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WPROWADZENIE
Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej
rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przyrody
i krajobrazu naszych wsi.
Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z zami³owania rolników do tradycji, s¹ wartoœci¹
coraz bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok zdrowej ¿ywnoœci
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi.
l
l
l
l

Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska;
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych;
zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych;
podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w systemie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z powodzeniem
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przyrody, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników.
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków narodowych,
czy rezerwatów.
Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY.
Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³kowicie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿norodnoœci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu.
W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 20042006 bêd¹ mogli uczestniczyæ:
l rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara
u¿ytków rolnych.
Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie gospodarstw
ekologicznych;
l utrzymanie ³¹k i pastwisk ekstensywnych o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat azotu;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.
W latach 2007-2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie rozszerzony o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.
Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci niewymiernych i ponadmaterialnych:
piêkna wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody,
przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.
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OCHRONA PTAKÓW W KRAJOWYM
PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM
W Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym ochrona ptaków nie stanowi
osobnego pakietu, jest natomiast jednym z zasadniczych celów Programu. Warunki
uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych pakietów omówione
s¹ szczegó³owo w broszurze: „Przewodnik po Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym”.
Jednym z podstawowych wymogów stawianych rolnikowi przystêpuj¹cemu do
realizacji programu rolnoœrodowiskowego jest sporz¹dzenie planu gospodarowania na poszczególnych dzia³kach, który bêdzie zgodny z ramowymi wymaganiami
stawianymi w ramach danego pakietu.
Gospodarowanie w sposób sprzyjaj¹cy ochronie ptaków jest jednym z kluczowych
za³o¿eñ dzia³añ rolnoœrodowiskowych, st¹d te¿ przy sporz¹dzaniu planów, doradcy
powinni temu zagadnieniu poœwiêciæ wiele uwagi. W dalszej czêœci tego rozdzia³u
omówione s¹ najwa¿niejsze problemy, które rolnik i jego doradca powinni rozwa¿yæ
przy planowaniu, a tak¿e konkretne rozwi¹zania, które powinni lub mog¹ zastosowaæ.
Formalne wymogi zwi¹zane z konkretnymi pakietami zakreœlaj¹ jedynie granice
pewnych dzia³añ, z regu³y nie okreœlaj¹ jednak, jak dok³adnie powinny wygl¹daæ
rozwi¹zania zastosowane w przypadku danego gospodarstwa lub danej dzia³ki.
D³ugofalowe powodzenie dzia³añ rolnoœrodowiskowych, mierzone tym, na
ile uda nam siê zachowaæ wyj¹tkowe walory przyrodnicze polskiego krajobrazu
rolniczego, zale¿eæ bêdzie nie tylko od spe³nienia wymagañ formalnych wypunktowanych w stosownych przepisach. Wa¿ne jest równie¿, by doradcy rolnoœrodowiskowi w swej pracy brali pod uwagê równie¿ dwa inne zagadnienia, zwi¹zane
z ogóln¹ strategi¹ programowania ochrony ptaków obszarów wiejskich.
l Dobre rozpoznanie walorów awifauny danego terenu – gospodarstwa, grupy
gospodarstw objêtych planowaniem – mo¿e wymagaæ konsultacji z fachowcem.
Wykrycie i identyfikacja wielu gatunków ptaków wymaga du¿ego doœwiadczenia w pracy terenowej (znajomoœæ g³osów ptaków!). St¹d te¿ wskazane jest, by
doradcy w miarê mo¿liwoœci wspó³pracowali z lokalnymi ornitologami. W niemal
ka¿dym województwie istnieje oœrodek naukowy lub organizacja pozarz¹dowa
skupiaj¹ca ornitologów o du¿ym sta¿u pracy terenowej (patrz rozdzia³ „Przydatne
adresy” na koñcu niniejszej broszury). Wizja lokalna terenu po³¹czona z wykryciem
najwa¿niejszych gatunków lub potwierdzeniem ich identyfikacji mo¿e byæ z powodzeniem wykonana przez wysoko wykwalifikowanego ornitologa-amatora.
l Planowanie w skali wiêkszej ni¿ jedno gospodarstwo. Skutecznoœæ szeregu dzia³añ w zakresie ochrony ptaków zale¿y w du¿ej mierze od area³u, na którym s¹
one stosowane. Bardzo czêsto jest to powierzchnia wiêksza od przeciêtnego
polskiego gospodarstwa. Bardzo wa¿ne jest wiêc, by programami rolnoœrodowiskowymi obejmowaæ – w miarê mo¿noœci – grupy przylegaj¹cych do
siebie gospodarstw, i by plany rolnoœrodowiskowe dla poszczególnych rolników by³y ze sob¹ spójne. Ochrona kompleksu wilgotnych ³¹k rozbitych
na kilkadziesi¹t dzia³ek ró¿nych w³aœcicieli, bêdzie mniej skuteczna, jeœli na
dzia³kach po³o¿onych w centrum obszaru wprowadzone zostan¹ zadrzewienia
(odstraszaj¹ce ptaki ³¹kowe) lub zrealizowane zostan¹ melioracje odwadniaj¹ce.
Doradcy powinni zatem proponowaæ podobne lub uzupe³niaj¹ce siê wzajem
dzia³ania rolnoœrodowiskowe na przyleg³ych do siebie gruntach nale¿¹cych do
ró¿nych w³aœcicieli. Zró¿nicowanie terminu pierwszego pokosu (patrz ni¿ej
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– podrozdzia³ 4.1.) jest jednym z przyk³adów tego typu zabiegów, które wymagaj¹ integracji planów wykonywanych na potrzeby s¹siaduj¹cych ze sob¹
gruntów nale¿¹cych do ró¿nych w³aœcicieli.
Doradcy rolnoœrodowiskowi planuj¹ szczegó³y dzia³añ ochronnych
l Przepisy dotycz¹ce programów rolnoœrodowiskowych wyznaczaj¹ nieprzekraczalne
granice mo¿liwych dzia³añ. Natomiast konkretne rozwi¹zania, dostosowane do indywidualnej sytuacji proponowane s¹ w ramach planów rolnoœrodowiskowych, opracowywanych przez wykwalifikowanych doradców wspó³pracuj¹cych z rolnikiem.
l Przy ustalaniu, jakie gatunki cennych ptaków wystêpuj¹ na gruntach objêtych
planem rolnoœrodowiskowym, doradcy powinni korzystaæ z pomocy lokalnych
ornitologów (zawodowych lub zaawansowanych amatorów).
l Doradcy powinni d¹¿yæ do tego, by programami rolnoœrodowiskowymi objête by³y
grupy s¹siaduj¹cych ze sob¹ gospodarstw. Taka integracja planów umo¿liwi konieczn¹ ochronê siedlisk w skali szerszej ni¿ powierzchnia jednego gospodarstwa.

