2231.pdf
http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Zvikart_2231.pdf
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/PRP/Porocilo_MTE1.pdf
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/PRP/Porocilo_MTE1.pdf
http://ptice.si/simarine-natura/wp-content/uploads/2012/11/Monitoring_IBA_2012_KD.pdf
http://ptice.si/simarine-natura/wp-content/uploads/2012/11/Monitoring_IBA_2012_KD.pdf
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Gospodarowanie 

stepowymi 

uprawami zbóż w 
południowej 
Portugalii pod 

kątem ochrony 

ptaków 

 
 

 
 

 
 
 

 

Strepet (Gabriel Sierra i Juan M. Simón) 
 

Kontekst 
 

Kontynentalna część Portugalii niemal w całości 

(86%) zaliczana do obszarów wiejskich o bardzo 

niskiej gęstości zaludnienia (41 mieszkańców na 

km2), zdecydowanie mniej niż średnia w UE. Ogólnie 

rzecz biorąc, różnorodność biologiczna na 

portugalskich obszarach wiejskich – szczególnie 

różnorodność gatunków ptaków – jest bardzo wysoka. 

 

Od czasu przystąpienia Portugalii do UE poczyniono 

znaczne wysiłki w kierunku modernizacji gospodarstw 

i przedsiębiorstw rolno-spożywczych, rozwijając i 

udoskonalając infrastrukturę ze szczególnym 

uwzględnieniem gruntów nawadnianych. 

 

Odzwierciedlono to również w programie rozwoju 

obszarów wiejskich Portugalii, ponieważ jednym z 

głównych celów tego programu jest wzmocnienie 

konkurencyjności w sektorach rolniczym i leśniczym. 

Z tego powodu największą część inwestycji EFRROW 

przeznaczano dotychczas na intensyfikację 

działalności rolniczej i działań z zakresu leśnictwa. 

 

W portugalskim programie rozwoju obszarów 

wiejskich jednak uwzględniono też fakt, że sieć Natura 

2000 stanowi 16 procent wszystkich użytków rolnych i 

zagospodarowanych lasów. 

 

Koncepcja programu rozwoju obszarów wiejskich jest 

zgodna z krajową strategią na rzecz ochrony przyrody 

i różnorodności biologicznej, szczególnie jeżeli chodzi 

o cztery strategiczne punkty, które są wspólne dla 

obu dokumentów: 

 zapewnienie ochrony sieci Natura 2000; 

 opracowanie konkretnych działań służących 

ochronie wybranych gatunków, siedlisk i 

krajobrazów oraz zarządzaniu nimi; 

 zintegrowanie polityki ochrony przyrody z polityką 

i planami innych sektorów; oraz 

 promowanie kształcenia i szkolenia dotyczącego 

tematów związanych z ochroną przyrody i 

różnorodności biologicznej. 

 

W praktyce jednak do tej pory opracowano lub 

wdrożono niewiele programów rolnośrodowiskowych, 

aby wesprzeć ochronę rolnictwa przyjaznego dla 

przyrody na obszarach Natura 2000. 

 

W tej analizie przykładu zbadano jedną z nielicznych 

istniejących inicjatyw na rzecz zachowania jakości 

siedlisk ptaków stepowych w Portugalii. 
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Natura 2000, najważniejsze 
siedliska i gatunki oraz kwestie 

związane z rolnictwem 
 

Znajdujący się na południu Portugalii obszar 

specjalnej ochrony Mourão/Moura/Barrancos leży w 

rejonie, który charakteryzują ubogie gleby i suchy 

klimat. Doprowadziło to do przewagi ekstensywnych 

systemów rolnych opierających się na 

płodozmianowej uprawie zbóż. Siedlisko to, znane 

jako stepowe uprawy zbóż lub pseudostep, jest 

typowe dla Półwyspu Iberyjskiego. 

 

Charakteryzuje się mozaiką siedlisk obejmującą 

obszary uprawy zbóż (głównie owsa i pszenicy), 

ścierniska, grunty ugorowane, nienawadniane uprawy 

roślin strączkowych i pastwiska. Zajmuje ponad 33 

900 ha, czyli około 40% terenu OSO. 

 

 

Stepowe uprawy zbóż w Alentejo (SPEA/LIFESisão) 

 

 

Teren ma wyjątkowe znaczenie dla ptaków 

stepowych. Zamieszkują na nim m.in. istotne 

populacje strepeta, dropa zwyczajnego, żurawia 

zwyczajnego, stepówki czarnobrzuchej i kulonów. 

Ptaki te są uzależnione od zachowania otwartych 

ekstensywnych upraw zbóż opartych na systemach 

płodozmianu, zachowania tradycyjnych gajów 

oliwnych oraz ochronę i odtworzenia obszarów 

„montado” porośniętych dębami bezszypułkowymi i 

korkowymi. 

 

Niemniej jednak, tak jak na innych terenach, działania 

takie są coraz bardziej zagrożone połączonymi 

skutkami zaprzestania użytkowania gruntów i 

intensyfikacji rolnictwa. Podobnie jak na innych 

obszarach w głębi kontynentalnej części Portugalii, 

gęstość zaludnienia jest niska: wynosi zaledwie 7,62 

mieszkańca na km2, przy czym krajowa średnia 

wynosi 113,20 mieszkańca na km2. Duża część 

ludności zajmuje się rolnictwem, ale ponieważ 

większość rolników (63,63%) ma więcej niż 55 lat, 

wielu z nich porzuca tradycyjne praktyki. 

W 1999 r. na terenie OSO mieszkały 4602 rodziny 

zajmujące się tradycyjnym rolnictwem. Według 

ostatniego rolniczego spisu powszechnego, który 

przeprowadzono w 2009 r., liczba ta spadła do 3830. 

 

Od czasu przystąpienia Portugalii do UE w 1986 r. 

zmiany krajobrazu rolniczego zaczęły być również 

zależne od programów wspólnej polityki rolnej (WPR), 

które zazwyczaj zachęcały do przekształcania 

ekstensywnych systemów pseudostepów w systemy o 

zastosowaniu bardziej produkcyjnym, mianowicie 

poprzez nawadnianie obszarów o większym potencjale 

produkcyjnym, ponowne zalesianie gruntów mniej 

produktywnych oraz wprowadzenie upraw trwałych, 

takich jak winnice i gaje oliwne. Chociaż gaje oliwne 

były obecne w tradycyjnej kulturze, ograniczono je do 

niewielkich obszarów i zintegrowano z DOP 

(Denominação de Origem Protegida) „Azeite de 

Moura”, ale obecnie jednak pojawiła się tendencja 

nabywania przez duże przedsiębiorstwa dużych 

działek i obsadzania ich intensywnie uprawianymi 

gajami oliwnymi. 

 

Niedawno tendencja ta uzyskała wsparcie w wyniku 

budowy zapory Alqueva, największego sztucznego 

jeziora w Europie i głównego punktu planu 

nawadniania Alentejo, który ma na celu doprowadzić 

do gospodarczego rozwoju regionu dzięki promowaniu 

sektora rolnego i sektora turystyki. Chociaż całość 

kompleksu Alqueva nie będzie gotowa przed 2025 r., 

zbiornik zaczął się napełniać w lutym 2002 r. i od 

tamtej pory opracowano kilka projektów nawadniania, 

radykalnie zmieniając tradycyjne praktyki rolne i 

mocno wpływając na ogół dzikiej fauny i flory – 

szczególnie na ptaki stepowe. 

 

Jako że jedynie niewielką część funduszy WPR można 

przeznaczyć na środki rolnośrodowiskowe, środki te 

nie są w stanie zrównoważyć negatywnego 

oddziaływania na dziką faunę i florę pozostałych 

środków programu rozwoju obszarów wiejskich, które 

wykorzystuje się do finansowania bardziej 

produktywnych systemów rolnych. 

 

 

Projekt LIFE dążący do 
opracowania sposobów 

zachowania tradycyjnych praktyk 
rolnych 

 

W latach 2002–2006 powstało partnerstwo zawarte 

między SPEA (portugalskie Stowarzyszenie na rzecz 

Badań nad Ptakami; partner Birdlife w Portugalii), 

agencją rządową odpowiedzialną za ochronę przyrody 

(ICNB – Instytut Ochrony Przyrody i Różnorodności 

Biologicznej) i dwoma lokalnymi związkami rolników 

(AACM – Stowarzyszenie Rolników z Gminy Mourão 

oraz AJAM – Stowarzyszenie Młodych Rolników z 

gminy Moura). 
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Partnerstwo uruchomiło finansowany w ramach Life-

Nature projekt mający na celu ochronę strepeta w 

Alentejo, realizując plan działania na rzecz gatunków 

oraz eksperymentalny plan zagospodarowania 

gruntami opracowany wspólnie z lokalnymi rolnikami 

tak, aby było to z korzyścią dla strepeta i 

jednocześnie z zachowaniem dochodów rolników. 

 

Na podstawie tego projektu opracowano i 

wypróbowano pilotażowy program rolnośrodowiskowy 

na rzecz użytków rolnych na obszarze 

Mourão/Moura/Barrancos. Jego celem było wsparcie 

tradycyjnych rolników, którzy wciąż uprawiają ziemię 

w sposób nienaruszający siedliska stepowego. 

 

Proponowany program obejmował następujące 

elementy: 

 rolnictwo płodozmianowe: utrzymanie struktury 

siedliska; gospodarowanie użytkami rolnymi miało 

obejmować progi procentowe czterech upraw: 

zboża przystosowanego do suchego klimatu, roślin 

strączkowych przystosowanych do suchego 

klimatu, trwałych użytków zielonych i ugoru; 

 utrzymanie ugoru: obowiązywał wymóg 

minimalnego odsetka ugorowania gruntów rolnych 

w każdym gospodarstwie, a w okresie lęgowym 

miały być prowadzone prace niezwiązane z 

rolnictwem, aby zagwarantować dostępność 

bezpiecznych terenów gniazdowania; 

 uprawy roślin strączkowych: przedstawiono 

zalecany wykaz gatunków i odmian roślin 

strączkowych, który obejmował rośliny 

preferowane przez ptaki jako pokarm, takie jak 

lucerna siewna, groch wykorzystywany na 

kiszonki i ciecierzyca pospolita. 

 

 

Uprawa roślin strączkowych (SPEA/LIFESisão) 

 

Program pilotażowy okazał się bardzo popularny 

wśród rolników. W ciągu czterech lat trwania projektu 

LIFE podpisano łącznie 127 umów z 45 różnymi 

rolnikami na terenie OSO, obejmujących całkowity 

obszar 3241 ha, czyli około 12% użytków rolnych 

objętych OSO. 

 

Rolnikom wypłacono uzgodnioną kwotę za hektar, 

która była zróżnicowana w zależności od konkretnych 

działań podjętych w każdym przypadku. W ramach 

projektu dokonano spisu strepetów wysiadujących 

jaja i zimujących w regionie, aby zidentyfikować 

kluczowe populacje, na które należy ukierunkować 

nowy program rolnośrodowiskowy. 

 

Ponadto opracowano i przeprowadzono kampanię 

uświadamiającą, aby przekazać decydentom, rolnikom 

i ogółowi społeczeństwa informacje na temat 

konieczności ochrony strepeta i innych ptaków 

występujących na suchych obszarach trawiastych 

Alentejo. We współpracy z rolnikami oraz 

administracją lokalną i centralną sporządzono też 

regionalny plan działania na rzecz strepeta. Prace nad 

planem działania rozpoczęły się od organizacji 

warsztatów, w których udział wzięło 36 ekspertów ds. 

rolnictwa i ochrony przyrody ze związków rolników, 

środowiskowych NGO, administracji i uczelni Portugalii 

i Hiszpanii. 

 

W planie działania zidentyfikowano następujące 

konkretne cele ochrony strepeta w Alentejo: 

 zachowanie odpowiedniego siedliska w okresie 

lęgowym, polęgowym i okresie zimowania na 

całym obszarze występowania; 

 zabezpieczenie odpowiednio wysokiej 

przeżywalności, aby utrzymać rzeczywiste 

rozmieszczenie występowania gatunku oraz 

większą liczebność na najważniejszych terenach; 

 uzupełnienie luk w wiedzy na temat biologii 

gatunku; 

 podniesienie świadomości o ochronie gatunku. 

 

Do czasu zakończenia projektu w grudniu 2006 r. 

nabrała tempa współpraca z lokalnymi rolnikami, 

którzy wraz z NGO odpowiedzialną za koordynację 

projektu przeprowadzili skuteczne działania 

lobbingowe i przekonali właściwe organy do włączenia 

ich pilotażowego programu rolnośrodowiskowego do 

kolejnego programu rozwoju obszarów wiejskich. 

 

 

Nowy program rolnośrodowiskowy 
ukierunkowany na wsparcie 
ekstensywnej uprawy 
płodozmianowej zbóż 

 

Nowy program rolnośrodowiskowy miał wspierać 

zachowanie płodozmianu w systemie wysiewu zbóż 

przystosowanych do suchego klimatu – ugorowania, 

jak proponowano w projekcie LIFE. 
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Aby rolnicy mogli zakwalifikować się do tego środka, 

musieli zgłosić całość gruntów otwartego krajobrazu 

wchodzących w skład ich gospodarstwa (z wyjątkiem 

obszarów intensywnie nawadnianych) – powierzchnia 

obszaru musiała być większa niż 5 hektarów i musiało 

na nim rosnąć mniej niż 10 drzew na hektar. 

 

Rolnicy muszą zgodzić się na utrzymanie warunków 

kwalifikujących, niedopuszczenie do pojawienia się 

zarośli na otwartych gruntach, prowadzenie rejestru 

obszaru obsianego każdą uprawą i wszystkich 

podjętych działań rolniczych. Dodatkowo całkowita 

obsada nie mogła przekraczać 0,7 DJP/ha (dużej 

jednostki przeliczeniowej inwentarza na hektar paszy 

zielonej), a na 10% obszaru musiało rosnąć zboże 

drobnoziarniste. 

 

Należało wprowadzić system płodozmianu 

zatwierdzony przez lokalną grupę wsparcia programu 

rozwoju obszarów wiejskich, przy czym system musiał 

gwarantować, że każdego roku co najmniej: 

 

 na 20–50% otwartych gruntów prowadzone będą 

uprawy zbóż drobnoziarnistych; 

 10–30% otwartych gruntów będzie ugorowane; 

 5–10% wspomnianego wyżej obszaru będzie 

musiało być odłogowane przez dwa lata lub 

dłużej (gospodarstwa, w których na początku 

obowiązywania umowy nie ma gruntów 

ugorowanych, będą miały dwa lata na 

rozpoczęcie spełniania tego warunku). 

 

Określonego przez lokalną grupę wsparcia 

minimalnego obszaru uprawy zboża nie można będzie 

przeznaczać na zbiór paszy, z wyjątkiem wyjątkowych 

sytuacji klimatycznych, również określonych przez 

lokalną grupę wsparcia. 

 

Lokalna grupa wsparcia będzie co roku określać 

kalendarz prac rolnych i zestaw dozwolonych technik 

rolnych, ale między 15 marca a 30 czerwca zabrania 

się wypasu, zbioru paszy i mobilizacji gleb na co 

najmniej 20% powierzchni ugoru (w zależności od 

warunków rolniczych i klimatycznych w każdym 

konkretnym roku; lokalna grupa wsparcia może 

wydać pozwolenie na wypas lub zbiór paszy do 31 

marca). 

 

W korzystnych warunkach, w których nie występuje 

ryzyko erozji, lokalna grupa wsparcia może ustalić, że 

na części gruntów ugorowanych (zawsze poniżej 

10%) należy do 15 marca wzruszyć glebę, aby 

stworzyć obszary gołej ziemi sprzyjające ptakom 

stepowym. W ciągu roku tylko raz dopuszcza się 

wzruszanie gleby, a sposób wykonania tej czynności 

jest uwarunkowany ryzykiem erozji. 

 

Na działkach odchwaszczanych chemicznie muszą 

znajdować się pasy niepoddane opryskom o 

powierzchni równej lub większej niż 5% działki. 

 

Gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 hektarów 

muszą posiadać jeden dostępny punkt czerpania wody 

na każde 100 hektarów i specjalne uprawy dla fauny 

(np. fasolnik wężowy, ciecierzycę pospolitą, wykę, 

groszek siewny) w proporcji 1:50, w formie upraw o 

powierzchni 1 ha lub mniejszych rozmieszczonych w 

pewnych odstępach od siebie. 

 

Montaż ogrodzeń, nasadzanie drzewnych żywopłotów, 

drobnych lasów lub zwiększanie zwarcia drzewostanu 

nie mogą odbywać się bez wcześniejszej zgody 

lokalnej grupy wsparcia. 

Ponadto należy zachować istniejące okresowe stawy, 

a na otaczającym je pasie ochronnym o szerokości 20 

m nie można wzruszać gleby ani wypasać zwierząt 

gospodarskich. 

 

 

Siew (SPEA/LIFESisão) 

 

 

Czynniki sukcesu i wyciągnięte 
wnioski 
 

Zaangażowanie agencji rządowej odpowiedzialnej za 

rolnictwo w trakcie projektu pilotażowego miało 

kluczowe znaczenie dla późniejszego stworzenia 

konkretnych środków rolnośrodowiskowych dzięki 

przyjęciu wniosków złożonych w ramach projektu – 

najpierw dla OSO Mourão/Moura/Barrancos, potem 

dla pozostałych niedawno wyznaczonych OSO1. 

 

Chociaż nowy program rolnośrodowiskowy 

przedstawiono w 2006 r. bezpośrednio po zakończeniu 

projektu LIFE, lecz dopiero w grudniu 2010 r. 

zatwierdzono go jako część programu rozwoju 

obszarów wiejskich. Doprowadziło to do znaczącego 

spowolnienia tempa realizacji i spadku 

zainteresowania ze strony rolników, którzy 

początkowo bardzo wspierali program. 

                                                 
1Dużym osiągnięciem tego projektu było również 

wyznaczenie w 2008 r. nowych OSO dla ptaków 

stepowych. 
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Ostateczna wersja okazała się również bardziej 

złożona niż początkowy wniosek złożony w ramach 

projektu LIFE i, w przeciwieństwie do tego wniosku, 

nie negocjowano jej z rolnikami. W rezultacie poziom 

wykorzystania tego środka był rozczarowujący. 

 

NGO wskazały niektóre dodatkowe przyczyny tak 

niskiego wykorzystania: 

 środka nie promuje się w wystarczającym stopniu; 

 płatności są zbyt niskie w stosunku do wysokiego 

poziomu zobowiązań i dodatkowych działań w 

zakresie zarządzania nakładanych na rolników; 

 całkowity budżet przeznaczony na ten środek jest 

zbyt ograniczony, aby objąć nim nawet 

najistotniejsze tereny obszarów sieci Natura 2000. 

 

Rolnicy wykorzystujący ten środek odnoszą korzyści 

ze wsparcia technicznego w zakresie jego realizacji 

udzielanego przez lokalne grupy wsparcia, które są 

dobrze zorganizowane i obejmują przedstawicieli 

NGO, którzy mają dobre kontakty ze społecznością 

rolników. Grupy te nie posiadają jednak 

wystarczających funduszy, co ogranicza ich 

możliwości interwencji. 

 

Aby osiągnąć lepsze wyniki ważne byłoby: 

 odpowiednie promowanie nowych środków; 

 zwiększenie dotacji w celu zwiększenia 

atrakcyjności środków; 

 zmniejszenie obciążenia administracyjnego 

związanego z programem; 

 zagwarantowanie lokalnym grupom wsparcia 

niezbędnych funduszy na odpowiednie wspieranie 

rolników w realizacji nowych środków; 

 ukończenie i zatwierdzenie planów zarządzania 

OSO, zapewniając ukierunkowanie środków 

rolnośrodowiskowych na najistotniejsze obszary 

występowania ptaków i siedlisk mających 

znaczenie dla UE. 

 

Ważnym wnioskiem wyciągniętym z tej analizy 

przykładu jest możliwość opracowania i wdrożenia 

skutecznego systemu rolnośrodowiskowego, ale 

oprócz początkowego czasu i wysiłku 

zainwestowanego w ramach projektu LIFE potrzeba 

też zrównoważonych działań. Przykład ten pokazuje, 

że brak ciągłości i długofalowego zaangażowania ze 

strony odpowiednich właściwych organów może 

przyczynić się do zaprzepaszczenia cennych działań 

przeprowadzonych na użytkach rolnych obszarów 

Natura 2000. 

 

W chwili obecnej 45% budżetu przeznaczonego na 

środki rolnośrodowiskowe w Portugalii przydzielono na 

ochronę krajobrazu w rejonie winnic nad rzeką Douro. 

Maksymalna wartość wsparcia wynosi 900 euro/ha. 

Rejon ten leży poza obszarami Natura 2000 i stanowi 

10% obszaru objętego środkami. Z drugiej strony na 

wszystkie pozostałe rejony usytuowane w obrębie 

sieci Natura 2000 i zajmujące 90% terenu przyznano 

55% budżetu, lecz maksymalna wartość wsparcia 

osiąga jedynie 90 euro/ha. 
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Analiza przykładu 

 

Gospodarowanie 

na zalewowych 

obszarach 
trawiastych i ich 
odtwarzanie  

na równinie 

zalewowej 
Morawy na 

Słowacji  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Równina zalewowa Morawy 
 
Równina zalewowa Morawy to ważny teren podmokły 
na pograniczu Słowacji, Austrii i Czech. Po stronie 
słowackiej dobrze zachowane lasy zalewowe i bogate 
gatunkowo łąki występują w kompleksie obszarów, 
które zostały wyznaczone jako obszary Natura 2000 

zarówno pod względem siedlisk, jak i gatunków 
ptaków. 
 
Ponadto obszar obejmujący około 1900 ha siedlisk na 
obszarach trawiastych uważany jest za największy, 
dobrze zachowany kompleks łąk zalewowych Cnidion 
venosi w Europie Środkowej. W tej analizie przykładu 

dokonano przeglądu różnych doświadczeń związanych 
z odtworzeniem tych terenów na dużą skalę i 
przeanalizowano wykorzystanie instrumentów polityki 
w celu zapewnienia kontynuacji rolnictwa 

ekstensywnego na tym obszarze. 
 

Ze względu na regularne powodzie obszary trawiaste 
mają naturalną wysoką wydajność, zapewniając 
miejscowym rolnikom doskonałe zbiory siana (Lasák i 
in. 1999). Łąki były tradycyjnie koszone dwa lub trzy 
razy w roku, najczęściej bez dodatkowych nawozów i 
późniejszego wypasu. Z powodu regularnych powodzi 
pastwiska wypasane występują jedynie na niewielkiej 

części tego obszaru. 
 
W ubiegłym stuleciu żelazna kurtyna przez 40 lat 
zamykała publiczny dostęp do równin zalewowych 
Morawy. Ograniczony dostęp w połączeniu z 
rolnictwem ekstensywnym stworzyły wyjątkowe 
warunki pod względem ochrony ważnych siedlisk i 

gatunków.

 

Regularne powodzie wywierają silny wpływ na dynamikę ekosystemów trawiastych na obszarze równiny zalewowej Morawy  
(DAPHNE). 



 
Zarządzanie użytkami rolnymi na obszarach Natura 2000 – Analiza przykładów 

 

 

Wpływ na ten obszar miały jednak również tendencje 
do intensyfikacji rolnictwa w latach 70. – około 15% 
terenu poddano praktykom intensywnym stosując 
nawożenie nawozami mineralnymi lub siew 

uzupełniający, a około 20% przekształcono w 
intensywnie wykorzystywane grunty orne. 
 

Obecnie główny problem na równinie zalewowej 
Morawy, podobnie jak w przypadku całej Słowacji, 
stanowi zaprzestanie użytkowania gruntów. Zjawisko 
to jest po części konsekwencją braku rentowności 
społeczno-ekonomicznej rolnictwa ekstensywnego w 
trudnych warunkach środowiskowych (takich jak 

regularne powodzie), a po części wynikiem spadku 
produkcji rolnej i zmniejszenia się liczby rolników po 
zmianach politycznych w latach 90. ubiegłego wieku i 
po przystąpieniu do UE w 2004 r. 
 
W latach 90. na równinie zalewowej Morawy 
zrealizowano szereg projektów mających na celu 

ochronę i odtworzenie siedlisk, a także inicjatywy 
promujące rozwój obszarów wiejskich i turystykę. 
Projekty te były wówczas jedynym źródłem środków 
finansowych na rzecz rewitalizacji podmokłych 
obszarów trawiastych i rolnictwa ekstensywnego na 
tych terenach. Do 2004 r. ustanowiono krajowy 
program rolnośrodowiskowy, a obecnie prawie cały 

obszar Morawy korzysta z płatności 
rolnośrodowiskowych. 
 
 

Natura 2000, najważniejsze 
siedliska i gatunki oraz kwestie 
związane z rolnictwem 
 

Ten obszar Natura 2000 znajduje się w północnej 
części Kotliny Panońskiej i reprezentuje typowy 
krajobraz panońskiej równiny zalewowej, na który 
duży wpływ ma regularny reżim powodziowy. Składa 
się z mozaiki terenów podmokłych, zalewowych 
obszarów trawiastych, zalewowych siedlisk leśnych 

oraz jednolitych części wód (meandry, starorzecza 
itp.). Aktywnie użytkowane grunty orne występują 
tylko w postaci małych połaci na wyżej położonych 
terenach. 
 
Obszar Natura 2000 obejmuje 1913 ha siedlisk na 

obszarach trawiastych (Šeffer i Stanová 1999), w tym 
trzy siedliska wymienione w załączniku 1, które są w 
dużym stopniu zależne od działalności rolniczej (6440, 
6510, 6410). Łąki zalewowe związku Cnidion (6440) 

(Cnidion venosi Bal.-Tul. 1965) są kluczowym 
siedliskiem na obszarach trawiastych zajmującym 
najważniejszą część tego obszaru. 

 
Głównym celem w zakresie ochrony tego obszaru jest 
utrzymanie i odtworzenie półnaturalnych i naturalnych 
siedlisk dzięki rolnictwu ekstensywnemu. Zarządzanie 
siedliskami jest połączone ze specjalnym 
zarządzaniem pod kątem określonych gatunków 
zwierząt, takim jak gospodarka oparta na koszeniu 

mozaikowym (np. z uwagi na ptaki, motyle). 
 
Łąki są koszone dwa razy w roku (na przełomie maja i 
czerwca oraz na przełomie września i października); w 
źródłach historycznych wspomina się również o 

wyjątkowym trzecim koszeniu (Seffer i in. 1999) lub 
wypasie na niewielkich obszarach. 
 

 

Obszary trawiaste są koszone dwa razy w roku (i częściowo 
wypasane). Dają one wysokiej jakości paszę zieloną, 
zwłaszcza na potrzeby żywienia koni (DAPHNE) 

 
Na zalewowych obszarach trawiastych występuje 
szereg gatunków wymienionych w załącznikach do 

dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Gatunki motyli 
Maculinea teleius, M. nausithous i Lycaena dispar są 
ściśle związane z tradycyjnie użytkowanymi łąkami 
zalewowymi (Ružičková i in. 2007 r.). Gatunki te 
przystosowały się do tradycyjnego koszenia 
mozaikowego, ponieważ nigdy nie koszono od razu 
całego terenu. 

 
Zarządzanie koszeniem mozaikowym jest ważne 
również dla Crex crex, szczególnie w latach o 

krótszych okresach powodzi. Dla innych gatunków 
ptaków o znaczeniu europejskim, takich jak Lanius 
collurio czy Ciconia nigra, korzystne może natomiast 
być koszenie na dużą skalę, ponieważ świeżo 

skoszone obszary trawiaste są bardzo atrakcyjnym 
źródłem pożywienia. 
 
Przykłady te pokazują, że zrównoważenie 
zróżnicowanych wymogów w zakresie zarządzania w 
odniesieniu do gatunków i siedlisk na tym terenie jest 

bardzo złożone. 
 
 

Znalezienie sposobów wspierania 
ekstensywnych praktyk rolniczych 

przyjaznych dla przyrody na 
równinie zalewowej Morawy 
 
Grunty orne i opuszczone obszary trawiaste na 
równinie zalewowej Morawy stały się przyczyną 

szeregu problemów środowiskowych i ekologicznych. 
W 1997 r. w ramach projektu DAPHNE 
przeprowadzono inwentaryzację obszarów trawiastych 
w odniesieniu do tego obszaru i opracowano plan 
odtworzenia morawskich siedlisk. Najważniejsze 
doświadczenia zdobyte podczas przekształcania 

gruntów ornych w bogate gatunkowo obszary 
trawiaste oraz poszukiwania długofalowego wsparcia 



 
Zarządzanie użytkami rolnymi na obszarach Natura 2000 – Analiza przykładów 

 

 

finansowego na rzecz rolnictwa ekstensywnego na 
tym obszarze można podsumować następująco: 
 

Odtwarzanie – intensywne konsultacje z 
rolnikami i zarządcami obszaru 
 
W latach 90. ubiegłego wieku główne działania w 
regionie Morawy koncentrowały się na szeroko 
zakrojonym odtworzeniu łąk zalewowych. Konkretne 
środki ochrony zostały sfinansowane z funduszy 

globalnych (GEF/WB) i europejskich (PHARE) w 
połączeniu z istniejącymi dotacjami rolnymi. 
 
Cały proces planowania dotyczący równiny zalewowej 
Morawy (rozpoczęty w 1997 r.), w tym określenie 
proponowanego obszaru do rekultywacji, praktyk 
rolniczych i technik rekultywacji, jak również dalszego 

zarządzania, został przeprowadzony przez ekspertów 
w ramach szczegółowych konsultacji z lokalnymi 
rolnikami i zarządcami tego obszaru. 

 
Na początku tego procesu rolnicy wykazywali bardzo 
negatywne lub obojętne nastawienie, często związane 

z negatywnymi doświadczeniami dotyczącymi 
wcześniejszych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody. 
 
Przedstawiciele projektu DAPHNE rozpoczęli 
negocjacje z rolnikami, aby wyjaśnić im korzyści 
płynące z rolnictwa ekstensywnego – zarówno dla 
rolnictwa, jak i dla ochrony przyrody. Po kilku 

indywidualnych spotkaniach niektórzy rolnicy zaczęli 
zmieniać swoje nastawienie, a cztery z 11 dużych 
gospodarstw zgodziły się na udział w programach 
odtwarzania. Cały proces wspierany był przez 
„klasyczne” instrumenty w dziedzinie PR i 
komunikacji, takie jak: broszura na temat mądrego 

użytkowania obszarów trawiastych, ulotki i seminaria 

tematyczne. 
 
W rezultacie w 1999 r. rozpoczęto odtwarzanie 103 ha 
gruntów ornych. Opuszczone grunty rolne porośnięte 
były pionierską roślinnością ruderalną i w dużym 
stopniu zasiedlone przez roślinę inwazyjną Aster-novi 

belgii agg. Grunty te obsiano miejscowymi nasionami 
zebranymi z bogatych gatunkowo łąk, a dzięki 
przeniesieniu darni z obszarów trawiastych o wysokiej 
różnorodności biologicznej utworzono wyspy o dużej 
różnorodności. Wszystkie odtworzone obszary były 
regularnie koszone co najmniej raz w roku. 
 

W związku z tym w ramach projektu DAPHNE 
poszukiwano trwałego wsparcia na rzecz rolnictwa 

ekstensywnego na obszarze poddanym rekultywacji 
oraz wszystkich bogatych gatunkowo łąk na równinie 
zalewowej Morawy. Ponieważ nie istniał krajowy 
program, który zapewniłby środki finansowe na 
potrzeby rolnictwa ekstensywnego, skoncentrowano 

wysiłki na wywieraniu wpływu na proces przystąpienia 
do UE i na przyjęciu wspólnej polityki rolnej. 

 

Zalewowe obszary trawiaste po 12 latach of odtworzenia na 
gruntach ornych w pobliżu wsi Suchohrad (DAPHNE). 
Monitorowanie wykazało pozytywne zmiany w składzie 
gatunkowym. 

 

Wsparcie ze strony organizacji 
pozarządowych umożliwiło lepszą politykę 
rolnośrodowiskową 
 
W trakcie procesu przedakcesyjnego głównym celem 
polityki organizacji pozarządowych zajmujących się 
środowiskiem było znalezienie wsparcia dla rolnictwa 
przyjaznego dla przyrody na obszarach trawiastych. 

Wykorzystując doświadczenia wyniesione z 
odtwarzania równiny zalewowej Morawy, w ramach 
projektu DAPHNE lobbowano na rzecz włączenia do 
przyszłego krajowego programu rolnośrodowiskowego 
środków zarządzania dotyczących konkretnych 

siedlisk. 

 
Uznano, że środek rolnośrodowiskowy stanowi 
innowacyjny i „rewolucyjny” instrument polityki, który 
najprawdopodobniej zostanie zaakceptowany przez 
rolników na Słowacji. Po raz pierwszy w historii 
polityka rolna wynagradzała rolników za mniej 
wydajny system rolniczy. Projekt dotyczący równiny 

zalewowej Morawy dostarczył zatem cennych 
doświadczeń praktycznych w zakresie wprowadzania 
rolnictwa ekstensywnego i rozwoju skutecznej 
komunikacji z rolnikami, aby zdobyć ich zaufanie. 
 
Co ważne, Ministerstwo Rolnictwa wykorzystało te 
doświadczenia i wyniki konsultacji przy 

opracowywaniu krajowego programu 
rolnośrodowiskowego na lata 2004–2007 (a następnie 

na lata 2007–2013). Projekt DAPHNE pełnił rolę 
pomostu nie tylko między Ministerstwem Rolnictwa a 
rolnikami, lecz także między Ministerstwem Rolnictwa 
a Ministerstwem Środowiska, gdyż działania w jego 

ramach przekraczały ścisłą granicę między rolnictwem 
a przyrodą. 
 
Regularne spotkania dwustronne i lepsze zrozumienie 
złożonych kwestii, takich jak ochrona przyrody na 
użytkach rolnych, pomogły w osiągnięciu konsensusu i 
w pewnym stopniu w wypracowaniu 

zharmonizowanych priorytetów. 

Szczególne środki na rzecz morawskich 
obszarów trawiastych – pozytywny przykład 
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dla krajowego programu 
rolnośrodowiskowego 
 

Pierwotnie ministerstwo planowało, że środek 
rolnośrodowiskowy będzie programem horyzontalnym 
oferującym wspólne środki dla całego kraju, 
niezależnie od rodzaju obszarów trawiastych. Wyniki 
uzyskane na równinie zalewowej Morawy znacząco 
przyczyniły się jednak do opracowania środka 
rolnośrodowiskowego obejmującego środki 

zarządzania bardziej ukierunkowane i dotyczące 
konkretnych siedlisk. Projekt dostarczył również 
ważnych danych, które można by wykorzystać do 
określenia praktyk rolniczych dla mezoicznych i 
podmokłych obszarów trawiastych. 
 
W 2004 r. Słowacja przyjęła nowy program 

rolnośrodowiskowy, w którym określono konkretne 
praktyki rolnicze w odniesieniu do czterech (a później 
siedmiu) różnych grup ekologicznych (typów siedlisk 

na obszarach trawiastych). Te typy siedliska 
zdefiniowano na poziomie krajowym zgodnie z 
krajowym wykazem obszarów trawiastych (Šeffer i in. 

2002), co było wynikiem ścisłej współpracy między 
DAPHNE, Państwową Służbą Ochrony Przyrody i 
Ministerstwem Rolnictwa. 
 
Obecnie środek rolnośrodowiskowy jest 
najważniejszym instrumentem finansowym, jeżeli 
chodzi o wspieranie rolnictwa ekstensywnego na 

obszarach trawiastych na Słowacji. Środek 
rolnośrodowiskowy w odniesieniu do półnaturalnych 
obszarów trawiastych zapewnia obecnie wsparcie 
jedynie w przypadku obszarów uznanych za 
posiadające minimalną wartość różnorodności 
biologicznej (wysoką wartość przyrodniczą), w tym 

obszarów Natura 2000. 

 
Jak wspomniano wcześniej, zarządzanie obszarami 
trawiastymi określone jest w podziale na poszczególne 
typy siedliska podzielone na siedem kategorii: 
murawy suche, murawy mezoiczne, górskie łąki 
kośne, niżej położone murawy podmokłe, murawy 

zalewowe z Cnidion, wyżej położone murawy 
podmokłe, mokradła i zmiennowilgotne łąki 
trzęślicowe, murawy wysokogórskie. 
 
Zatem dla równiny zalewowej Morawy korzystne są 
środki, które koncentrują się na niżej położonych 
obszarach trawiastych mozaikowych i podmokłych 

oraz które wspierają systemy wypasu i zasady 
koszenia zgodne z celami ochrony przyrody. Obejmuje 

to przepisy dotyczące dokładnych terminów i technik 
koszenia. Należy wspomnieć, że środek 
rolnośrodowiskowy uwzględnia szczególne potrzeby 
każdego obszaru Natura 2000. Należy zatem zwrócić 
szczególną uwagę na ochronę gatunków 

wymienionych w załączniku w regionie Morawy (np. 
motyli). 
 
Praktyki rolnicze w ramach środka 
rolnośrodowiskowego, które określono dla różnych 
ekologicznych grup siedlisk, okazały się bardzo 

skuteczne pod względem włączania elementów 
różnorodności biologicznej do programów 
rolnośrodowiskowych. Rolnicy przyjęli ten system i 
obecnie często posługują się terminem „biotop”. 

Ponieważ jednak środek rolnośrodowiskowy 
stosowany jest na poziomie krajowym bez 
uwzględnienia różnic regionalnych, w niektórych 
częściach Słowacji nadal występują luki w zarządzaniu 

obszarami trawiastymi. Również procedury 
administracyjne związane ze środkiem 
rolnośrodowiskowym na lata 2004–2007 były bardzo 

wymagające. 
 
Mimo to 50% budżetu państwa na środek 
rolnośrodowiskowy przeznaczono na zarządzanie 
obszarami trawiastymi, ponieważ praktyki rolnicze i 
płatności w ramach tego programu cieszyły się 

zainteresowaniem rolników. Dotyczy to również 
równiny zalewowej Morawy, gdzie prawie cały obszar 
odniósł korzyści dzięki temu programowi. 
 
Procedury administracyjne dotyczące środka 
rolnośrodowiskowego w kolejnym okresie, tj. w latach 
2007–2013, zostały znacznie uproszczone, ale system 

kontroli ma nadal pewne braki. W rezultacie na 
znacznej części (według ostatnich szacunków około 
22%) obszarów trawiastych gospodarka nie jest 
prowadzona we właściwy sposób. 
 
 

Czynniki sukcesu i wyciągnięte 
wnioski 
 
Równina zalewowa Morawy stanowi typowy przykład 
zarządzania równinami zalewowymi w kraju – 

podobny projekt jest realizowany na przykład we 
wschodniej części Słowacji na równinie zalewowej 
rzek Laborec i Uż. 
 

Po bardzo dobrym starcie gospodarka obszarami 
trawiastymi na równinie zalewowej boryka się z 
problemem spadku płatności rolnych oraz z rozwojem 

społeczno-ekonomicznym. Pomimo tych utrudnień 
dalej trwa odtwarzanie obszarów trawiastych i 
zwalczanie gatunków inwazyjnych, a rolnictwo 
ekstensywne jest nadal wspierane w ramach środka 
rolnośrodowiskowego. 
 
Poniżej podsumowano niektóre wnioski wyciągnięte z 

omówionej analizy przykładu: 
 

 kluczowe znaczenie mają intensywna 

komunikacja i konsultacje z rolnikami 
 

Dzięki intensywnej komunikacji i negocjacjom z 

rolnikami udało się zrealizować projekt odtwarzania 
na szeroką skalę. Indywidualne spotkania wydają się 
znacznie skuteczniejsze niż jakiekolwiek inne sposoby 
komunikacji. Rolnicy często mają uprzedzenia, a na 
ich zdanie mają wpływ inni rolnicy lub inne 

zainteresowane strony. Dlatego ważne jest 
szczegółowe wyjaśnienie wszystkich aspektów 
środków ochrony przyrody. 
 
Słowacja nadal nie dysponuje jednak skutecznym 
systemem doradztwa, który zapewniałby rolnikom 
wystarczające informacje na temat zarządzania 

obszarami Natura 2000 oraz dostępnych dotacji. 
Przyczynia się to do stosowania nieodpowiednich 
praktyk rolniczych na obszarach Natura 2000. 
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 właściwie ukierunkowane programy 

rolnośrodowiskowe muszą opierać się na 

monitorowaniu i badaniach 
 

Właściwie ukierunkowany słowacki program 
rolnośrodowiskowy, którego środki rolne dotyczące 
konkretniych siedlisk oparte są na danych z 
krajowego wykazu obszarów trawiastych, stanowi 
dobrą podstawę wdrażania długofalowych praktyk 
rolnictwa ekstensywnego na obszarach Natura 2000. 

 

 programy rolnośrodowiskowe muszą 

obejmować drobnych producentów rolnych 
 
Wieloma obszarami Natura 2000 na Słowacji 

zarządzają drobni producenci rolni. Rolnicy ci często 
nie są objęci systemem administracyjnym, 
rachunkowym i kontrolnym w odniesieniu do płatności 
w ramach WPR i nie otrzymują żadnych dotacji lub 

otrzymują jedynie płatności w ramach SAPS. Sytuacja 
ta jest typowa dla obszarów Natura 2000, na których 

występują grunty gorszej klasy i tereny górskie.  
 
Drobni producenci rolni są często zniechęcani nawet 
do ubiegania się o wsparcie ze względu na 
nieatrakcyjne płatności w połączeniu ze stosunkowo 
skomplikowanymi procedurami administracyjnymi lub 
po prostu brak odpowiednich informacji. Obecny 

system rolnośrodowiskowy jest korzystniejszy dla 
dużych spółdzielni rolniczych. 
 
Ponieważ drobni producenci rolni odgrywają ważną 
rolę w rolnictwie na obszarach Natura 2000, sposób, 
w jaki będą oni prowadzili działalność w przyszłości, 
może mieć znaczący wpływ na gospodarkę obszarami 

trawiastymi. Programy rolnośrodowiskowe i inne 
działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich 
muszą być bardziej dostępne dla tej grupy rolników 
pod względem praktyk rolniczych i procedur 
administracyjnych. 
 

Jednym z rozwiązań jest umożliwienie spółdzielniom 
lub stowarzyszeniom rolniczym podpisania wspólnej 
umowy rolnośrodowiskowej zamiast podpisywania 
umów przez poszczególnych rolników. Organizacje 
zajmujące się ochroną środowiska, takie jak 
organizacje pozarządowe, często odgrywają kluczową 
rolę w zrzeszaniu rolników i informowaniu ich o celach 

w zakresie ochrony. 
 

 regionalne podejście do programów 

rolnośrodowiskowych oparte na krajobrazie 
 

Programy rolnośrodowiskowe dla obszarów Natura 
2000 powinny być konstruowane i wdrażane w taki 
sposób, aby korzystnie wpływały nie tylko na 
niewielkie połacie krajobrazu, ale także na 
różnorodność biologiczną w skali regionalnej. 
Określenie celów regionalnych w połączeniu z 
podejściem zbiorowym zapewni przestrzeń dla 

bardziej spójnych działań na skalę krajobrazową i 
zwiększy wpływ środka rolnośrodowiskowego na 
środowisko, a także przyczyni się do uproszczenia 
procedur administracyjnych, aby zachęcić drobnych 
producentów rolnych do uczestnictwa. 
 

Rolników na obszarach Natura 2000 należy zachęcać 
do stosowania środka rolnośrodowiskowego w całym 
gospodarstwie. W związku z tym powstała inicjatywa 
opracowywania „planów dla gospodarstw”, które 

zawierają specjalne zalecenia rolnośrodowiskowe dla 
gospodarstw rolnych prowadzących działalność na 
obszarach Natura 2000. Pomimo znacznych korzyści 

wynikających z planów dla gospodarstw i podejścia 
zbiorowego istnieje jednak szereg problemów 
administracyjnych, technicznych i społecznych, które 
należy najpierw rozwiązać. 
 
 

Perspektywy na przyszłość na 
równinie Morawy 
 
Pomimo programu rolnośrodowiskowego 
wspierającego rolnictwo ekstensywne na równinach 

zalewowych Morawy produkcja rolna maleje, a 

zaprzestanie użytkowania gruntów pozostaje głównym 
zagrożeniem dla bogatych gatunkowo łąk. 
 
Lokalne organizacje pozarządowe poszukują 
rozwiązań umożliwiających dalsze gospodarowanie 
obszarami trawiastymi, np. dzięki rozwojowi 

agroturystyki w regionie oraz wspieraniu 
alternatywnych źródeł energii z wykorzystaniem siana 
z łąk charakteryzujących się bogactwem gatunków. 
 
Trójstronny strategiczny plan działania dotyczący 
obszaru Ramsar (w tym wszystkich obszarów Natura 

2000) w odniesieniu do leżących na pograniczu równin 
zalewowych Morawy i Dyi został opracowany we 
współpracy z zainteresowanymi stronami ze 
wszystkich trzech państw. Określono w nim konkretne 

działania na rzecz ochrony obszarów trawiastych, 
m.in. wsparcie rolnictwa ekstensywnego, specjalny 
program dotyczący łąk bogatych gatunkowo czy też 

wprowadzenie wypasu dużych zwierząt 
roślinożernych. 
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Współpraca między wieloma 

zainteresowanymi stronami w 

dolinach rzek na obszarze 

Rekijokilaakso 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tradycyjne krajobrazy wiejskie 
Finlandii 
 

Tradycyjne krajobrazy wiejskie Finlandii obejmują 
łąki i zalesione obszary trawiaste powstałe w 

wyniku ekstensywnej hodowli zwierząt 
gospodarskich w ciągu ostatnich stuleci. 
Krajobrazy te powszechnie występują w Finlandii, 
począwszy od przybrzeżnych łąk na południowym 
wybrzeżu Morza Bałtyckiego, a skończywszy na 
alpejskich wrzosowiskach w północnej Laponii. 

 
Tradycyjne krajobrazy charakteryzują się dużą 
różnorodnością biologiczną: dla około jednej 
trzeciej wszystkich gatunków zagrożonych w 
Finlandii te krajobrazy stanowią podstawowe 
siedlisko i zarazem jest to jedna trzecia 
tradycyjnych krajobrazów wiejskich, w sumie 500 

obszarów i 6000 ha gruntów, chroniona w ramach 

sieci Natura 2000. 
 
Udział tradycyjnych krajobrazów wiejskich od 
końca XIX wieku stale maleje ze względu na 
zmiany w systemach gospodarki rolnej. 
Ekstensywna hodowla zwierząt gospodarskich 

została obecnie zastąpiona intensywną produkcją 
mleczarską i produkcją mięsa, przy czym nastąpiły 
istotne zmiany w systemach produkcji (np. 
stosowanie nawozów sztucznych). To z kolei 
spowodowało przekształcenie łąk w pola uprawne 
lub całkowite zaprzestanie dotychczasowych 

działań w zakresie gospodarowania (projekt Trinet 
2010). 
 
 

 
 

 

Widok na Rekijokilaakso (Eija Hagelberg) 
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Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia, dalsze 

zarządzanie tradycyjnymi biotopami rolniczymi i 
innymi obszarami rolniczymi cennymi pod 
względem ekologicznym jest jednym z kluczowych 

krajowych celów w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej. 
 
 

Obszar Natura 2000 
Rekijokilaakso: Wprowadzenie i 
najważniejsze cechy  
 
Obszar Natura 2000 Rekijokilaakso to rozległy 
(1209 ha) kompleks półnaturalnych obszarów 
trawiastych i zalesionych pastwisk położony w 

dolinie rzeki Rekijoki na terenie gmin Somero i 
Salo, w południowo-zachodniej Finlandii. 

 
Na obszarze tym znajduje się szereg siedlisk 
różnych gatunków flory i fauny, a ponadto stanowi 
on regionalny korytarz ekologiczny dla wielu 
gatunków. 
 

Główne cele w zakresie ochrony tego obszaru 
obejmują: 

- zwiększenie liczby odpowiednio 
zagospodarowanych łąk i zalesionych pastwisk; 

- zwiększenie liczby umów w sprawie ochrony w 
odniesieniu do lasów z bogato występującymi 
ziołami; 

- poprawę skuteczności praktyk w dziedzinie 
gospodarowania; 

- ochronę i zwiększenie liczby niektórych 
najważniejszych gatunków; 

- promowanie usług ekosystemowych 
związanych z tym obszarem, w szczególności 
turystyki, rekreacji i rozwoju zrównoważonych 

produktów o wartości dodanej; 

- przekazywanie informacji o wartościach i 
korzyściach związanych z siecią Natura 2000. 

 

Siedliska i gatunki będące przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty 
 

Niemal cały obszar Natura 2000 Rekijokilaakso 
składa się z siedlisk chronionych na podstawie 
dyrektywy siedliskowej. Do najczęściej 

występujących siedlisk należą nizinne łąki kośne / 

wypasane (6510)1 oraz lasy z bogato 

występującymi ziołami (9050). Charakterystyczne 
dla tego obszaru są również inne łąki, takie jak łąki 

                                                 
1 Gospodarowania koszeniem łąk kośnych 

zaprzestano od lat 40. do 70. ubiegłego wieku, a 
główną metodą gospodarowania jest obecnie wypas. 
Więcej informacji na ten temat znajduje się również 
w części „Przyszłe długofalowe gospodarowanie”. 

mezoiczne i łąki z Filipendula (6270 i 6430). 
Ponadto na tym obszarze można znaleźć pewne 
siedliska rzeczne i stare siedliska leśne. 
 

Na obszarze Rekijokilaakso występuje szereg 
ważnych gatunków zależnych od obszarów 
trawiastych i wypasu, w tym rośliny naczyniowe, 

ptaki, chrząszcze i motyle. 
 
Do gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty należą polatucha 
syberyjska (Pteromys volans) oraz niepylak 
mnemozyna (Parnassius mnemosyne). Ponadto na 

obszarze Rekijokilaakso występuje wiele gatunków 
chronionych na podstawie dyrektywy ptasiej. 
 

 

Różne typy siedlisk na obszarze Rekijokilaakso: nizinne 
łąki kośne (6510, powyżej) i strumień z rozkładającym 
się drewnem (9050, poniżej). Ochrona tego drugiego 
obszaru organizowana jest w ramach dobrowolnego 
programu METSO. (Eija Hagelberg i Iiro Ikonen) 

 

 
Ogólnie rzecz biorąc, 93% tradycyjnych 

krajobrazów wiejskich w Finlandii sklasyfikowanych 
jest jako zagrożone. Nic więc dziwnego, że szereg 
siedlisk i gatunków występujących na obszarze 
Rekijokilaakso jest zagrożonych lub krytycznie 
zagrożonych, a stan ochrony wszystkich siedlisk i 
gatunków utrzymuje się na nieodpowiednim 
poziomie. 

 

Rola, status i tendencje społeczno-
ekonomiczne  
 
Na obszarze Rekijokilaakso nie stosuje się już 
tradycyjnych praktyk gospodarowania, 
pozostawiając siedliska i gatunki wrażliwe na 
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zmiany samym sobie. Niemal całkowicie 
zaprzestano stosowania rocznego tradycyjnego 
systemu koszenia i wypasu na otawie, ponieważ 
nie jest on już opłacalny. Zaprzestanie 

użytkowania obszarów trawiastych stanowi 
natomiast poważne zagrożenie dla różnorodności 
biologicznej tego obszaru. W związku z tym 

kluczowe wyzwanie dla tego obszaru stanowi 
znalezienie sposobów utrzymania – a najlepiej 
rozpowszechnienia – ekstensywnych praktyk 
gospodarowania na terenie intensywnie 
użytkowanych krajobrazów. 
 

Z drugiej strony obszar Natura 2000 Rekijokilaakso 
posiada wyjątkowe walory widokowe, krajobrazowe i 
kulturowe – według szacunków każdego lata 
odwiedza go około 5000 osób. Stwarza to znaczne 
możliwości pod względem turystyki, rekreacji i 
edukacji, w tym powiązane możliwości rynkowe (np. 
Ikonen 2002, Luoto i in. 2002, Heikkinen i in. 2007). 

Przechwytując spływ wody z użytków rolnych, 
obszar ten pełni również funkcję naturalnego bufora 
między rzeką a otaczającym ją krajobrazem. Łąki 
stanowią ważne siedliska owadów, które zapylają 
kwiaty również na bardziej rozległym terenie. 
Korzyści te nie zostały jednak jeszcze szczegółowo 
zbadane. 

 
Ponadto obszar Rekijokilaakso nadaje się idealnie 
do chowu bydła, którego mięso można sprzedawać 
jako pochodzące ze zwierząt wypasanych w sposób 
zrównoważony i przyjazne różnorodności 
biologicznej (tj. „mięso z wypasu łąkowego”), 

wspomagając gospodarowanie tradycyjnymi 
krajobrazami wiejskimi. Chociaż niektórzy rolnicy z 
powodzeniem wykorzystali tę możliwość, nadal 

istnieje potrzeba upowszechnienia tej praktyki i 
budowania wśród rolników zdolności zwiększania 
wartości dodanej ich produktów (zob. również 
„długofalowe gospodarowanie”). 

 
 

Działania w zakresie 
gospodarowania – prezentacja 
najlepszych praktyk 
 

Kluczowe środki zarządzania  
 
Cenne siedliska na obszarze Rekijokilaakso są w 
dużej mierze utrzymywane przez właścicieli 
gruntów (rolników i leśników) równolegle ze 

stosowaniem innych praktyk rolniczych objętych 

programami rolnośrodowiskowymi w ramach 
programów rozwoju obszarów wiejskich UE. 
Programy te opierają się na zatwierdzonych 
planach gospodarowania, które obejmują koszty 
wypasu i koszenia w wybranych siedliskach w celu 
zwiększenia różnorodności biologicznej krajobrazu i 
gatunków. Ewentualnie w niektórych miejscach 

działania w zakresie zarządzania są koordynowane 
i prowadzone przez organizacje lokalne i 
regionalne, w szczególności lokalne stowarzyszenia 
ochrony przyrody. 
 
Kluczowe środki zarządzania w Rekijokilaakso 
obejmują ekstensywne koszenie i wypas. Działania 

te są regularnie prowadzone przez rolników (w 
ramach programów rolnośrodowiskowych), różne 
organizacje i wolontariuszy (zob. poniżej) w celu 
odtworzenia i utrzymania siedlisk łąkowych. 

Jednym z najważniejszych celów na przyszłość jest 
poprawa jakości zarządzania dzięki ponownemu 
wprowadzeniu koszenia i wypasu na otawie w 

szeregu kluczowych miejsc tego obszaru. 
 
Wypas stanowi główne działanie w zakresie 
zarządzania prowadzone na tym obszarze. Wypasa 
się bydło (bydło opasowe i jałówki, a także 
niektóre rasy owiec i wyżynne rasy bydła), przy 

czym wypas odbywa się w sposób rotacyjny, tj. 
bydło wypasane jest na jednej połaci, a następnie 
przeprowadzane na kolejną. Typowy okres wypasu 
trwa od początku czerwca do późnej jesieni. Wypas 
rotacyjny okazał się odpowiedni dla niepylaka 
mnemozyny, gdyż zapewnia jego larwom i 
poczwarkom niezakłócony rozwój wiosną. Dla 

niektórych gatunków wyraźnie korzystny jest 
jednak wypas ciągły i nieco bardziej intensywny. 
Taki system (jedna duża jednostka przeliczeniowa 
inwentarza na hektar) jest obecnie stosowany na 
niektórych terenach na tym obszarze i planuje się, 
że będzie stosowany na jeszcze większej 
powierzchni. 