Czy ochrona obszarów rolniczych jest potrzebna?
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Ochrona przyrody tradycyjnie kojarzy siê z ochron¹ rozmaitych mniej lub bardziej
„dzikich” ostêpów – puszcz, czystych jezior, rozleg³ych bagien i ró¿nych innych
krajobrazów w ma³ym stopniu przekszta³conych przez cz³owieka. Tego typu miejsca
niew¹tpliwie wymagaj¹ ochrony i w du¿ej czêœci objête s¹ ju¿ ró¿nymi formami
ochrony obszarowej. Skuteczna ochrona przyrody nie mo¿e byæ jednak ograniczona
do niewielkich, wydzielonych enklaw, poza którymi eksploatacja zasobów naturalnych nie napotyka na ¿adne ograniczenia. Wrêcz przeciwnie – naprawdê najwiêksze
skutki spo³eczne ma sposób u¿ytkowania zasobów przyrodniczych na rozleg³ych
po³aciach kraju, które nie s¹ objête ochron¹ w ramach rezerwatów czy parków narodowych. Nasze samopoczucie i dobrobyt w coraz wiêkszym stopniu bêdzie zale¿eæ
od tego, jak bêdziemy gospodarowaæ na pozosta³ych 87% powierzchni kraju – od
tego, w jakim stopniu uda nam siê zastosowaæ kryteria zrównowa¿onego rozwoju
do obszarów, które widzimy z okna naszego mieszkania lub id¹c (jad¹c) do pracy.
Tereny u¿ytkowane rolniczo zajmuj¹ ok. 60% powierzchni Polski i s¹ dominuj¹c¹
form¹ naszego krajobrazu. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w³aœnie gospodarka prowadzona
na tych terenach ma ogromne znaczenie dla tego, jak czyst¹ wodê mamy w rzekach
i jeziorach, czy te¿ jak czêsto dotykaj¹ nas klêski powodzi (patrz ramka na str. 7).
Obszary rolnicze, pomimo ¿e zosta³y ukszta³towane przez cz³owieka, a ich
istnienie uzale¿nione jest od prowadzonej przez niego gospodarki – s¹ miejscem
o bardzo du¿ych walorach przyrodniczych.
Pola i u¿ytki zielone s¹ zasiedlane przez bogat¹ faunê ptaków; w Polsce na
losowo wskazanym kilometrze kwadratowym krajobrazu rolniczego gnieŸdzi siê
z regu³y 20-40 gatunków ptaków, a ³¹czna liczba gniazduj¹cych par oscyluje zazwyczaj w granicach 40-100. W skali ca³ego kraju, z krajobrazem u¿ytkowanym
rolniczo zwi¹zanych jest oko³o 100 gatunków ptaków lêgowych. Co wa¿ne, wiele
z nich to gatunki zagro¿one wyginiêciem w Europie.
Spoœród blisko 280 gatunków ptaków zagro¿onych wyginiêciem w skali ca³ego naszego kontynentu, a¿ 60% to ptaki zamieszkuj¹ce tereny u¿ytkowane rolniczo. Kluczowym czynnikiem przes¹dzaj¹cym o takim nagromadzeniu gatunków
wymieraj¹cych na terenach rolniczych, jest intensyfikacja produkcji ¿ywnoœci na
rozleg³ych obszarach zachodniej Europy. Doprowadzi³a ona do tego, ¿e ostatnio
nawet tak pospolite ptaki jak wróbel, szpak, czy trznadel s¹ w krajach UE wpisywane do czerwonych ksi¹g gatunków zagro¿onych.
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Zmiany w krajobrazie rolniczym i powodzie
Powodzie, które ostatnio coraz czêœciej nawiedzaj¹ nasz kraj, s¹ skutkiem nie tylko nawalnych deszczów i obwa³owanych koryt rzecznych. Spory udzia³ w ich powstawaniu
ma zmniejszona pojemnoœæ retencyjna zlewni rzecznych, czyli upoœledzona zdolnoœæ
obszarów zasilaj¹cych rzeki do wch³aniania wody opadowej i spowalniania jej odp³ywu.
Ogromna wiêkszoœæ tych obszarów to tereny u¿ytkowane rolniczo, na których szybkoœæ
odp³ywu wód powierzchniowych jest silnie uzale¿niona od sposobu gospodarowania.
Zdolnoœæ do zatrzymywania odp³ywu wody jest kilkukrotnie wiêksza w przypadku
trwa³ych u¿ytków zielonych ni¿ w przypadku gruntów ornych, nie mówi¹c ju¿ o terenach
zabudowanych. Zamiana ³¹k i pastwisk w grunty orne – coraz czêœciej obserwowana
w wielu rejonach kraju – jest wiêc procesem wspomagaj¹cym powstawanie powodzi.
Zasypywanie oczek wodnych, rozwój systemów melioracyjnych, prostowanie strumyków i osuszanie mokrade³ – wszystko to jeszcze dodatkowo przyspiesza odp³yw wód
z rozleg³ych obszarów, gdzie ongiœ by³a ona w sposób naturalny magazynowana.
W rezultacie, nawet niewielkie, lokalne zmiany w krajobrazie rolniczym, mog¹
kumulowaæ siê w skali regionalnej, walnie przyczyniaj¹c siê do tego, ¿e mieszkañcy nadrzecznych miast i wsi po³o¿onych o setki kilometrów dalej bêd¹ zagro¿eni
powodzi¹ w kilka dni po najbli¿szych ulewach.
Mechanizmy tego negatywnego oddzia³ywania intensywnej gospodarki rolnej
na ptaki s¹ dok³adniej omówione w dalszej czêœci broszury (rozdz. 2.4.). W tym
miejscu nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e problem ochrony ptaków w krajobrazie rolniczym nie ogranicza siê do samych ptaków. Ptaki s¹ jedynie „wierzcho³kiem
góry lodowej”, dobrym wskaŸnikiem ca³ej gamy procesów zachodz¹cych w ekosystemach. Zanikanie pospolitych ptaków polnych (patrz rozdz. 2.3.) jest wiêc
œwiadectwem rozleg³ych, wielkoobszarowych przemian w ca³ych ekosystemach
obszarów u¿ytkowanych rolniczo – upoœledzenia w funkcjonowaniu tych ekosystemów, pokrywaj¹cych wiêkszoœæ obszarów Europy. W konsekwencji, ochrona
warunków bytowania ptaków na terenach rolniczych jest w ogromnej mierze
to¿sama z ochron¹ podstawowych struktur i procesów umo¿liwiaj¹cych sprawne
funkcjonowanie tych ekosystemów.
W sumie, tereny rolnicze s¹ wiêc siedliskiem o ogromnych, choæ w Polsce wci¹¿
jeszcze niedocenianych, walorach przyrodniczych. Z racji powierzchni zajêtej przez
pola, u¿ytki zielone i sady, sposób gospodarowania na tych obszarach ma istotne
konsekwencje dla funkcjonowania ca³ych ekosystemów. Tym samym, gospodarowanie na obszarach rolniczych ma kluczowe znaczenie dla ca³ych spo³eczeñstw.
Ptaki s¹ dobrym wskaŸnikiem zrównowa¿onego systemu u¿ytkowania obszarów rolniczych, godz¹cego produkcjê ¿ywnoœci z d³ugoterminowym zachowaniem
podstawowych procesów ekologicznych.
Ochrona przyrody na terenach rolnych jest konieczna
l Tereny u¿ytkowane rolniczo s¹ siedliskiem o bardzo wysokich walorach przyrodniczych. Jest to miejsce wystêpowania bogatej i zró¿nicowanej fauny.
l Kilkadziesi¹t bytuj¹cych tu gatunków ptaków jest zagro¿onych wyginiêciem.
Podstawowym zagro¿eniem dla ptaków jest intensyfikacja rolnictwa.
l Wymieranie ptaków jest jednak œwiadectwem daleko szerszych niekorzystnych
zmian zachodz¹cych w ekosystemach rolniczych pod wp³ywem intensyfikacji
rolnictwa. Ptaki s¹ dobrym wskaŸnikiem stanu œrodowiska przyrodniczego.
l Rolnictwo s³u¿y nie tylko produkcji ¿ywnoœci – gospodarowanie na obszarach
rolniczych wp³ywa na jakoœæ ¿ycia ca³ego spo³eczeñstwa.
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KRAJOBRAZ ROLNICZY A PTAKI
2.1. Jakie czynniki decyduj¹ o tym,
ile ptaków wystêpuje w krajobrazie rolniczym?
Pomimo przestrzennej dominacji gruntów ornych, krajobraz rolniczy jest w gruncie rzeczy mozaik¹ ró¿nych siedlisk, odmiennie wykorzystywanych przez ptaki.
W warunkach Polski u¿ytki rolne zajmuj¹ z regu³y 70-90% powierzchni typowych
p³atów krajobrazu rolniczego. Pozosta³e 10-30% powierzchni zajmuj¹ jednak ró¿ne
siedliska niewykorzystywane bezpoœrednio do produkcji rolnej – zadrzewienia,
zabudowania, ugory, zbiorniki wodne (patrz ramka poni¿ej). Te ostatnie siedliska
maj¹ czêsto charakter pasowy lub wystêpuj¹ w postaci niewielkich p³atów otoczonych „morzem” gruntów ornych. Jednak pomimo niewielkiej powierzchni, te
w³aœnie siedliska – zwane marginalnymi – maj¹ ogromny wp³yw na iloœæ i sk³ad
gatunkowy ptaków gniazduj¹cych na danej powierzchni.
Typy ptasich siedlisk w krajobrazie rolniczym
Z uwagi na wymagania ekologiczne ptaków, siedliska wystêpuj¹ce w krajobrazie
rolniczym mo¿na podzieliæ na:
l Siedliska podstawowe:
– pola (grunty orne);
– ³¹ki i pastwiska (trwa³e u¿ytki zielone);
– zabudowania.
l Siedliska marginalne:
– zadrzewienia (aleje, szpalery, kêpy, laski);
– zakrzaczenia;
– miedze;
– ugory i od³ogi;
– zbiorniki wodne i cieki.
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Wiele gatunków ptaków wymaga bowiem do ¿ycia z jednej strony otwartych
pól lub ³¹k, a z drugiej – zadrzewieñ, ugorów lub zabudowañ. Ptaki takie z regu³y
zdobywaj¹ pokarm na otwartych przestrzeniach pól uprawnych, koœnych ³¹k lub
pastwisk. Jednak swe gniazda zak³adaj¹ w œródpolnych zadrzewieniach, krzewach
rosn¹cych na miedzach lub w obrêbie zabudowañ wiejskich.
Przyk³adem takiego gatunku mo¿e byæ bocian, który po¿ywienie zdobywa na
³¹kach, ugorach lub mokrad³ach, ale gniazda zak³ada z regu³y w obrêbie osiedli
ludzkich – na dachach, s³upach lub drzewach. Podobnie postêpuje szpak, który
swój wiosenny pokarm, tj. d¿d¿ownice i owady, znajduje przede wszystkim na
³¹kach i pastwiskach, ale do za³o¿enia gniazda wymaga dziupli w najbli¿szym
lasku lub alei, wzglêdnie szczeliny pod dachem pobliskiego budynku.
Zbli¿one wymagania ¿yciowe, polegaj¹ce na przestrzennej bliskoœci otwartych
pól lub ³¹k oraz zaroœli, drzew lub zabudowañ ma spora rzesza polnych ptaków.
Wszystkie te gatunki zyskuj¹ poprzez zwiêkszanie udzia³u siedlisk marginalnych,
w szczególnoœci zadrzewieñ, w krajobrazie rolniczym. I odwrotnie – zwiêkszanie
powierzchni dzia³ek i zamiana mozaiki siedlisk w jednolite, rozleg³e monokultury
prowadzi do zmniejszania liczebnoœci tych ptaków.
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Z drugiej strony, spora grupa ptaków krajobrazu rolniczego zdecydowanie unika
zadrzewieñ, zakrzaczeñ, czy zabudowañ. S¹ to g³ównie gatunki wywodz¹ce siê ze
stepów i ewolucyjnie przystosowane do szerokiej, otwartej przestrzeni. Typowi
przedstawiciele tej grupy to: skowronek, kuropatwa, czajka, potrzeszcz czy pliszka
¿ó³ta. W przypadku tych ptaków, wiêkszy udzia³ zadrzewieñ w krajobrazie dzia³a
na ich niekorzyœæ. Nie znaczy to jednak, ¿e s¹ to ptaki, które najlepiej czuj¹ siê
w rozleg³ych monokulturach i którym sprzyja intensyfikacja rolnictwa. Równie¿
i te gatunki daleko lepiej czuj¹ siê w krajobrazie tworz¹cym mozaikê ró¿nych
form u¿ytkowania ziemi. Na przyk³ad skowronek i pliszka ¿ó³ta s¹ tym liczniejsze, im bardziej zró¿nicowane s¹ uprawy na s¹siednich dzia³kach gruntów ornych
w obrêbie danego wycinka krajobrazu rolniczego.
Szczególn¹ rolê dla obu wymienionych wy¿ej grup ptaków – zarówno tych
lubi¹cych zadrzewienia, jak i ich unikaj¹cych – pe³ni¹ niewielkie powierzchniowo skrawki gruntu zaroœniête roœlinnoœci¹ zieln¹ nie zasadzon¹ przez cz³owieka
– miedze, obrze¿a pól, przydro¿a. Fragmenty pól obfituj¹ce w ten typ siedlisk
marginalnych, charakterystyczne dla rejonów o du¿ym rozdrobnieniu dzia³ek, s¹
przez ptaki zasiedlane chêtniej i liczniej, z dwóch powodów. Po pierwsze, pasy
naturalnej roœlinnoœci rosn¹cej wzd³u¿ brzegów pól oferuj¹ im stosunkowo bezpieczne miejsce na za³o¿enie gniazda. Na przyk³ad kuropatwa jest niemal uzale¿niona od
miedz, ugorów oraz zaroœniêtych traw¹ poboczy dróg i rowów, gdy¿ tam w³aœnie
3/4 samic tego gatunku zak³ada swe gniazda. „Dzika” roœlinnoœæ rozwijaj¹ca siê
na obrze¿ach pól stwarza lepsze warunki ukrycia gniazda równie¿ wielu innym
gatunkom, np. cierniówce, trznadlowi czy ³ozówce.
Po drugie, miedze i najró¿niejsze pasy spontanicznej roœlinnoœci rozwijaj¹ce
siê na obrze¿ach pól, poboczach dróg i wzd³u¿ cieków wodnych stanowi¹ dla
wielu ptaków podstawowe miejsce ¿erowania. W tych miejscach, w bujnej i zró¿nicowanej gatunkowo roœlinnoœci, znaleŸæ mo¿na najwiêcej owadów i innych
bezkrêgowców stanowi¹cych podstawê diety wielu polnych ptaków w okresie
wiosenno-letnim. Równie¿ jesieni¹ i w zimie, gdy wystêpuj¹ce na polach ptaki
od¿ywiaj¹ siê g³ównie nasionami, dla wiêkszoœci gatunków miedze i przydro¿a
stanowi¹ – obok ugorów i œciernisk – podstawow¹ sto³ówkê, oferuj¹ca nasiona
wielu gatunków chwastów.
Ogromne znaczenie dla sk³adu gatunkowego awifauny terenów rolnych maj¹
niewielkie zbiorniki wodne, wci¹¿ powszechnie wystêpuj¹ce w naszym krajobrazie, szczególnie na pó³nocy kraju. Œródpolne oczka wodne, o powierzchni nie
przekraczaj¹cej 1 ha, umo¿liwiaj¹ gniazdowanie dodatkowych 5-7 gatunków
nie spotykanych na powierzchniach pozbawionych tych siedlisk. Nieco wiêksze
zbiorniki wodne, o powierzchni do 5 ha, mog¹ wzbogaciæ krajobraz rolniczy o kilkanaœcie gatunków ptaków.
Bior¹c pod uwagê, ¿e u¿ytkowane rolniczo tereny o powierzchni rzêdu 1 km2
s¹ w naszych warunkach zasiedlane z regu³y przez oko³o 30 gatunków ptaków,
wystêpowanie œródpolnych oczek wodnych pozwala zwiêkszyæ lokalne bogactwo
gatunkowe o 20-50%. Po³o¿one wœród pól niewielkie zbiorniki wodne i mokrad³a zasiedlane s¹ przede wszystkim przez drobne ptaki wróblowe – trzcinniczka,
³ozówkê, potrzosa, rokitniczkê. Wiêksze oczka wodne bywaj¹ zasiedlane równie¿
przez du¿e, widowiskowe gatunki ptaków – b³otniaka stawowego, ³abêdzia niemego,
a w pó³nocnej i zachodniej czêœci kraju tak¿e przez ¿urawia, b¹ka czy gêœ gêgawê.
W warunkach krajobrazu rolniczego Europy Œrodkowej, zdominowanego przez
grunty orne, procentowy udzia³ szeroko rozumianych siedlisk marginalnych przes¹dza
w ok. 25% o bogactwie gatunkowym ptaków zasiedlaj¹cych okreœlony fragment terenu.
Podobnie, ³¹czna liczba par lêgowych wszystkich gatunków ptaków, w ok. 60% zale¿y
od proporcji siedlisk marginalnych w danym wycinku krajobrazu rolniczego.
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Nie tylko siedliska marginalne decyduj¹ jednak o bogactwie awifauny na obszarach u¿ytkowanych rolniczo. W obrêbie siedlisk podstawowych ogromne znaczenie
dla bioró¿norodnoœci ma wystêpowanie trwa³ych u¿ytków zielonych, w szczególnoœci wilgotnych ³¹k. Ekstensywnie u¿ytkowane, wilgotne, a najlepiej okresowo
zalewane ³¹ki – s¹ w naszych warunkach siedliskiem o wyj¹tkowo wysokich
walorach przyrodniczych. Jest to œrodowisko wystêpowania bardzo specyficznej
awifauny, zupe³nie odmiennej od tej bytuj¹cej na gruntach ornych, sk³adaj¹cej siê
w du¿ej mierze z gatunków zagro¿onych wyginiêciem i zanikaj¹cych. W przypadku ptaków jest to zdecydowanie najcenniejszy typ siedliska wystêpuj¹cego
w krajobrazie rolniczym.
Awifauna zalewowych, koœnych ³¹k, po³o¿onych w dolinach du¿ych i œredniej
wielkoœci rzek, jak równie¿ zlokalizowanych tam pastwisk, zdominowana jest
przez ptaki siewkowe – czajkê, krwawodzioba (brodŸca krwawodziobego), rycyka, bekasa kszyka, lokalnie kulika wielkiego, dubelta, sieweczkê obro¿n¹. Na
wilgotnych ³¹kach wystêpuj¹ te¿ dwa ptaki stanowi¹ce polsk¹ specjalnoœæ na mapie
ornitologicznych walorów Europy – wodniczka i derkacz. Oba gatunki uznawane
s¹ za zagro¿one zupe³nym wymarciem w skali naszego globu.
Na zalewowych, nadrzecznych ³¹kach i pastwiskach gnie¿d¿¹ siê te¿ rzadkie
gatunki kaczek – cyranka, p³askonos, a lokalnie tak¿e ro¿eniec. Generalnie na
³¹kach i pastwiskach gnieŸdzi siê niemal o 30% wiêcej gatunków ptaków ni¿ na
gruntach ornych, i s¹ to z regu³y gatunki zagro¿one wyginiêciem.
St¹d te¿ w miarê wzrostu udzia³u ³¹k i pastwisk w krajobrazie roœnie te¿ wyraŸnie jego wartoœæ ornitologiczna mierzona ogólnym bogactwem gatunkowym, jak
i liczb¹ gatunków szczególnie cennych (zagro¿onych wymarciem). Inaczej jednak
ni¿ w przypadku gruntów ornych, zadrzewienia i zakrzaczenia wkraczaj¹ce na ³¹ki
nie zwiêkszaj¹ walorów awifauny tego siedliska. Z zadrzewieniami zwi¹zane s¹
bowiem gatunki ptaków pospolicie stwierdzane w innych œrodowiskach. Natomiast typowe dla ³¹k i pastwisk rzadkie i cenne ptaki, podobnie jak wywodz¹ce
siê ze stepów niektóre gatunki polne, zdecydowanie unikaj¹ s¹siedztwa krzewów
i drzew.
Czynniki wp³ywaj¹ce na walory awifauny obszarów rolnych:
l Ró¿norodnoœæ gatunkowa ptaków krajobrazu rolniczego jest tym wiêksza, im
bardziej zró¿nicowane s¹ siedliska w jego obrêbie.
l Ró¿norodnoœæ gatunkowa ptaków roœnie w miarê jak:
– spada udzia³ gruntów ornych;
– roœnie udzia³ ³¹k i trwa³ych u¿ytków zielonych;
– roœnie udzia³ siedlisk marginalnych.
l Wartoœæ przyrodnicza wilgotnych ³¹k jest uzale¿niona od braku zadrzewieñ i zakrzaczeñ. Najcenniejsze gatunki ptaków ³¹kowych unikaj¹ s¹siedztwa zadrzewieñ.

2.2. Czy polskie obszary rolnicze
maj¹ szczególnie wartoœciow¹ przyrodê?
W ci¹gu ostatnich trzydziestu lat ogromna intensyfikacja produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej doprowadzi³a do rozleg³ych zmian w krajobrazie rolniczym
Zachodniej Europy. W wiêkszoœci krajów œrednia wielkoœæ gospodarstwa rolnego
uleg³a w tym czasie podwojeniu. Wraz ze scalaniem gruntów rolniczych, z krajobrazu
rolniczego usuwane by³y elementy utrudniaj¹ce dostêp wysokowydajnego, zmechanizowanego sprzêtu uprawy roli – ¿ywop³oty, zadrzewienia, zbiorniki wodne.