 
Koszenie jest obecnie mniej istotnym działaniem 
w zakresie zarządzania. Prowadzone jest na dwóch 
połaciach siedliska z pomocą Stowarzyszenia na 
rzecz Tradycyjnych Krajobrazów Wiejskich, przy 
użyciu specjalistycznych maszyn. Koszenie 

maszynowe przyczynia się również do spulchnienia 
powierzchni gleby i ułatwienia kiełkowania nasion. 
Celem jest ustanowienie i utrzymanie systemu 

bieżącego zarządzania opartego na koszeniu oraz 
monitorowanie jego długofalowego wpływu na 
skład gatunkowy na suchych i stromych połaciach 
siedlisk wzdłuż doliny rzeki. 

 

 

Koszenie w dolinie strumienia Nikkalanoja. Centaurea 
phrygia silnie rozrosła się na tym obszarze wskutek 
regularnego koszenia (Eija Hagelberg) 

 
Na ogół koszenie stanowiło tradycyjną metodę 
gospodarowania tym obszarem i uznaje się je 
również za preferowaną metodę gospodarowania 
nizinnymi łąkami kośnymi (6510) (Airaksinen i 

Karttunen 2001). Koszenie ma inny wpływ na skład 
gatunkowy i dynamikę gatunków niż wypas. 
Zintegrowany system łączący wypas i koszenie 
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stanowi zatem optymalny sposób zwiększania 
różnorodności biologicznej i zapobiegania 
miejscowemu wymieraniu gatunków. Ponadto 
propagowanie tradycyjnego koszenia kosą stanowi 

integralną część działań służących zachowaniu 
dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Rekijokilaakso. 

 
W przyszłości przewidywane jest ponowne 
wprowadzenie gatunków, które przyczyni się do 
przywrócenia różnorodności biologicznej w 
Rekijokilaakso. Na podstawie obiecujących 
wyników uzyskanych w południowej Finlandii 

zaplanowano na 2012 r. ponowne wprowadzenie 
niepylaka mnemozyny na nowe siedliska na 
obszarze Rekijokilaakso. 
 

Rola i udział zainteresowanych stron  
 
Obszarem Rekijokilaakso zarządza szereg 

zainteresowanych stron. Należą do nich władze 
lokalne i regionalne, rolnicy i leśnicy, 
przedsiębiorcy i lokalne przedsiębiorstwa, 
naukowcy i eksperci, a także lokalne 
stowarzyszenia (np. lokalne stowarzyszenia 

wiejskie w gminie Somero, fińskie stowarzyszenia 
zajmujące się krajobrazem, stowarzyszenia na 
rzecz ochrony przyrody i stowarzyszenia 
zainteresowane rzadkimi gatunkami, takimi jak 
motyle i ważki). 
 

Opracowanie planu zarządzania z 

udziałem zainteresowanych stron 
 
Plan zarządzania obszarem Rekijokilaakso 

opracowano poprzez połączenie informacji 
uzyskanych z kwestionariuszy dla 
zainteresowanych stron z badaniami ekologicznymi 
i historycznymi, przy czym w opracowanie tego 
planu starano się zaangażować wszystkie 83 

gospodarstwa działające na tym obszarze. 
Ukończony plan rozprowadzono wśród wszystkich 
rolników i właścicieli gruntów, z powodzeniem 
wspierając zawieranie umów rolnośrodowiskowych 
na tym obszarze (np. pod względem liczby i jakości 
tych umów). 

 

Zawieranie umów w sprawie ochrony z 
właścicielami gruntów 
 

Dzięki ścisłej współpracy z właścicielami gruntów 

(powyżej) zawarto w sumie 184 umowy 
rolnośrodowiskowe dotyczące obszaru o 
powierzchni 390 ha. 
 
Umowy te podpisano na okres 5–10 lat, mając na 

uwadze w szczególności osiągnięcie celów ochrony. 
Większość tych umów została zawarta w ramach 
krajowych programów rolnośrodowiskowych. 
Ponadto łącznie 54 ha obszarów leśnych objęto 
ochroną na mocy dobrowolnych umów zawartych 
w ramach krajowego programu dotyczącego 
różnorodności biologicznej lasów METSO. 

 

Działania dobrowolne 
 

Regionalne stowarzyszenie na rzecz tradycyjnych 
krajobrazów wiejskich było odpowiedzialne za 
realizację niektórych działań związanych z 
koszeniem na obszarze Rekijokilaakso, w 

szczególności na terenach wokół wsi Rekijoki i w 
okolicy strumienia Nikkalanoja. 
 

Finansowanie 
 
Zarządzanie obszarem Natura 2000 Rekijokilaakso 
finansowane jest z szeregu źródeł publicznych i 
prywatnych. Należą do nich: 

 
- programy rolnośrodowiskowe w ramach 

programów rozwoju obszarów wiejskich UE, w 
tym programy na poziomie podstawowym i 
wysokim, które rekompensują lub pokrywają 
koszty koszenia i wypasu ponoszone przez 

rolników (zob. „wyciągnięte wnioski” poniżej); 

- unijne środki finansowe z programu LIFE, w 
tym środki na ponowne wprowadzenie 
niepylaka mnemozyny na niektóre stare 
siedliska; 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) (Interreg IIA), mający na celu 

wspieranie działań w zakresie budowania 
potencjału (Ikonen i in. 2001); 

- środki finansowe zapewniane przez organizacje 
pozarządowe i stowarzyszenia lokalne, w tym 
na potrzeby tworzenia ścieżek przyrodniczych, 
opracowywania wytycznych dotyczących 
zarządzania i prowadzenia działań w zakresie 

zarządzania; 

- środki publiczne zapewniane przez organy ds. 

ochrony środowiska w celu finansowania części 
działań w zakresie zarządzania oraz 
koordynacji działań na rzecz ochrony 
środowiska; 

- krajowe programy finansowania publicznego, w 
tym krajowe programy rekompensat związane 
z siecią Natura 2000 oraz krajowy program 
dotyczący różnorodności biologicznej lasów 
METSO na lata 2008–2016 służący 
finansowaniu (dobrowolnej) ochrony terenów 
zalesionych w południowej Finlandii. 

 
 

Kluczowe spostrzeżenia i 
wyciągnięte wnioski 
 

Rekijokilaakso jest jednym z największych i 
najbardziej znanych tradycyjnych krajobrazów 
wiejskich w Finlandii. W związku z tym stanowi on 
cenny sztandarowy przykład ustanowienia 
skutecznych systemów zarządzania w odniesieniu 
do półnaturalnych obszarów Natura 2000. Obszar 

ten jest również bardzo typowy dla południowej 
Finlandii, gdzie tradycyjne biotopy przetrwały 
jedynie w niedostępnych dolinach rzek o stromych 
zboczach. 
 
Powierzchnia obszaru Natura 2000 Rekijokilaakso, 
na której prowadzona jest odpowiednia 
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gospodarka (tj. ekstensywne koszenie i wypas), 
stale powiększała się, co skutkowało większą 
różnorodnością biologiczną na tym obszarze. 
Ponadto utworzono szereg prywatnych obszarów 

ochrony (zarówno zalesionych pastwisk, jak i 
starodrzewów). Jeżeli chodzi o gatunki chronione, 
większa skuteczność zarządzania obszarem 

Rekijokilaakso przyczyniła się do ochrony niepylaka 
mnemozyny. Poniżej przedstawiono najważniejsze 
najlepsze praktyki i wyciągnięte wnioski. 
 

Zintegrowane zarządzanie jako klucz do 

sukcesu 
 
Unijne programy rolnośrodowiskowe umożliwiają 

rolnikom włączenie gospodarowania 
półnaturalnymi obszarami trawiastymi do ich 
normalnej działalności rolniczej. Stanowi to 
wyjątkowy atut pod względem marketingu i 

sprzedaży produktów, np. „mięsa z wypasu 
łąkowego” pochodzącego z bydła wypasanego w 
sposób zrównoważony. 

 
Ochrona i zarządzanie obszarem – w tym zarówno 
planowanie, jak i realizacja działań – odbywają się 
w sposób innowacyjny i partycypacyjny, w ścisłej 
współpracy z organami do spraw środowiska, 
rolnictwa i leśnictwa oraz prywatnymi właścicielami 

gruntów. 
 
Aktywnie uczestniczą w tym również organizacje 
pozarządowe i inne zainteresowane strony. 
Badania naukowe przeprowadzone we współpracy 
z naukowcami i zarządcami tego obszaru były 
pomocne w opracowaniu i przyjęciu najbardziej 

odpowiednich środków zarządzania. 

 

Współpraca między zainteresowanymi 
stronami w celu zminimalizowania 

konfliktów 
 
Procesy i działania związane z planowaniem 
partycypacyjnym, przy wsparciu polegającym na 

opracowaniu wytycznych i informacji, w znacznym 
stopniu zminimalizowały konflikty między 
zainteresowanymi stronami na danym obszarze, 
kształtując pozytywne nastawienie właścicieli 
gruntów, rolników i leśników do sieci Natura 2000. 
 
Dobra współpraca między władzami, organizacjami 

pozarządowymi, naukowcami, rolnikami i innymi 

lokalnymi zainteresowanymi stronami (np. 
zorganizowanie kilku wydarzeń partycypacyjnych) 
stworzyła pozytywny klimat dla długofalowego 
zarządzania. 
 

Zwiększenie możliwości dzięki 
poszerzeniu podstawy finansowania 

 
Zabezpieczenie i skuteczna koordynacja środków 

finansowych z różnych źródeł umożliwiły 
(ponowne) ustanowienie stosunkowo 
kompleksowego systemu zarządzania. W dużym 
stopniu zostało to ułatwione dzięki udanemu i 
aktywnemu zaangażowaniu szeregu 
zainteresowanych stron. 

 
Na przykład wspieranie wypasu ekstensywnego 
dzięki dochodom ze sprzedaży mięsa z wypasu 
łąkowego okazało się obiecującym i innowacyjnym 

rozwiązaniem. Szeroki zakres źródeł finansowania 
stanowi dobrą podstawę dla zarządzania danym 
obszarem w dłuższej perspektywie. 

 

Doskonalenie struktury programów 
rozwoju obszarów wiejskich 

 
Doświadczenia zdobyte na obszarze Rekijokilaakso 
pokazały również, że konieczna jest rewizja 
wsparcia rolnośrodowiskowego, aby lepiej 
dostosować je do wymogów tego obszaru w 

zakresie zarządzania. Istniejące środki zachęty do 
odtwarzania obszarów o dużej różnorodności 
biologicznej są niewystarczające (tj. poziom 
wsparcia nie pokrywa kosztów zarządzania), a 

także – z perspektywy indywidualnego rolnika – 
wiążą się ze zniechęcająco dużym obciążeniem 
biurokratycznym.  

 
Należy również zwrócić większą uwagę na 
ułatwianie współpracy i przepływu informacji 
między zainteresowanymi stronami, na przykład 
dzięki promowaniu współpracy między 
właścicielami gruntów i właścicielami bydła w celu 

ustanowienia systemów wypasu. Ponadto należy 
zapewnić środki finansowe na monitorowanie 
wpływu działań w zakresie zarządzania na 
poziomie gospodarstw rolnych. 
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Turnhouts  

Vennengebied: 

przyjęcie  
zintegrowanego  
podejścia do  

rozwoju przyrody 

w Belgii 
 
 
 
 

 
 

 

Kontekst 
 

Obszar przyrodniczy Turnhouts Vennengebied, 

znajdujący się kilka kilometrów na północ od miasta 
Turnhout w pobliżu granicy z Holandią, jest jednym z 
najcenniejszych kompleksów wrzosowisk we Flandrii i 
ostatnią pozostałością wyjątkowego krajobrazu, który 
niegdyś występował w całym regionie. 
 

Obszar ten położony jest na piaszczystym 
płaskowyżu, którego podłoże stanowi warstwa tłustej 
gliny o grubości zaledwie kilku metrów, na granicy 
zlewni Mozy i Skaldy. Ze względu na cienką warstwę 
gliny teren jest naturalnie bardzo wilgotny, dlatego 
powstała tu rozległa sieć mokradeł i wrzosowisk. Tu i 
ówdzie występują również połacie suchych gleb 

piaszczystych ubogich w składniki odżywcze, 
pozostałości dawnych wydm śródlądowych, wskutek 
czego obszar ten ma jeszcze bardziej złożony 

charakter. 
 
Obszar został wyznaczony jako obszar Natura 2000 

(BE 2100024), ponieważ znajdują się na nim: ważna 
mozaika wrzosowisk (typy siedliska 2310, 2330, 
4010, 4030), stawy oligotroficzne (typy siedliska 
3110, 3130), murawy z Nardus bogate w gatunki (typ 
siedliska 6230) i depresje na podłożach torfowych 
(typ siedliska 7150). W siedliskach tych występuje 
szereg rzadkich i wyspecjalizowanych gatunków, które 

są również gatunkami o znaczeniu europejskim i które 
są chronione na podstawie obu dyrektyw UE 
dotyczących ochrony przyrody. 
 
 
 
 

 
 

Mokradła i wrzosowiska wokół Zwart Water. Zdjęcie: Mario De Block 
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Do lat 30. ubiegłego wieku rolnictwem zajmowano 
się tu na ogół na małą skalę ze względu na niską 
jakość gleb, a użytki rolne znajdowały się w pobliżu 

wsi, z dala od dzikich terenów. Wprowadzenie 
nawozów doprowadziło jednak do szybkiego 
rozwoju i intensyfikacji rolnictwa. Obecnie 

działalność rolnicza stanowi dominujący sposób 
użytkowania gruntów na tym obszarze, przy czym 
skupia się ona głównie na intensywnej hodowli 
bydła mlecznego i produkcji roślin uprawnych takich 
jak kukurydza zwyczajna. W ostatnich latach 
nastąpił również gwałtowny wzrost powierzchni 
upraw przeznaczonych do produkcji biopaliw oraz 

szklarniowych upraw owoców i warzyw. 
 
 

Zintegrowana inicjatywa na rzecz 
rozwoju przyrody 
 
W latach 90. XX wieku pozostało jedynie 2% 
cennych siedlisk naturalnych i półnaturalnych. 
Siedliska szybko zanikały również w wyniku 
połączonego wpływu osuszania, zmiany sposobu 
użytkowania gruntów prowadzącej do dalszego 
rozdrobnienia siedlisk, a także silnej eutrofizacji i 

kwaśnych deszczy na skutek stosowania przez 
dziesiątki lat dużych ilości nawozów i intensyfikacji 
hodowli zwierząt gospodarskich. 
 
Uznając wyjątkową wartość tych siedlisk, 
Flamandzkie Towarzystwo Ziemi oraz Agencja 

Ochrony Przyrody i Lasów (obie te organizacje są 
organami publicznymi) postanowiły w 1999 r. 
rozpocząć w ramach instrumentu 

„Zagospodarowanie terenu dla przyrody” realizację 
zakrojonego na szeroką skalę projektu pod nazwą 
„Turnhouts Vennengebied-West”, obejmującego 
łącznie 541 ha. 

 
Uzasadnieniem tego było przyjęcie w 1997 r. nowej 
ustawy, która przewidywała m.in. utworzenie 
Flamandzkiej Sieci Ekologicznej (VEN). W ramach 
planu strukturalnego Turnhouts Vennengebied-West 
uznano za jeden z najcenniejszych i najbardziej 
wrażliwych obszarów przyrodniczych we Flandrii, na 

którym ochrona i rozwój przyrody powinny być 
traktowane priorytetowo.  
 
Następną fazę stanowiło wynegocjowanie 
wieloetapowego planu realizacji projektu w ramach 
instrumentu „Zagospodarowanie terenu dla 

przyrody”. Biorąc pod uwagę bardzo rozbieżne 
interesy związane z użytkowaniem gruntów na tym 
obszarze (do 2000 r. około połowy obszaru Natura 
2000 intensywnie wykorzystywało 415 gospodarstw 
rolnych), a także wcześniejsze lata konfliktów 
między przyrodą a rolnictwem, władze zwróciły 
szczególną uwagę na opracowanie zintegrowanego 

podejścia do gospodarowania gruntami, które miało 
na celu uwzględnienie wszystkich interesów – czy to 
pod względem rozwoju przyrody, rolnictwa, 
leśnictwa, czy to w innych sferach. 
 
Utworzono specjalną komisję ds. rozwoju przyrody, 
w której skład wchodzili lokalni przedstawiciele, 

lokalni użytkownicy i kilku ekspertów tematycznych. 
Ich zadaniem było przekazywanie informacji 
zwrotnych i porad dotyczących projektu rozwoju 

przyrody komitetowi projektu, który jest organem 
decyzyjnym składającym się z różnych administracji 
w tym regionie. 

 
W tym okresie dołożono również wszelkich starań, 
aby przeprowadzić szeroko zakrojone konsultacje 
społeczne w regionie, aby poinformować miejscową 
ludność o proponowanych działaniach i uzyskać od 
niej – poprzez szereg pytań publicznych – 
informacje zwrotne na temat różnych propozycji. 

 
W 2003 r. rozpoczęto realizację pierwszego 
projektu cząstkowego, który obejmował 
odtworzenie mającego charakter parkowy 
kompleksu wilgotnych łąk, zarośli i lasów olszy 
czarnej oraz szeregu stawów: od oligotroficznych 

do mezotroficznych. Następnie odtworzono około 12 

ha podmokłego wrzosowiska otaczającego dwa 
stawy oligotroficzne w sercu Turnhouts 
Vennengebied oraz zrealizowano plan budowy wieży 
obserwacyjnej strategicznie usytuowanej w 
centrum kompleksu stawów. 
 

Mapa obszaru objętego działaniami na rzecz rozwoju 
przyrody (kolor niebieski) i projektem LIFE (kolor 
czerwony). 
 

 

Odtworzenie siedlisk na dużą skalę dzięki 
środkom finansowym z programu LIFE 
 
W 2006 r. z pomocą środków finansowych z 

programu LIFE–Przyroda rozpoczęto zakrojony na 
szerszą skalę projekt odtworzenia siedlisk 

(obejmujący około 1150 ha) w ramach partnerstwa 
złożonego z organizacji pozarządowej Natuurpunt 

oraz dwóch organów publicznych z rządu 
flamandzkiego: Agentschap voor Natuur en Bos i 
Vlaamse Landmaatschappij. 
W ten sposób na pięć lat (2006–2011) połączono 
siły w ramach projektów LIFE i „Zagospodarowanie 
terenu dla przyrody”, aby odtworzyć siedliska. 
Dzięki temu można było negocjować z rolnikami, 

ponieważ budżet strukturalny pozwolił na zakup i 
dzierżawę gruntów. Jeżeli chodzi o projekt 
„Zagospodarowanie terenu dla przyrody”, w ramach 
projektu LIFE dołożono wszelkich starań, aby 
uwzględnić różnych użytkowników gruntów przy 
realizacji różnych działań oraz aby zapewnić 
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informowanie społeczności lokalnej na bieżąco o 
celach ochrony. 
 
W ramach projektu LIFE podjęto następujące 

działania (których całkowity przewidywany koszt 
wynosił 4,2 mln EUR (z wyłączeniem budżetu 
projektu „Zagospodarowanie terenu dla 

przyrody”)): 
 
 zakupiono dodatkowe 64 ha gruntów, a kolejne 

26 ha wydzierżawiono. Ustawa regulująca 
projekty związane z rozwojem przyrody 
pozwala również władzom na dokonywanie 

zamiany gruntów i oferuje gospodarstwom 
rolnym na obszarze objętym projektem 
możliwość wymiany gruntów na grunty rolne 
znajdujące się poza terenem objętym 
projektem. W ten sposób wymieniono 
dodatkowe 30 ha z korzyścią zarówno dla 
rolnika, jak i dla projektu związanego z 

rozwojem przyrody. Wszystko to przyczyniło się 
do utworzenia większych, bardziej połączonych 
ze sobą obszarów przyrodniczych, których 
łączna powierzchnia do tego czasu osiągnęła ok. 
500 ha. W rezultacie nie tylko umożliwiło to 
przeciwdziałanie skutkom rozdrobnienia 
siedlisk, lecz także ułatwiło wprowadzenie 

odpowiednich systemów zarządzania 
odpowiadających różnym potrzebom różnych 
typów siedlisk oraz ochronę przed skutkami 
zanieczyszczania przez okoliczne intensywnie 
zagospodarowane użytki rolne. 

 

 odtworzono cztery duże stawy o łącznej 
powierzchni ok. 17 ha, aby wspomóc 
odnowienie typowej roślinności stawowej i 

nabrzeżnej. Wiązało się to z usunięciem około 
8400 m3 osadu. 

 

 Na powierzchni około 50 ha wycięto plantacje i 

młode lasy, aby wspomóc odtworzenie 
wilgotnych i suchych wrzosowisk oraz muraw z 
Nardus, bogatych w gatunki. 

 
 Na obszarze objętym projektu wybudowano 

również ogrodzenie o długości 16 km 
umożliwiające kontrolę nad wypasem. 

 

Jednym z głównych wyzwań w ramach projektu 
było zneutralizowanie skutków przenikania 
nawozów stosowanych w przeszłości 
oraz szerzącej się na tym obszarze eutrofizacji. 

Można to było osiągnąć skutecznie i szybko jedynie 
poprzez usunięcie wierzchniej warstwy gleby i 
wycięcie darni na dawnych użytkach rolnych. 

 

Usuwanie osadu w Kleine Klotteraard w 2011 r. 
Zdjęcie: Mario De Block 

 

 
Tak poważne prace wymagały starannego 
planowania w celu określenia głębokości, do której 
należy usunąć wierzchnią warstwę gleby, aby 

uzyskać warunki siedliska ubogiego w składniki 
odżywcze. Działanie to przeprowadzono na 
podstawie szczegółowych analiz gleby oraz systemu 
podejmowania decyzji opartych na wiedzy 
naukowej. Ogółem wybrano około 67 tys. m3 gleby 
i wywieziono na użytki rolne poza obszarem Natura 

2000. W celu odtworzenia wrzosowisk usunięto 
dalsze 18 tys. m3 darni. 
 
Usunięty materiał zawierał duże ilości cennych 
składników odżywczych, które gromadziły się w nim 
przez lata. Doprowadziło to do sytuacji, w której 

powstała niewielka, ale stosunkowo istotna korzyść 

dla wszystkich – rolnicy uczestniczący w 
realizowanym w pobliżu projekcie konsolidacji 
gruntów byli bardzo zainteresowani ponownym 
wykorzystaniem wybranego materiału na swoich 
gruntach, aby poprawić strukturę gleby i zwiększyć 
zawartość węgla w glebie. W ten sposób produkt 
uboczny projektu ochrony przyrody stał się 

zasobem dla rolnictwa. 
 

Ponowne wprowadzenie systemów 
zarządzania przyjaznych dla przyrody 

 
Po ukończeniu robót związanych z odtworzeniem 
ważne było zapewnienie, aby odtworzone siedliska 
były zarządzane w sposób zrównoważony w 

dłuższej perspektywie. Inwestycja w ogrodzenia 

umożliwiła wprowadzenie odpowiednich systemów 
zarządzania na terenie objętym projektem.  
Wiązało się to z wykorzystaniem stada bydła 
wytrzymałej rasy (Galloways) należącego do 
organizacji pozarządowej, bydła miejscowych 
rolników oraz owiec, kóz i osłów. 
Do końca okresu realizacji projektu LIFE podpisano 

umowy z 15 rolnikami, aby zapewnić długofalowe 
wypasanie około 140 ha obszaru objętego 
projektem. 
 
W projekcie położono również duży nacisk na 
świadomość społeczną i tworzenie dla społeczności 
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lokalnej nowych możliwości korzystania ze znacznie 
rozszerzonego rezerwatu przyrody. Utworzono 
panele informacyjne, których zadaniem było 
wyjaśnianie, w jaki sposób odtworzono siedliska. 

Zbudowano również wieżę widokową i wyznaczono 
punkty widokowe, które umożliwiają podziwianie 
krajobrazu. Na obszarze poddanym odtworzeniu 

wytyczono szereg nowo oznaczonych szlaków 
turystycznych (łącznie 30 km) oraz zorganizowano 
regularne wycieczki piesze i pogadanki z 
przewodnikiem. 

Bogate w orchidee łąki na obszarze Turnhouts 
Vennengebied, zdjęcie: Mario De Block 
 
 

Mocne i słabe strony 
 

Mocne strony  
 

Projekt ten pokazuje, że nawet w obszarze bardzo 
intensywnej działalności rolniczej możliwe jest 
znalezienie sposobów na współistnienie przyrody i 
rolnictwa. W tym przypadku kluczem do sukcesu 
było kilka czynników: 

 inicjatywa na rzecz rozwoju przyrody została 
wybrana strategicznie i ujęta w ramy prawne. 

Dzięki priorytetowemu traktowaniu tego 
obszaru jako obszaru rozwoju przyrody w 
ramach flamandzkiego planu strukturalnego 
zyskała ona ważny bodziec i wsparcie pod 
względem politycznym (i finansowym). 
Jednocześnie jednak prawo jest wystarczająco 
elastyczne, żeby umożliwić opracowanie 

szczegółów projektu w ścisłym porozumieniu i 
dialogu z kluczowymi użytkownikami gruntów i 
zainteresowanymi stronami na tym terenie.  

 umożliwiło to przyjęcie bardziej zintegrowanego 
podejścia do zarządzania, uwzględniającego 
potrzeby wszystkich sektorów. Odpowiedzialny 

za to organ – czy to flamandzki krajowy urząd 
ds. gruntów lub czy też agencja ds. przyrody i 
lasów – mógłby wówczas przyjąć rolę 
„uczciwego brokera”. 

 kontakty i dialog ze wszystkimi sektorami i 
społecznością lokalną oraz między nimi, w 
połączeniu z odpowiednim budżetem 

projektowym, miały kluczowe znaczenie dla 

uzyskania akceptacji celów projektu i 
dostosowania proponowanych działań w 
zależności od tego, co w praktyce uznano za 
wykonalne. W związku z tym celem było raczej 

stopniowe rozwijanie projektu w oparciu o 
informacje zwrotne od zainteresowanych stron 
(wsparte również wystarczającą pomocą 

finansową), zamiast opracowywania od samego 
początku szczegółowego planu projektu. 

 pomogło to również w znalezieniu społecznie i 
gospodarczo zrównoważonych sposobów 
realizacji działań w ramach projektu, co 
ilustruje np. system zamiany gruntów i 

nabywania gruntów oraz umowy z lokalnymi 
rolnikami w sprawie gospodarowania wypasem 
w rezerwatach przyrody, które to umowy 
zostały zawarte dobrowolnie. Pomaga również 
w budowaniu poczucia dumy i zainteresowania 
wśród społeczności lokalnej i władz lokalnych, 
które dostrzegły w tym projekcie szansę na 

dalszą dywersyfikację gospodarczą (np. 
agroturystyki, sprzedaży produktów rolnych) 
oraz na podniesienie ogólnej jakości życia 
swoich obywateli. 

Należy jednak zauważyć, że przedstawione w 
niniejszym studium przypadku zintegrowane 
podejście do zarządzania wymaga czasu, zwłaszcza 

gdy istnieją tak silnie kontrastujące sposoby 
użytkowania gruntów. Projekt jest nadal 
realizowany, a jego ukończenie potrwa około 
piętnastu lat. Ale bez zintegrowanego podejścia do 
zarządzania jest wątpliwe, czy cokolwiek udałoby 
się zrobić dla uratowania pozostałych siedlisk. 

 

Słabe strony  
 
W projekcie nie udało się w żaden sposób 
wykorzystać środków WPR i PROW do celów 

pomocy we wdrażaniu projektu, ani pomocy w 
reorientacji długofalowego zarządzania 
(odtworzonymi) obszarami. Ponieważ grunty te są 
tak bardzo urodzajne i intensywnie 
wykorzystywane, nacisk kładzie się w dużej mierze 
na utrzymanie i poszerzenie tej intensywnej 
działalności, co znajduje odzwierciedlenie również w 

silnym nacisku i wykorzystaniu środków I filaru we 
Flandrii w ogóle, a w szczególności na tym 
obszarze.  
Środki ukierunkowane na ochronę przyrody w 
ramach II filaru są też bardzo ograniczone. Na 
przykład środki kompensacyjne na obszarach 

Natura 2000 i poza nimi polegają wyłącznie na 

wypłaceniu rolnikom około 150 EUR/ha w celu 
pokrycia strat wynikających z prawnie 
obowiązującego zakazu nawożenia na obszarach 
przyrodniczych podatnych na zagrożenia. System 
tworzenia strefy buforowej o szerokości 6-12 m 
między gruntami rolnymi a obszarami 

przyrodniczymi podatnymi na zagrożenia ma 
również bardzo ograniczoną wartość ochronną, 
ponieważ rolnik może przekształcić te grunty 
ponownie w grunty rolne po zakończeniu programu. 
 
Pomimo dobrych działań komunikacyjnych 
zrealizowanych w ramach projektu, nadal istnieje 

silna niechęć rolników do włączenia obszarów do 
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sieci Natura 2000. Dzieje się tak dlatego, że ceny 
gruntów znacznie się różnią w zależności od tego, 
czy działka znajduje się na wyznaczonym obszarze, 
czy poza nim. W 2011 r. średnia cena gruntów na 

obszarach poza siecią Natura 2000 wynosiła około 
50 000 EUR/ha, ale w przypadku potencjalnych 
obszarów pod cieplarnie lub będących źródłem 

biomasy może ona wzrosnąć do 80 000 EUR/ha. 
Tereny znajdujące się w sieci Natura 2000 zostały 
wycenione na połowę tej kwoty z powodu 
nałożonych ograniczeń w użytkowaniu gruntów. 
 

Wnioski  
 

Niniejsze studium przypadku pokazuje, że nawet w 
bardzo intensywnym krajobrazie rolniczym możliwe 
jest uzyskanie wsparcia dla projektów rozwoju 
przyrody, pod warunkiem, że są one realizowane z 

wykorzystaniem wysoce zintegrowanego, 
przejrzystego i elastycznego podejścia, które 
umożliwia lokalnym podmiotom wyrażanie swoich 

poglądów i wpływanie na proces, a także które jest 
poparte przez strategiczne ramy polityki i 
odpowiednie finansowanie. 
 

  Grote Klotteraard i okolica po odtworzeniu. Zdjęcie: Mario De Block 

 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 
Projekt LIFE nr LIFE06/NAT/B/000084 Odtworzenie 
siedlisk na dużą skalę na obszarze Turnhouts 

Vennengebied 
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-
natura-/life-turnhouts-vennengebied_770.aspx  
Restoration of an oligotrophic pond complex in the 
northern part of Turnhout, M. De Block, T. Vermeulen, 
T. Andries, 6. konferencja na temat odtwarzania 

ekologicznego, Gent, wrzesień 2009 r. 
 
*Vlaamse Landmaatschappij (2009 r.). Analiza z 
uwzględnieniem rolnictwa w ramach środków ochrony 
na obszarach specjalnej ochrony – mokradłach, 
wrzosowiskach i bagnach w okolicach Turnhout 
(sprawozdanie 33). Przeprowadzona na zlecenie 

Agencji Przyrody i Lasów w ramach projektu 
„Ustalenie środków ochrony flamandzkich obszarów 
Natura 2000”. Bruksela, 2009 r. 
 
 
 
Analiza przykładu przygotowana przez: Kerstin 

Sundseth, Ecosystems LTD, Bruksela  

 
Podziękowania: podziękowania za przedstawienie 
przeglądu kwestii dotyczących tej analizy przypadku 
oraz za komentarze do wstępnej wersji tekstu 
otrzymują: 
Tom Vermeulen, Ilse van Dienderen, (Vlaamse Land-
maatschappij), Mario De Block (Agentschap voor Na-

tuur en Bos), Tom Andries (Natuurpunt VZW), Guy 
Van de Vliet (lokalny rolnik)  

http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-natura-/life-turnhouts-vennengebied_770.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-natura-/life-turnhouts-vennengebied_770.aspx
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Analiza przykładu 

 

Gospodarowanie 

na obszarach 

trawiastych w 
Parku 
Narodowym 

„Kemeri”, Łotwa 
 

 

 

 

Kontekst 
 

Powierzchnia półnaturalnych obszarów trawiastych na 

Łotwie znacznie się zmniejszyła na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci wskutek połączonych efektów 
intensyfikacji rolnictwa i porzucania gruntów. W 
przeszłości wiele działek rolnych było osuszanych i 
meliorowanych, aby ustąpić miejsca rolnictwu ornemu 
i innym intensywnym praktykom rolnym, zwłaszcza w 

czasach Związku Radzieckiego, kiedy istniała silna 
tendencja do tworzenia dużych spółdzielni rolniczych. 
 
Obecnie na Łotwie pozostało zaledwie 65 tys. ha 
obszarów trawiastych o „dużej wartości biologicznej” 
(około 1% powierzchni lub 0,5% gruntów rolnych), z 
czego około 39% znajduje się w obrębie sieci Natura 

2000 (Gustiņa i in., 2012). 
 
 

Park Narodowy „Kemeri” – 
modelowy przykład odtwarzania 
obszarów trawiastych i gospodarki 
na nich 
 
Park Narodowy Kemeri to rozległy kompleks 

torfowisk, lasów bagiennych, wydm przybrzeżnych, 
jezior, bagien topogenicznych, rzek i równin 
zalewowych o powierzchni 38 165 ha. Położony 
pomiędzy wybrzeżem a stolicą miasta, jest ważnym 
schronieniem dla migrujących ptaków i stanowi 
naturalny korytarz biegnący pomiędzy obszarem 
intensywnego rolnictwa na nizinie Semigalii i 

zurbanizowanym regionem otaczającym Rygę. 
 

 

 Gospodarka pastwiskami w kompleksie zalewowym Lelupy. Zdjęcie: A. Liepa 
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Półnaturalne zbiorowiska obszarów trawiastych są nadal 
dobrze reprezentowane w Parku Narodowym „Kemeri”, 
choć na stosunkowo małych połaciach. Pod koniec XX 
w. całkowita powierzchnia obszarów trawiastych 

półnaturalnych i poddanych melioracji pokrywała około 
6,4% (około 2480 ha) powierzchni parku; nieco ponad 
połowę uważa się za mające dużą wartość biologiczną. 

Do 2000 r. mniej niż jedna czwarta łąk i pastwisk była 
nadal użytkowana. Jednak w ciągu ostatnich 5-6 lat 
powierzchnia obszarów trawiastych, na których się 
gospodaruje, znacznie się zwiększyła dzięki połączeniu 
skoordynowanych wysiłków na rzecz odnowy siedlisk i 
ponownego wprowadzenia regularnego 

gospodarowania. 
 
Jeden z najbardziej znaczących obszarów trawiastych 
na terenie parku położony jest w odległej południowej 
części wzdłuż rzek Slampe i Skudrupite (Rysunek 1). 

Rysunek 1 Mapa gruntów rolnych w tym gruntów o wysokiej 

wartości biologicznej w Parku Narodowym „Kemeri”. Kompleks 
równin zalewowych rzek Slampe i Skudrupite oraz równina 
zalewowa rzeki Lelupy zostały obramowane. Dane 
 
 
Ten obszar trawiasty, otoczony rozległymi lasami, 
stanowi idealne miejsce żerowania i lęgu dla wielu 
zagrożonych gatunków ptaków, w tym derkacza Crex 
crex, bociana czarnego Ciconia nigra, orlika krzykliwego 

Aquila pomarina, żurawia Grus grus. Jest to również 
ważne miejsce odpoczynku dla tysięcy gęsi, kaczek i 
łabędzi podczas ich migracji.  
 
Drugi duży obszar trawiasty znajduje się na wschodnim 

skraju parku wzdłuż rzeki Lelupy. Te podmokłe łąki 

zalewowe są ważne nie tylko dla derkaczy, ale również 
dla orlika krzykliwego, błotniaka łąkowego Circus 
pygargus, błękitniczka czerwononogiego C. cyaneus, 
błotniaka stawowego C. aeruginosus, jarzębatki Sylvia 
nisoria. 
 
Pozostałe obszary trawiaste w parku są zazwyczaj 

albo rozrzucone na niewielkich połaciach 
przekształconych w obszary mieszkalne, albo znajdują 
się na terenach polderowych i podmokłych, które już 
dawno zostały opuszczone. 
 

 

Rekultywacja i gospodarowanie 
nad rzeką Slampe  
 

Po sporządzeniu planu zarządzania nowo utworzonym 
Parkiem Narodowym (założonym w 1997 r.) władze z 

powodzeniem zwróciły się do unijnego funduszu UE o 
pomoc w rozpoczęciu jego realizacji. Jednym z 
głównych działań w ramach projektu, który rozpoczął 
się w 2002 r., było odnowienie, a następnie ponowne 
rozpoczęcie koszenia i wypasania wokół rzeki Slampe. 
 

Odtworzenie meandrów rzeki Slampe  
 
Na początku projektu władze posiadały już 130 ha łąk 
nad rzeką Slampe, na których występował derkacz, 
ale dzięki dodatkowym funduszom LIFE mogły zakupić 

kolejne 163 ha, aby stworzyć większą, bardziej spójną 
jednostkę zarządzania. Otworzyło to również 
możliwość przywrócenia reżimu hydrologicznego na 

tym obszarze. 
 
Koryto rzeki Slampe zostało wyprostowane w latach 
siedemdziesiątych XX w., aby osuszyć okoliczne łąki i 

odpowiednio dostosować je do potrzeb rolnictwa 
(Rysunek 2). Celem projektu LIFE było odwrócenie 
tego procesu. Uregulowana w kanale na odcinku 2,1 
km rzeka została rozkopana i przekierowana w szereg 
zakrętów, dzięki czemu jej długość podwoiła się do 
4,6 km. Naturalny system równin zalewowych został 
również odrestaurowany dzięki podniesieniu poziomu 

wody w rzece o 1 m, co z kolei przyczyniło się do 
podniesienia wód gruntowych na pobliskich łąkach. 

 

 

Rysunek 2. Skanalizowanie koryta rzeki Slampe, 
wyprostowanego w latach 70. XX w., spowodowało 
osuszenie równin zalewowych wraz z porzuconymi 
obszarami trawiastymi, fotografia wykonana w 2004 r. 
przed odtworzeniem. Zdjęcie: G. Pāvils 

 
Dzięki tym działaniom łąki, które na nowo otoczyły 
meandrującą rzekę, zostały ponownie zalane w 

wiosennym sezonie powodziowym, zapewniając 
dobre warunki wypoczynku migrującym ptakom 
wodnym. Powódź jest również ważnym warunkiem 
wstępnym regeneracji łąk zalewowych (6450 
Północne borealne łąki zalewowe) na dawnych 
obszarach trawiastych i gruntach ugorowych. 
 

Ponowne wprowadzenie wypasu i koszenia  
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Po zakończeniu prac rekultywacyjnych kolejnym 
wyzwaniem było zapewnienie długofalowego 
gospodarowania na obszarach trawiastych poprzez 

regularne koszenie i wypasanie. Dzięki dobrej 
współpracy z jednym z największych rolników na 

tym obszarze, część terenów parku w Slampe 
można mu było wydzierżawić, żeby mógł ubiegać się 
o finansowanie w ramach nowego programu 
rolnośrodowiskowego na obszary trawiaste o 
wysokiej wartości biologicznej w ramach łotewskiego 
programu rozwoju obszarów wiejskich. 

 
Władze parku zdecydowały się również na stopniowe 
wznawianie wypasu z wykorzystaniem odpornych 
ras, takich jak bydło Hecka i koniki polskie, które nie 
wymagają nadmiernej codziennej opieki. Celem było 
stworzenie bardziej samowystarczalnego systemu 
gospodarowania, tak by w miarę rozrastania się 

stada wypasanie mogło ostatecznie zastąpić 

koszenie jako główną metodę gospodarowania. 
Przed zakończeniem realizacji projektu w 2006 r. na 
ogrodzony teren o powierzchni 156 ha nad Slampe 
wprowadzono 15 sztuk bydła Hecka i 10 koników 
polskich (rysunek 3). 

Rysunek 3 Koniki polskie na terenie obszarów trawiastych 
wokół Slampe pod koniec wiosennych powodzi w 2012 r. 
Zwierzęta pasą się przez cały rok (120 ha otwartych 
obszarów trawiastych). Zdjęcie: A. Priede 

 

Po zakończeniu LIFE 
 
Do 2011 r. gospodarowanie na całej powierzchni 
obszarów trawiastych w rejonie równin zalewowych 
wzdłuż Slampe było możliwe dzięki połączeniu 

płatności w ramach I filaru, płatności w ramach sieci 
Natura 2000 i płatności rolnośrodowiskowych. Stada 
bydła Hecka i konika polskiego również rozrosły się 

na tyle, że wyeliminowały konieczność koszenia. Do 
końca 2012 r. na tym terenie przez cały rok 
wypasano 30 sztuk bydła i 60 koników z 
zastosowaniem poziomów intensywności wypasu, co 
pomogło przywrócić różnorodność biologiczną 
obszarów trawiastych. 
 

Efekty tych działań w zakresie ochrony są obecnie 
również coraz bardziej widoczne dzięki regularnemu 
monitorowaniu, które prowadzone jest od 2003 r. 
Od czasu ponownego ustanowienia systemu 
gospodarki nastąpiły znaczące pozytywne zmiany 

zarówno w strukturze obszarów trawiastych, jak i 
składzie gatunkowym. Dawna nitrofilna roślinność z 
przewagą wysokich ziół stopniowo przekształca się w 
równiny zalewowe o bardziej zróżnicowanym i 

naturalnym składzie gatunkowym. 
 
Ekstensywna gospodarka wypasowa spowodowała 

również powstanie nieregularnej struktury pastwisk, 
zwiększając w ten sposób różnorodność na poziomie 
lokalnych ekosystemów. Miejscowa populacja 
derkaczy, choć jej liczebność waha się, również 
wykazuje ogólny wzrost (rys. 4). 

Rysunek 4 Zmiany w liczebności derkacza na powierzchni 

obszarów trawiastych na brzegach Slampe w okresie 
2003–2012 r. Dane: Jānis Ķuze 

 
 

Rekultywacja i zarządzanie 
terenami wzdłuż rzeki Lelupy 
 
Nad Lelupą działania związane z odtworzeniem łąk 
zalewowych okazały się być bardziej złożone. 
Własność parku stanowiło łącznie ok. 140 ha 
podmokłych łąk, natomiast reszta (ok. 200 ha) 
należała do prywatnych właścicieli. Władze parku 

starały skłonić prywatnych właścicieli gruntów do 
przyłączenia się do nowych programów 
rolnośrodowiskowych, ale mało kto był 
zainteresowany. Niskie zainteresowanie wynikało z 
konieczności dużych inwestycji służących 
doprowadzeniu gruntów do stanu, w którym 

kwalifikowałyby się one do programu 
rolnośrodowiskowego. Także wielu właścicieli 
gruntów już dawno temu porzuciło działalność 
rolniczą na tym niedostępnym obszarze i nie 
dostrzegało ekonomicznej potrzeby ponownego 

rozpoczynania działalności rolniczej w tak trudnych 
warunkach. 

 
Ze względu na powszechny brak zainteresowania 
właścicieli gruntów koszeniem terenu, tu również 
zdecydowano się na wprowadzenie wypasu. Po 
intensywnym okresie wycinki krzewów i grodzenia 
wprowadzono 26 koników polskich i 5 sztuk bydła 
Hecka do wypasu na łąkach. Do 2012 r. liczba 

zwierząt zwiększyła się do 30 koni i 27 sztuk bydła, 
a powierzchnia wypasu wzrosła do 260 ha. Co roku 
koszonych jest nadal ok. 30 ha (łąki kośne są na 
początku lata zamykane dla wypasanych zwierząt i 
ponownie otwierane po skoszeniu siana), ale ich 
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powierzchnia nadal pozostaje niewielka. 
Gospodarowanie zarówno własnością państwową, 
jak i niektórymi terenami prywatnymi odbywa się w 
ramach płatności rolnośrodowiskowych i płatności 

sieci Natura 2000. 
 
Dzięki wprowadzeniu ekstensywnego wypasu w 

ciągu roku (od 2006 r.) następuje stopniowe 
poszerzanie się połaci otwartych obszarów 
trawiastych nad Lelupą, które powoli zastępują 
tereny zdominowane przez trzciny i krzewy (rysunek 
5). 

Rysunek 5. Równiny zalewowe nad Lelupą w Parku 
Narodowym Lielupe w Parku Narodowym „Kemeri”. 
Zdjęcie: A. Liepa 
 
Powoduje to również powstawanie odpowiednich 

siedlisk dla licznych gatunków ptaków związanych z 
równinami zalewowymi, takich jak derkacz lub bekas 
dubelt Galinago media. Bekas dubelt pojawił się 
ponownie rok po ponownym wprowadzeniu wypasu 

na tym obszarze. 
 

 

Połączenie metod 
gospodarowania i systemów 
wsparcia 
 
W gospodarowaniu obszarami trawiastymi 

kwalifikującymi się w ramach programu PROW/WPR 
na terenie parku obecnie wykorzystuje się 
połączenie płatności w ramach I filaru, płatności w 

ramach sieci Natura 2000 i programów 
rolnośrodowiskowych. Mniej więcej połowa obszarów 
trawiastych objętych gospodarowaniem jest 

koszona, a druga połowa jest spasana. 
 
Obszarami trawiastymi będącymi własnością 
publiczną zarządza organizacja zwana Funduszem 
Parku Narodowego Kemeri. Ta organizacja 
pozarządowa przejęła zarządzanie z powodu braku 
zainteresowania rolników uprawą obszarów 

trawiastych na terenie parku oraz ze względu na 
fakt, że niewielu z nich miało doświadczenie w 
zarządzaniu tradycyjnymi stadami bydła i koni. 
Dzięki wydzierżawieniu organizacji pozarządowej 
gruntów państwowych, mogła ona wykorzystać 

płatności z PROW/WPR do pokrycia swoich kosztów 
gospodarowania. Ponadto, ponieważ jest to 
organizacja non-profit, wszelkie nadwyżki powstałe 
w wyniku uprawy obszarów trawiastych na terenie 

parku Kemeri są bezzwłocznie ponownie 
wykorzystywane do odtwarzania innych obszarów 
trawiastych o wysokiej wartości biologicznej w parku 

i zarządzania nimi, tak aby one również 
kwalifikowały się w ramach PROW. 
 
W ten sposób powierzchnia obszaru trawiastego o 
wysokiej wartości biologicznej objęta 
gospodarowaniem nadal powiększa się, aczkolwiek 

powoli. Bardziej znaczące inicjatywy związane z 
odtwarzaniem obszarów trawiastych na terenie 
parku i gospodarowaniem nimi nadal jednak zależą 
od możliwości uzyskania dostępu do zewnętrznych 
źródeł finansowania. 
 
Tryb życia ludzi w parku i w jego sąsiedztwie przez 

ostatnie dwie dekady uległ znacznej zmianie. Wiele 
obszarów, które nie są obszarami leśnymi, stało się 
terenami w większym stopniu mieszkalnymi lub 
rekreacyjnymi ze znacznie ograniczoną działalnością 
rolniczą. Dlatego „naturalny cykl” gospodarowania 
obszarami trawiastymi obejmujący wypas zwierząt 
gospodarskich i koszenie siana nie jest już 

przedmiotem zainteresowania lokalnych rolników ani 
nie jest już dla nich ekonomicznie opłacalny. Jest to 
powszechnie występujący problem nie tylko w Parku 
Narodowym Ķemeri, ale też na wielu innych 
terenach przybrzeżnych i podmiejskich wokół stolicy. 
 

 

Mocne i słabe strony przyjętego 
podejścia 
 
Działania podjęte w Parku Narodowym Ķemeri 

obrazują sposób, w jaki ważne obszary trawiaste 
mogą zostać odtworzone i ponownie objęte jakąś 
formą samowystarczalnego gospodarowania dzięki 
połączeniu szeroko zakrojonych działań związanych 
z odtworzeniem, wykorzystania wytrzymałych 
zwierząt gospodarskich do wypasu oraz dobrej 
współpracy władz, organizacji pozarządowych i 

rolników. 
 
Projekt LIFE stanowił ważny pierwszy krok na 
drodze do ponownego rozpoczęcia wypasania i 
koszenia w parku. Umożliwiło to władzom parku 
wykupienie kluczowych obszarów trawiastych, co nie 

tylko zapewniło zarządzanie nimi z myślą o ochronie 

przyrody, lecz także umożliwiło przeprowadzenie 
poważnych robót związanych z odtworzeniem, które 
prawdopodobnie byłyby niemożliwe do 
zaakceptowania na terenach prywatnych (np. 
odtworzenie meandrów rzeki i ponowne zalanie 
okolicznych łąk, jak również usunięcie w znacznym 

stopniu rozrastających się krzewów i zarośli). 
 
Po realizacji tych początkowych inwestycji władze z 
dość dużym powodzeniem zaangażowały organizację 
pozarządową i kilku lokalnych rolników w 
długofalowe gospodarowanie obszarami trawiastymi 
przy finansowaniu z różnych programów w ramach 

łotewskiego PROW (na lata 2007–2012). Również 
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wykorzystanie wytrzymałych ras bydła, które są 
mało wymagające i mogą pozostawać na zewnątrz 
przez cały rok, pomaga przezwyciężyć ogólny brak 
zainteresowania miejscowych rolników 

gospodarowaniem na tych obszarach trawiastych. 
 
Podejście to ma jednak również szereg słabych 

stron. Jest ono w dużym stopniu uzależnione od 
zewnętrznych źródeł finansowania, np. programu 
LIFE, co oznacza, że stan ochrony szeregu obszarów 
trawiastych na terenie parku prawdopodobnie nadal 
pozostanie niewłaściwy, dopóki nie uda się znaleźć 
środków na ich odtworzenie i ponowne 

wprowadzenie regularnego gospodarowania. Zakup 
gruntów w celu wprowadzenia gospodarowania 
ukierunkowanego na ochronę przyrody również na 
ogół nie jest opłacalnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi 
o zarządzanie obszarami o wysokiej wartości 
biologicznej, chociaż może być bardzo przydatne w 
określonych przypadkach, w których konieczne są 

poważne roboty związane z odtworzeniem i gdy nie 
ma rolników zainteresowanych gospodarowaniem na 
tak trudnych i niedostępnych obszarach trawiastych. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, na Łotwie w przypadku 
obszarów trawiastych o wysokiej wartości 
biologicznej występuje wiele istotnych przeszkód, 

które należy przezwyciężyć, żeby uniknąć ich 
całkowitego zniknięcia z krajobrazu w ciągu 
następnych kilkunastu lat. Jeden z kluczowych 
problemów ma związek z faktem, że większość tych 
obszarów trawiastych (w przeciwieństwie do kilku 
dużych równin zalewowych w Kemeri) jest niewielka 

i bardzo rozproszona, co sprawia, że 
gospodarowanie nimi bez wsparcia finansowego z 
PROW jest nieopłacalne. 

 
Wiele półnaturalnych obszarów trawiastych zostało 
już opuszczonych i zarosło, szczególnie na 
obszarach bardziej zurbanizowanych i 

przybrzeżnych, gdzie istnieją inne konkurencyjne 
interesy związane z gruntami i gdzie rolnicy 
zaprzestali działalności rolniczej z powodu wysokiej 
wartości rynkowej gruntów na nowych obszarach 
mieszkalnych. Na bardziej oddalonych obszarach 
wiejskich nadal istnieje duże zainteresowanie 
utrzymaniem tradycyjnych praktyk rolniczych, nawet 

na małych połaciach gruntu, ale brak zachęt 
gospodarczych i wsparcia finansowego sprawia, że 
rolnicy mają coraz większe trudności z dalszym 
uprawianiem swoich obszarów trawiastych w 
dotychczasowy sposób.  
Obecna łotewska polityka rolna zasadniczo nie 

zapewnia wsparcia w odniesieniu do małych działek 
gruntów i drobnych producentów rolnych. Na Oś II 
przeznacza się jedynie ok. 28% budżetu PROW, a 
znaczna część tych środków przeznaczona jest na 
rolnictwo ekologiczne. Niemniej jednak 
wprowadzono program rolnośrodowiskowy mający 
na celu „zachowanie różnorodności biologicznej na 

obszarach trawiastych” (zarówno w ramach sieci 
Natura 2000, jak i poza nią). Jest on dostępny dla 
rolników gospodarujących na wcześniej określonych 
obszarach trawiastych o wysokiej wartości 
biologicznej, którzy skłonni są odłożyć koszenie do 
dnia 1 sierpnia lub utrzymać wypas o niskiej 

intensywności na swoich gruntach (0,4–0,9 dużej 
jednostki przeliczeniowej inwentarza na hektar). 
 
Do tej pory udało się objąć programem ok. 55% z 

ok. 65 000 ha docelowej powierzchni obszarów 
trawiastych o wysokiej wartości biologicznej (dane 
liczbowe za 2011 r. pochodzące od Służby Wsparcia 

Rolnego, opracowane przez łotewski Państwowy 
Instytut Gospodarki Rolnej). Wkład tego programu 
w długofalową ochronę tych cennych obszarów 
trawiastych, zwłaszcza poza obszarami Natura 2000, 
jest jednak nadal stosunkowo ograniczony ze 
względu na szereg czynników: 

 
 Dotacja jest dostępna wyłącznie dla rolników, 

którzy prowadzą działalność rolniczą na ponad 
jednym hektarze kwalifikującej się 
wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych 
(składającej się z działek o powierzchni nie 
mniejszej niż 0,3 ha). W rezultacie wielu 

drobnych producentów rolnych nie kwalifikuje 
się do otrzymania pomocy, mimo że ich obszary 
trawiaste zostały uznane za mające wysoką 
wartość biologiczną. Często to małe połacie 
obszarów trawiastych są miejscami 
występowania najbardziej zagrożonych typów 
siedlisk i gatunków. 

 
 Obecnie nie ma też żadnych programów, które 

pomogłyby rolnikom w oczyszczeniu ich terenu z 
zarośli i krzewów lub przywróceniu reżimu 
hydrologicznego, tak aby mogli oni kwalifikować 
się do wsparcia. W wielu miejscach konieczne 

jest wstępne odtworzenie siedlisk, ale obecnie 
nie istnieje żaden system, w ramach którego 
można byłoby to sfinansować. 

 
 Stawka płatności w wysokości 123 EUR/ha na 

ogół nie wystarcza na pokrycie dodatkowych 
kosztów gospodarowania związanych z 

koszeniem lub wypasem, zwłaszcza na 
obszarach bardziej oddalonych i niedostępnych 
(a do takich często zaliczają się obszary 
trawiaste sieci Natura 2000). W związku z tym 
wielu rolników, którzy w zasadzie byliby 
zainteresowani tym programem, nie przystąpiło 
do niego. Po prostu zaprzestanie uprawy lub 

korzystanie z różnych środków wsparcia innych 
sposobów użytkowania gruntów nadal jest 
tańsze (np. orka na obszarach trawiastych o 
wysokiej wartości biologicznej i przekształcenie 
ich w grunty orne, co zapewnia wyższe stawki 
wsparcia). Na obszarach określonych jako 

obszary trawiaste o wysokiej wartości 
biologicznej nie ma ograniczeń co do innego 
sposobu użytkowania gruntów, np. jeśli zarządca 
gruntów nie złożył wniosku o płatności związane 
z obszarami trawiastymi o wysokiej wartości 
biologicznej, dlatego właśnie grunty te można 
przekształcić w grunty użytkowane w inny 

sposób, np. grunty orne, plantacje leśne itp. To 
samo dotyczy większości obszarów Natura 2000, 
jeżeli ograniczenia nie są określone w 
poszczególnych przepisach. 