10

Ptaki obszarów rolniczych

Na przyk³ad w powojennej Anglii zlikwidowano po³owê istniej¹cych ¿ywop³otów, tradycyjnie porastaj¹cych brzegi pól, a w pó³nocnych Niemczech w ci¹gu
10 lat zlikwidowano po³owê spoœród istniej¹cych œródpolnych oczek wodnych.
Zarzucono tradycyjny system zmianowania upraw, wprowadzano coraz szybciej
rosn¹ce odmiany zbó¿, g³ównie ozimych, a pozostawianie œciernisk na okres zimy
sta³o siê rzadkoœci¹. Jednoczeœnie blisko czterokrotnie wzros³o zu¿ycie nawozów
azotowych i œrodków ochrony roœlin.
Tak rozleg³e zmiany siedliskowe na obszarach u¿ytkowanych rolniczo doprowadzi³y do ca³ej kaskady niekorzystnych zmian w ekosystemach – drastycznie spad³a
iloœæ wszelkich roœlin nieuprawnych spotykanych w krajobrazie rolniczym oraz
iloœæ nasion roœlin znajdowanych w wierzchniej warstwie gleby (tzw. glebowe
banki nasion). Wydatnie zmniejszy³a siê liczebnoœæ wszelkich bezkrêgowców,
g³ównie owadów. Ale najbardziej widoczne zmiany zarejestrowano w przypadku
ptaków – od pocz¹tku lat 70-tych, populacje pospolitych ptaków polnych spad³y
œrednio o blisko 50%. Gwa³towne wymieranie ptaków zwi¹zanych z krajobrazem
rolniczym w krajach UE spowodowa³o, ¿e wiele gatunków, które ongiœ by³y szeroko rozpowszechnione, dziœ jest ju¿ rzadkoœci¹ w Europie na zachód od linii Odry.
W Wielkiej Brytanii, w okresie ostatnich 25 lat, liczebnoœæ mazurka spad³a o 95%,
a skowronka o 55%. Z kolei we Francji, w przeci¹gu zaledwie 13 lat liczebnoœæ
makol¹gwy i pokl¹skwy zmala³a o ponad 60%.
Polskie krajobrazy u¿ytkowane rolniczo zachowa³y swe walory przyrodnicze w nieporównanie wiêkszym stopniu ni¿ tego typu tereny znajduj¹ce siê w granicach UE.
U¿ywaj¹c dok³adnie takich samych metod zbierania danych wykazano, ¿e w dowolnie
(losowo) wskazanym miejscu naszego kraju mo¿emy oczekiwaæ, ¿e liczba napotkanych skowronków lub trznadli – a wiêc ptaków najbardziej charakterystycznych dla
terenów rolniczych – bêdzie 4-krotnie wiêksza ni¿ w dowolnie wskazanym miejscu
w Wielkiej Brytanii i blisko 6-krotnie wiêksza ni¿ w Irlandii. Charakterystyczne dla
krajobrazu rolniczego gatunki ptaków s¹ u nas wci¹¿ szeroko rozpowszechnione
i wyraŸnie liczniejsze ni¿ w wiêkszoœci krajów Unii. Szereg z nich, w Niemczech
lub Wielkiej Brytanii ma status gatunków zagro¿onych wyginiêciem lub figuruje na
lokalnych czerwonych listach gatunków gin¹cych. Najbardziej znanym przyk³adem
jest bocian, dla którego Polska jest ojczyzn¹ oko³o 25% populacji europejskiej.
Bocian nie jest jednak wyj¹tkiem – równie du¿e albo wrêcz jeszcze wiêksze
znaczenie ma nasz kraj dla ortolana, niewielkiego ptaka blisko spokrewnionego
z trznadlem. Nasze pola zamieszkuje ok. 200 000 par ortolanów, a wiêc nie mniej
ni¿ 25-30% europejskiej populacji tego gatunku. Oznacza to, ¿e mamy w kraju
10 razy wiêcej ortolanów ni¿ Francja i Niemcy razem wziête. Polska odgrywa te¿
wyj¹tkow¹ rolê w przypadku skowronka, podtrzymuj¹c egzystencjê oko³o 20-25%
ptaków tego gatunku wystêpuj¹cych w Europie. Jest to tym bardziej istotne, i¿
w Niemczech i Wielkiej Brytanii skowronek zosta³ ostatnio wpisany na krajowe
czerwone listy gatunków najsilniej zagro¿onych wyginiêciem. W Polsce ¿yje
równie¿ oko³o 15% wszystkich kuropatw zamieszkuj¹cych nasz kontynent.
Polska ostoj¹ ptaków polnych wymieraj¹cych w Europie Zachodniej
l W krajach UE liczebnoœæ pospolitych ptaków polnych zmniejszy³a siê o blisko po³owê
w trakcie ostatnich 30 lat. Skowronek, trznadel i kuropatwa znajduj¹ siê na czerwonych listach gatunków zagro¿onych wymarciem w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
l Polska pozostaje bardzo wa¿n¹ w skali Europy ostoj¹ ptaków polnych i ³¹kowych.
Gatunki, które na zachodzie Europy s¹ zagro¿one, u nas wystêpuj¹ wci¹¿ powszechnie
i licznie.
l Na polskich polach ¿yje jedna trzecia europejskich ortolanów, jedna czwarta bocianów bia³ych i jedna pi¹ta kuropatw.
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2.3. W jaki sposób
intensyfikacja rolnictwa zagra¿a ptakom?
Intensywne rolnictwo drastycznie przekszta³ca tradycyjny krajobraz rolniczy,
jaki znamy z przewa¿aj¹cej czêœci terenów Polski. Podstawowe mechanizmy negatywnego oddzia³ywania intensyfikacji rolnictwa na ptaki zamieszkuj¹ce pola
i ³¹ki omówione s¹ poni¿ej.

Wzrost poziomu nawo¿enia
Intensywne nawo¿enie mineralne prowadzi do szybszego wzrostu i wiêkszego
zwarcia ³odyg zbó¿ i traw. Gêsta, zwarta ruñ rozwijaj¹ca siê w takich warunkach
jest niekorzystna dla ptaków gdy¿:
l jest niedostêpna dla ptaków, które nie mog¹ wyl¹dowaæ wœród gêstych, wysokich
³odyg (np. skowronek) i dostaæ siê do poziomu gruntu, gdzie mo¿na za³o¿yæ gniazdo
lub znaleŸæ pokarm. Bywa, i¿ przy intensywnym wzroœcie roœlin ptaki zmuszone
s¹ porzuciæ coraz trudniej dostêpny lêg przed wyprowadzeniem piskl¹t.
l utrudnia, lub wrêcz uniemo¿liwia przeciskanie siê miêdzy ³odygami ptakom
naziemnym (derkacz, przepiórka, kuropatwa).
l utrudnia rozwój chwastów pod jej okapem (brak œwiat³a), redukuj¹c w ten
sposób bazê pokarmow¹ ptaków – nasiona chwastów oraz owady ¿eruj¹ce na
chwastach.

Zwiêkszanie powierzchni
poszczególnych dzia³ek (scalanie gruntów)
Prowadzi do ujednolicenia krajobrazu – w miejsce kilku dzia³ek z ró¿nymi uprawami powstaje jedna du¿a, z jednym tylko siedliskiem. Jednoczeœnie, zniszczeniu
ulegaj¹ miedze lub inne struktury (¿ywop³oty, aleje), oddzielaj¹ce s¹siaduj¹ce ze
sob¹ dzia³ki. Te w³aœnie struktury maj¹ decyduj¹ce znaczenie dla ró¿norodnoœci
gatunkowej ptaków. Z drugiej strony, powstaj¹ce rozleg³e monokultury niektórych
popularnych upraw (np. kukurydzy, rzepaku) charakteryzuj¹ siê bardzo nielicznym
wystêpowaniem ptaków, nale¿¹cych z regu³y do kilku zaledwie gatunków.

Melioracje odwadniaj¹ce
W przypadku ³¹k osuszanie prowadzi do drastycznego zubo¿enia awifauny,
w szczególnoœci do wycofania siê gatunków najcenniejszych. Przyspiesza tak¿e
zarastanie ³¹k przez wierzby i brzozy prowadz¹c do szybkiej utraty siedliska.
Równie¿ w przypadku gruntów ornych meliorowanie i osuszanie istniej¹cych
oczek wodnych i mokrade³, niekiedy po³¹czone z ich zasypywaniem – powoduje
bardzo silne zubo¿enie awifauny lêgowej.

Zwiêkszanie udzia³u upraw ozimych w miejsce jarych
Czêstsze stosowanie ozimin w miejsce odmian jarych niekorzystnie oddzia³uje
na ptaki, gdy¿ wczesn¹ wiosn¹ ³any upraw ozimych s¹ z regu³y zbyt wysokie i zbyt
gêste, by typowo polne ptaki (np. skowronek, czajka) mog³y w nich za³o¿yæ swe
gniazda. Gatunki te chêtnie zak³adaj¹ gniazda w zbo¿ach jarych.

Zmniejszanie udzia³u œciernisk
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Spadek area³u œciernisk pozostawianych na okres zimy powoduje kurczenie
siê bazy pokarmowej ptaków zimuj¹cych na polach. Wiêkszoœæ z nich jesieni¹
i zim¹ ¿eruje na nasionach chwastów porastaj¹cych œcierniska i na nasionach zbo¿a rozsypanych przy jego sprz¹taniu. Odstêpowanie od pozostawiania œciernisk
idzie z regu³y w parze ze stosowaniem upraw ozimych (patrz wy¿ej).
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Stosowanie pestycydów
Œrodki ochrony roœlin niekorzystnie oddzia³uj¹ na populacje ptaków, zarówno
bezpoœrednio – zabijaj¹c ptaki lub obni¿aj¹c ich rozrodczoœæ – jak te¿ i w sposób
poœredni i bardziej niebezpieczny – drastycznie redukuj¹c iloœæ dostêpnego pokarmu. Wiêkszoœæ ptaków krajobrazu rolniczego od¿ywia siê pokarmem zwierzêcym,
przede wszystkim owadami. Spora czêœæ ptaków polnych to ziarnojady, uzale¿nione
przez wiêkszoœæ roku od nasion chwastów, jednak w okresie karmienia piskl¹t
przestawiaj¹ce siê na dietê z³o¿on¹ z owadów. Zarówno herbicydy, jak i insektycydy maj¹ wiêc zabójcze dzia³anie na populacje ptaków polnych. W szczególnoœci,
rozleg³e efekty przynosi stosowanie herbicydów, które niszcz¹c chwasty, redukuj¹
liczebnoœæ uzale¿nionych od nich owadów, stanowi¹cych z kolei pokarm ptaków.

Mechanizacja
Wzrost mechanizacji stanowi oczywisty czynnik zagro¿enia dla ptaków, których
lêgi nara¿one s¹ na zniszczenie wskutek rozlicznych zabiegów agrotechnicznych
prowadzonych przy pomocy wydajnego i szybko poruszaj¹cego siê sprzêtu. Szczególnie du¿e znaczenie ma to w przypadku u¿ytków zielonych. W trakcie pokosu
mo¿e gin¹æ kilkadziesi¹t procent piskl¹t znajduj¹cych siê na dzia³ce.

Wzrost obsady zwierz¹t
Zwiêkszaj¹ce siê pog³owie byd³a wymusza intensyfikacjê produkcji masy roœlinnej
na u¿ytkach zielonych. Powoduje to wzrost intensywnoœci zabiegów agrotechnicznych
(wy¿sze nawo¿enie, wczeœniejszy pokos) na ³¹kach i wzrost obsady krów na pastwiskach, prowadz¹c do wysokich strat w lêgach ³¹kowych ptaków i ich wycofywania siê
z terenów, gdzie ich populacje z tego w³aœnie powodu nie s¹ w stanie siê odtwarzaæ.

2.4. Co grozi ptakom i ich siedliskom
po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej?
Ptaki ¿yj¹ce w krajobrazie rolniczym s¹ zagro¿one na wiele sposobów, czêsto
wzajemnie powi¹zanych. W masowej œwiadomoœci najwiêksz¹ wagê przypisuje
siê z regu³y toksycznemu dzia³aniu œrodków ochrony roœlin, nierzadko w po³¹czeniu z rosn¹cym zu¿yciem nawozów mineralnych („chemizacja rolnictwa”). To
rozpowszechnione przekonanie nie jest jednak prawdziwe.
Podstawowym zagro¿eniem dla ptaków zamieszkuj¹cych tereny rolnicze s¹
przekszta³cenia krajobrazu spowodowane ludzk¹ dzia³alnoœci¹. Prowadz¹ one do
pogorszenia jakoœci siedlisk niezbêdnych dla ¿ycia ptaków, a czêsto do fizycznej
likwidacji œrodowiska, w którym ¿yj¹. Te procesy, nazywane „utrat¹ siedlisk” maj¹
obecnie wiêksze znaczenie ni¿ chemizacja rolnictwa czy bezpoœrednie przeœladowania ptaków poprzez odstrza³ lub k³usownictwo. Przekonanie, i¿ utrata siedlisk
w danym miejscu nie stanowi zagro¿enia, gdy¿ – jak to siê czasem w takich sytuacjach mawia – „ptaki maj¹ skrzyd³a, wiêc polec¹ gdzie indziej”, jest zupe³nie
nieprawdziwe w dzisiejszych czasach.
Obszary dogodne dla ¿ycia wielu gatunków ptaków kurcz¹ siê, za spraw¹ cz³owieka, w b³yskawicznym tempie i odpowiednie jeszcze tereny s¹ ju¿ zazwyczaj
w pe³ni zasiedlone. Najwiêksze zmiany siedliskowe, jakie dokona³y siê w ostatnich
dziesiêcioleciach na terenach u¿ytkowanych rolniczo, w Polsce dotycz¹ area³u
i form gospodarowania na trwa³ych u¿ytkach zielonych. W szczególnoœci, wskutek melioracji i obwa³owañ w dolinach rzek, drastycznie zmniejszy³a siê w tym
czasie powierzchnia wilgotnych, regularnie zalewanych ³¹k. W ostatnich latach
zwiêkszy³a siê równie¿ wydatnie powierzchnia zajêta przez zabudowania.
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Przyst¹pienie Polski do UE oznaczaæ bêdzie dalsze, radykalne zmiany w krajobrazie obszarów wiejskich. P³atnoœci bezpoœrednie i poœrednie skierowane do
rolników w postaci ró¿nych dzia³añ, przewidywanych w SOP i PROW, w sposób
dramatyczny zmieni¹ strukturê w³asnoœci ziemi, strukturê wielkoœci dzia³ek oraz
strukturê upraw i u¿ytkowania ziemi. Ogromna wiêkszoœæ tych zmian bêdzie oznaczaæ pogorszenie warunków siedliskowych dla zagro¿onych wymarciem ptaków
rolniczych. Mówi¹c inaczej – gro¿¹ nam zmiany podobne do tych, które – za spraw¹
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) – zasz³y na polach Europy Zachodniej w ci¹gu
ostatnich 30 lat. Wiêkszoœæ z tych zmian zwi¹zana bêdzie z procesami intensyfikacji
produkcji rolnej, opisanymi w poprzednim rozdziale. Najwa¿niejsze z nich to:
l zwiêkszanie powierzchni dzia³ek;
l zwiêkszanie zu¿ycia nawozów syntetycznych oraz œrodków ochrony roœlin,
l zwiêkszanie obsady byd³a;
l ujednolicenie krajobrazu poprzez usuwanie siedlisk marginalnych;
l osuszanie ³¹k i ich przekszta³canie w grunty orne.
Poza tym, niezale¿nie od intensyfikacji, niekorzystne zmiany œrodowiskowe bêd¹
prawdopodobnie obejmowaæ równie¿:
l zaniechanie gospodarowania i od³ogowanie czêœci gruntów (g³ównie na u¿ytkach zielonych);
l niew³aœciwie ukierunkowane zalesianie;
l niekontrolowany lub Ÿle kszta³towany rozwój zabudowy mieszkalnej.
Co gorsza, ta swoista powtórka z historii oznaczaæ bêdzie powtórkê niew¹tpliwych b³êdów i œrodowiskowych szkód pope³nionych w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej. Programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW), czyli tzw. „drugi filar”
WPR stanowi¹ pierwsz¹ wspólnotow¹ próbê przedefiniowania roli rolnictwa we
wspó³czesnej Europie. Istot¹ finansowania PROW jest bowiem wspieranie rolnictwa
godz¹cego zrównowa¿ony rozwój spo³ecznoœci wiejskich z ekstensywnym gospodarowaniem chroni¹cym walory przyrodnicze obszarów wiejskich. Finansowanie
otrzymywane przez rolników w ramach PROW z regu³y nie jest uzale¿nione od
wysokoœci uzyskiwanych plonów, nie promuje wiêc bezpoœrednio wzrostu produkcji
towarów rolniczych i intensyfikacji produkcji. Zamiast tego, p³atnoœci ukierunkowane s¹ na wsparcie przetwórstwa i rozwój rynków zbytu produktów rolniczych,
zró¿nicowanie produkcji towarowej w obrêbie poszczególnych gospodarstw oraz
– co najwa¿niejsze – na gospodarowanie w sposób przyjazny dla œrodowiska.
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Programy rolnoœrodowiskowe szans¹ na ochronê przyrody krajobrazu rolniczego
l Podstawowym zagro¿eniem dla ptaków krajobrazu rolniczego jest utrata odpowiednich siedlisk towarzysz¹ca intensyfikacji produkcji rolnej. Rosn¹ce zu¿ycie
œrodków ochrony roœlin czy bezpoœrednie przeœladowanie przez cz³owieka maj¹
bez porównania mniejsze znaczenie.
l Przyst¹pienie Polski do UE oznaczaæ bêdzie nasilone przemiany w krajobrazie
terenów rolniczych, spowodowane przede wszystkim intensyfikacj¹ produkcji.
Lokalnie znaczenie bêdzie mieæ zaniechanie u¿ytkowania rolniczego ziemi.
l Realizowane w ramach PROW Programy rolnoœrodowiskowe stwarzaj¹ szansê
na pogodzenie dochodowoœci rolnictwa z zachowaniem przyrodniczych walorów
terenów wiejskich.
l W ramach Programów rolnoœrodowiskowych zadaniem rolnika jest nie tyle maksymalizacja plonowania, co uzyskiwanie przeciêtnej wielkoœci plonów i jednoczesna ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów rolniczych.
Jednoczeœnie rolnicy otrzymuj¹ p³atnoœci wyrównuj¹ce straty poniesione z powodu
odst¹pienia od intensywnego gospodarowania.