 

 Późna data koszenia wyznaczona na dzień 1 
sierpnia jest również problemem dla rolników, 
ponieważ oznacza, że nie mogą już 
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wykorzystywać siana jako paszy zimowej. Utrata 
dochodu i dodatkowy koszt zakupu siana z 
innego źródła nie są uwzględnione w stawce 
płatności PROW. Według danych z 

kwestionariusza łotewskiego Państwowego 
Instytutu Gospodarki Rolnej (www.lvaei.lv, 
2011) około 1/3 rolników ściółkuje skoszoną 

trawę i pozostawia ją na miejscu, ponieważ 
uważa to za jedyne rozwiązanie. Jednocześnie 
rolnicy ci przyznają, że gdyby dostępne były 
inne rozwiązania (np. wykorzystanie biomasy), 
to woleliby usunąć siano. 

 

 Pozostawianie ściętej trawy na polu również 
stanowi poważny problem z punktu widzenia 

ochrony, ponieważ prowadzi do gromadzenia się 
martwej ściółki i materii organicznej, co pociąga 
za sobą znaczny spadek różnorodności 
gatunkowej. Obecny system może być korzystny 
dla derkacza, ale ogólnie nie jest odpowiedni dla 

zachowania różnorodności gatunkowej i 
właściwości siedlisk na wielu obszarach o 

wysokiej wartości biologicznej, zwłaszcza w 
przypadku różnorodności gatunkowej roślin, 
która ma ścisły związek z gospodarowaniem 
tradycyjnym (koszenie w połowie lata). 
Kompromisem byłoby wprowadzenie 
elastycznych terminów koszenia (które rolnik 

mógłby sam wybrać) lub wprowadzenie jako 
środka motywującego wyższych stawek 
płatności z tytułu późnego koszenia wraz z 
usunięciem siana. Innowacyjne metody 
wykorzystania biomasy trawiastej również 
rozwiązałyby problem pozostawiania siana na 
polu. 

 

 Kryteria definiowania dobrych wyników 

gospodarowania obszarami trawiastymi w ramach 
PROW doprowadziły również do problemów z 
kwalifikowalnością. Liczne połacie wilgotnych 
obszarów trawiastych bogatych gatunkowo 
utraciły swój status działki gruntów ze względu na 
wilgotność terenu lub gęstość występowania i 

obecność krzewów/drzew, które stanowią jednak 
ważny element mozaikowego zróżnicowanego 
krajobrazu (rys. 6). W ciągu ostatnich sześciu lat 
wskutek interpretacji krajowego rozporządzenia w 
sprawie kwalifikowalności wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych około 6 tys. ha, czyli 
8% obszarów trawiastych o wysokiej wartości 

biologicznej, uznano za niekwalifikujące się do 
płatności w ramach PROW. W rozporządzeniu tym 
stwierdza się, że tylko obszary trawiaste o 

wysokiej wartości biologicznej, na których rośnie 
mniej niż 50 drzew na hektar i nie występuje 
pałka (wskaźnik wilgotności) i które nie są 
terenami podmokłymi pokrytymi wodą w okresie 

od 15 maja do 15 września, kwalifikują się w 
ramach programu rolnośrodowiskowego. 

 

 

Rys. 6 Opuszczona wapienna łąka leśna – nadal niezwykle 
bogata w gatunki zagrożone, np. liczne dzikie storczyki. Z 
powodu nieregularnej struktury i rozproszonych jałowców 
trudno jednak na niej gospodarować. Nie kwalifikuje się 
również do płatności PROW i w związku z tym 
najprawdopodobniej przekształci się z powrotem w las. 
Zdjęcie: A. Priede 
 
 Program dotyczący obszarów trawiastych o 

wysokiej wartości biologicznej nie obejmuje 
monitorowania stanu ochrony siedlisk, w 

związku z czym nie jest znany faktyczny wpływ 
gospodarowania (lub czasami niewłaściwego 
gospodarowania) na obszarach objętych tym 
programem w skali kraju. Według przybliżonych 
szacunków najprawdopodobniej gospodarka na 
55% obszarów trawiastych o wysokiej wartości 
biologicznej obejmuje głównie umiarkowanie 

wilgotne obszary trawiaste z dużym udziałem 
uprawianych obszarów trawiastych, natomiast 

bardzo zróżnicowane półnaturalne siedliska na 
obszarach trawiastych na ogół nie są nią objęte i 
w związku z tym ich stan nadal ulega 
pogorszeniu, szczególnie poza obszarami Natura 
2000 (Gustiņa i in., 2012). 

 
 Na Łotwie wysoki odsetek (ponad 90%) 

obszarów występowania derkacza, orlika 
krzykliwego i bociana białego oraz duże obszary 
typów siedlisk objętych dyrektywą siedliskową 
znajdują się obecnie poza obrębem sieci Natura 

2000, a istnienie wszystkich tych obszarów 
zależy od otwartego ekstensywnego 
gospodarowania siedliskami na obszarach 
trawiastych. Dlatego też PROW ma zasadnicze 
znaczenie dla ochrony tych gatunków, ale 

obecnie w wielu przypadkach bardziej opłacalne 
gospodarczo jest wykorzystywanie obszarów 

trawiastych o wysokiej wartości biologicznej do 
innych celów, np. jako grunty orne lub plantacje 
leśne. 

 
 Również płatności z tytułu ONW stanowiły ważny 

czynnik zapobiegający porzucaniu ważnych 
siedlisk na obszarach trawiastych; jednak w 

2007 r. wprowadzono zmiany w przepisach, 
które spowodowały znaczne ograniczenie 
powierzchni obszarów trawiastych 
kwalifikujących się jako ONW, ponieważ były 
one koszone, a nie spasane. To z kolei 
spowodowało, że wielu rolników zaniechało 

http://www.lvaei.lv/
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uprawiania swoich gruntów, ponieważ nie miało 
wystarczającej liczby zwierząt gospodarskich, 
aby powrócić do wypasu (na Łotwie sektor 
chowu bydła jest obecnie niewielki). 

 
 

Wnioski 
 
Trudna sytuacja na pozostałych obszarach 

trawiastych na Łotwie pozostaje bardzo niepewna 
pomimo różnych prób przeciwdziałania pogarszaniu 
się ich stanu, takich jak ta podjęta w Kemeri, jak 
również pomimo obecnego programu 
rolnośrodowiskowego. Obecne środki WPR i PROW 
nie uwzględniają w wystarczającym stopniu wartości 
tych obszarów trawiastych ani wagi, jaką ma dalsze 

wspieranie drobnych producentów rolnych. Nierealne 
jest oczekiwanie, że pozostałe obszary trawiaste 
zostaną utrzymane dzięki doraźnym działaniom w 
ramach programu LIFE lub krajowych funduszy na 

rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza że wiele z tych 
obszarów jest bardzo małych i rozproszonych oraz 

znajduje się poza siecią Natura 2000. 
 
 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 
Conservation of wetlands in Ķemeri National Park, 
Łotwa. 2007 r. Projekt LIFE2002/NAT/LV/8496. 
Końcowe sprawozdanie techniczne i popularna 
broszura informacyjna  
http://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/P_KNP_LIF
E_Rep_gala.pdf 

 

Gustiņa L., Rūsiņa S., Tērauds A. 2012. Bioloģiski 
vērtīgie zālāji Latvijā: ģeogrāfiskā izplatība un 
biodaudzveidības kvalitāte. [Obszary trawiaste 
cenne pod względem biologicznym na Łotwie: 
charakterystyka przestrzenna i stan ochrony]. W: 
Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē, IV Latvijas 

Ģeogrāfijas kongress, s. 162–165. (w języku 
łotewskim). 

 
Ķuze J., Liepa A., Urtāne L., Zēns Z. 2008. Palienes 
režīma atjaunošana Slampes upes lejtecē. W: 
Auniņš A. (red.): Aktuālā savvaļas sugu un biotopu 

apsaimniekošanas problemātika Latvijā. Uniwersytet 
Łotewski, Ryga. 
http://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ZIN
_P_KNP_slampes%20upe.pdf (w języku łotewskim, 

streszczenie w języku angielskim) 
 

Plan zarządzania Parkiem Narodowym Ķemeri. 2002 
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http://ec.europa.eu/ourcoast/download.cfm?fileID=

911: 
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Analiza przykładu 

 

Tworzenie i 

odtwarzanie 

siedlisk ptaków 
w okolicy jeziora 
Prespa w Grecji 
 
 
 

 

 
Podmokłe łąki i grunty rolne (L. Nikolaou – archiwum 
Stowarzyszenia Ochrony Prespy) 

Prespa – ważny obszar dla 
różnorodności biologicznej 
 

Wraz z nadejściem czasów współczesnych wiele 
obszarów górskich na Bałkanach opustoszało na 

skutek masowych wyjazdów i w efekcie wsie i 
wcześniej uprawiane obszary zostały opuszczone lub 
praktyki gospodarowania na tych gruntach uległy 
zmianie. Miało to miejsce również w przypadku 
jeziora Prespa, obszaru położonego w odległym 
pasmie górskim na granicy Grecji, Albanii i byłej 

jugosłowiańskiej republiki Macedonii. Drobne 
rolnictwo stanowiło integralny element mozaiki 
krajobrazu, ale obecnie jest albo porzucane, albo 
zastępowane bardziej intensywnymi praktykami, 
obejmującymi systemy nawadniania. 
 
Obszary te zdołały jednak zachować bardzo bogatą 

różnorodność biologiczną, prawdopodobnie dzięki 

temu, że dopiero od kilkudziesięciu lat możliwy jest 
łatwiejszy dostęp do nich, a także dzięki dzikiej 
geomorfologii. Występują na nich niedźwiedzie i 
wilki, a także rośliny endemiczne oraz siedliska od 
lasów bukowych po naturalne jeziora. Chociaż od 
początku lat 70. ubiegłego wieku podejmowano 

różne działania w zakresie ochrony przyrody, nadal 
istnieją wyraźne zagrożenia dla różnorodności 
biologicznej – niektóre wynikają ze zmian w 
praktykach rolniczych i ich wpływu na siedliska 
półnaturalne, które są żerowiskami dla wielu 
gatunków, zwłaszcza ptaków, a inne wynikają z 

nielegalnych działań, takich jak nielegalne 
pozyskiwanie drewna i kłusownictwo. 
 
Obszar ten jest chroniony od 1974 r., ale do 2010 r. 

nie opracowano żadnego planu zarządzania. W 
związku z tym do niedawna działania w zakresie 
ochrony i zarządzania, zwłaszcza ochrony ważnych 

siedlisk podmokłych i gatunków ptaków wodnych, 
były oparte na planach działania dotyczących 
pelikana kędzierzawego i kormorana małego. 
 
 

Kluczowe siedliska i gatunki oraz 
ich związek z rolnictwem 
 
Obszar Prespy w rzeczywistości obejmuje dwa 
jeziora: Mikri Prespa (Mała Prespa) i Megali Prespa 
(Wielka Prespa) oraz ich zlewnię. Oba jeziora, 

położone na wysokości około 853 metrów nad 

poziomem morza, są połączone sztucznym kanałem 
ze śluzą kontrolującą odpływ z Mikri Prespa do 
Megali Prespa. Największa część Mikri Prespa leży w 
Grecji, jej najdalej wysunięty na południe kraniec 
znajduje się w Albanii, największa część Megali 

Prespa leży natomiast w byłej jugosłowiańskiej 
republice Macedonii, a dwie mniejsze – w Grecji i 
Albanii. Powierzchnia greckiej części zlewni Prespy 
wynosi ogółem 209,6 km2. 
 
Prespa jest obszarem łączącym wyjątkową 
różnorodność biologiczną, porywające krajobrazy, 

stare wsie i bizantyjskie zabytki. Jeżeli chodzi o 
różnorodność biologiczną, na obszarze Prespy 
występuje bardzo wiele siedlisk i gatunków, przy 
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czym są one skoncentrowane na bardzo niewielkim 
terenie tworzącym bujną mozaikę jezior, rzek, 
podmokłych łąk, obszarów trawiastych, skalistych 
wychodni, lasów bukowych i iglastych, jak również 

lasów aluwialnych. 
 
Awifauna ma szczególne znaczenie również w skali 

europejskiej i międzynarodowej ze względu na liczbę 
gatunków oraz obecność ważnych populacji 
gatunków zagrożonych lub narażonych w skali 
światowej. O istotnej różnorodności biologicznej 
tego obszaru świadczy fakt, że znajduje się na nim 
największa na świecie kolonia lęgowa pelikana 

kędzierzawego (Pelecanus crispus) i największa w 
Unii Europejskiej kolonia lęgowa kormorana małego 
(Phalacrocorax pygmeus) oraz że jest to jedno z 
dwóch miejsc w Unii Europejskiej, gdzie rozmnaża 
się pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus) – drugim 
miejscem jest delta Dunaju w Rumunii. Przykłady te 
dotyczą trzech spośród 148 gatunków ptaków 

lęgowych występujących na tym obszarze. 
 
Na potrzeby ochrony różnorodności biologicznej w 
rejonie Prespy na obszarze tym w 1974 r. utworzono 
park narodowy. W zlewni znajdują się dwa obszary 
sieci Natura 2000 (Jezioro Mikri Prespa i Góry 
Warnus), które w 2009 r. wspólnie uznano za Park 

Narodowy Prespy. Od 2000 r. obszar ten jest 
również częścią Transgranicznego Parku Prespy, 
pierwszego transgranicznego obszaru chronionego 
na Bałkanach, którego celem jest ochrona jego 
wartości ekologicznych dzięki współpracy pomiędzy 
Grecją, Albanią i byłą jugosłowiańską republiką 

Macedonii, a także wspieranie dobrobytu 
gospodarczego społeczności lokalnych w tych trzech 
państwach. 

 

Kolonia pelikana kędzierzawego (L. Nikolaou – archiwum 
Stowarzyszenia Ochrony Prespy) 

 

Niedawne zmiany w działalności 
rolniczej 
 
Mieszkańcy greckich wsi na tym obszarze byli 
historycznie związani z trzema głównymi rodzajami 
działalności: rolnictwem, rybactwem i hodowlą 
zwierząt gospodarskich. Dla obszaru Prespy lata 80. 
ubiegłego wieku stanowiły punkt zwrotny, ponieważ 

mieszkańcy zaczęli intensywnie uprawiać fasolę 
kosztem wypasu bydła i rybołówstwa. Obecnie 
rolnictwo nadal skoncentrowane jest na produkcji 

fasoli, choć panuje tendencja do przechodzenia z 
intensywnych praktyk rolniczych na praktyki 
bardziej przyjazne dla środowiska, w tym 
ekologiczną produkcję fasoli. Rybołówstwo jako 

działalność na tym obszarze zanika, hodowla bydła 
skoncentrowana jest natomiast głównie na dużych 
rasach bydła, a niektóre praktyki nomadyczne nadal 

są podtrzymywane. Turystyka, ukierunkowana na 
zasoby kulturowe i przyrodnicze tego regionu, staje 
się coraz ważniejszym źródłem dochodów lokalnej 
ludności. 
 
Zmiany w działalności rolniczej zaobserwowane w 

ostatnich dziesięcioleciach miały bezpośredni wpływ 
na różnorodność biologiczną tego obszaru, a 
zwłaszcza na strefę przybrzeżną. 
 
Pierwszy problem ma związek z intensyfikacją 
rolnictwa i wynikającą z niej ekspansją gruntów 
rolnych kosztem podmokłych łąk; problem ten stał 

się szczególnie dotkliwy po latach 60. ubiegłego 
wieku, kiedy nowy system nawadniania umożliwił 
przekształcenie podmokłych łąk w użytki rolne. 
 
Drugi problem związany jest z zaniechaniem 
tradycyjnych praktyk na trzcinowiskach wokół 
jeziora, takich jak wypas, kontrolowane wypalanie i 

koszenie. Doprowadziło to do rozrostu i 
zagęszczenia trzcinowisk kosztem podmokłych łąk. 
Na przykład w 1945 r. podmokłe łąki pokrywały 117 
ha wokół jeziora, a w 2001 r. obszar ten zmniejszył 
się do zaledwie 32 ha. 
 

 

Dlaczego podmokłe łąki są tak 
ważne dla różnorodności 
biologicznej? 
 
Czym dokładnie są podmokłe łąki i dlaczego są tak 
ważne dla różnorodności biologicznej?  
 

Jest to rodzaj bagna, które występuje w strefie 
przybrzeżnej jeziora i na którym rozpowszechniony 
jest wypas. Coroczne zalewanie tych łąk na wiosnę 
stanowi istotny element ich cyklu życia, ponieważ 
umożliwia rozmnażanie się wielu gatunkom roślin i 
zwierząt: trawy, turzyce i dzikie kwiaty rosnące na 

podmokłych łąkach stanowią idealne tarliska dla 
płazów i ryb oraz są miejscem występowania dużej 
liczby bezkręgowców i płazów, które są głównym 
pokarmem wielu ptaków wodnych. Podmokłe łąki 

spełniają również inne istotne funkcje, takie jak: 
gromadzenie spływów wody, ograniczanie powodzi i 
usuwanie nadmiaru składników odżywczych. 

 
Podmokłe łąki stanowią najważniejsze siedliska dla 
ptaków wodnych, a w szczególności dwóch 
najważniejszych rybożernych gatunków 
występujących w rejonie jeziora Prespa – pelikana 
kędzierzawego i kormorana małego. Te gatunki 
ptaków potrzebują zrównoważonej mozaiki 

trzcinowisk, które otoczone wodą stanowią idealne 
noclegowisko i miejsce gniazdowania pozwalające 
uniknąć padnięcia ofiarą ssaków lądowych, a także 
podmokłych łąk, które są tarliskami dla zwierząt 
będących ich pożywieniem. Aby odtworzyć podmokłe 
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łąki, trzcinowiskami trzeba gospodarować, stosując 
wypas i koszenie, zaś w celu utrzymania takich łąk 
ten system gospodarowania musi być stosowany 
corocznie w połączeniu z wiosennymi powodziami. W 

planach działania UE na rzecz pelikana 
kędzierzawego i kormorana małego przygotowanych 
przez organizację Birdlife uznaje się, że 

utrzymywanie właściwej roślinności i gospodarka 
hydrologiczna to dwa główne priorytety, jeżeli 
chodzi o przeciwdziałanie degradacji siedlisk, która 
jest najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się 
do zmniejszania się populacji tych dwóch gatunków 
w większości krajów. 

 
 

Gospodarowanie podmokłymi 
łąkami na potrzeby ochrony 
ptaków  
 
Po znacznym spadku liczebności kolonii lęgowych 
pelikana kędzierzawego i kormorana małego pod 

koniec lat 90. ubiegłego wieku szereg lokalnych 
zainteresowanych podmiotów postanowiło wdrożyć 
konkretne środki, aby odwrócić tę tendencję. 
Kluczowe znaczenie dla tych działań miało 
Stowarzyszenie Ochrony Prespy (SOP), które już w 
1997 r. opracowało pierwsze badanie na temat 

roślinności na terenach podmokłych w okolicach 
jeziora Mikri Prespa i różnych możliwości 
gospodarowania w tym rejonie oraz wdrożyło różne 
środki na poziomie pilotażowym. Zastosowane 
metody obejmowały wypasanie bawołów domowych, 
letnie koszenie trzciny, zimowe wypalanie trzciny 
oraz kombinacje tych trzech metod. Wnioski z tych 

wstępnych prac zapewniły wyczekiwane 

doświadczenie praktyczne, które doprowadziło do 
realizacji projektu LIFE–Przyroda rozpoczętego w 
2002 r. i zakończonego w 2007 r. 
 
Dzięki temu projektowi wdrożono dwa kluczowe 
środki odpowiadające wspomnianym planom 

działania dotyczącym dwóch gatunków ptaków: 
odtworzenie podmokłych łąk poprzez wypas i 
koszenie oraz zarządzanie poziomem wody w 
jeziorze Mikri Prespa. 
 
 

Utrzymywanie właściwej 
roślinności  
 

System kontrolowanego wypasu i corocznego 
koszenia trzcinowisk wprowadzono w 11 strefach 

przybrzeżnych, które mogły stać się podmokłymi 
łąkami. Zgodnie z wytycznymi Stowarzyszenia 
Ochrony Prespy w tych 11 strefach wypasano jedno 
stado bawołów należące do tego stowarzyszenia i 
dwa stada bydła, a każdego lata przeprowadzano 
koszenie; w niektórych przypadkach wypas odbywał 
się również po letnim koszeniu. Skoszoną trzcinę 

wykorzystywano jako paszę dla bydła i bawołów lub 
używano jej w ramach przywracania tradycyjnego 
krycia dachów stodół strzechą. 
 
Stowarzyszenie Ochrony Prespy wprowadziło bawoły 
na tym obszarze, ponieważ ich kopyta są bardziej 

odpowiednie do deptania trzcinowisk. Po kilku latach 
gospodarowania na obszarach tych nasiliły się cechy 
podmokłych łąk, a mianowicie rozrosła się niska 
roślinność zielna, która zimą stanowi cenną paszę 

dla zwierząt. Przed zrealizowaniem projektu LIFE na 
poziomie pilotażowym Stowarzyszenie Ochrony 
Prespy zaczęło od wprowadzenia stada pięciu 

bawołów, które w ciągu około 14 lat rozrosło się w 
płodne stado liczące 130 zwierząt. Po tym czasie 
uznano, że utrzymywanie stada bawołów nie 
przynosi żadnej wartości dodanej w porównaniu ze 
stadem bydła; z uwagi na fakt, że wypas bydła jest 
działalnością tradycyjną, Stowarzyszenie Ochrony 

Prespy sprzedało swoje stado w 2011 r., a wypas 
jest kontynuowany wyłącznie przez prywatnych 
właścicieli bydła w ramach specjalnego programu 
wypasu. 

 

 

Bawoły na terenach podmokłych (Y. Kazoglou 2005) 

 

 

Regulacja poziomu wody  
 
Istnienie podmokłych łąk jest zależne od wahań 
poziomu wody w jeziorach. Biorąc pod uwagę fakt, 
że woda z jeziora Mikri Prespa wpływa do jeziora 
Megali Prespa przez kanał regulowany śluzą, 
właściwe zarządzanie śluzą ma pierwszorzędne 

znaczenie. W ostatnich dziesięcioleciach pojawiły się 
problemy związane z gospodarką wodną w jeziorze 
Mikri Prespa. Z jednej strony śluza istniejąca w 2002 
r. miała prostą budowę i była uszkodzona, 
umożliwiając przeciekanie wody nawet wtedy, gdy 
była zamknięta, a przy wysokim poziomie wód woda 
przepływała nad zamkniętą śluzą, niekiedy z 

katastrofalnymi skutkami. Z drugiej strony badanie 
przeprowadzone przez Stowarzyszenie Ochrony 
Prespy wykazało, że w celu zapewnienia ochrony  
wartości ekologicznych jeziora Mikri Prespa wahania 
poziomu wody w okresie wiosennym powinny 
wynosić 854,40–854,80 m n.p.m., natomiast spadek 

poziomu wody wiosną powinien być powolny (16 cm 
w okresie od maja do czerwca). Niemniej jednak 
przy tych wartościach poziomu wody przybrzeżne 
grunty rolne byłyby zalewane, co prowadziłoby do 
powstania konfliktu, który wymagałby rozwiązania. 
 
Ważne było zatem, aby wszystkie zainteresowane 

strony, głównie ekolodzy i rolnicy, doszli do 
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porozumienia w kwestii regulacji poziomu wody w 
Mikri Prespa. W celu zapewnienia długotrwałego 
rozwiązania tego problemu wdrożono równolegle 
dwa środki. 

 
Pierwszy obejmował prace techniczne mające na 
celu przebudowę śluzy, które były nadzorowane 

przez Stowarzyszenie Ochrony Prespy i zostały 
zakończone w 2004 r. Całą procedurę poddano 
procesowi gruntownych konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami i właściwymi organami 
zarówno na poziomie krajowym, jak i 
transgranicznym. Do zakończenia robót 

budowlanych nie napotkano żadnych większych 
przeszkód poza odkryciem amunicji z czasów II 
wojny światowej, co wymagało dodatkowych 
specjalistycznych interwencji. 
 
Drugi zestaw środków dotyczył eksploatacji śluzy: 
Kto miał ją obsługiwać i w jaki sposób? Aby 

zapewnić właściwe funkcjonowanie śluzy, z 
uwzględnieniem hydrologicznych potrzeb siedlisk, 
gatunków i rolników, powołano trzyosobowy Komitet 
ds. regulacji poziomu wody, w skład którego weszli 
przedstawiciele gminy Prespa, Lokalnej Służby 
Rekultywacji Gruntów oraz Stowarzyszenia Ochrony 
Prespy. Kluczowym zadaniem tego komitetu, który 

działał pod kierownictwem Organu Zarządzającego 
Lasem Państwowym Prespy, było zapewnienie, aby 
poziom wody wynosił 854,40–854,80 m n.p.m., aby 
spadek poziomu wody w lecie był powolny oraz aby 
w przypadku poziomu wody przekraczającego 
854,40 m n.p.m. zawczasu znaleziono odpowiednie 

rozwiązania problemu zalewanych gruntów rolnych 
(np. refundacja, nabycie itp.). 
 

Komitet ten przekształcił się później w Komitet ds. 
gospodarowania na terenach podmokłych, 
pozostający pod auspicjami Organu Zarządzającego 
Lasem Państwowym Prespy. Jego głównym celem 

jest zachowanie równowagi ekologicznej jeziora 
Mikri Prespa oraz rozwój społeczno-gospodarczy 
tego obszaru. Komitet został jednak poszerzony o 
przedstawicieli innych zainteresowanych stron, 
takich jak Ministerstwo Środowiska, Energetyki i 
Zmiany Klimatu, departamenty gospodarki wodnej i 
planowania środowiskowego władz regionalnych 

oraz stowarzyszenia rybaków i właścicieli bydła. 
Lokalna Służba Rekultywacji Gruntów reprezentuje 
rolników w kontekście ich potrzeb związanych z 
nawadnianiem. 
 
Do zadań Komitetu ds. gospodarowania na terenach 

podmokłych należy programowanie i przegląd 
gospodarowania w skali roku oraz ocena działań 
związanych z odtworzeniem podmokłych łąk. 
Działania te są prowadzone zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi gospodarowania opracowanymi w 
ramach projektu LIFE i dotyczą głównie wszystkich 
aspektów gospodarowania terenami podmokłymi w 

okolicach Prespy, zaś sprawozdania i sugestie 
dotyczące zarządzania zasobami wodnymi, 
roślinnością i ptakami wodnymi są opracowywane 
corocznie przez Stowarzyszenie Ochrony Prespy. 
 

 

Roboty budowlane przy śluzie (A. Rigas, Stowarzyszenie 

Ochrony Prespy) 

 

 

Główne wyniki i wnioski 
wyciągnięte z doświadczenia 
 

Działania na rzecz ochrony przyrody w rejonie 
Prespy przyniosły szczególny sukces przede 
wszystkim dzięki ustanowieniu nowego systemu 
podejmowania decyzji, który umożliwił udział 
wszystkich zainteresowanych stron. Współpraca ta 
dowodzi, że w delikatnej sytuacji związanej z 
gospodarką wodną można osiągnąć porozumienie 

godząc interesy, które początkowo można uznać za 
sprzeczne – są to z jednej strony interesy obrońców 
przyrody, a z drugiej strony interesy rolników i 
hodowców zwierząt. 