DLACZEGO POWINNIŒMY
CHRONIÆ PTAKI?
Skoro najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ wymierania ptaków krajobrazu rolniczego s¹
przekszta³cenia i utrata ich siedlisk, to podstawow¹ metod¹ ich ochrony jest zachowanie
ich œrodowisk bytowania. Tym samym, ochrona ptaków w du¿ej czêœci oznacza ochronê
charakterystycznych dla nich œrodowisk, g³ównie podmok³ych ³¹k i pastwisk z nisk¹
obsad¹ byd³a oraz gruntów ornych tworz¹cych mozaikê ekstensywnie u¿ytkowanych
niewielkich dzia³ek oddzielonych miedzami, z kêpami zakrzaczeñ, pojedynczymi
drzewami i oczkami wodnymi (patrz podrozdz. 3.1.). W rezultacie, szeroko rozumiana
ochrona ptaków zamieszkuj¹cych obszary u¿ytkowane rolniczo jest to¿sama z ochron¹
tradycyjnego krajobrazu rolniczego, dominuj¹cego obecnie na wiêkszoœci obszaru kraju.
Taki wygl¹d obszarów wiejskich idzie z regu³y w parze ze sprawnym funkcjonowaniem
ich ekosystemów, wyra¿aj¹cym siê m.in. du¿¹ odpornoœci¹ na zmiany.
Kszta³towanie krajobrazu obszarów wiejskich w sposób sprzyjaj¹cy ochronie
ptaków jest w du¿ej mierze to¿same z gospodarowaniem maj¹cym na celu zrównowa¿ony, d³ugofalowy rozwój wiêkszoœci powierzchni kraju. Jego przeciwieñstwem jest intensyfikacja produkcji rolnej i doraŸna, rabunkowa eksploatacja zasobów przyrodniczych, prowadz¹ca do nieodwracalnych zniszczeñ w œrodowisku
i uniemo¿liwiaj¹ca naturalne odtwarzanie siê struktur czy zasobów.
Ptaki jako takie równie¿ bezpoœrednio oddzia³ywuj¹ na tereny u¿ytkowane rolniczo. Du¿a czêœæ gatunków ptaków polnych jest owado¿erna, a te gatunki, które
od¿ywiaj¹ siê pokarmem roœlinnym (ziarnojady), w okresie lêgowym przestawiaj¹
siê na dietê zwierzêc¹ i swe pisklêta karmi¹ g³ównie owadami.
W efekcie ptaki potrafi¹ usuwaæ znacz¹cy odsetek owadów wystêpuj¹cych na polach i ³¹kach. Poniewa¿ wiele z tych owadów ¿eruje na roœlinach uprawnych, wiêc
owado¿erne ptaki do pewnego stopnia pe³ni¹ rolê naturalnych œrodków ochrony
roœlin i przyczyniaj¹ siê do zmniejszenia strat w plonach. Wykazano, ¿e w sadach
jab³oniowych sikory gnie¿d¿¹ce siê – dziêki budkom lêgowym – w liczbie rzêdu
kilku par na 10 ha, poprzez zjadanie g¹sienic ¿eruj¹cych na jab³oniach, prowadz¹
do wzrostu plonowania nawet o 60%! Nale¿y przy tym pamiêtaæ o niemal zerowych
kosztach stosowania tych „naturalnych pestycydów”.
Podobnie istotn¹ rolê mo¿e odgrywaæ w naszym krajobrazie rolnym szpak.
Wiêkszoœci rolników kojarzy siê on g³ównie ze szkodami wyrz¹dzanymi w sadach czereœniowych w koñcu maja i czerwcu, ale taki obraz to tylko pó³ prawdy.
W kwietniu i maju lokalna populacja szpaków gniazduj¹ca w przeciêtnych warunkach kraju usuwa z kilometra kwadratowego ³¹k i pól ok. 25-50 kg owadów
miesiêcznie, g³ównie larw muchówek ¿eruj¹cych w glebie. Poprzez rozwieszanie
budek lêgowych mo¿na tê wartoœæ podwy¿szyæ do 100 kg/miesi¹c. W lipcu i sierpniu, po przygodzie z czereœniami, szpacze stada powracaj¹ na skoszone ³¹ki i pola,
gdzie comiesiêcznie zjadaj¹ 50-100 kg owadów z kilometra kwadratowego.
Trzeci powód, dla którego warto chroniæ ptaki ma równie¿ charakter ekonomiczny – ptaki ogl¹dane w ich naturalnym œrodowisku staj¹ siê atrakcyjnym towarem.
Uprzemys³owione spo³eczeñstwa Europy Zachodniej, w których w miastach ¿yje
90% ludzi, sk³onne s¹ p³aciæ coraz wiêksz¹ cenê za mo¿liwoœæ spêdzania wolnego
czasu w kontakcie z natur¹. Obserwowanie ptaków stanowi bardzo popularne hobby
w Europie Zachodniej i coraz popularniejsze zajêcie mieszkañców miast Polski.
Polskie ³¹ki i pola wci¹¿ stwarzaj¹ dobre warunki do licznego wystêpowania wielu
gatunków ptaków, które na zachodzie Europy s¹ ju¿ rzadkie lub wrêcz wyginê³y (patrz
podrozdz. 2.2.). Amatorzy obserwacji ptaków, czy po prostu spêdzania wolnego czasu
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w ³adnym krajobrazie, stanowi¹ wiêc spory i ci¹gle rosn¹cy procent spo³eczeñstw.
£¹ka pe³na krzycz¹cych rycyków i kwitn¹cej firletki staje siê towarem, który ³atwiej
sprzedaæ ni¿ mleko wyprodukowane przez krowy, które z tej ³¹ki korzystaj¹.
P³atnoœci przewidziane w ramach programów rolnoœrodowiskowych nie s¹ niczym innym, jak wynagrodzeniem, które spo³eczeñstwa europejskie p³ac¹ rolnikowi za odst¹pienie od wzrostu wydajnoœci w produkcji towarów rolnych w zamian
za zapewnienie domu atrakcyjnym ptakom.
Na ochronie ptaków zyskuje rolnik i spo³eczeñstwo
Powinniœmy chroniæ ptaki na obszarach rolnych przynajmniej z trzech powodów:
l Ochrona ptaków realizuje siê g³ównie poprzez zachowanie i odtwarzanie ich siedlisk. Dzia³anie to jest to¿same z utrzymaniem i odtwarzaniem us³ugowych funkcji
ekosystemów obszarów wiejskich – produkcji zdrowej ¿ywnoœci, dostarczania
czystej wody pitnej, zabezpieczania przed powodziami i stwarzaniem warunków
do wypoczynku w kontakcie z natur¹.
l Liczne wystêpowanie niektórych gatunków ptaków czêsto ma wymierny efekt
ekonomiczny. Zjadaj¹c owady ¿eruj¹ce na uprawach rolnych, ptaki s¹ w stanie
zauwa¿alnie podnieœæ wydajnoœæ niektórych upraw.
l Wspó³czesne spo³eczeñstwa europejskie wysoko ceni¹ sobie mo¿liwoœæ spêdzania
wolnego czasu na obserwacji ptaków w siedliskach, które od wieków zajmowa³y.
Rekompensaty wyp³acane rolnikom za udzia³ w programach rolnoœrodowiskowych
s¹ potwierdzeniem tego, i¿ rz¹dy krajów europejskich gotowe s¹ p³aciæ za to, by
wspó³czesne rolnictwo s³u¿y³o równie¿ zaspokojeniu tych potrzeb ich obywateli.

3.1. Priorytety – jakie ptaki i jakie siedliska
nale¿y chroniæ przede wszystkim?
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Ochrona ptaków wystêpuj¹cych w krajobrazie u¿ytkowanym rolniczo powinna
koncentrowaæ siê na osi¹gniêciu dwóch celów:
1. zachowanie lub odtworzenie licznych i ¿ywotnych populacji ptaków, uzale¿nionych od krajobrazu rolniczego;
2. zachowanie lub odtworzenie znacznej ró¿norodnoœci gatunkowej awifauny.
Te dwa priorytety w praktyce przek³adaj¹ siê na nastêpuj¹ce priorytety ochrony
siedlisk w krajobrazie rolniczym:
l Trwa³e u¿ytki zielone:
– utrzymanie lub zwiêkszenie area³u ³¹k i pastwisk, w szczególnoœci ³¹k zalewowych i wielkopowierzchniowych pastwisk wspólnotowych (wygonów).
l Grunty orne:
– zmniejszenie udzia³u gruntów ornych w krajobrazie na korzyœæ trwa³ych
u¿ytków zielonych i siedlisk marginalnych;
– utrzymanie lub zwiêkszenie powierzchni œródpolnych zbiorników wodnych
(oczek, mokrade³, zabagnieñ);
– utrzymanie lub zwiêkszenie powierzchni miedz, ugorów i innych stref buforowych poroœniêtych spontaniczn¹ roœlinnoœci¹ zieln¹;
– utrzymanie powierzchni zajmowanej przez zadrzewienia i zakrzewienia;
– utrzymanie du¿ej ró¿norodnoœci upraw w obrêbie s¹siaduj¹cych dzia³ek.
Priorytety sformu³owane w odniesieniu do u¿ytków zielonych s³u¿¹ przede
wszystkim ochronie rzadkich ptaków krajobrazu rolniczego, które w wiêkszoœci
zwi¹zane s¹ z ekstensywnie u¿ytkowanymi ³¹kami i pastwiskami. Zalecenia odnoœnie gruntów ornych nastawione s¹ g³ównie na zwiêkszanie lokalnej ró¿norodnoœci gatunkowej awifauny. W odniesieniu do niewielkich fragmentów krajobrazu,
o wielkoœci nie przekraczaj¹cej kilkuset hektarów, ochrona najrzadszych gatunków
nie zawsze jednak idzie w parze z ochron¹ bogactwa gatunkowego.

JAK PROGRAMY ROLNOŒRODOWISKOWE
MOGĄ POMÓC PTAKOM?

4

4.1. Koszenie ³¹k
Wykaszanie ³¹k jest niezbêdnym warunkiem ich d³ugoterminowego istnienia,
a tym samym warunkiem przetrwania cennych ptaków gniazduj¹cych na ³¹kach.
Niemniej jednak, samo koszenie stwarza dla ptaków spore, bezpoœrednie zagro¿enie dla ich ¿ycia. Poniewa¿ ogromna wiêkszoœæ ³¹kowych ptaków zak³ada gniazda
na ziemi, w trakcie koszenia niszczone s¹ ich gniazda z jajami i pisklêtami. Te
gniazda, które ocalej¹ w trakcie koszenia, zostaj¹ pozbawione os³ony wysokich
traw i wystawione na widok drapie¿ców (ptaków drapie¿nych i krukowatych, lisów, kotów), które szybko pl¹druj¹ ³atwe do znalezienia lêgi. Twardo wysiaduj¹ce
samice kaczek niekiedy nie sfruwaj¹ przed nadje¿d¿aj¹c¹ kosiark¹ do ostatniej
chwili i bywaj¹ zabijane na gnieŸdzie.
Koszenie stwarza tak¿e ogromne zagro¿enie dla piskl¹t ptaków siewkowych,
chruœcieli i kaczek, które opuszczaj¹ gniazdo w kilka godzin po wykluciu i - niczym
kurczaki – dorastaj¹ poza gniazdem, wodzone przez ptaki doros³e. W zale¿noœci od
gatunku, pisklêta potrzebuj¹ 20-35 dni, lub wrêcz 40-50 dni (kaczki), by dorosn¹æ
do wieku lotnoœci. Zanim to nast¹pi, pisklaki takie masowo gin¹ w trakcie koszenia
³¹k, zabijane przez ostrza kosiarek lub kos. Pomimo, i¿ pisklêta zagniazdowników
nieŸle biegaj¹ ju¿ w dzieñ po wykluciu, to jednak kosiarki poruszaj¹ siê szybciej
od nich, szczególnie na d³u¿szych dystansach. Co wiêcej, naturalnym odruchem
zagro¿onych piskl¹t jest przypadniêcie do ziemi po krótszej lub d³u¿szej ucieczce
przed drapie¿nikiem, w miejscu, gdzie czuj¹ siê bezpieczne – w wy¿szej trawie,
za górk¹, za kêpk¹ roœlinnoœci, czy w zag³êbieniu terenu. W rezultacie, w trakcie
koszenia gin¹æ mo¿e znaczny odsetek piskl¹t najcenniejszych gatunków ptaków
gniazduj¹cych na ³¹kach.
Podstawowym sposobem na zmniejszenie strat w lêgach ³¹kowych ptaków jest
opóŸnienie sianokosów do czasu, kiedy wiêkszoœæ z nich doprowadzi pisklêta do
wieku lotnoœci. Inne dzia³ania obejmuj¹ modyfikacje sposobu koszenia, które
zmniejszaj¹ straty wœród nielotnych piskl¹t przebywaj¹cych poza gniazdem.