 
Dużym sukcesem jest również fakt, że wprowadzono 

środki regulacyjne służące zapewnieniu 
zrównoważonego charakteru zarządzania poziomem 
wód, jak również zarządzania roślinnością i 
odtwarzania siedlisk. Najbardziej godne uwagi jest 
utworzenie Komitetu ds. regulacji poziomu wody i 
jego przekształcenie w Komitet ds. gospodarowania 
na terenach podmokłych, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele kluczowych zainteresowanych stron. 
 
Chociaż Komitet ds. gospodarowania na terenach 
podmokłych zajmuje się zarządzaniem terenami 
podmokłymi głównie w greckim Parku Narodowym 
Prespy, podjęto szereg kroków mających na celu 
zaangażowanie w zarządzanie terenami podmokłymi 

pozostałych dwóch państw przybrzeżnych – Albanii i 

byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii. W 
ramach niedawno zawartego porozumienia 
trójstronnego w sprawie Parku Prespy przewidziano 
funkcjonowanie trójstronnego Komitetu 
Zarządzającego Parkiem Prespy, który będzie 

główną platformą współpracy państw przybrzeżnych 
umożliwiającą im aktywny udział w zintegrowanym 
zarządzaniu terenami podmokłymi. 
 
Ponadto wyjątkowe wyniki projektu LIFE 
dotyczącego gospodarowania na terenach 
podmokłych w rejonie Prespy skłoniły już pozostałe 

dwa państwa przybrzeżne do zaangażowania się w 
gospodarowanie na tych terenach. W związku z tym 
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dzięki Programowi Małych Dotacji Funduszu na 
Rzecz Globalnego Środowiska Stowarzyszenie 
Ochrony Prespy miało możliwość udzielenia porad i 
wskazówek lokalnym zainteresowanym stronom 

(służbom leśnym Korczy, Stowarzyszeniu Kobiet ze 
wsi Zagradeci i miejscowym hodowcom bydła) w 
ramach pilotowego programu gospodarowania 

trzcinowiskami w albańskiej części jeziora Mikri 
Prespa. Ponadto w ramach projektu KFW na rzecz 
albańskiego Parku Narodowego Prespy 
organizowane jest bardziej systematyczne podejście 
do zarządzania terenami podmokłymi na podstawie 
tych samych zasad oraz rezultatów ukończonych 

projektów (zrealizowanych w ramach programu LIFE 
w Grecji i Programu Małych Dotacji GEF w Albanii). 
 
Jeżeli chodzi o wzrost różnorodności biologicznej, 
głównym wynikiem działań w zakresie zarządzania 
roślinnością było trzykrotne zwiększenie całkowitej 
powierzchni podmokłych łąk nad jeziorem Mikri 

Prespa – z 32,5 ha przed rozpoczęciem realizacji 
projektu LIFE w 2000 r. do około 100 ha w 2007 r. 
Miało to wyraźnie widoczny wpływ na dwa główne 
gatunki docelowe, tj. pelikana kędzierzawego i 
kormorana małego, których populacja wzrosła bądź 
utrzymała się na wysokim poziomie. Ponadto 
odtworzenie siedlisk miało bezpośrednio korzystny 

wpływ na około 20 innych gatunków ptaków, w tym 
ibisa kasztanowatego Plegadis falcinellus, który 
ponownie rozmnażał się nad jeziorem Mikri Prespa 
po 35 latach nieobecności na gniazdowisku i tylko 
sporadycznej obecności w okresie przelotów 
wiosennych, oraz bąka zwyczajnego Botaurus 

stellaris, którego rozród nad Prespą potwierdzono po 
raz pierwszy. 
 

Wdrożenie środków dotyczących odtworzenia 
podmokłych łąk i gospodarowania zasobami 
wodnymi miało również wyraźne oddziaływanie 
społeczno-ekonomiczne, ponieważ doprowadziło do 

powstania nowych stref na obszarach przybrzeżnych 
do wypasu bydła, zwiększenia zasobów ryb, 
promowania wśród lokalnych właścicieli bydła nowej 
działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu 
roślinnością poprzez koszenie trzciny i 
wykorzystywanie jej jako paszy, poprawy 
racjonalnego wykorzystywania wody przez rolników 

oraz poprawy renomy tego obszaru, który jest 
obecnie uznawany za jedno z kluczowych miejsc dla 
ekoturystyki w Grecji. 
 
Pomimo wyjątkowych wyników i udziału wielu 
zainteresowanych stron w Komitecie ds. 

gospodarowania na terenach podmokłych proces ten 
nie przebiegał bez przeszkód. Początkowo istniały 
konflikty związane z delikatną kwestią poziomu 
wody. Panuje ciągła tendencja do rozszerzania pól 
uprawnych na strefy przybrzeżne, gdzie pola te 
mogą być zalewane przy wysokim poziomie wody. 
Niemniej jednak z uwagi na potrzeby w zakresie 

nawadniania, zwłaszcza po dwóch trudnych latach 
suszy, poziom wody powinien być utrzymywany w 
proponowanych granicach w celu magazynowania 
wody. Organ Zarządzający Lasem Państwowym 
Prespy uwzględnił w swoim programowaniu 
nabycie/zamianę gruntów w strefach przybrzeżnych, 

aby rozwiązać problem zalewanych pól i składania 
przez rolników wniosków o odszkodowanie. 
 
Jeżeli chodzi o przyszłe potrzeby, zainicjowanie 

trójstronnego porozumienia na rzecz 
Transgranicznego Parku Prespy i funkcjonowanie 
Komitetu Koordynacyjnego ds. Parku Prespy z 

udziałem wielu zainteresowanych stron przyczyni się 
do dalszego promowania zasad, które stanowią 
podstawę udanego zarządzania terenami 
podmokłymi w rejonie jeziora Mikri Prespa. Ponadto 
rola UE i stosowanie ramowej dyrektywy wodnej w 
rejonie Prespy umożliwią harmonizację gospodarki 

wodnej w oparciu o standardy UE nawet poza jej 
granicami. 
 
 

Odniesienia i źródła dalszych 
informacji 
 
Strona internetowa Stowarzyszenia Ochrony Prespy: 
http://www.spp.gr 

Plan działania Unii Europejskiej w sprawie Pelecanus 
crispus 

Plan działania Unii Europejskiej w sprawie 

Phalacrocorax pygmaeus 

Stowarzyszenie Ochrony Prespy 2007 r. 
Streszczenie. LIFE2002NAT/GR/8494: Ochrona 
priorytetowych gatunków ptaków w rejonie jeziora 
Mikri Prespa w Grecji. 

Stowarzyszenie Ochrony Prespy. 2007 r. LIFE–

Przyroda 2002–2007. Popularna broszura 
informacyjna. 

Stowarzyszenie Ochrony Prespy. 2002 r. Wniosek 
LIFE–Przyroda 2002 r. 

Strona internetowa Stowarzyszenia Ochrony Prespy: 
http://www.spp.gr 

Stowarzyszenie Ochrony Prespy. 2006 r. Wytyczne 

dotyczące odtwarzania łąk podmokłych i 
gospodarowania nimi. 

 

Strona internetowa Organu Zarządzającego Lasem 
Państwowym Prespy: http://www.fdedp.gr  
 
 

 
Analiza przykładu przygotowana przez: Mariellę 

Fourli (Grupa N2K) 
 
Podziękowania: Myrsini Malakou (Stowarzyszenie 
Ochrony Prespy) 

 
 

http://www.spp.gr/
http://www.spp.gr/
http://www.fdedp.gr/
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Analiza przykładu 

 

Gospodarowanie 

użytkami 

zielonymi służące 
zwiększeniu 
różnorodności 

biologicznej w 

Karkonoskim 
Parku 

Narodowym w 

Czechach 

 
 

 

Górskie łąki porośnięte wysokimi trawami z Hieracium 
aurantiacum (typ siedliska 6520), Wielka Upa 
(administracja Karkonoskiego Parku Narodowego) 
 

 

Obszar Natura 2000, na który 
wpływ mają polityka 
środowiskowa i rolna 
 
Obszar Natura 2000 Karkonosze znajduje się w 

pasmie górskim na północy Czech, wzdłuż granicy z 
Polską. Granica czesko-polska, która dzieli 
historyczne regiony Czech i Śląska, biegnie wzdłuż 
głównego grzbietu gór. Po obu stronach wyznaczono 
duże obszary jako parki narodowe. Razem stanowią 
one transgraniczny rezerwat biosfery w ramach 

programu UNESCO „Człowiek i biosfera”. 
 

Lasy pokrywają ponad 80% powierzchni 

Karkonoszy. Pozostałą część tworzy mozaika siedlisk 
subalpejskich i alpejskich – od nizinnych łąk kośnych 
po naturalne murawy alpejskie, wrzosowiska i 
subarktyczne tereny podmokłe na platformach 
szczytowych. Ze względu na bogatą różnorodność 
biologiczną obszar o powierzchni ok. 55 tys. ha 

wyznaczono jako teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty. 
 

Rolnictwo i hodowla bydła, podobnie jak turystyka, 
stanowią ważne źródło dochodów. Na rolnictwo w 
tym regionie mają wpływ różne strategie i obszary 
polityki. Najważniejszymi z nich są program rozwoju 
obszarów wiejskich, krajowy plan działania na rzecz 

różnorodności biologicznej oraz państwowy program 
ochrony przyrody i krajobrazu. 
 

Celem krajowego planu działania na rzecz 
różnorodności biologicznej jest utrzymanie i 
odtworzenie bogatych gatunkowo obszarów 
trawiastych jako integralnej części gospodarki rolnej 
w odniesieniu do lokalnego krajobrazu. Plan ten 
wspiera zrównoważone użytkowanie obszarów 

trawiastych na terenach górskich poprzez rolnictwo 
ekstensywne i konkretne działania w zakresie 
odtworzenia siedlisk. Wśród głównych priorytetów 
znajdują się również rozwój form turystyki 
przyjaznych dla środowiska, które pozwalają 
zachować krajobraz i wartości przyrodnicze tego 

obszaru. 
 
 

Siedliska zależne od rolnictwa  
 
Obszar zdominowany jest przez siedliska leśne wraz 
z mozaiką siedlisk półnaturalnych i małych działek 
gruntów ornych położonych w niższych partiach. 
Najcenniejszymi siedliskami pod względem 

różnorodności biologicznej są górskie łąki kośne z 
Melandrium (Melandrio rubri-Phleetum alpini) i 
bogate gatunkowo subalpejskie murawy z Nardus 
(Thesio alpini-Nardetum strictae oraz Sileno 
vulgaris-Nardetum). Poniżej opisano kluczowe typy 
siedliska związane z użytkowaniem rolniczym. 
Górskie łąki kośne (6520) zajmują powierzchnię 

1194 ha na terenie mającym znaczenie dla 
Wspólnoty i są najbardziej charakterystycznym 
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typem muraw na najbardziej urodzajnych glebach 
na większych wysokościach. Wyjątkowe górskie łąki 
kośne z Melandrium (Melandrio rubri-Phleetum 
alpini), które są zespołem endemicznym dla 

Karkonoszy, należą do najbardziej zagrożonych 
typów tego siedliska. 
 

W siedliskach tych występuje również kilka 
gatunków roślin o znaczeniu europejskim, takich jak 
Campanula bohemica, Galium sudeticum, 
Gentianella bohemica, Pedicularis sudetica. 
 
Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) stanowią najpowszechniej 
występujący typ łąk w niższych rejonach 
Karkonoszy, zajmując 1610 ha na tym obszarze. 
Wartość tego siedliska (6510) pod względem 
różnorodności biologicznej pozostaje istotna, mimo 
że w ciągu ostatnich dziesięcioleci znaczne obszary 
uległy degradacji wskutek intensywnych praktyk 

rolniczych. 
 

 

 

Obszary trawiaste w miejscowości Klínové boudy (Záboj 
Hrázský, DAPHNE CZ) 

 
 
Siedliska te tradycyjnie były wykorzystywane w 
rolnictwie ekstensywnym, zwykle poprzez koszenie 
lub wypas kóz, owiec i bydła. Działalność rolnicza (w 
tym produkcja roślinna i zwierzęca) prowadzona jest 
głównie w strefie buforowej parku narodowego, 

częściowo na gruntach ornych ponownie obsianych 
trawą w latach 90. ubiegłego wieku. 

 
Obecnie obszary trawiaste są zagrożone wskutek 
zarówno nieodpowiednich praktyk rolniczych, jak i 
rolnictwa intensywnego. Ponadto obszary o gruntach 

gorszej klasy i przynoszące mniejsze zyski (np. 
obszary oddalone) są zagrożone zaprzestaniem 
uprawy, co również skutkuje degradacją siedlisk. 
Obszarem tym zarządzają różnego rodzaju 
przedsiębiorstwa rolne – od małych gospodarstw 
rodzinnych po duże gospodarstwa rolne. Tradycyjne 
praktyki rolnicze są stosowane głównie w 

gospodarstwach rodzinnych na małych połaciach i na 
obszarach oddalonych. Obecnie jednak większością 
pozostałych cennych siedlisk zarządzają duże 
gospodarstwa rolne, które preferują rolnictwo 

intensywne (zazwyczaj na terenach położonych w 
pobliżu pomieszczeń dla zwierząt). 
 

Poza jednolitymi płatnościami bezpośrednimi (w 

ramach systemu jednolitej płatności obszarowej) 
rolnicy są w dużym stopniu zależni od dotacji 
rolnych, takich jak płatności dla obszarów o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i 

środki rolnośrodowiskowe (rolnictwo ekologiczne, 
utrzymanie obszarów trawiastych, łąki stale zalane i 
na torfowiskach, siedliska ptaków na obszarach 
trawiastych – miejsce gniazdowania derkacza). 
Około 9000 ha (ok. 67% wykorzystywanej 
powierzchni użytków rolnych) z całkowitej 
wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych (ok. 

13 500 ha) na terenie Karkonoskiego Parku 
Narodowego i jego obszaru ochrony ujęto w 
systemie identyfikacji działek rolnych. Na około 80% 
z tych 9000 ha wdrażane są różne programy 
rolnośrodowiskowe. 
 

Ponadto mimo że lokalna gospodarka w dużym 
stopniu opiera się na turystyce, nie jest ona w 

wystarczającym stopniu powiązana z agroturystyką. 
 
 

Środki wdrażane w celu 
zwiększenia różnorodności 
biologicznej 
 

Plan zarządzania obszarem Natura 2000 
 
Od 2010 r. gospodarowanie siedliskami na 
obszarach trawiastych prowadzone jest zgodnie z 

planem zarządzania Karkonoskim Parkiem 

Narodowym i terenem mającym znaczenie dla 
Wspólnoty Karkonosze, w którym określono 
priorytety w zakresie ochrony i praktyki rolnicze na 
najbliższe dziesięć lat. Zgodnie z tym planem należy 
utrzymać właściwy stan ochrony obszarów 
trawiastych (w odniesieniu do siedlisk i gatunków) 

oraz podjąć działania służące poprawie łączności 
ekologicznej i spójności między różnymi cennymi 
siedliskami. 
 
W planie zaleca się stosowanie opłacalnych i 
przyjaznych dla środowiska metod gospodarowania 

na obszarach trawiastych (np. wypasu 
ekstensywnego, uregulowania reżimu 
hydrologicznego, ograniczonego nawożenia itp.). W 
planie tym promuje się również identyfikowanie 

nowych terenów, które należy utrzymywać jako 
siedliska na obszarach trawiastych, jak też 
utworzenie mechanizmu monitorowania i oceny 

obszarów w ramach PROW. Cele ochrony zawarte w 
planie zarządzania są jednak sformułowane w 
sposób bardziej ogólny, np. „utrzymywanie 
działalności rolniczej w trzeciej strefie parku 
narodowego i jego strefach ochrony w zbliżonym 
zakresie (w celu utrzymania większości obszarów 
innych niż leśne, które nie wykazują 

zaawansowanych oznak przekształcania się w las)” 
lub „wspieranie praktyk rolniczych ekonomicznie 
opłacalnych i przyjaznych dla środowiska”. Nie ma 
silnego związku między planem zarządzania i 
programem rozwoju obszarów wiejskich 
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(programami rolnośrodowiskowymi). Plan 
zarządzania obejmuje jedynie środek dotyczący 
„monitorowania we współpracy ze SZIF 
(Państwowym Rolnym Funduszem Inwestycyjnym, 

organem administracyjnym PROW) zobowiązań w 
odniesieniu do poszczególnych rodzajów zarządzania 
oraz oceny powodzenia tych rodzajów zarządzania”. 

 

Program rozwoju obszarów wiejskich 
 
Program rozwoju obszarów wiejskich stanowi dla 
utrzymania obszarów trawiastych o wysokiej 

wartości przyrodniczej najważniejszy fundusz, jeżeli 
chodzi o wsparcie na rzecz ekstensywnych praktyk 
rolniczych oraz o wielkość budżetu. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, środki rolnośrodowiskowe w 
Czechach są krytykowane za nieskuteczność pod 

względem ochrony siedlisk i gatunków. W ich 
ramach proponowane są programy i warunki 

finansowe, które nie zachęcają rolników do 
zróżnicowania lub zmiany praktyk rolniczych w 
kierunku zwiększania różnorodności biologicznej, a 
wręcz przeciwnie - prowadzą do ujednolicenia 
warunków koszenia i do ujednolicenia ogólnie 

stosowanych metod gospodarowania (rolnicy stosują 
głównie systemy rolnośrodowiskowe powiązane z 
najwyższymi płatnościami), a czasami nie są w 
stanie zapewnić wystarczającej jakości 
gospodarowania (płatność uzależniona jest od 
obszaru, a nie od jakości gospodarowania). 
 

 

Siedlisko 6230, kompleks łąk torfowych, pomnik przyrody 
Slunečná stráň (Administracja Karkonoskiego Parku 
Narodowego) 
 
 

Z powyższych względów realizacja polityki 
rolnośrodowiskowej przyczyniła się do ujednolicenia 
struktury krajobrazu. Ponadto środki 
rolnośrodowiskowe nie motywują rolników do 

gospodarowania na mniej dochodowych gruntach, 
które mają istotną wartość pod względem 
różnorodności biologicznej. 
 
W związku z tymi niedociągnięciami organy ochrony 
przyrody i pozarządowe organizacje ochrony 

przyrody przejęły inicjatywę i zaproponowały model 
planowania gospodarstwa, który integruje tak zwane 
„gospodarowanie przyjazne dla środowiska”. Celem 
koncepcji gospodarowania przyjaznego dla 
środowiska jest utrzymanie i poprawa stanu siedlisk 

poprzez rolnictwo, które jest ekonomicznie opłacalne 
i dobrze dostosowane do lokalnych warunków. 
Innowacyjne aspekty tych planów polegają na 
priorytetowym traktowaniu różnorodności 

biologicznej (a nie praktyki gospodarowania), 
lepszego ukierunkowania środków i dostosowania 
ich do specyficznych warunków lokalnych oraz 

lepszego zrozumienia przez samych rolników celów 
ochrony przyrody. Koncepcja ta stanowi zupełnie 
nowy element programów rolnośrodowiskowych w 
nowym okresie programowania, odpowiednio 
uzupełniający obecny system środków 
horyzontalnych, które nie są w stanie zaspokoić 

potrzeb poszczególnych gatunków i siedlisk w 
zróżnicowanych warunkach geograficznych i 
społeczno-ekonomicznych. 
 
Koncepcja ta wspiera rolnictwo ekstensywne z 
jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb 
terytorialnych, struktury krajobrazu i lokalnych 

priorytetów dotyczących różnorodności biologicznej 
oraz ochrony siedlisk i gatunków, w tym dzikich 
gatunków. Jest to złożone podejście integrujące  
środki na poziomie gospodarstw rolnych 
wspomagane przez planowanie środowiskowe na 
poziomie gminy, system doradztwa oraz 
podnoszenie świadomości ekologicznej rolników. 

 
Koncepcja gospodarowania przyjaznego dla 
środowiska z wykorzystaniem planowania 
działalności gospodarstw została opracowana w 
ramach projektu realizowanego (w latach 2010–
2012) na dwóch obszarach pilotażowych, z czego 

jednym jest teren mający znaczenie dla Wspólnoty 
Karkonosze. W ramach tego projektu, 
otrzymującego wsparcie z Państwowego Funduszu 

Środowiska i Ministerstwa Środowiska, 
zaproponowano praktyki rolnicze ukierunkowane na 
siedliska i gatunki na poziomie gospodarstwa. 
Proponuje się opracowanie planów dotyczących 

obszarów chronionych i obszarów Natura 2000, przy 
czym plany te mają stanowić integralną część 
programów rolnośrodowiskowych w ramach 
programu rozwoju obszarów wiejskich. 
 
Środki w ramach planów dla gospodarstw dotyczą 
bogatych gatunkowo obszarów trawiastych oraz 

wybranych gatunków o znaczeniu krajowym i 
europejskim na podstawie dyrektyw siedliskowej i 
ptasiej (np. Crex crex). Celem jest również 
harmonizacja środków ochrony różnych gatunków i 
siedlisk na poziomie gospodarstwa w celu uniknięcia 
utraty różnorodności biologicznej wskutek 

nieodpowiednich praktyk rolniczych, wspierana 
poprzez różne instrumenty polityki (np. usuwanie 
krzewów w ramach środka rolnośrodowiskowego 
może być szkodliwe dla niektórych motyli). 
Plany na poziomie gospodarstw są oceniane na 
podstawie dostępnych danych i dokumentów, takich 
jak: plan zarządzania obszarem chronionym, mapa 

biotopów, baza danych dotyczących ochrony 
przyrody itd. 
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Zimowe pastwiska regenerują się latem, gdy owce są 
wypasane na wyżej położonych terenach cennych pod 
względem przyrodniczym na prośbę Administracji 
Karkonoskiego Parku Narodowego. (Administracja 
Karkonoskiego Parku Narodowego) 
 
 
Oprócz opisu walorów przyrodniczych na terenie 
gospodarstwa plan dla gospodarstwa zawiera 
szczegółowe zalecenia dotyczące gospodarowania 
dla każdego wieloboku użytków rolnych. Wykaz 

dostępnych środków będzie oparty na istniejących 
środkach rolnośrodowiskowych na lata 2014–2020, 
którym towarzyszyć będą szczególne środki 
dotyczące obszarów trawiastych i gruntów ornych. 
 
Jeżeli chodzi o środki, nacisk położono w 
szczególności na bardziej elastyczne późne koszenie, 

zróżnicowane systemy wypasu, wsparcie koszenia 

częściowego (naprzemiennego, mozaikowego), 
zmniejszenie gęstości obsady na hektar oraz 
wsparcie odstępstw od ogólnych zasad za zgodą 
organu ochrony przyrody. 
 

Ponadto plan może zawierać szczegółowe zalecenia 
służące ochronie niektórych gatunków owadów (np. 
dotyczące działek niezagospodarowanych), ochronie 
ptaków na łąkach (np. dotyczące koszenia od środka 
na zewnątrz) lub na gruntach ornych (np. dotyczące 
zmniejszenia zużycia nawozów) itp. 
 

Plany gospodarowania przyjaznego dla środowiska 
obejmują wyłącznie praktyki na użytkach rolnych, 
nie obejmują zaś innych środków, takich jak 
gospodarka wodna i ochrona gleb, ponieważ są one 
objęte innym narzędziami WPR (np. zasadą 

wzajemnej zgodności). 
 

Skuteczny system doradztwa i regularna 
komunikacja z rolnikami przyczyniły się do wzrostu 
świadomości ekologicznej. Konsultacje z rolnikami 
wydają się stanowić bardzo skuteczne narzędzie, 
które przyczyniło się do opracowania planów dla 
gospodarstw dobrze dostosowanych do potrzeb 

rolników oraz do priorytetów w zakresie 
różnorodności biologicznej. 
 
System planowania działalności gospodarstw 
pomaga ograniczyć konflikty między działalnością 
rolniczą a ochroną środowiska. Doradca rolny może 

przekazywać wiedzę z jednych gospodarstw do 
drugich, pomaga rolnikowi zorientować się w 
możliwościach uzyskania dopłat z tytułu działalności 
rolniczej i ochrony przyrody z różnych źródeł 

finansowania oraz zapewnia wsparcie w zakresie 
planowania i opracowywania bardziej 
skomplikowanych środków, a także w zakresie 

przygotowywania wniosków oraz w całym procesie 
postępowania administracyjnego służącego 
zapewnieniu zgodności środków z prawem (np. w 
celu uzyskania pozwolenia na interwencję w istotny 
element krajobrazu). 
 

Osobisty kontakt z rolnikami i włączanie ich w 
proces opracowywania środków ukierunkowanych na 
potrzeby ich gospodarstw przynosi również 
dodatkową korzyść w postaci poszerzenia wiedzy 
rolników w zakresie potrzeb w dziedzinie ochrony 
przyrody i ukazania im sensowności wymogów 
dotyczących konkretnych środków 

rolnośrodowiskowych. 

 

Praca doradcy w terenie (Administracja Karkonoskiego 
Parku Narodowego) 
 
Projekty powinny być uzupełnione planami 
zagospodarowania dla gmin, w których to planach 
proponuje się środki dla obszaru Natura 2000 w 
ramach planowania przestrzennego na poziomie 

lokalnym (w skali katastru) oparte na ochronie 
krajobrazu i różnicowaniu działalności. Gminy są 
ważnymi podmiotami lokalnymi, ponieważ są 
odpowiedzialne za jakość środowiska, w tym za 
różnorodność biologiczną, często są właścicielami 
gruntów i często zapewniają zarządzanie ważnymi 

obszarami zieleni publicznej. 

 
Te plany zagospodarowania dla gmin zawierają 
również wymogi w zakresie zarządzania siedliskami 
służące przyczynieniu się do osiągnięcia ogólnych 
celów obszaru Natura 2000 (np. zapewnieniu pasów 
zieleni, obszarów trawiastych na zabudowanych 

obszarach wsi). 
 
 

Główne wyciągnięte wnioski 
 
Siedliska na górskich obszarach trawiastych stoją 
dziś przed ogromnymi wyzwaniami o charakterze 
społeczno-ekonomicznym. Wraz z rozwojem 
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rolnictwa intensywnego i wzrostem dochodów w 
szerzej rozumianej gospodarce coraz trudniej jest 
utrzymać się z rolnictwa w regionach górskich. 
 

Istnieje zatem potrzeba dostosowania wsparcia w 
ramach polityki do małych gospodarstw rolnych i 
gospodarstw na terenach o wysokiej wartości 

przyrodniczej na obszarach Natura 2000. Podejście 
przyjęte na obszarze Natura 2000 Karkonosze, 
obejmujące opracowanie planów dla gospodarstw 
jako „elastycznych” elementów w ramach 
programów rolnośrodowiskowych, stanowi 
potencjalne rozwiązanie umożliwiające lepiej 

ukierunkowane gospodarowanie obszarami 
trawiastymi. 
 
Czechy są obecnie zaangażowane w proces 
harmonizacji rolnictwa w ramach sieci Natura 2000 z 
innymi instrumentami polityki, w szczególności z 
programami rolnośrodowiskowymi. Przykłady z 

projektów pilotażowych, takich jak te realizowane na 
obszarach Natura 2000, np. na terenie mającym 
znaczenie dla Wspólnoty Karkonosze, należy 
uwzględnić podczas procesu przeglądu czeskiego 
programu rozwoju obszarów wiejskich. 
 
W przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko, że w 

przypadku niewdrożenia planów dla gospodarstw 
wsparcie dla obszarów Natura 2000 w ramach 
środka rolnośrodowiskowego będzie obejmowało 
jedynie ujednolicone praktyki rolnicze stosowane na 
szeroką skalę, które nie sprzyjają utrzymaniu 
właściwego stanu siedlisk na obszarach trawiastych. 

Ponadto rolnicy na ogół wolą wybrać stosunkowo 
proste praktyki powiązane z najwyższymi 
płatnościami niż środki wymagające większego 

nakładu pracy. 
 
Efektywność planowania działalności gospodarstw 
zależy w dużym stopniu od struktury planów dla 

gospodarstw, metodyki ich oceny, usług doradczych, 
efektywności integracji danych naukowych i 
dotyczących rolnictwa (np. wykaz obszarów 
trawiastych) oraz powiązanego poziomu wsparcia. 
Konieczne jest przeanalizowanie sposobu, w jaki w 
ramach takiego instrumentu można w większym 
stopniu uwzględnić ekstensywną uprawę obszarów 

trawiastych oraz wdrażać lepiej ukierunkowane 
programy wypasu przynoszące korzyści pod 
względem ochrony siedlisk i gatunków. 
 
 

Odniesienia 
 
Plan zarządzania Karkonoskim Parkiem Narodowym 
(http://www.krnap.cz/plan-pece/) 

Informacje ogólne na temat terenu mającego 
znaczenie dla Wspólnoty Karkonosze 
(http://www.nature.cz/natura2000-
design3/web_lokality.php?cast=1805&akce= 
karta&id=1000041061) 
 

Plany zarządzania przyjaznego środowisku dla gmin 
i rolników w Karkonoskim Parku Narodowym i Parku 
Narodowym Szumawa 
 

Czeski program rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2007–2013 
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-
rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/) 

 
Rozporządzenie nr 79/2007 w sprawie warunków 
wdrażania środków rolnośrodowiskowych 

(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-
rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreni-osy- 
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Analiza przykładu 

 

Ochrona 

piaszczystych 

muraw na 
pastwiskach 
Szenes i w innych 

częściach Kraju 

Zadunajskiego 
na Węgrzech 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stan i szanse ochrony obszarów 

trawiastych o wysokiej wartości 
przyrodniczej na Węgrzech 
 

W prawie wszystkich dużych regionach 
geograficznych Węgier nadal istnieją jakieś 

tradycyjne formy rolnictwa. Na obszarze Wielkiej 
Niziny Węgierskiej, która niemal cała została 
przekształcona w intensywnie uprawiane użytki 
rolne, obszary trawiaste zachowały się wyłącznie 
jako skrawki. 
 

Połączone ze sobą połacie tych obszarów 
trawiastych, z których większość stanowią obszary o 
wysokiej wartości przyrodniczej, służą jako 
korytarze ekologiczne i są niezbędne dla zachowania 
dużej części walorów przyrodniczych Węgier, 
począwszy od ptaków drapieżnych o znaczeniu 
europejskim, a skończywszy na populacji derkacza, 

dropa zwyczajnego, susła oraz wielu zagrożonych 

gatunków owadów i roślin chronionych w skali 
krajowej. W odniesieniu do niektórych spośród tych 
gatunków istnieją programy rolnośrodowiskowe w 
ramach programu rozwoju obszarów wiejskich 
(PROW), korzystny wpływ na inne gatunki jest 
natomiast pośredni. 
 

Obszary trawiaste stanowią prawie trzydzieści 
procent powierzchni węgierskiej sieci Natura 2000, a 
środki PROW, które mają również na celu 
„odwrócenie procesu utraty różnorodności 
biologicznej”, obejmują płatności dla obszarów 
Natura 2000, rolnośrodowiskowe i dla obszarów o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). 

Jedyny określony ilościowo cel odnosi się jednak do 
ptaków krajobrazu rolniczego: Wzrost wskaźnika 

 

Obszary trawiaste w Szenes (Ferenc Elblinger) 
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populacji dzikich ptaków gniazdujących na użytkach 
rolnych o 12%. 
 
 

Położenie geograficzne, 
najważniejsze siedliska i gatunki 
na obszarach Natura 2000 oraz 
kwestie związane z rolnictwem 
 
Region Mezőföld stanowi część Wielkiej Niziny 

Węgierskiej w Kraju Zadunajskim, leżącą pomiędzy 
rzekami Dunaj i Sió na wysokości 100–180 m. 
Pierwotnie był to step, a obecnie znajdują się tu 
użytki rolne wysokiej jakości. Krajobraz obejmuje 
intensywnie uprawiane pola i ekstensywnie 
użytkowane obszary trawiaste, przy czym na 

urodzajność gleb wpływają osady z pobliskich 
strumieni i piasek. Rodzime ekosystemy obejmują 

od piaszczystych stepów po wilgotne łąki i lasy 
aluwialne olszy czarnej (Alnus glutinosa). 
Fauna jest bogata w gatunki endemiczne i 
zagrożone, takie jak rodzaj konika polnego Acrida 
hungarica lub ćma Ammobiota festiva. 

 
Obszar Natura 2000 Pastwisko Szenes znajduje się 
w południowej części Mezőföld. Stanowi on część 
największej pobliskiej mozaiki obszarów trawiastych 
na tym terenie. Jak dotąd nie opracowano żadnego 
planu gospodarowania samym pastwiskiem. Główne 
cele ochrony zostały jednak określone przez park 
narodowy oficjalnie odpowiedzialny za wszystkie 

działania w zakresie ochrony na obszarze Natura 
2000 Pastwisko Szenes. Celami tymi są: 
 

 zapobieganie ekspansji krzewów poprzez 
wypas i koszenie; 

Wydmy i piaszczyste murawy typowe dla pastwiska Szenes 
(Węgierskie Stowarzyszenie Miłośników Geocachingu) 

 

Iris humilis subsp. arenaria (Wikimedia Commons) 

 
 utrzymanie populacji susła moręgowanego 

poprzez stały wypas; 

 ochrona populacji Iris humilis ssp. arenaria 

poprzez zastosowanie odpowiedniej metody 
wypasu; 

 ścisła ochrona siedlisk w celu zachowania 

populacji gatunków roślin o znaczeniu 
europejskim (Eleocharis caniolica, 
Sphagnum spp.) oraz gatunków rzadkich i 
charakterystycznych dla typów siedlisk (Iris 

pumila, Iris humilis, Stipa borysthenica, 
Orchis morio, Dianthus superbus, Alkanna 
tinctoria, Orchis militaris, Listera ovata, 
Eriophorum latifolium); 

 powstrzymanie rozprzestrzeniania się 
inwazyjnych gatunków roślin (robinia 

akacjowa, bożodrzew gruczołowaty, trojeść 
amerykańska i nawłoć kanadyjska); 

 utrzymanie pożądanych stosunków wodnych 
w siedliskach wilgotnych; 

 zachowanie terenów podmokłych na tym 
obszarze. 

 

Zbiorowiska obszarów trawiastych występujące na 
tym obszarze, tj. pannońskie stepy piaszczyste i 
nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) są siedliskami wielu 
gatunków o znaczeniu europejskim, takich jak Iris 
humilis ssp. arenaria oraz gatunków objętych 
ochroną krajową, takich jak: dudek (Upupa epops), 

gąsiorek (Lanius collurio), raróg zwyczajny (Falco 
cherrug) i tarantula ukraińska (Lycosa singoriensis). 
Główne zagrożenia dla tych siedlisk to z jednej 
strony zaniechanie stosowania systemów opartych 
na prowadzeniu wypasu, a z drugiej strony 
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intensyfikacja rolnictwa, która w wielu przypadkach 
prowadzi do przekształcenia tych cennych obszarów 
trawiastych w grunty uprawne. 
 

Tchórz stepowy (Mustela eversmanni) występuje na 
tym obszarze, ponieważ jego źródłem pożywienia 
jest stabilna populacja gryzoni, którym sprzyja ta 

mozaika siedlisk. 
 
Sytuacja jest mniej korzystna dla susła 
moręgowanego (Spermophilus citellus) ze względu 
na liczne bariery utrudniające migrację pomiędzy 
koloniami oraz rozdrobnienie siedlisk, rolnictwo 

intensywne oraz zalesianie lub brak 
zagospodarowania stepów pierwotnych lub 
wtórnych. Suseł moręgowany porzuca tereny, na 
których rosną wysokie trawy, prawdopodobnie 
dlatego, że dzięki niskiej roślinności łatwiej można 
dostrzec drapieżnika lub przedstawicieli tego 
samego gatunku. 

 

 

Suseł moręgowany (archiwum MME) 

 
Te siedliska i gatunki zostały zachowane i utrzymane 
dzięki tradycyjnemu gospodarowaniu obszarami 
trawiastymi w przeszłości, które zapewniało 

rolnikom utrzymanie. Niektóre z dawnych obszarów 
trawiastych zostały jednak przekształcone w 
intensywnie użytkowane grunty orne, a inne 
opuszczone. 

 
Wynikało to z szeregu przyczyn, takich jak: 

intensyfikacja rolnictwa, wyższe zachęty finansowe 
w odniesieniu do produkcji roślinnej, a nie 
zwierzęcej, utrata wiedzy i kultury hodowli zwierząt 
w okresie funkcjonowania dużych spółdzielni oraz – 
co nie mniej istotne – zmieniających się standardów 
życia (życie w mieście a życie na wsi). 
 

Działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich 
ukierunkowane na utrzymanie gospodarowania 
obszarami trawiastymi opartego na tradycyjnym 
wypasie i koszeniu stanowią jedyną szansę 
zachowania tych gatunków i siedlisk. Działania te 
obejmują: 

 środki rolnośrodowiskowe (przede wszystkim 
systemy strefowania), 

 płatności dla obszarów trawiastych w 

ramach sieci Natura 2000, 

 płatności dla obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, 

 zachowanie zasobów genetycznych 

rodzimych i zagrożonych ras zwierząt 
gospodarskich poprzez hodowlę oraz  

 pomoc na rzecz inwestycji nieprodukcyjnych. 
 
Przyszłe potencjalne źródło dochodów mogłoby być 
powiązane z turystyką ekologiczną, biorąc pod 

uwagę atrakcyjność krajobrazu, obecność na tym 
obszarze populacji susła moręgowanego i stad 
rodzimych ras owiec. Produkty mięsne i mleczne 
mogłyby być później sprzedawane z oznakowaniem 
ekologicznym, ale ta możliwość nie została jeszcze 

wykorzystana. 
 

 
Łąki porośnięte ostnicą w regionie Mezőföld (archiwum 
MME) 

 

 

Systemy, programy i środki 
stosowane na obszarze Mezőföld 
w celu zachowania obszarów 
trawiastych o wysokiej wartości 
przyrodniczej 
 
W południowej części Mezőföld najczęściej 
stosowanym programem rolnośrodowiskowym w 

odniesieniu do obszarów trawiastych jest ogólny 
program rolnośrodowiskowy dotyczący takich 
obszarów. Wymogi tego programu są bardzo 
podstawowe, na przykład: 
 
W odniesieniu do wypasu (wyłącznie na obszarze 

wypasu): 

 na obszarach trawiastych obsada musi 
mieścić się w granicach 0,2–1 DJP/ha; 

 zakazane jest stosowanie chemicznych 
środków chwastobójczych, nawożenie oraz 
nawadnianie; 
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 do końca trzeciego roku stosowania 
programu obsada wypasanych zwierząt 
gospodarskich powinna wynosić 0,3 DJP/ha; 

 stosowanie pasterstwa/wypasu rotacyjnego; 

 dozwolony jest zbiór siana do karmienia 
zwierząt zimą; 

 coroczne koszenie pielęgnacyjne powinno 

odbywać się jesienią, a siano powinno zostać 
zebrane do dnia 31 października; 

 o terminie koszenia należy powiadomić 
właściwy organ. 

 
W odniesieniu do koszenia (wyłącznie na koszonym 

obszarze): 

 obszary trawiaste należy użytkować, kosząc 
je dwa razy w roku; 

 zakazane jest stosowanie chemicznych 

środków chwastobójczych, nawożenie, w 
tym ekologicznym nawozem naturalnym, 
oraz nawadnianie; 

 po skoczeniu siano powinno zostać zebrane 
do dnia 31 października; 

 o terminie koszenia należy powiadomić 
właściwy organ. 

 
Na powierzchni 2178 ha obszarów trawiastych w 
chronionej części południowego regionu Mezőség z 

programu tego korzysta kilkadziesiąt rolników na 
zaledwie 294 ha. Jedynym tego powodem są 
niewystarczające środki finansowe: wielu innych 
rolników ubiegało się o przystąpienie do programu, 

lecz ich wnioski zostały odrzucone z powodu braku 
zasobów. 

 
Program o nieco surowszych wymogach stosowany 
jest również na małym obszarze w południowej 
części Mezőség. Dodatkowe wymogi są następujące: 

 zakazane jest bronowanie i aeracja 
obszarów trawiastych; 

 10% obszaru należy pozostawić 

nieskoszone; 

 należy stosować metody koszenia przyjazne 
dla ptaków; 

 podczas koszenia należy stosować sprzęt 
odstraszający ptaki; 

 bele siana należy zebrać w ciągu miesiąca; 

 zakazane jest odprowadzanie wód 

powierzchniowych; 

 pierwsze koszenie można przeprowadzić po 
dniu 15 czerwca; 

 znalezione gniazda ptaków należy zgłaszać 
dyrekcji parku narodowego; 

 termin i miejsce koszenia należy zgłaszać 

dyrekcji parku narodowego; 

 używanie maszyn dozwolone jest wyłącznie 
w ciągu dnia; 

 elektryczne ogrodzenia można ustawiać 
wyłącznie za zgodą dyrekcji parku 
narodowego. 

 

Wymogi te ustanowiono w celu utrzymania miejsc 
gniazdowania i żerowania ptaków gniazdujących na 
ziemi (takich jak: derkacz, uszatka błotna i błotniak 

łąkowy) oraz siedlisk chronionych gatunków roślin. 
Jedynym użytkownikiem tego programu na tym 
obszarze jest Dyrekcja Parku Narodowego Dunaj–
Drawa, która gospodaruje tu obszarami trawiastymi 
o powierzchni 110 ha. Program ten nie cieszy się 
dużą popularnością wśród rolników, gdyż jest 

bardziej złożony. 
 
Pastwisko Szenes było obszarem modelowym dla 
projektu LIFE 05NAT/HU/000117 „Zarządzanie 
siedliskami na murawach pannońskich na Węgrzech” 
realizowanego w latach 2006–2010 przez BirdLife 
Węgry (MME) we współpracy z niektórymi 

węgierskimi parkami narodowymi. Jednym z celów 
tego projektu było opracowanie bardziej 
zaawansowanego programu, który byłby stosowany i 
monitorowany na różnych obszarach. Jednym z nich 
był obszar Natura 2000 Pastwisko Szenes. Program 
jest lepiej dostosowany do potrzeb w zakresie 
różnorodności biologicznej (co wyjaśniono niżej), ale 

może zostać wdrożony w praktyce z udziałem 
szerszej grupy rolników wyłącznie wtedy, gdy będą 
oni mieli zapewnione regularne doradztwo. 
 
Na piaszczystych wzgórzach wypasano rodzimą rasę 
owiec zwaną cikta, przywracając starą, tradycyjną 

praktykę. 
 

Stado owiec tradycyjnej rasy cikta w pobliżu Szenes 
(Węgierskie Stowarzyszenie Miłośników Geocachingu) 

 
 

Obszary trawiaste dające wyższe plony 
utrzymywano przy użyciu kosiarki ciągniętej za 
traktorem, z przodu którego mocowano ramę z 
wiszącymi na niej łańcuchami powodującymi duży 
hałas, dzięki czemu zwierzęta, takie jak ptaki lęgowe 
lub małe gryzonie, miały większe szanse ucieczki. 
Szerokość kosiarki wykorzystywanej na obszarach o 

wysokiej wartości przyrodniczej nigdy nie powinna 
przekraczać 3 metrów. Eksperymenty wykazują, że 
wskaźnik przeżywalności tych zwierząt na danym 
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obszarze może dzięki temu wzrosnąć dwu- lub 
trzykrotnie. 
 
Na obszarach, na których zaczęły rozrastać się 

krzewy lub na których w większym stopniu dominują 
chwasty, wykorzystywano kosiarki bijakowe. 
 

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chwastów 
gatunków nierodzimych i innych chwastów 
dominujących, odtwarzanie opuszczonych obszarów 
trawiastych wspomagano poprzez wysiew nasion 
rodzimych odmian roślin, regularne koszenie i 
bardziej złożone metody wypasu. Mogą one wiązać 

się z dodatkowymi kosztami dla rolników, które 
muszą być zrekompensowane. 
 
Fakt, że Park Narodowy Dunaj–Drawa gospodaruje 
obszarami trawiastymi na tym obszarze, pozwolił na 
pewne eksperymenty na działkach oddzielonych od 
siebie ogrodzeniami. Rezultaty nadal wymagają 

analizy i omówienia. 
 
Regularny biomonitoring stanowił integralną część 
programu. Badania botaniczne były prowadzone 
przez pięć lat na każdym etapie zastępowania. 
Wykazały na przykład, że wypas i koszenie znacznie 
ułatwiają odtwarzanie obszarów trawiastych: 

spasane i koszone działki miały największą pokrywę 
roślinną przy najmniejszej głębokości ściółki. 
Okazało się również, że koncepcja dotycząca 
rozprzestrzeniania się diaspor chronionego gatunku 
trawy Stipa borysthenica w wyniku przenoszenia ich 
na wełnie wypasanych owiec nie sprawdza się, więc 

w następnym roku konieczne będzie wprowadzenie 
dodatkowych diaspor. 
 

Pewne ważne wyciągnięte wnioski dotyczą sezonu i 
częstotliwości koszenia w ciągu roku: koszenie 
należy przeprowadzać raz, w okresie od lipca do 
sierpnia. Będzie to korzystne dla różnorodności 

biologicznej i rolników, którzy potrzebują siana. 
Ważnymi czynnikami są również rodzaj kosiarki 
(kosiarki sierpowe dają lepsze rezultaty niż 
rotacyjne), a także wysokość, na jaką kosiarka jest 
ustawiona. 
 
Innym pozytywnym aspektem było zatrudnienie w 

pełnym wymiarze czasu pracy pasterza na czas 
trwania projektu LIFE – jest to zawód, który niemal 
zupełnie zanikł na Węgrzech wskutek 
niesprzyjających warunków i niskiego standardu 
życia, jaki zawód ten zapewnia. 
 

Aby rozpowszechnić wyniki, jak również zwrócić 
uwagę społeczeństwa na znaczenie ochrony 
przyrody na obszarach o wysokiej wartości 
przyrodniczej, w ramach projektu LIFE 
zorganizowano szereg spotkań z zainteresowanymi 
stronami, na obszarze umieszczono tablice 
informacyjne, a także wydano broszury. 

 
Mimo że sam projekt zakończył się w 2010 r., 
władze Parku Narodowego Dunaj–Drawa planują 
kontynuować działania informacyjne rozpoczęte w 
ramach projektu LIFE na temat znaczenia ochrony 
przyrody na obszarach o wysokiej wartości 
przyrodniczej, jak również prowadzić regularny 

biomonitoring tych obszarów. Od tamtej pory Park 
Narodowy stosował praktyki opracowane w trakcie 
projektu na obszarze, którym gospodaruje. 
 

Ponieważ Park Narodowy Dunaj–Drawa gospodaruje 
obszarami trawiastymi na tym terenie, możliwe było 
eksperymentowanie na różnych działkach i z różnym 

wynikiem. 

 

 

Główne wyniki i wnioski 
wyciągnięte z doświadczenia 
 
Dane i obserwacje z biomonitoringu pokazują, że 

zachowano populacje susła moręgowanego i roślin o 
znaczeniu europejskim, co świadczy o tym, że 
konieczne jest dalsze monitorowanie, aby wykryć 
długofalowe skutki różnych zastosowanych metod. 
 

Główny wniosek jest taki, że ekosystemy na 
obszarach trawiastych o wysokiej wartości 

przyrodniczej są złożone, a ich ochronę mogą 
zapewnić wyłącznie konkretne i dobrze zaplanowane 
programy: dobrze ukierunkowane programy są 
niezbędne dla ochrony konkretnych zasobów 
naturalnych. 
 
Aby zachować to, co pozostało z węgierskich 

obszarów trawiastych o wysokiej wartości 
przyrodniczej, oraz zachować ich różnorodność 
biologiczną, konieczne jest określenie 
wystarczających poziomów płatności stanowiących 
zachętę dla rolników. Zaangażowanie rolników ma 
zatem zasadnicze znaczenie podczas planowania 

następnego okresu środka rolnośrodowiskowego 

oraz innych programów rozwoju obszarów wiejskich. 
 

 

Rama z łańcuchami na traktorze (archiwum MME) 

 

Małe i tanie wynalazki, takie jak rama z łańcuchami 
na przodzie traktora ciągnącego kosiarkę, mogą 
znacznie pomóc w oszczędzeniu istotnej części fauny 
obszarów trawiastych. Aby wdrożyć je w codziennej 
praktyce, konieczne jest gromadzenie i publikowanie 
dobrych przykładów i najlepszych praktyk, jak 
również utworzenie aktywnej sieci informacyjnej, za 

pomocą której można łatwiej rozpowszechniać te 
rozwiązania wśród rolników uczestniczących w 
programach rolnośrodowiskowych. 
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Ważne jest także istnienie odpowiednich usług 
doradczych, aby udostępniać rolnikom informacje na 
temat walorów przyrodniczych, a także pomóc im 
zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie i 

wdrożyć najlepsze praktyki, które przyczyniają się 

do ochrony przyrody, w wielu przypadkach bez 

konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 

lub przy bardzo niskich kosztach. Na Węgrzech 

takie usługi obecnie nie istnieją, z wyjątkiem działań 
podejmowanych przez niektórych pracowników 
parku narodowego i kilka ekologicznych organizacji 

pozarządowych. Zaangażowanie zainteresowanych 
stron od samego początku w przygotowywanie 
planów zagospodarowania mogłoby znacznie 
przyczynić się do zwiększenia świadomości rolników 
w zakresie potrzeb środowiska naturalnego, a także 
do poszerzenia wiedzy przyrodników o potrzebach 

rolników. 
 
Należy nadal budować potencjał i opracować 

program posiadający znacznie solidniejszą podstawę 
finansową, aby monitorować skuteczność 
programów rolnośrodowiskowych pod względem 
zachowania różnorodności biologicznej na obszarach 

o wysokiej wartości przyrodniczej, a w szczególności 
na obszarach Natura 2000. 
 
Chociaż w wielu przypadkach kluczowe znaczenie 
ma wdrażanie programów ochrony posiadających 
konkretne cele, to biorąc pod uwagę ograniczone 
środki finansowe dostępne na ich realizację, można 

stwierdzić, że w następnym okresie planowania 
działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich 
należy opracować w sposób bardziej ukierunkowany 
i określić wymierne wskaźniki, na podstawie których 
można będzie dokonywać rzeczywistej oceny przez 

cały okres trwania programu. 
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Dyrekcja Parku Narodowego Dunaj–Ipola, 2008 r. 
 
Szabó, R.: Habitat management of Pannonic 
grasslands, sprawozdanie monitorujące LIFE, HAS 
IEB, 2009 r. 
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Starożytne drzewo oliwne o typowo poskręcanej i pełnej 
wgłębień strukturze w Vico del Gargano – Pineta Marzini, 
Apulia, Włochy (G. Ladisa) 

 
 
 

Kontekst 
 

Starożytne gaje z ich poskręcanymi wiekowymi 

drzewami oliwnymi są charakterystycznym 
elementem krajobrazu rolniczego w regionie 
śródziemnomorskim. Posiadają one wielką wartość 
historyczną, kulturową i krajobrazową. 
 
Zajmujące 25% gruntów rolnych, przy 60 milionach 

roślin i powierzchni około 350 000 hektarów, gaje 
oliwne odgrywają dominującą rolę w systemie 
rolniczym regionu Apulia w południowych Włoszech, 
gdzie znajduje się 3,8% sadów oliwnych na świecie. 
Około 3–4 milionów tych roślin ma kilkaset lat. 
Najstarsze okazy mają około 4000 lat. 
 

Starożytne gaje lub sady oliwne są uprawniane z 
wykorzystaniem tradycyjnych praktyk przyjaznych 
dla środowiska. Uprawy ekstensywne (zazwyczaj 
mniej niż 50 drzew na hektar) stanowią część 

mozaiki krajobrazu obszarów półnaturalnych i 
uprawnych, poprzecinanych małymi elementami 

strukturalnymi lub elementami krajobrazu, takimi 
jak: zarośla śródziemnomorskie, mury z kamienia 
bez zaprawy i pasy terenów zalesionych. 
 
Razem tworzą one złożony ekosystem o 
zróżnicowanych warunkach strukturalnych, 
zapewniający szeroki wachlarz różnych mikrosiedlisk 

dla wielu owadów, ptaków i innych zwierząt. Wysoka 
wartość przyrodnicza starożytnych gajów oliwnych 
tłumaczy, dlaczego znaczne obszary tych gajów 
włączono do sieci Natura 2000. 
 
 

Natura 2000, najważniejsze 
siedliska i gatunki oraz kwestie 
związane z rolnictwem 
 
We Włoszech starożytne gaje oliwne znajdują się 
głównie wzdłuż wybrzeża Adriatyku. Leżą one na 
terenie trzech obszarów Natura 2000 o powierzchni 
około 70 000 ha. Czwarty obszar starożytnych gajów 

oliwnych znajduje się na południowej granicy dwóch 
innych obszarów Natura 2000. 
 
Wszystkie pięć obszarów sieci Natura 2000 
charakteryzuje się typową roślinnością 
śródziemnomorską (garig, makia, stepowe obszary 
trawiaste, lasy dębowe i sosnowe) i obejmuje 

różnorodne grunty rolne, głównie gaje oliwne, ale 
również uprawy zielne i trwałe, sady migdałowe i 
winnice. 
 
W gajach tych można znaleźć wiele różnych siedlisk, 
które są przedmiotem zainteresowania UE i których 

obecność związana jest z tradycyjnymi praktykami 
rolniczymi, w tym pseudostepy z trawami i roślinami 
jednorocznymi Thero-Brachypodietea (kod siedliska 
*6220) oraz *Stipa austroitalica (trawa endemiczna 
typowa dla śródziemnomorskich suchych muraw 
południowych Włoch). 
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Stipa austroitalica subsp. austroitalica 
IT9140002 – „Litorale brindisino” 

 
 
Starożytne gaje oliwne są również ważnym siedli-

skiem wielu rzadkich i zagrożonych gatunków pta-
ków i nietoperzy oraz rzadkich gadów, takich jak: 
gekon śródziemnomorski (Cyrtopodion kotschyi), ja-

szczurka sycylijska (Podarcis sicula) i połoz żółtozie-
lony (Coluber viridiflavus). 
 
Starożytne gaje oliwne są uprawiane zgodnie z 
tradycyjnymi praktykami przyjaznymi dla 
środowiska: duże drzewa oliwne uprawiane są 
ekstensywnie (50–60 roślin na hektar), z 

nieregularnymi odstępami od pierwotnej lokalizacji 
oleastra, a przycinanie odbywa się co 2–5 lat. 
Obszar wokół starożytnych drzew często 
charakteryzuje się obecnością roślin okrywowych 
uprawianych pod szerokimi baldachimami drzew 
oliwnych, a także pasów pól uprawnych, żywopłotów 

i małych budowli (mury z kamienia bez zaprawy i 

inne obiekty kamieniarskie, baseny wodne). 
 