OpóŸnienie terminu
W warunkach Polski œrodkowej i wschodniej, ogromna wiêkszoœæ piskl¹t ptaków
siewkowych, gniazduj¹cych na ³¹kach, osi¹ga lotnoœæ przed koñcem czerwca. St¹d
opóŸnienie pierwszego pokosu do 1 lipca, obowi¹zkowe dla rolników realizuj¹cych
pakiet „Utrzymanie łąk ekstensywnych” jest dobrym rozwi¹zaniem na ³¹kach o bogatej awifaunie ptaków siewkowych (czajka, rycyk, krwawodziób, kszyk, dubelt,
kulik wielki, batalion). Pisklêta gniazduj¹cych na ³¹kach cennych gatunków kaczek
(ro¿eniec, cyranka, p³askonos) s¹ wtedy jeszcze nielotne, ale przebywaj¹ poza zasiêgiem kosiarek – na wszelkiego typu zbiornikach wodnych s¹siaduj¹cych z ³¹kami
(starorzecza, mokrad³a, rowy).
Na ³¹kach wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw
objêtych innymi pakietami rolnoœrodowiskowymi
zalecane jest opóŸnienie pierwszego pokosu
do 10 czerwca. Data ta stanowi kompromis
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pomiêdzy wymogami ochrony piskl¹t ptaków siewkowych i potrzebami ekonomicznymi rolnika.
Na ³¹kach licznie zasiedlonych przez derkacza, wskazane jest opóŸnienie pierwszego pokosu do 1 sierpnia. Gatunek ten przystêpuje do zniesieñ o miesi¹c lub
pó³tora miesi¹ca póŸniej ni¿ ptaki siewkowe i dla zachowania ¿ywotnej populacji
wymaga czasu na wyprowadzenie dwóch lêgów.

Ró¿nicowanie terminu
Innym œrodkiem, zmniejszaj¹cym straty w lêgach ³¹kowych ptaków, jest zró¿nicowanie terminu rozpoczêcia sianokosów na s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³kach.
Kwatery, gdzie koszenie rozpoczyna siê póŸniej, stanowi¹ schronienie dla piskl¹t,
które zdo³aj¹ uciec z dzia³ek, gdzie trawê œciêto kilka dni wczeœniej. Nawet kilka dni bezpieczeñstwa przek³ada siê na korzyœci dla ptaków – niektóre pisklêta
mog¹ przez ten czas dorosn¹æ do wieku lotnoœci, inne zaœ dorosn¹æ na tyle, by
– biegn¹c szybciej i d³u¿ej – uciec przed kosiark¹, gdy zacznie siê koszenie ich
fragmentu ³¹ki.

Wyp³aszacze
Metalowe prêty lub ³añcuchy umieszczone tak, i¿ przeczesuj¹ trawê nisko nad
ziemi¹, na kilkadziesi¹t centymetrów przed no¿ami kosiarki pozwalaj¹ ocaliæ
¿ycie niektórym ptakom ³¹kowym szczególnie twardo wysiaduj¹cym swoje
lêgi. Pozwalaj¹ one równie¿ wyp³oszyæ czêœæ piskl¹t ptaków siewkowych, które
zamiast uciekaæ przed kosiark¹ – przywar³y do ziemi w obliczu nadci¹gaj¹cego
niebezpieczeñstwa.

Wyp³aszanie akustyczne
Nielotne pisklêta siewkowych mog¹ byæ skutecznie wyp³aszane z kwatery przewidzianej do koszenia. Przenosz¹c siê zawczasu na s¹siednie dzia³ki, pisklêta
bezpiecznie opuszczaj¹ strefê najwiêkszego zagro¿enia. W tym celu, na 2 dni
przed rozpoczêciem pokosu, na powierzchni kwatery nale¿y rozmieœciæ wysokie
2-3 metrowe tyczki z cienkimi plastikowymi workami zamocowanymi na ich
wierzcho³kach. Plastikowe torebki, nieustannie szeleszcz¹ce na wietrze niepokoj¹ ptaki doros³e, które wyprowadzaj¹ swe pisklêta w rejony po³o¿one z dala od
nienaturalnie ha³asuj¹cych tyczek.
Tyczki nale¿y rozstawiæ w odstêpach oko³o 40-50 metrów, po 2-3 na hektar,
mocno przywi¹zuj¹c worki (wiatr ³atwo je zrywa). Dzia³anie powinno byæ poprzedzone rozpoznaniem planowanych terminów koszenia na s¹siednich dzia³kach,
by unikn¹æ wyp³aszania piskl¹t na przyleg³e ³¹ki, gdzie pokos mo¿e rozpocz¹æ
siê w dzieñ lub dwa po ich „przeprowadzce”. Nie nale¿y stosowaæ tego typu
wyp³aszaczy z wyprzedzeniem wiêkszym ni¿ 4 dni, gdy¿ ptaki mog¹ siê do nich
przyzwyczaiæ i powtórnie zasiedliæ fragment ³¹ki przewidziany do koszenia.

Koszenie odœrodkowe
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Rolnicy z regu³y kosz¹ ³¹ki po trasie doœrodkowej spirali, rozpoczynaj¹c pracê
od przejazdu wzd³u¿ granic kwatery, a nastêpnie kontynuuj¹c œcinanie trawy w kierunku centrum dzia³ki, w trakcie jazdy wzd³u¿ obwodu powsta³ej w ten sposób
„wyspy”. W trakcie koszenia stopniowo poszerza siê pas wykoszonej trawy otaczaj¹cy centralnie po³o¿ony fragment ³¹ki z wysok¹ traw¹. Pisklêta ptaków boj¹ siê
tej otwartej przestrzeni i uciekaj¹c przed kosiark¹ gromadz¹ siê w coraz bardziej
kurcz¹cej siê enklawie niewykoszonej trawy poœrodku kwatery. Jednak w koñcowej fazie prac, pisklaki które tam siê schroni³y, masowo gin¹ w trakcie koszenia
ostatnich fragmentów ³¹ki z wysok¹ traw¹.
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Metod¹, pozwalaj¹c¹ na zmniejszenie strat wœród piskl¹t ptaków ³¹kowych,
jest koszenie odœrodkowe. Przy stosowaniu tej techniki, najpierw koszony jest
pas traw przebiegaj¹cy przez œrodek kwatery. Pas ten nastêpnie jest powiêkszany
przez naprzemienne wykaszanie brzegów powsta³ych w ten sposób dwóch p³atów
wysokiej trawy. Strefa wykoszona poszerza siê w ten sposób od œrodka kwatery
ku jej brzegom, a nielotne pisklêta ptaków wypychane s¹ ku brzegom kwatery,
gdzie maj¹ szanse unikn¹æ œmierci chroni¹c siê na s¹siednich dzia³kach. Koszenie odœrodkowe jest obowi¹zkowe w ramach pakietu „Utrzymanie łąk ekstensywnych” i silnie zalecane we wszelkich innych sytuacjach. Zmiana systemu koszenia
z doœrodkowego na odœrodkowy jest dobrym przyk³adem dzia³ania bezkosztowego
o bardzo du¿ych efektach przyrodniczych.
Koszenie ³¹k – kiedy i jak?
l Pierwszy pokos ³¹k na gruntach objêtych schematem „Utrzymanie łąk ekstensywnych” nie mo¿e rozpocz¹æ siê wczeœniej ni¿ 1 lipca.
l Na ³¹kach wchodz¹cych w sk³ad gospodarstw objêtych pozosta³ymi pakietami
wskazane jest rozpoczynanie pierwszego pokosu nie wczeœniej ni¿ 10 czerwca.
l Wskazane jest zró¿nicowanie terminu pierwszego pokosu na s¹siaduj¹cych ze
sob¹ dzia³kach, przynajmniej o kilka dni.
l W czasie pokosu nale¿y stosowaæ wyp³aszacze mechaniczne na kosiarce. Zalecane
jest równie¿ wyp³aszanie piskl¹t za pomoc¹ szeleszcz¹cych worków polietylenowych rozwieszanych na tyczkach na dzieñ lub dwa przed rozpoczêciem pokosu
na danej kwaterze.
l Nale¿y stosowaæ odœrodkowy system koszenia w miejsce koszenia doœrodkowego.

4.2. Warunki wodne na ³¹kach i pastwiskach
Dla wiêkszoœci najcenniejszych gatunków ³¹kowych ptaków, ogromne znaczenie, decyduj¹ce o tym, czy dana ³¹ka zostanie w ogóle zasiedlona czy nie – maj¹
panuj¹ce tam stosunki wodne. Koniecznym warunkiem gniazdowania ptaków siewkowych i kaczek jest wystêpowanie w okresie wiosennym (marzec – maj) terenów
pokrytych p³ytko rozlan¹ wod¹, gdzie ptaki te ¿eruj¹. W warunkach zalewanych
³¹k nadrzecznych s¹ to z regu³y naturalne obni¿enia terenu, wype³niaj¹ce siê wod¹
w czasie wiosennego zalewu terenu i stopniowo wysychaj¹ce w trakcie sezonu
lêgowego. Czêsto s¹ to obrze¿a g³êbszych starorzeczy, a w przypadku ³¹k i pastwisk
w dolinach wiêkszych, nieuregulowanych rzek – równie¿ p³ytkie brzegi koryta
rzecznego. Ptaki siewkowe znajduj¹ pokarm w mulistym dnie, sonduj¹c je swoimi
d³ugimi dziobami (rycyk, kszyk, brodziec krwawodzioby), zaœ kaczki zdobywaj¹
po¿ywienie w wodzie nieco g³êbszych fragmentów rozlewisk i starorzeczy.
Zachowanie naturalnych, mo¿liwie rozleg³ych zag³êbieñ terenu okresowo wype³niaj¹cych siê wod¹ ma wiêc zasadnicze znaczenie dla ochrony cennych gatunków ptaków gnie¿d¿¹cych siê na ³¹kach i pastwiskach. Podobnie nale¿y zachowaæ
wiêksze, trwale wype³nione wod¹ starorzecza wœród ³¹k. Na terenach objêtych
pakietem nie nale¿y zatem dokonywaæ wyrównywania powierzchni terenu.
Jeœli ³¹ki po³o¿one s¹ na terenie ju¿ zmeliorowanym, nale¿y w miarê mo¿liwoœci kontrolowaæ odp³yw, buduj¹c zastawki na ciekach odp³ywowych. Umo¿liwia
to manipulowanie zwierciad³em wody w sposób naœladuj¹cy naturaln¹ dynamikê
zwierciad³a wód w okresie zimowo-wiosennym. Zalecany system gospodarowania wod¹ obejmuje p³ytki zalew na przynajmniej 20-30% powierzchni w okresie
póŸnej zimy i wczesnej wiosny (luty-marzec), po³¹czony z powolnym, stopnio-
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wym obni¿aniem poziomu wody (5-10% gruntów pod wod¹ w po³owie maja,
zupe³ne ust¹pienie wody z powierzchni w po³owie czerwca). Generalnie, przez
ca³¹ wiosnê (marzec-po³owa czerwca), zwierciad³o wody gruntowej na wiêkszoœci
obszaru ³¹k nie powinno spadaæ ni¿ej ni¿ 20-30 cm od powierzchni gruntu. Na
tego typu ³¹kach nie znajduje te¿ uzasadnienia rozleg³a renowacja (udro¿nianie,
oczyszczanie, pog³êbianie) istniej¹cej sieci melioracyjnej, gdy¿ przyspiesza to
jedynie odp³yw wody.
£¹ki powinny byæ podmok³e
l Na ³¹kach i pastwiskach nale¿y pozostawiæ naturaln¹ rzeŸbê terenu, w szczególnoœci chroni¹c starorzecza i obni¿enia gruntu okresowo wype³niaj¹ce siê wod¹.
l Na ³¹kach i pastwiskach, po³o¿onych w dolinach rzek i mniejszych cieków wodnych,
nale¿y zapewniæ mo¿liwoœæ naturalnych zalewów terenu w okresie wezbrañ.
l Nie wolno wykonywaæ nowych melioracji odwadniaj¹cych terenów. Nie jest
równie¿ uzasadnione rozleg³e oczyszczanie lub pog³êbianie istniej¹cych rowów
melioracyjnych.
l W przypadku istnienia zachowanej sieci melioracyjnej nale¿y, poprzez budowê
zastawek na ciekach odp³ywowych, d¹¿yæ do tego by:
– w lutym i marcu przynajmniej 20% terenu by³o p³ytko zalane;
– w kwietniu i maju nastêpowa³ bardzo powolny spadek lustra wody, do poziomu zapewniaj¹cego zalew ok. 5-10% powierzchni w po³owie maja i zupe³ne
zejœcie wody z ³¹ki w po³owie czerwca;
– od marca do po³owy czerwca na wiêkszoœci kwatery zwierciad³o wody gruntowej nie by³o ni¿ej ni¿ 20 cm pod powierzchni¹ ziemi.

4.3. Wypas
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Wypas jako narzêdzie kszta³towania cennych przyrodniczo siedlisk jest szczegó³owo omówiony w osobnej broszurze z tej serii p.t.: „Wypas jako instrument
ochrony ró¿norodnoœci biologicznej”. W tym miejscu omówione s¹ jedynie
zagadnienia specyficznie zwi¹zane z ochron¹ ptaków.
Generalnie, pastwiska zasiedlane s¹ przez awifaunê zbli¿on¹ do awifauny ³¹k
koœnych. Wiele gatunków jednak wyraŸnie liczniej gniazduje na pastwiskach, gdy¿
niska trawa u³atwia ptakom polowanie na owady i inne bezkrêgowce ¿yj¹ce na
powierzchni gleby, a nawo¿enie terenu przez byd³o zwiêksza liczebnoœæ owadziej
bazy pokarmowej. Podstawowym problemem, zwi¹zanym z ochron¹ ptaków na
pastwiskach, jest obsada byd³a i termin rozpoczêcia wypasu.
Zbyt du¿a obsada i/lub wczesny termin wypuszczenia byd³a na pastwisko prowadz¹ do du¿ych strat w lêgach ³¹kowych ptaków – krowy rozdeptuj¹ bowiem
umieszczone na ziemi gniazda z jajami. Zbyt ma³a obsada lub póŸny termin rozpoczêcia wypasu prowadzi do stopniowego, lecz ca³kiem szybkiego zarastania
pastwisk – najpierw przez wysok¹ roœlinnoœæ niechêtnie zgryzan¹ przez byd³o,
a póŸniej przez wierzby, brzozy (na suchszych stanowiskach ja³owiec i sosnê).
Do wieloletniego zachowania pastwisk wraz z ich cennymi ptakami konieczne
jest wiêc utrzymywanie wypasu na poœrednim, dosyæ niskim poziomie, oscyluj¹cym nieco poni¿ej 1 DJP/ha. Sprawa jest jednak skomplikowana, gdy¿ zale¿noœæ
pomiêdzy obsad¹ byd³a a odsetkiem rozdeptanych lêgów jest krzywoliniowa,
a poszczególne gatunki ptaków ró¿ni¹ siê podatnoœci¹ na rozdeptanie gniazda
przez zwierzêta gospodarcze. Dodatkowo poszczególne gatunki zwierz¹t gospodarczych stwarzaj¹ nieco odmienne ryzyko dla ptasich gniazd. W ramce poni¿ej
przedstawiono wiêcej szczegó³ów.
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Straty w lêgach ptaków ³¹kowych spowodowane wypasem
Odsetek gniazd z jajami, które unikaj¹ rozdeptania, zale¿y od obsady byd³a, ale tak¿e
od gatunku ptaka. Wraz ze wzrostem obsady (oœ pozioma) spada procent gniazd, które
nie s¹ rozdeptane w trakcie 4-tygodniowego okresu wysiadywania jaj (oœ pionowa).
Jednak lêgi czajki (niebieskie symbole) maj¹ wiêksze szanse na powodzenie ni¿ lêgi
rycyka (zielone) i brodŸca krwawodziobego (czerwone). Podane na osi pionowej
wartoœci nale¿y zredukowaæ mniej wiêcej o 1/3, jeœli wypasane jest tylko byd³o
m³odsze ni¿ 1 rok (stwarza ono wiêksze zagro¿enie dla gniazd). D³ugoterminowe
zachowanie populacji ptaków siewkowych wymaga, by rozdeptania unika³o ok. 7080% gniazd. Dok³adna wartoœæ jest tu niemo¿liwa do okreœlenia, gdy¿ zale¿y ona od
tego ile gniazd jest dodatkowo niszczonych przez drapie¿ne ptaki i ssaki. Generalnie
jednak, obsada na poziomie 0,3-1,0 DJP/ha stwarza dobre warunki dla przetrwania
ptaków, równie¿ tak wra¿liwych jak brodziec krwawodzioby.

Podstawowe znaczenie dla zachowania pastwisk ma nie tyle œrednia obsada
byd³a, co sumaryczna, ca³osezonowa intensywnoœæ wypasu, mierzona liczb¹ dni
wypasu pomno¿onych przez obsadê byd³a. D³ugoterminowe utrzymanie ornitologicznych walorów pastwisk wymaga, by w ci¹gu sezonu wegetacyjnego sumaryczny wypas waha³ siê w granicach 300-400 DJP*dzieñ. Prawdopodobnie, na
l¿ejszych, mniej zasobnych lub s³abo uwilgotnionych glebach ta wartoœæ mo¿e
byæ ni¿sza, w rejonie 200-300 DJP*dzieñ.
Natomiast sama obsada i termin rozpoczêcia wypasu wspólnie okreœlaj¹ w du¿ej
mierze, jaki procent ptasich lêgów uniknie rozdeptania, daj¹c pisklakom szanse
na wyklucie siê i do¿ycie do okresu lotnoœci. Generalnie, bezpiecznym dla ptaków rozwi¹zaniem jest rozpoczynanie wypasu oko³o 15-20 maja, szczególnie
jeœli w pierwszej fazie jest to po³¹czone z nisk¹ obsad¹ byd³a, kszta³tuj¹c¹ siê na
poziomie 0,3-0,5 DJP/ha. Oczywiœcie, na terenach szczególnie cennych mo¿na
rozwa¿aæ dalsze rozwiniêcia tego schematu, ze stopniowym zwiêkszaniem obsady, tak by docelowa iloœæ byd³a wchodzi³a na pastwisko dopiero po skoñczonym
sezonie lêgowym, w lipcu. Szczegó³owe warianty przewidziane do realizacji zostan¹ przedstawione póŸniej.
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Du¿e, kilkudziesiêciohektarowe pastwiska (z regu³y wspólnotowe) stwarzaj¹
mo¿liwoœci czasowego wy³¹czenia fragmentów wygonu najgêœciej zasiedlonych
przez ptaki z wypasu i skoncentrowanie go w rejonach, gdzie liczba gniazd jest
stosunkowo mniejsza. Po zakoñczeniu zasadniczego sezonu lêgowego ptaków
siewkowych, a wiêc od po³owy czerwca lub pocz¹tków lipca, takie nie spasane
wczeœniej kwatery powinny byæ oczywiœcie w³¹czone do wypasu (w razie potrzeby
intensywniejszego lub po³¹czonego z wykaszaniem niedojadów). Taki regulowany
wypas kwaterowy oczywiœcie wymaga, by stosowne obliczenia prowadziæ w skali poszczególnych kwater ró¿ni¹cych siê terminem wprowadzenia byd³a i jego obsad¹.
Wypas kwaterowy wi¹¿e siê jednak z t¹ niedogodnoœci¹, ¿e szanse na bezpieczne
wyklucie siê piskl¹t malej¹ nieproporcjonalnie szybko wraz ze spadkiem wielkoœci
wygrodzonej kwatery. Przy wypasie prowadzonym na dzia³ce o powierzchni nie
przekraczaj¹cej 10 ha, ryzyko rozdeptania gniazda jest ju¿ bardzo wysokie nawet
przy stosunkowo ma³ej liczbie krów, która jest bezpieczna przy dzia³ce niewiele
wiêkszej (ramka poni¿ej).
Jak du¿a powinna byæ kwatera, by wypas by³ bezpieczny dla lêgów ptaków?
Odsetek gniazd z jajami, które unikaj¹ rozdeptania zale¿y nieproporcjonalnie od
wielkoœci kwatery. Procent gniazd, które nie s¹ zniszczone (oœ pionowa) jest – przy
tej samej liczbie krów – nieproporcjonalnie mniejszy przy kwaterach o powierzchni
mniejszej od 10-15 ha, ni¿ na kwaterach wiêkszych od 20-30 ha (oœ pozioma). Dane
przedstawiono dla trzech wielkoœci stada: 10 DJP (czerwone symbole), 20 DJP (czarne) i 30 DJP (niebieskie). Wartoœci odnosz¹ siê do lêgów czajki, inne gatunki ptaków
siewkowych s¹ bardziej wra¿liwe (patrz poprzednia ramka).
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Równie¿ wypas nadzorowany przez pasterza ma swoje wady. W obecnoœci
cz³owieka zaniepokojone ptaki ³atwo schodz¹ z gniazda, wystawiaj¹c zniesienia na
widok drapie¿ników i nie broni¹c ich przed nadchodz¹cymi krowami, co zwiêksza
straty w lêgach. W warunkach wypasu wolnego (bez pasterza) du¿e ptaki siewkowe
nierzadko chroni¹ lêg przed rozdeptaniem pozostaj¹c na gnieŸdzie w obecnoœci byd³a,
a w razie potrzeby staj¹c nad zniesieniem, co wystarcza, by krowa ominê³a gniazdo.
Czajka czêsto wrêcz atakuje nadchodz¹ce krowy, pikuj¹c z krzykiem na ich g³owy,
gdy zanadto zbli¿¹ siê one do gniazda. W rezultacie, najbezpieczniejsz¹ dla ptaków
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form¹ wypasu byd³a jest wypas wolny na du¿ych, kilkudziesiêciohektarowych, ogrodzonych pastwiskach, prowadzony przy obsadzie nie przekraczaj¹cej 1 DJP/ha. Jest
to jednoczeœnie tradycyjna (i zanikaj¹ca) forma wypasu byd³a w dolinach œrednich
i du¿ych rzek.
Wypas – póŸny pocz¹tek, niska obsada i du¿e kwatery
l Wypas byd³a na pastwiskach z cenn¹ awifaun¹ powinien rozpoczynaæ siê mo¿liwie póŸno, optymalnie oko³o 15-20 maja.
l Do po³owy czerwca obsada byd³a powinna byæ stosunkowo niska, na poziomie
0,3-1,0 DJP/ha (w zale¿noœci od lokalnych uwarunkowañ), a póŸniej powinna
oscylowaæ w okolicach 1,0 DJP/ha.
l W skali ca³ego sezonu wegetacyjnego pastwisko powinno byæ spasane przez 200400 DJP*dzieñ.
l Du¿e mo¿liwoœci ochrony ptaków daje czasowe wygrodzenie najcenniejszych fragmentów pastwisk i wprowadzenie w te miejsca krów dopiero po 15 czerwca.
l Wypas na niewielkich kwaterach, mniejszych ni¿ 10 ha, wi¹¿e siê z du¿ymi stratami w lêgach ptaków, nawet przy stosunkowo niskiej obsadzie byd³a.
l Na promocjê zas³uguje wypas wspólnotowy prowadzony na du¿ych, kilkudziesiêciohektarowych pastwiskach (wygonach) przy obsadzie nie przekraczaj¹cej 1,0 DJP/ha.

4.4. Œcierniska
Jesieni¹ i zim¹ pola s¹ siedliskiem ca³kiem sporej liczby gatunków ptaków.
Podstawowym pokarmem wiêkszoœci z nich s¹ wtedy nasiona, zarówno chwastów,
jak i nasiona zbó¿ rozsypane przy okazji zbioru plonów. Pozostawione na okres
zimy œcierniska s¹ wtedy – obok miedz, ugorów i przydro¿y – najwa¿niejszym
i najwiêkszym powierzchniowo ¿erowiskiem polnych ptaków spêdzaj¹cych u nas
zimê. Œcierniska stwarzaj¹ warunki do rozwoju bujnej flory chwastów, których nasiona stanowi¹ podstawow¹ bazê pokarmow¹ zimuj¹cych ptaków wróblowych.
Pakiety rolnoœrodowiskowe („Wsiewki poplonowe” i „Miêdzyplon œcierniskowy”)
s³u¿¹ wspieraniu zwyczaju pozostawiania œciernisk na okres zimowy.

4.5. Zak³adanie i odtwarzanie zadrzewieñ œródpolnych
Zadrzewienia i zakrzaczenia zwiêkszaj¹ ró¿norodnoœæ gatunkow¹ ptaków zasiedlaj¹cych fragmenty krajobrazu rolniczego zdominowanego przez grunty orne. S³u¿¹ one
przede wszystkim jako miejsce za³o¿enia gniazda tym gatunkom ptaków, które nie
buduj¹ ich na ziemi. Wiele innych gatunków wykorzystuje pojedyncze drzewa lub
krzewy rosn¹ce na przydro¿ach lub miedzach, jako miejsca œpiewu wzglêdnie czatownie. Dlatego wprowadzanie nowych zadrzewieñ i zakrzewieñ, w formie pasów lub
remiz, wzglêdnie odtwarzanie istniej¹cych zadrzewieñ (alei, ¿ywop³otów, szpalerów)
zas³uguje generalnie na wsparcie, jako œrodek realizacji celu (2) wskazanego w podrozdziale 3.1. Zadania te w latach 2004-2006 nie bêd¹ wspierane w ramach dzia³añ
rolnoœrodowiskowych. Pocz¹wszy od 2007 r., zak³adanie i odtwarzanie zadrzewieñ
œródpolnych bêdzie wspomagane jako osobny pakiet rolnoœrodowiskowy.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wprowadzanie zadrzewieñ i zakrzaczeñ na obrze¿a lub
w obrêb u¿ytków zielonych, szczególnie rozleg³ych, wilgotnych ³¹k jest dzia³aniem
niepo¿¹danym (patrz: ramka na następnej stronie). W ogóle, wprowadzanie zalesieñ
na obszary zalewowe – preferowane w ramach istniej¹cych przepisów – powinno
byæ poprzedzone wnikliwym rozpoznaniem sytuacji i konsultacj¹ z zawodowymi
przyrodnikami. Podobnie zalesienia na bardzo s³abych, piaszczystych glebach
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(piaszczyste pagórki, wydmy) lub wrêcz na kserotermicznych murawach – na ogó³
prowadz¹ do pogorszenia walorów przyrodniczych terenu. W miejsce cennych,
rzadkich siedlisk, z charakterystycznymi ptakami (œwiergotek polny, lerka, dudek)
wprowadzane s¹ bowiem uprawy sosny, pospolicie wystêpuj¹ce w ca³ym kraju.
Dlaczego nie nale¿y zadrzewiaæ ³¹k?
£¹ki i pastwiska zasiedlane s¹ przez ptaki, które unikaj¹ s¹siedztwa drzew i krzewów.
Ptaki siewkowe, takie jak czajka, rycyk, brodziec krwawodzioby, czy kulik wielki nie
zasiedlaj¹ fragmentów ³¹k po³o¿onych w pobli¿u œciany lasu czy szpaleru drzew. Mniej
chêtnie zasiedlane s¹ nawet kawa³ki ³¹k s¹siaduj¹ce z pojedynczymi drzewami lub
kêpami krzewów. Ptaki te s¹ przystosowane do krajobrazu otwartego i instynktownie
unikaj¹ terenów, gdzie widocznoœæ jest ograniczona przez drzewa i krzewy.
Te nieliczne ptaki, które jednak zdecyduj¹ siê zagnieŸdziæ w niedalekiej odleg³oœci
od drzew s¹ nara¿one na wiêksze straty w lêgach. Wrony, sroki i kruki, które bardzo
chêtnie rabuj¹ ptasie lêgi, wykorzystuj¹ bowiem drzewa jako punkty obserwacyjne (czatownie), z których wypatruj¹ gniazd innych ptaków. Równie¿ drapie¿niki
czworono¿ne, takie jak lis czy ³asicowate, czêœciej penetruj¹ fragmenty ³¹k po³o¿one
w pobli¿u œciany lasu czy szpaleru drzew. W rezultacie, lêgi ptaków ³¹kowych po³o¿one
w bli¿szej odleg³oœci od drzew s¹ wyraŸnie czêœciej niszczone przez drapie¿niki.
Wprowadzanie nawet pojedynczych drzew i krzewów na otwarte ³¹ki i ich obrze¿a
prowadzi wiêc do wycofywania siê ptaków siewkowych i utraty ich siedlisk lêgowych.
Nale¿y zatem unikaæ zak³adania i odtwarzania zadrzewieñ na obrze¿ach du¿ych ³¹k
i w obrêbie rozleg³ych kompleksów ³¹kowych. W przypadku rozleg³ych kompleksów
wilgotnych ³¹k z licznie wystêpuj¹cymi ptakami siewkowymi nale¿y wrêcz d¹¿yæ do
usuwania pojedynczych drzew rosn¹cych wœród ³¹k.