Wiadomo, że starożytne gaje oliwne odgrywają 
zasadniczą rolę w zwalczaniu skutków erozji 
wietrznej i wodnej oraz w ograniczaniu utraty gleb i 
ubożenia materii organicznej. Ponadto przyczyniają 

się one do łagodzenia przyczyn pustynnienia, 
ponieważ na obszarach o niewielkiej pokrywie leśnej 
gaje oliwne stanowią cenny pochłaniacz dwutlenku 
węgla, który może pochłaniać duże ilości tego gazu 
(sześć lat po zasadzeniu każda roślina w młodym 
sadzie oliwnym może magazynować do 55 kg CO2). 
 

Główne zagrożenia dla tych ekosystemów rolniczych 
oraz dla siedlisk i gatunków, które na nich 

występują, są związane ze zmianami w praktykach 
rolniczych, które wiążą się z przyjęciem 
intensywnych systemów uprawy lub z porzuceniem 
tradycyjnych plantacji niskonakładowych, które stały 
się ekonomicznie nieopłacalne. 

 
Rolnictwo intensywne nastawione na większe plony 
ma duże konsekwencje dla środowiska naturalnego 
(w superintensywnie uprawianych gajach oliwnych 
gęstość obsadzenia może wzrosnąć z 250 roślin/ha 
do 1800 roślin/ha) w wyniku stosowania nawożenia, 

pestycydów i herbicydów, wielokrotnej orki, 
wykorzystywania coraz mocniejszych i cięższych 
maszyn, systemów nawadniania kroplowego, 
wyeliminowania małych budowli kamiennych, 

zastąpienia starożytnych odmian drzew oliwnych i 
ogólnego zaniedbania ekosystemu rolniczego. 
 
Ponadto martwe starożytne drzewa oliwne są 

zastępowane młodszymi o odmiennych ekotypach, 
co prowadzi do zmniejszenia zmienności 
genetycznej, zagrażając w ten sposób całej 

równowadze i samowystarczalności ekosystemów 
rolniczych. 
 
Ponadto niski potencjał generowania dochodów 
przez starożytne gaje oliwne w ostatnich latach w 
połączeniu z ogólnym wyludnieniem obszarów 

wiejskich w Apulii spowodował, że wiele gajów 
oliwnych opuszczono a drzewa oliwne wyrwano i 
sprzedano do celów ozdobnych. 
 
Tam, gdzie istnieją plany zarządzania obszarami 
Natura 2000 („Promontorio del Gargano”) lub plany 
zarządzania obszarami chronionymi („Torre 

Guaceto”, Park Narodowy Gargano), określono w 
nich szereg celów: 

- zmniejszenie wpływu działalności rolniczej na 
siedliska i gatunki będące przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, 

- ograniczenie stosowania w rolnictwie produktów 
syntetycznych (nawozów i pestycydów) poprzez 

stworzenie zachęt dla rolników, 

- promowanie naturalizacji ekosystemów rolniczych 
i przywracania ich równowagi ekologicznej, 

- wspieranie przyjaznych dla środowiska metod 
uprawy (rolnictwo ekologiczne) i angażowania 
lokalnych rolników, 

- promowanie ochrony starożytnych gajów oliwnych 

jako ekosystemów rolniczych łączących siedliska 
będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

 
W planach tych określono również, które praktyki 
są dozwolone lub promowane, a które są zakazane 
na tych obszarach, np: 

- zmiana lub modyfikacja systemu uprawiania 
starożytnych gajów oliwnych jest niedozwolona, 

- tworzenie wiatrochronów jest dozwolone wyłącznie 
przy użyciu gatunków typowych dla roślinności 
śródziemnomorskiej, 

- wypalanie ścierniska i pozostałości z przycinania 
jest zabronione, zaleca się natomiast inne 

czynności, które mogą wzbogacać glebę w materię 

organiczną, takie jak: ściółkowanie, sadzenie i 
kompostowanie, 

- zabrania się usuwania lub przekształcania 
elementów naturalnych i półnaturalnych 
charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego o 

wysokiej wartości ekologicznej, takich jak: mury z 
kamienia bez zaprawy, tarasy, zbiorniki, 
żywopłoty, rzędy drzew, źródła, fontanny. 
Dopuszczalne jest wykonywanie zwykłych 
czynności związanych z utrzymaniem i 
odtwarzaniem. 
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Tradycyjne mury z kamienia bez zaprawy ogradzające 
starożytne gaje oliwne w Apulii (G. Ladisa) 

 
 

Środki wprowadzone w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie 
ochrony, rozwiązania konfliktów 
itp. 
 
Aby chronić i zwiększać różnorodność biologiczną 
starożytnych gajów oliwnych w regionie 

śródziemnomorskim, w 2009 r. Śródziemnomorski 
Instytut Agronomiczny w Bari, włoskie Ministerstwo 
Środowiska, region Apulia i Śródziemnomorski 
Instytut Agronomiczny w Chanii rozpoczęły 
realizację międzynarodowego projektu LIFE+ (LIFE+ 
Cent.Oli. Med.) na czterech obszarach starożytnych 
gajów oliwnych we Włoszech i na jednym obszarze 

starożytnych gajów oliwnych w Grecji (Palea 
Roumata, północna Kreta). 
 
Obszar starożytnych gajów oliwnych na obszarze 
Natura 2000 Torre Guaceto został wybrany jako 
włoski obszar pilotażowy projektu. Działania 
prowadzone w ramach programu LIFE+ mające na 

celu utrzymanie i zwiększenie różnorodności 
biologicznej na tym obszarze pilotażowym 
obejmowały: 
 
1. Działania renaturalizacyjne: 

a. odbudowa/budowa 1 km muru z kamienia 

bez zaprawy przy użyciu lokalnych 
materiałów i tradycyjnych technik; 

b. posadzenie 2 km żywopłotów z lokalnych 
krzewów (pistacja, mirt, szakłak 
wieczniezielony, jeżyna, głóg, szarańczyn 
strąkowy) wzdłuż murów z kamienia bez 
zaprawy w celu zwiększenia różnorodności 

biologicznej siedlisk krzewów i drzew; 
ekotypy wybrano spośród gatunków 
żywicielskich dla owadów pożytecznych dla 
drzew oliwnych i zapewniających schronienie 
i pożywienie zwierzętom w sezonie 
zimowym; 

c. odtworzono około jednego hektara 

zdegradowanego śródziemnomorskiego 
stepu trawiastego poprzez sadzenie 
lokalnych ekotypów gatunków zielnych; 

d. opracowano wytyczne dotyczące 
gospodarowania starożytnymi gajami 
oliwnymi. Wytyczne te przygotowano, 
stosując podejście oddolne oparte na 

uczestnictwie lokalnych rolników, co 
pozwoliło rozwinąć ich zdolność do 
stosowania technik uprawy sprzyjających 

ochronie i zwiększeniu różnorodności 
biologicznej w wiekowych sadach oliwnych. 
 

2. Opracowano zintegrowany plan rozwoju 
społeczno-ekonomicznego i środowiskowego w 
odniesieniu do starożytnych gajów oliwnych 

wraz z innowacyjnym modelem zarządzania 
dzielonego z lokalnymi zainteresowanymi 
stronami, aby uwzględnić zarówno potrzebę 
ochrony różnorodności biologicznej, jak i 
konieczność waloryzacji gospodarczej, 
generowania dochodów i różnicowania 
działalności. 

 
Celem planu dodatkowego jest zachowanie i 
rozpowszechnienie wśród rolników zasobów 
genowych starożytnych gajów oliwnych, aby 
odnowić i ponownie posadzić drzewa oliwne oraz 
ponownie wprowadzić je na obszary, na których 
znajdują się starożytne drzewa oliwne. 

 
Podobne działania przeprowadzono na obszarze 
pilotażowym na Krecie. Rezultaty tych działań na 
obszarach pilotażowych we Włoszech i na Krecie 
przyczynią się do dalszych działań w ramach 
projektu – sporządzenia projektu 

eurośródziemnomorskiego planu działania na rzecz 
ochrony starożytnych gajów oliwnych w regionie 
śródziemnomorskim i poprawy ich sytuacji. Ten plan 

działania zostanie opracowany poprzez 
sformułowanie wspólnych strategii mających na celu 
egzekwowanie istniejącego prawodawstwa i 
stosowanie nowych przepisów, które zostaną 

sformułowane wspólnie z decydentami z państw UE 
(Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia) oraz z 
państw trzecich (Liban i Tunezja). 
 

Wytyczne dotyczące zarządzania 

różnorodnością biologiczną w starożytnych 
gajach oliwnych w Torre Guaceto 
 

Projekt obejmował działania mające na celu 
zwiększenie świadomości rolników prowadzących 
działalność na obszarze starożytnych gajów oliwnych 
w Torre Guaceto oraz przeszkolenie ich. Rolnicy byli 

w pełni zaangażowani – wraz z ekspertami w 
dziedzinie fauny i flory – w projekt od samego jego 
początku (dzięki spotkaniom, wycieczkom z 

przewodnikami, dniom studyjnym, warsztatom, 
ankietom i wywiadom) w proces uczestnictwa, 
którego celem było określenie uzgodnionych 
kryteriów gospodarowania i dobrych praktyk 
rolniczych później uwzględnionych w wytycznych. 
 
Na spotkaniach obecni byli wszyscy rolnicy z obszaru 

Torre Guaceto. Zaangażowane było łącznie 30 
zainteresowanych stron. 
 
Ponieważ całkowity koszt gospodarowania gajami 
oliwnymi uprawianymi ekstensywnie jest wyższy niż 
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koszt gospodarowania gajami oliwnymi 
uprawnianymi intensywnie, wyzwaniem pod 
względem utrzymania tradycyjnego gospodarowania 
jest sprawienie, aby było ono konkurencyjne pod 

względem gospodarczym. Wytyczne zawierają 
zalecenia promujące gospodarowanie starożytnymi 
gajami oliwnymi przyjazne dla różnorodności 

biologicznej i ekonomicznie efektywne: ochrona 
różnorodności biologicznej doprowadzi do 
zmniejszenia kosztów produkcji, na przykład 
wskutek ograniczenia stosowania nawozów 
chemicznych i syntetycznych środków ochrony 
roślin. 

 
Wytyczne mają służyć jako podręcznik dla rolników, 
w którym określono podejście, metody i 
postępowanie w odniesieniu do stosowania praktyk 
rolniczych bezpośrednio związanych z 
gospodarowaniem starożytnymi gajami oliwnymi. 
 

Wytyczne, które były wymieniane i uzgodnione z 
miejscowymi rolnikami, stanowiły również podstawę 
kursu szkoleniowego, jaki odbył się w budynkach na 
obszarze Torre Guaceto, który skierowany był do 
młodych rolników pochodzących z obszarów 
występowania starożytnych gajów oliwnych, mający 
na celu zmianę mentalności zainteresowanych stron 

i rolników, co mogłoby doprowadzić do przyjęcia 
przyjaznych dla środowiska praktyk uprawy. 
 
W szkoleniu udział wzięło 19 rolników w wieku od 
poniżej 20 do 50 lat. Mimo że wytyczne zostały 
uzgodnione w zeszłym roku i mogą być w pełni 

stosowane dopiero w ciągu 1–2 sezonów, niektóre z 
praktyk rolniczych są już stosowane przez około 21 
plantatorów na ponad 13 hektarach starożytnych 

gajów oliwnych, reprezentujących wszystkich 
rolników z obszaru docelowego (drobnych 
producentów rolnych), z wyjątkiem niektórych 
„właścicieli gruntów”, którzy są zainteresowani i 

obecnie rozważają wpływ na koszty 
gospodarowania. 
 
Zastosowane środki są związane z poprawą żyzności 
gleby (uprawy okrywowe), przycinaniem 
produkcyjnym (rotacyjnym) i zwalczaniem 
szkodników (wzrost funkcjonalnej różnorodności 

biologicznej z wykorzystaniem lokalnych ekotypów 
gatunków traw, krzewów i drzew), ponieważ są 
łatwe w zastosowaniu i zgodne z tradycyjną kulturą 
chłopską. Środki te mają również większy wpływ na 
zwiększenie różnorodności biologicznej. 
 

Ponadto także inni rolnicy w okolicy dokonali 
odtworzenia, nasadzeń krzewów i drzew. Powinno to 
prowadzić do zwiększenia złożoności 
agroekosystemów i w konsekwencji do zwiększenia 
różnorodności biologicznej fauny i flory. Najnowsze 
dane potwierdzają wzrost liczby zaobserwowanych 
podczas badań terenowych ptaków gniazdujących i 

gadów oraz poprawę pokrywy glebowej i bogactwa 
gatunkowego w objętych badaniem gajach oliwnych. 
Uzyskano również lepszą równowagę między 
gatunkami flory na poziomie pola, prowadzącą do 
większego zróżnicowania gatunków występujących 
naturalnie w glebie i obserwowanych stawonogów. 
 

 

Podarcis sicula. Torre Guaceto 

 
 

Zintegrowany plan rozwoju społeczno-
gospodarczego i środowiskowego oraz 

gospodarowania starożytnymi gajami 
oliwnymi w Torre Guaceto 
 
Potrzeby i oczekiwania rolników i innych głównych 
zainteresowanych stron działających w obszarze 
występowania starożytnych gajów oliwnych w Torre 
Guaceto były również podstawą do zdefiniowania 
zintegrowanego planu poprawy sytuacji społeczno-
gospodarczej i środowiskowej. 

 
Zintegrowany plan został zatwierdzony w ramach 
konkretnych spotkań z głównymi zainteresowanymi 
stronami działającymi na obszarze występowania 
starożytnych gajów oliwnych: zarządcami terenów, 
rolnikami, społecznościami rolników ekologicznych, 

ekspertami i podmiotami gospodarczych z sektora 

produkcji oliwy z oliwek itp... 
 
Region Apulii zatwierdził i przyjął zarówno 
zintegrowany plan, jak i model zarządzania mając 
na celu rozszerzenie ich stosowania na inne 
regionalne obszary chronione, obejmujące podobne 

obszary rolnicze. 
Kierując się celem, jakim jest ochrona zarówno 
„różnorodności biologicznej” jak i „rentowności” 
zrównoważonego gospodarowania starożytnymi 
gajami oliwnymi w Torre Guaceto, w planie 
określono szereg działań służących waloryzacji 
wszystkich elementów składowych starożytnych 

gajów oliwnych (ekologicznych, krajobrazowych, 
historycznych, gospodarczych, społecznych, 

instytucjonalnych, edukacyjnych, rynkowych, 
turystycznych itp.) w ramach regionalnej strategii 
gospodarowania gruntami. 
 
Działania w ramach planu zostały określone w taki 

sposób, aby zwiększyć możliwości zatrudnienia 
lokalnej ludności, promować lokalną gospodarkę i 
zapewnić sprawiedliwą rekompensatę finansową dla 
rolników, nagradzając ich rolę „strażników” 
różnorodności biologicznej, krajobrazu i tradycyjnej 
wiedzy. 

 
W planie przewidziano na przykład: tworzenie 
ścieżek edukacyjnych i turystycznych oraz 
organizację pakietów turystycznych w starożytnych 
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gajach oliwnych; wdrożenie laboratoriów 
produkujących mydła i kosmetyki oraz 
odzyskujących produkty uboczne z produkcji oliwek 
(oliwa z oliwek niskiej jakości, ekstrakty z liści, 

suszone zioła i ekstrakty); aktywizację punktów 
informacyjnych dla plantatorów, aby informować ich 
o możliwościach, jakie daje plan rozwoju obszarów 

wiejskich w zakresie rolnictwa ekologicznego lub 
odnowy elementów krajobrazu rolniczego (kamienne 
mury); promowanie certyfikacji oliwy pochodzącej 
ze starożytnych drzew oliwnych; promowanie 
organizacji rolników i targowisk. 
 

Działania są planowane w różnych terminach: 

- w krótkim i średnim okresie zajęto się realizacją 
pilniejszych działań; 

- w długim okresie skupiono się na realizacji całego 
obszaru synergii pomiędzy podmiotami sektora 
gospodarki powiązanymi z rolnictwem a 

systemem środowiskowym obszaru chronionego. 

 
Aby skoordynować działania realizowane w różnej 
skali, przewidziane w zintegrowanym planie 
dotyczącym obszaru rolniczego Torre Guaceto, w 
modelu zarządzania określono zainteresowane 
strony, które należy zaangażować w każde działanie, 
a także ich odpowiednie role, koordynowane przez 

instytucję zarządzającą chronionym obszarem Torre 
Guaceto. Wyzwaniem jest sprawienie, by 
zrównoważone gospodarowanie starożytnymi gajami 
oliwnymi stało się konkurencyjne pod względem 
ekonomicznym, co jest związane z umiejętnością 
organizowania dostępnych sił w obszarze 

starożytnych gajów oliwnych. 
 

W modelu zarządzania obszarem chronionym 
określono narzędzia i metody podejmowania decyzji, 
które mogą ułatwić zainteresowanym stronom 
aktywny udział w zarządzaniu ich terytorium. 
Na różnych poziomach określa się kilka podmiotów, 

które mają brać udział w procesie zarządzania 
terytorium: władze regionu, instytucje badawcze, 
plantatorzy, wykwalifikowani pracownicy, 
szkółkarze, producenci ekstraktów z wytłoczyn, 
jednostki certyfikujące rolnictwo ekologiczne, punkty 
sprzedaży produktów z oliwek, organizatorzy 
wycieczek, stowarzyszenia ekologiczne i kulturalne, 

itp. 
 
Są one połączone w sieć współdziałającą poprzez 
koordynację, wsparcie i wytyczne instytucji 
zarządzającej obszarem Torre Guaceto, która pełni 

następujące funkcje: identyfikuje ukryte zasoby, 

wysłuchuje lokalne podmioty, bada potrzeby 
przedsiębiorstw, określa dostępne kompetencje, 
gwarantuje wymianę umiejętności i wiedzy, buduje 
sieci łączące podmioty, katalizuje strategiczne 
zdolności lokalnego systemu. 
 
Instytucja zarządzająca, jako koordynator 

odpowiedzialny za wdrożenie modelu, podpisuje 
protokół ustaleń między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w 
proces poprawy obszaru, w ramach którego zostanie 
utworzony stały stół konsultacyjny z udziałem 
przedstawicieli instytucji zarządzających Torre 

Guaceto, regionu Apulia i lokalnych 
zainteresowanych stron, aby zapewnić kontynuację 
realizacji ich zobowiązań w trakcie trwania projektu 
LIFE+ oraz po jego zakończeniu. 

 
Monitorowanie efektywności procesu 
partycypacyjnego w zarządzaniu obszarem umożliwi 

„ciągłą poprawę” modelu zarządzania. 
 
Choć obecnie trwa wdrażanie zintegrowanego planu 
i jego modelu zarządzania, jednak niektóre działania 
zostały już przeprowadzone: laboratorium 
wytwarzania produktów na bazie oliwy z oliwek 

(mydła, olejków eterycznych, kremów do ciała itp.), 
centrum usługowe wyposażone w powierzchnię 
wystawienniczą oraz ścieżkę o długości 3 km, 
przechodzącą przez starożytne gaje oliwne i 
aktywnie wykorzystywaną przez pieszych i 
rowerzystów. 
 

Eurośródziemnomorski plan działania 
 
Na podstawie wyników wytycznych dla rolników, 
zintegrowanego planu społeczno-gospodarczo-
środowiskowego, jego modelu zarządzania oraz 

analizy przypadku dotyczącego decyzji regionu 
Apuglia dotyczącej przyjęcia nowej ustawy (LR 
14/2007 - w sprawie ochrony i poprawy krajobrazu 
monumentalnych drzew oliwnych) jedynej w swym 
rodzaju w basenie Morza Śródziemnego, podjęto 
decyzję o utworzeniu stołu konsultacyjnego, aby 
móc dzielić się wynikami i promować dialog między 

przedstawicielami właściwych ministerstw Grecji, 
Włoch, Portugalii i Hiszpanii oraz państw 
południowego brzegu Morza Śródziemnego (Liban, 
Tunezja), aby uzgodnić i zatwierdzić treść 

następnego eurośródziemnomorskiego planu 
działania. 

 
W wyniku posiedzeń stołu konsultacyjnego 
uzgodniono definicję starożytnych gajów oliwnych 
jako użytków rolnych o wysokiej wartości 
przyrodniczej oraz opracowano dokument, w którym 
określono cele i strategie na poziomie krajowym i 
ponadnarodowym w zakresie promowania i ochrony 

starożytnych gajów oliwnych na obszarze 
eurośródziemnomorskim. 
 

Uzgodniona definicja starożytnych gajów 
oliwnych jako użytków rolnych o wysokiej 

wartości przyrodniczej 

Systemy rolnicze, które można zidentyfikować 
jako starożytne sady oliwne o wysokiej wartości 
przyrodniczej są to krajobrazy rolnicze 
charakteryzujące się przewagą starożytnych 
drzew oliwnych, którymi gospodaruje się przy 
zastosowaniu praktyk o niskim oddziaływaniu, 

które mogą sprzyjać (utrzymywać i wzmacniać) 
wysokiej jakości gleby i wody, biosekwestracji 
oraz wysokiemu poziomowi różnorodności 
biologicznej, przyczyniając się do zachowania 
przyszłego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Systemy te obejmują mało intensywny system 
upraw lub dużą różnorodność pokrycia terenu, lub 

półnaturalną roślinność przy różnej infrastrukturze 
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ekologicznej. 

 
W opracowanym planie określone będą działania 

priorytetowe w zakresie ochrony starożytnych gajów 

oliwnych i będzie on zawierał: 

- środki, normy i zasady ochrony wysokiej 
wartości przyrodniczej starożytnych gajów 
oliwnych (określone w ustawie regionalnej 
regionu Apulia nr 14/2007) 

- wskazówki dotyczące praktyk rolniczych 
zgodnych z ochroną różnorodności biologicznej 

- określenie form wsparcia finansowego na rzecz 
gospodarowania starożytnymi gajami oliwnymi 

- sugestie/przykłady innowacyjnego modelu 
zarządzania na poziomie UE-
Śródziemnomorskim. 

 

Główne wyniki i wyciągnięte 
wnioski 
 
Wytyczne dotyczące zarządzania starożytnymi 
gajami oliwnymi Torre Guaceto i plan poprawy 
sytuacji społeczno-ekonomicznej tego obszaru 

odegrały zasadniczą rolę w uczynieniu tej 
tradycyjnej praktyki rolniczej bardziej opłacalną 
ekonomicznie. 
Ponieważ jednak gospodarowanie ekstensywnie 
uprawianymi gajami oliwnymi pozostaje pod 
względem gospodarczym niekorzystne w 

porównaniu z intensywnie uprawianymi gajami 
oliwnymi, samo określenie technik rolnictwa 
zrównoważonego nie wystarczy, żeby 

zagwarantować ich wdrożenie i długotrwałą ochronę 
starożytnych gajów oliwnych. 
 
Zaproponowana w projekcie strategia utrzymania 

wsparcia dla rolników uwzględnia korzyści/potrzeby 
zarówno środowiskowe, jak i społeczno-
ekonomiczne. Taki jest cel zintegrowanego planu. 
Narzędzie to zaprojektowano aby zarządzać 
starożytnymi gajami oliwnymi jako jedną z podstaw 
rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów 
wiejskich stosując podejście wielofunkcyjne, które 

jest w stanie zagwarantować plantatorom 
odpowiednią rentowność w zamian za ich pracę na 
rzecz ochrony różnorodności biologicznej. 
 
Strategia musi być jednak dostosowana do realiów 
lokalnych. Oba dokumenty opracowano w ramach 

udanego procesu partycypacyjnego, który 
przeprowadzono od samego początku, co pozwoliło 
na poznanie problemów, potrzeb i oczekiwań 
zainteresowanych stron (rolników, przedstawicieli 
organizacji rolników, producentów, przetwórców, 
techników, naukowców, ekspertów w dziedzinie 
historii lokalnej itd.). Cel polegający na zwiększeniu 

dochodów plantatorów i poprawieniu rentowności 
całego terytorialnego systemu starożytnych gajów 
oliwnych pomógł zapewnić współpracę wszystkich 
rolników i innych lokalnych podmiotów przy 
opracowywaniu dokumentów, a następnie ich 
stosowaniu. 
 

Chociaż projekt LIFE+ rozpoczął się w 2009 r., a 
zarówno wytyczne, jak i zintegrowany plan zostały 
zatwierdzone dopiero w 2011 r., już można 
zaobserwować pewne skutki ich wdrożenia. 

 
Prawie wszyscy plantatorzy z obszaru docelowego, w 
większości w wieku poniżej 30 lat, uczestniczyli w 

szkoleniu dotyczącym praktyk rolniczych i choć 
oczekuje się, że pełne wdrożenie wytycznych będzie 
wymagało jednego lub dwóch sezonów, wszyscy 
lokalni drobni przedsiębiorcy rolni już stosują trzy 
środki związane głównie z różnorodnością 
biologiczną: uprawy okrywowe, przycinanie 

rotacyjne oraz sadzenie lokalnych gatunków roślin 
zielnych, krzewów i drzew. 
 
Również rolnicy z okolicznych obszarów podejmują 
pewne działania: odtworzenie oraz sadzenie 
krzewów i drzew. Dane z monitorowania wskazują 
na to, że różnorodność biologiczna fauny i flory 

wzrasta. Pokazuje to, że aktywny udział rolników w 
definiowaniu praktyk, zgodnie z którymi sami 
powinni postępować, może zagwarantować nie tylko 
ich zaangażowanie w stosowanie tych praktyk, ale 
również skuteczniejsze rozpowszechnianie tych 
praktyk na danym terytorium. 
Zintegrowany plan terytorialny może zostać 

zrealizowany w dłuższej perspektywie, ale widoczne 
są już pewne elementy nowej wizji zapoczątkowania 
procesu zrównoważonego zarządzania starożytnymi 
gajami oliwnymi, opierającego się na ich 
środowiskowych, historycznych, kulturowych, 
krajobrazowych i produkcyjnych 

zasobach/możliwościach, poczynając od istniejącej 
wspólnoty rolników ekologicznych. 
 

Niektórzy z tych rolników postanowili utworzyć nową 
grupę rolników (nazywaną przez nich „wspólnotą”), 
którzy mają na celu ratowanie i chronienie 
tradycyjnych gajów oliwnych oraz stosowanie 

praktyk racjonalnych ekologicznie; wspólnota ta 
zaczęła sprzedawać swoją własną oliwę z oliwek 
pochodzącą ze stuletnich gajów oliwnych pod jedną 
wyjątkową marką „Oro dei Giganti” (złoto 
gigantów), korzystając z tej samej sieci rynków, 
która zrzeszyła także spółdzielnie uprawiające pola 
odebrane organizacjom przestępczym („Libera 

Terra”). 
 
Wyniki i doświadczenia zdobyte na obszarach 
pilotażowych w Apulii i na Krecie pomogą znaleźć 
sposoby zwiększenia opłacalności i rentowności 
uprawy starożytnych gajów oliwnych oraz 

powstrzymania procesów pustynnienia na użytkach 
rolnych niekorzystnych z gospodarczego punktu 
widzenia. Rozwiązania te posłużą jako podstawa do 
opracowania eurośródziemnomorskiego planu 
działania na rzecz ochrony starożytnych gajów 
oliwnych w regionie śródziemnomorskim i poprawy 
ich sytuacji. 

 
Celem tego planu będzie zaspokojenie potrzeby 
wsparcia planowania rozwoju obszarów wiejskich w 
krajach śródziemnomorskich za pomocą 
odpowiednich narzędzi technicznych, finansowych i 
prawnych. Oczekuje się, że kierunki i działania 
przewidziane w tym planie zostaną włączone do 
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krajowych programów i planów rozwoju obszarów 
wiejskich. Plan będzie również transponował na 
poziomie międzynarodowym zintegrowany i 
partycypacyjny system zarządzania przetestowany 

na obszarze objętym projektem. Oczekuje się, że 
wszystkie strony zatwierdzą plan do września 2012 
r. 
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