4.6. Zachowanie i tworzenie miedz i stref buforowych
Miedze s¹ klasycznym przyk³adem siedliska marginalnego, którego istnienie
stwarza warunki przetrwania wielu gatunkom ptaków (patrz podrozdzia³ 2.1.).
Ochrona istniej¹cych miedz oraz tworzenie nowych, szerokich na 2 lub 5 metrów,
zadarnionych stref buforowych na obrze¿ach dzia³ek i wzd³u¿ cieków wodnych
wspierane bêdzie jako osobny pakiet dzia³añ rolnoœrodowiskowych po roku 2006.
Ju¿ w tej chwili jednak zachowanie istniej¹cych miedz jest dzia³aniem beznak³adowym, które rutynowo powinno byæ wpisywane do planów rolnoœrodowiskowych
zwi¹zanych z innymi pakietami.

4.7. Zachowanie siedlisk marginalnych
i ró¿norodnoœci upraw
Dzia³ania maj¹ce na celu zachowanie istniej¹cych ju¿ siedlisk marginalnych,
w szczególnoœci najró¿niejszych œródpolnych zbiorników wodnych (oczek, mokrade³) nie s¹ obecnie objête dofinansowaniem w ramach proponowanych pakietów
dzia³añ rolnoœrodowiskowych. Poniewa¿ jednak podtrzymywanie istnienia tych
form krajobrazu jest dzia³aniem beznak³adowym, to ich ochrona powinna byæ
w miarê mo¿noœci uwzglêdniana jako element planów rolnoœrodowiskowych realizowanych w innych pakietach. Nic nie stoi równie¿ na przeszkodzie, by przy
sporz¹dzaniu planów doradcy preferowali rozwi¹zania zwiêkszaj¹ce ró¿norodnoœæ upraw na s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³kach, co wydatnie sprzyja zachowaniu
ró¿norodnoœci awifauny obszarów rolnych.
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5.1. Sznurki polipropylenowe
Polipropylenowe („plastikowe”) sznurki s¹ obecnie powszechnie u¿ywane przez rolników do
wi¹zania worków, sprasowanych bel s³omy, czy snopków. Mniejsze lub wiêksze kawa³ki sznurków s¹ czêsto pozostawiane na polu, wyrzucane lub gubione podczas pracy. Wyrzucanie œcinków
plastikowych sznurków ma jednak zabójcze konsekwencje dla wielu ptaków, które u¿ywaj¹ ich do
budowy swoich gniazd. Bociany bia³e, bociany czarne, ptaki drapie¿ne i wiele drobnych ptaków
wróblowych wykorzystuje znalezione sznurki do budowy wyœció³ki swoich gniazd. W okresie
ich budowy, ptaki aktywnie wyszukuj¹ korzeni traw, w³osia koñskiego i piórek, które s³u¿¹ im
do wyœcielenia wnêtrza gniazda i jest to w tym czasie towar trudny do zdobycia i deficytowy.
Przypominaj¹ce korzenie sznurki s¹ w takiej sytuacji dla ptaków atrakcyjnym towarem do
budowy, jednak z uwagi na swe kolory (bia³e, czerwone, niebieskie) s¹ one znajdowane bez
porównania ³atwiej ni¿ prawdziwe korzonki i z upodobaniem wbudowywane w wyœció³kê
gniazda. Sznurki z tworzyw sztucznych wbudowane w wyœció³kê gniazda stwarzaj¹ jednak
œmiertelne zagro¿enie dla ptasich piskl¹t. Pisklêta bardzo czêsto zapl¹tuj¹ siê w te sznurki
i nie mog¹ siê z nich wyzwoliæ. O ile korzonki lub „naturalne” konopne sznurki mog¹ byæ rozdziobane przez rodziców, to plastikowe lub sizalowe sznurki nie s¹ mo¿liwe do zerwania lub
rozdziobania. W rezultacie, uwiêzione pisklêta nie mog¹ siê normalnie rozwijaæ, a po terminie
naturalnego wylotu pozostaj¹ same w gnieŸdzie, gin¹c z g³odu i wycieñczenia.
Szczególnie istotny problem stwarzaj¹ polipropylenowe sznurki dla bociana bia³ego. Obecnie
sznurki takie znajdowane s¹ w wyœció³ce ponad po³owy wszystkich gniazd bocianich, a w jednej
czwartej gniazd, przynajmniej jedno pisklê bociana zapl¹tuje siê nog¹ w taki sznurek. Nawet
interwencja ludzka i uwolnienie pisklêcia czêsto nie przynosi rezultatu, gdy¿ sznurki prowadz¹
do powstania rozleg³ych ran na nogach i sporego opóŸnienia w rozwoju zapl¹tanych piskl¹t, które
nie mog¹ konkurowaæ ze swym rodzeñstwem o pokarm przyniesiony przez rodziców.
Co robiæ z „plastikowymi” sznurkami?
l Tam, gdzie to mo¿liwe, nie u¿ywaæ sznurków plastikowych, stosuj¹c w ich miejsce tradycyjne sznurki konopne;
l Nie pozostawiaæ zu¿ytych sznurków lub ich œcinków w obejœciu, w polu lub na ³¹ce;
l Nie wyrzucaæ fragmentów sznurków na otwarte œmietniska;
l Przy ka¿dej okazji zbieraæ wszystkie napotkane w terenie fragmenty sznurków
i paliæ je w obejœciu.

5.2. Wa³êsaj¹ce siê koty i psy
Hodowane powszechnie na wsi koty i psy stwarzaj¹ poza obejœciami spore zagro¿enie dla
wielu dzikich zwierz¹t. Pozostawione bez opieki psy poluj¹ na zaj¹ce, a niekiedy i sarny. Czasami wyjadaj¹ te¿ jaja z gniazd ptaków gnie¿d¿¹cych siê na ³¹kach. Jeszcze wiêksze zagro¿enie
stwarzaj¹ koty, które regularnie penetruj¹ rozleg³e obszary pól, czêsto w sporej odleg³oœci od
zabudowañ wiejskich. Ofiar¹ kotów padaj¹ bynajmniej nie tylko gryzonie, ale przede wszystkim drobne ptaki, zarówno doros³e, jak i przede wszystkim pisklêta z naziemnych lub nisko
posadowionych gniazd. Wyspecjalizowane osobniki s¹ w stanie upolowaæ zaj¹ca. Pojedynczy
kot poluj¹cy w krajobrazie wiejskim corocznie zabija kilkaset ptaków.
Problem mo¿na ograniczyæ zwiêkszaj¹c dozór nad zwierzêtami. Psy pozostawione
w obejœciu bez dozoru cz³owieka powinny byæ zawsze uwi¹zane. Koty powinny byæ sterylizowane i – w miarê mo¿noœci – hodowane w domach a nie w obejœciach.
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PRZEGLĄD KLUCZOWYCH GATUNKÓW PTAKÓW
– JAK WYGLĄDAJĄ I CZEGO POTRZEBUJĄ?
Blisko 100 gatunków ptaków, które s¹ mniej lub bardziej zwi¹zane z krajobrazem rolnym w Polsce reprezentuje szerok¹ gamê zmiennoœci wygl¹du, zwyczajów i wymagañ siedliskowych. Oczywistym warunkiem planowania skutecznej
ochrony ptaków w ramach pakietów rolnoœrodowiskowych jest umiejêtnoœæ rozpoznawania najwa¿niejszych gatunków oraz znajomoœæ ich podstawowych wymagañ œrodowiskowych, jak równie¿ zwi¹zanych z nimi elementów ich biologii
rozrodu.
Rozpoznawanie ptaków wymaga pewnego doœwiadczenia. Nawet dla zaawansowanego obserwatora jednak, nieodzown¹ pomoc stanowi dobry podrêcznik do
oznaczania gatunków ptaków. Spoœród ksi¹¿ek dostêpnych w polskiej wersji jêzykowej, najbardziej godny polecenia jest podrêcznik autorstwa Larsa Jonssona
(szczegó³y podane s¹ na koñcu niniejszej broszury, w spisie literatury). Zawsze
wskazana jest te¿ wizja terenowa dokonana w towarzystwie osoby dobrze rozpoznaj¹cej ptaki.
Najliczniejsz¹ gatunkowo grup¹ ptaków krajobrazu rolnego s¹ ptaki wróblowe. S¹ to z regu³y niedu¿e ptaki, wielkoœci wróbla lub szpaka, czêsto o znanym,
g³oœnym œpiewie (st¹d ich druga nazwa – ptaki œpiewaj¹ce). Wiêkszoœæ od¿ywia
siê g³ównie pokarmem zwierzêcym, przede wszystkim najró¿niejszymi owadami
i ich larwami. Du¿a czêœæ polnych gatunków zjada jednak g³ównie nasiona traw
i innych roœlin nieuprawnych oraz rozsypane ziarno zbó¿. Jednak nawet typowe
ziarnojady – takie jak wróbel czy trznadel – w okresie lêgowym przestawiaj¹ siê
na dietê zwierzêc¹ i swe pisklêta karmi¹ przede wszystkim g¹sienicami. Gatunki
wy³¹cznie owado¿erne z regu³y odlatuj¹ na zimê do Afryki lub zachodniej Europy,
podczas gdy wiêkszoœæ ziarnojadów spêdza zimê na naszych polach. Wiêkszoœæ
gatunków zasiedlaj¹cych tereny rolne zak³ada gniazdo na ziemi, jako p³ytki do³ek
pod os³on¹ wy¿szych traw. Takie naziemne gniazda s¹ nara¿one na zniszczenie
w trakcie prac polowych i nierzadko kilkadziesi¹t procent wszystkich z³o¿onych
lêgów jest nieœwiadomie niszczonych w czasie zabiegów agrotechnicznych. Niektóre gatunki (np. wróbel, szpak) zak³adaj¹ gniazda w dziuplach i szczelinach
budynków. Okres lêgowy trwa z regu³y od po³owy kwietnia do po³owy czerwca.
Czêœæ gatunków wyprowadza dwa lêgi, a wiele ptaków powtarza lêgi po stracie
poprzedniego. Jaja wysiadywane s¹ zazwyczaj 10-14 dni, pisklêta – jako typowe
gniazdowniki – pozostaj¹ w gnieŸdzie przez kolejne 2 tygodnie, do okresu uzyskania lotnoœci. Przez ten czas, jak równie¿ przez 5-15 dni po opuszczeniu gniazda
s¹ karmione przez rodziców. Najbardziej znane ptaki wróblowe zwi¹zane z krajobrazem rolniczym to skowronek, trznadel, potrzeszcz, wróbel, mazurek, szpak,
pliszka ¿ó³ta, pokl¹skwa. Do tej grupy nale¿y równie¿ wodniczka.
Drug¹ charakterystyczn¹ grup¹ ptaków zwi¹zanych z terenami u¿ytkowanymi
rolniczo s¹ ptaki siewkowe. S¹ to z regu³y ptaki œredniej wielkoœci, nieco wiêksze
od go³êbia, choæ d³ugie, cienkie nogi sprawiaj¹, ¿e robi¹ one wra¿enie wiêkszych.
Typowym przedstawicielem siewkowców jest czajka. Czêœæ gatunków ma nie
tylko d³ugie nogi, ale i d³ugie, cienkie dzioby. Jest to grupa ptaków bardzo wyspecjalizowanych pod wzglêdem sposobów zdobywania po¿ywienia. Ich pokarmem
s¹ owady i drobne bezkrêgowce (d¿d¿ownice, skorupiaki) wyci¹gane z wilgotnej
ziemi, przede wszystkim z mu³u p³ytkich rozlewisk wodnych, gdzie ptaki te ¿eruj¹
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brodz¹c na swych d³ugich nogach. D³ugie dzioby zanurzane s¹ w poszukiwaniu
pokarmu po kilka centymetrów w g³¹b wilgotnej gleby lub mu³u.
Z racji swych przystosowañ, wiêkszoœæ ptaków siewkowych jest uzale¿niona od
terenów podmok³ych, przede wszystkim zalewowych ³¹k i pastwisk. Gniazda maj¹
postaæ p³ytkich do³ków wygrzebanych w ziemi, czêsto dobrze ukrytych w trawie.
Lêg niemal zawsze sk³ada siê z 4 jaj, ubarwionych w sposób upodobniaj¹cy je do
pod³o¿a. Jaja s¹ bardzo du¿e w porównaniu z wielkoœci¹ samicy – z regu³y pe³ne
zniesienie wa¿y mniej wiêcej tyle, co 2/3 samicy, która je z³o¿y³a. Wysiadywanie
trwa z regu³y 4 tygodnie lub nieco mniej. Pisklêta s¹ typowymi zagniazdownikami – opuszczaj¹ gniazdo w kilka godzin po wykluciu i samodzielnie zdobywaj¹
pokarm (bekasy: kszyk i dublet s¹ wyj¹tkiem). Rodzice opiekuj¹ siê nimi przez
20-35 dni, lecz u niektórych gatunków jeden lub oboje rodzice porzucaj¹ pisklêta
na kilkanaœcie dni przed uzyskaniem przez nie lotnoœci.
Pe³en cykl lêgowy (wysiadywanie + wodzenie piskl¹t) trwa bardzo d³ugo – oko³o
2 miesi¹ce, a produkcja du¿ych jaj jest bardzo kosztowna dla samicy. Nierzadko
wiêc po stracie lêgu, szczególnie gdy mia³a ona miejsce póŸn¹ wiosn¹, siewkowce
nie sk³adaj¹ powtórnego zniesienia. Odpowiednie warunki do wyprowadzenia
piskl¹t z regu³y koñcz¹ siê bowiem pod koniec czerwca. Gatunki gniazduj¹ce
w kraju spêdzaj¹ zimê na wybrze¿ach zachodniej Europy i w Afryce. Jesienn¹
wêdrówkê czêsto zaczynaj¹ bardzo wczeœnie – na prze³omie czerwca i lipca krajowe ptaki z regu³y opuszczaj¹ lêgowiska. W Polsce – poza czajk¹ – najczêœciej
wystêpuj¹cymi ptakami siewkowymi s¹: bekas kszyk, rycyk, brodziec krwawodzioby, kulik wielki. Lokalnie wystêpuj¹ te¿ gatunki du¿o rzadsze – dubelt, batalion,
sieweczka obro¿na, biegus zmienny.
Gniazduj¹ce na podmok³ych ³¹kach kaczki – cyranka, p³askonos, krzy¿ówka,
lokalnie ro¿eniec – maj¹ biologiê lêgow¹ nieco podobn¹ do siewkowców, z którymi wystêpuj¹ w tych samych siedliskach. I tu koszty produkcji lêgu s¹ bardzo
du¿e, bo ³¹czna waga wszystkich jaj (z regu³y 8-12) dorównuje lub przekracza
wagê samicy. Wysiadywanie trwa oko³o miesi¹ca, a wodzenie piskl¹t dobrze ponad miesi¹c. Mo¿liwoœci sk³adania lêgów powtórnych w przypadku straty pierwszego s¹ wiêc bardzo ma³e. Wysiadywaniem jaj i opiek¹ nad pisklakami zajmuje
siê wy³¹cznie samica.
Kuraki i chruœciele nie s¹ wprawdzie ze sob¹ spokrewnione, ale wygl¹daj¹
podobnie i prowadz¹ zbli¿ony tryb ¿ycia. S¹ to krêpe, œredniej wielkoœci ptaki,
niechêtnie lataj¹ce i wiêkszoœæ ¿ycia spêdzaj¹ce na poruszaniu siê piechot¹. Od¿ywiaj¹ siê owadami i wszelkimi innymi drobnymi bezkrêgowcami, które mog¹
znaleŸæ na ziemi lub w trawie. Gniazda zak³adaj¹ na ziemi, pod os³on¹ traw.
Zniesienia s¹ du¿e – z regu³y ponad 10 jaj – a pisklêta s¹ typowymi zagniazdownikami. Typowi przedstawiciele w naszym krajobrazie rolniczym to: kuropatwa,
przepiórka, ba¿ant i derkacz.
Poza tym, w krajobrazie rolnym mo¿emy spotkaæ równie¿ charakterystyczne
ptaki drapie¿ne – przede wszystkim myszo³owa, b³otniaka stawowego i b³otniaka ³¹kowego. Pola i ³¹ki s¹ te¿ miejscem ¿erowania sów – p³omykówki, pójdŸki
i uszatki. Jesieni¹ i w ³agodne zimy na polach ¿eruj¹ tysi¹ce gêsi zbo¿owych i bia³oczelnych, pochodz¹cych z Syberii i zatrzymuj¹cych siê tu w trakcie swej wêdrówki
na zachodnioeuropejskie zimowiska. Gêsi, a lokalnie równie¿ i zimuj¹ce stada
³abêdzi, mog¹ byæ przy masowym wystêpowaniu Ÿród³em strat w plonach.
Na następnych stronach, przedstawiono szczegó³owe dane dotycz¹ce kilku
bardziej charakterystycznych lub wa¿nych dla krajobrazu rolnego gatunków
ptaków.
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Derkacz

Fot. (M.K.)

Krêpy ptak z rzêdu chruœcieli, niewiele mniejszy od kuropatwy. Przylatuje do Polski w pierwszych dniach maja, pierwszy lêg zak³ada w drugiej
po³owie maja, a drugi – w pocz¹tkach lipca. Gniazdo na ziemi, bardzo
dobrze ukryte w wysokiej trawie. Lêg liczy 8-12 jaj i jest wysiadywany
16-19 dni. Pisklêta s¹ typowymi zagniazdownikami, lotnoœæ osi¹gaj¹ po
34-38 dniach. Samiec ³atwy do wykrycia – odzywa siê w nocy charakterystycznym trzeszcz¹cym g³osem, s³yszalnym z odleg³oœci rzêdu kilometra. Gatunek uwa¿any za zagro¿ony wymarciem w skali globalnej,
w Polsce wci¹¿ dosyæ rozpowszechniony, krajowa populacja oceniana
na 35000-45000 samców. Charakterystyczny dla wilgotnych, koœnych ³¹k,
szczególnie zalewowych, bogatych w zio³a. Czêsty równie¿ na ugorach.
OpóŸnienie terminu pierwszego pokosu i odœrodkowe koszenie przynosi
dobre efekty ochronne.

Rycyk
D³ugonogi i d³ugodzioby, bardzo charakterystyczny ptak siewkowy. Zasiedla podmok³e ³¹ki poroœniête wysok¹ traw¹ i ekstensywnie
u¿ytkowane pastwiska w pobli¿u mokrade³. Przylatuje z afrykañskich
zimowisk w marcu, do lêgów przystêpuje od po³owy kwietnia. Gniazdo
na ziemi, w zniesieniu 4 jaja o typowym dla siewek, maskuj¹cym ubarwieniu. Ich wysiadywanie trwa ok. 23 dni, pisklêta osi¹gaj¹ lotnoœæ po
kolejnych 23 dniach. Szybko koñczy lêgi – ostatnie ptaki opuszczaj¹ ³¹ki
w pierwszych dniach lipca. Na lêgowisku bardzo ha³aœliwy i ³atwy do
wykrycia, choæ czêsto ¿eruje i tokuje daleko od gniazda. W Polsce nie
wystêpuje wiêcej ni¿ 5000-7000 par, a liczebnoœæ gatunku wci¹¿ spada
z uwagi na zanik podmok³ych ³¹k. Równie¿ w Europie Zachodniej gatunek
szybko zanika w ostatnich latach z uwagi na intensyfikacjê produkcji na
u¿ytkach zielonych.

Fot. (M.K.)

Fot. (M.K.)

Czajka
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Powszechnie znany, czarno-bia³y ptak siewkowy charakterystyczny
dla pastwisk i ³¹k. Najliczniej spotykany na ekstensywnie u¿ytkowanych,
du¿ych pastwiskach. Czêsto, choæ w daleko mniejszej liczbie, zasiedla
równie¿ pola uprawne. Przylatuje w koñcu lutego i pocz¹tkach marca.
Do lêgów przystêpuje w pierwszych dniach kwietnia. Gniazdo na ziemi,
w zniesieniu z regu³y 4 jaja o maskuj¹cym ubarwieniu. Wysiadywanie trwa
24-28 dni, pisklêta osi¹gaj¹ lotnoœæ po ok. 35 dniach. W przypadku straty lêgu, wiêkszoœæ samic sk³ada powtórne zniesienie.
Czêœæ ptaków, które straci³y zniesienia porzuca tereny lêgowe
i udaje siê na wêdrówkê ju¿ w drugiej po³owie maja. Od¿ywia
siê drobnymi bezkrêgowcami znajdowanymi na powierzchni
gleby lub w jej wierzchniej warstwie, czêsto d¿d¿ownicami
i owadami. Czêœæ samców kojarzy siê z dwiema samicami.
W Polsce oko³o 100 000 – 150 000 par. W krajach zachodniej
Europy, gatunek wyraŸnie zmniejsza sw¹ liczebnoœæ, g³ównie
z powodu du¿ych strat w lêgach. Spadek liczby lêgowych czajek widoczny jest te¿ w Polsce, g³ównie z powodu zmniejszania
siê powierzchni ekstensywnie u¿ytkowanych pastwisk i wilgotnych ³¹k w dolinach
rzek. Lêgi zak³adane na polach rzadko koñcz¹ siê powodzeniem – z regu³y niszczone s¹ w trakcie zabiegów gospodarczych.
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Skowronek

Fot. (M.K.)

Niewielki, powszechnie znany ptak wróblowy, typowy dla obszarów u¿ytkowanych rolniczo. Pierwotnie zamieszkiwa³ stepy, na pola wkroczy³ wraz z rozwojem rolnictwa. Na wielu polach jest to obecnie najliczniejszy ptak
lêgowy. Chêtnie zasiedla te¿ pastwiska i ugory. Na gruntach ornych
preferuje niskie uprawy, z ³atwym dostêpem do go³ej ziemi. Unika
s¹siedztwa drzew i krzewów i prawie nigdy nie siada na ga³êziach.
Samiec wytrwale œpiewa w powietrzu, poœwiêcaj¹c na to œrednio 20%
swego czasu. Zimê spêdza we Francji i Hiszpanii, choæ pojedyncze
osobniki coraz liczniej próbuj¹ przezimowaæ u nas, szczególnie na
zachodzie kraju. Powraca z zimowisk w koñcu lutego, ale pierwsze
ptaki pojawiaj¹ siê ju¿ w pierwszej dekadzie tego miesi¹ca. Gniazdo
zak³ada na ziemi. Pierwszy lêg sk³ada w po³owie kwietnia. Drugie
lêgi i zniesienia powtarzane znajdowane s¹ do pocz¹tków lipca.
W zniesieniu z regu³y 3-4 jaja, rzadziej 5. Inkubacja trwa 11-12 dni.
Pisklêta pozostaj¹ w gnieŸdzie do 8 dnia ¿ycia, potem opuszczaj¹ je,
pomimo ¿e wci¹¿ jeszcze nie umiej¹ lataæ. Karmione przez rodziców,
osi¹gaj¹ lotnoœæ po tygodniu przebywania poza gniazdem, w wieku
ok. 16 dni. Po³owê diety stanowi pokarm roœlinny, a drug¹ po³owê
owady i inne drobne bezkrêgowce. W Polsce liczebnoœæ skowronka
jest szacowana na 6-8 milionów par, co stanowi do 20% ca³ej populacji
kontynentu. W Wielkiej Brytanii i Niemczech, z powodu znacznego
spadku liczebnoœci, wpisany na „czerwone listy” gatunków zagro¿onych wyginiêciem.

Mazurek

Fot. (S,A.H)

Bardzo blisko spokrewniony z wróblem (bywa niekiedy nazywany „wróblem
polnym”). Zasiedla zadrzewienia œródpolne i zabudowania wiejskie; spotykany
równie¿ w parkach i w miastach. Osiad³y, jesieni¹ i zim¹ ¿eruje przede wszystkim
na nasionach chwastów, a wiosn¹ i latem ¿ywi siê g³ównie
owadami. Gniazda buduje w dziuplach, szczelinach budynków, chêtnie równie¿ w szczelinach gniazd bocianich.
Corocznie, od po³owy kwietnia do lipca, wyprowadza dwa,
a niektóre ptaki nawet trzy lêgi. Zniesienie liczy 4-6 jaj i jest
wysiadywane przez 13-14 dni. M³ode wylatuj¹ z gniazda
po 16-17 dniach. W Polsce wci¹¿ wystêpuje powszechnie,
ale w Zachodniej Europie w ci¹gu ostatnich 30 lat nast¹pi³
dramatyczny spadek jego liczebnoœci – o 95% (Wielka
Brytania) i 70-80% (Holandia, Niemcy). Przyczyn¹ wymierania jest prawdopodobnie rosn¹ce zu¿ycie herbicydów,
a w rezultacie spadek iloœci dostêpnego pokarmu.

Kuropatwa
Powszechnie znany ptak polny, lubi¹cy tradycyjny krajobraz rolniczy z niewielkimi polami, tworz¹cymi mozaikê ró¿nych upraw i licznymi miedzami. Zimuje na miejscu, w niewielkich stadkach. Ptaki doros³e w okresie pozalêgowym
od¿ywiaj¹ siê pokarmem roœlinnym, ale pisklêta przez pierwsze dwa tygodnie
¿ycia s¹ zale¿ne od owadów zbieranych z chwastów, traw i zbó¿. Gniazdo jest
z regu³y budowane w wysokiej trawie porastaj¹cej miedze, ugory, brzegi pól i przydro¿a, choæ bywa tak¿e umiejscowione w ³anie zbo¿a. Samica w koñcu kwietnia
przystêpuje do sk³adania jaj. W lêgu jest 16-24 jaj, których z³o¿enie zajmuje samicy
4 tygodnie. Wysiadywanie, które jak u wiêkszoœci ptaków, zaczyna siê dopiero
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po z³o¿eniu ostatniego lub przedostatniego jaja, trwa ponad 3 tygodnie. Pisklêta
s¹ wodzone przez oboje rodziców i pozostaj¹ w stadkach rodzinnych przez ca³¹
jesieñ i wiêkszoœæ zimy. W przypadku straty zniesienia,
samica sk³ada w koñcu czerwca lub lipcu powtórny lêg,
który jest mniejszy (11-17 jaj) ni¿ pierwszy. Liczebnoœæ
kuropatwy w Europie Zachodniej znacznie spad³a,
g³ównie z powodu stosowania herbicydów dla ochrony
zbó¿, zmniejszania siê liczby miedz i rosn¹cej liczby
drapie¿ników pl¹druj¹cych lêgi. W Polsce gatunek jest
wci¹¿ liczny (ok. 600 000 par), ale w ci¹gu ostatnich
10 lat nast¹pi³ silny, oko³o 3-krotny spadek liczebnoœci.
Przyczyn¹ krajowego wymierania jest prawdopodobnie
wzrost liczby lisów, które niszcz¹ lêgi, nierzadko wraz
z wysiaduj¹c¹ samic¹. Mo¿liwe, ¿e znaczenie maj¹
równie¿ zmiany struktury upraw.
Bliski krewniak trznadla, nieco wiêkszy od niego
i masywniej zbudowany. Zamieszkuje otwarte pola,
najchêtniej fragmenty z licznymi ugorami i od³ogami.
Na zimê nie odlatuje, lecz zbija siê w stada. Pisklêta
karmi owadami, w zimie zale¿ny od ziaren chwastów
i rozsypanego ziarna zbó¿, które zbiera na œcierniskach
i przy stogach. Do lêgów przystêpuje w maju, drugi
lêg w czerwcu. Gniazdo na ziemi, pod os³on¹ wy¿szej
roœlinnoœci. W lêgu 4-5 jaj, które samica wysiaduje
przez 12-14 dni. Pisklêta wychodz¹ z gniazda po 912 dniach. W Polsce wci¹¿ jeszcze
dosyæ rozpowszechniony, szczególnie w Wielkopolsce, choæ rzadszy na
pó³nocnym wschodzie kraju. Krajowa
populacja liczy 200 000 – 400 000
par. W Szwecji, gdzie jeszcze 100 lat
temu by³ pospolity, obecnie gnieŸdzi
siê ok. 10 par. Gatunek wymiera tak¿e
w wiêkszoœci krajów Zachodniej Europy, prawdopodobnie z powodu zaniku
œciernisk i rosn¹cej popularnoœci zbó¿
ozimych.

Fot. (S,A.H)

Fot. (M.K.)

Potrzeszcz
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Słowniczek
Awifauna – Sk³ad gatunkowy ptaków zasiedlaj¹cych dany teren.
Bioró¿norodnoœæ – Zró¿nicowanie form biologicznych (np. gatunków, ekosystemów, zbiorowisk roœlinnych, ras zwierz¹t gospodarskich) na danym obszarze.
Czêsto wyra¿ana jako bogactwo gatunkowe, czyli liczba gatunków zasiedlaj¹cych dany teren.
Ekstensywna gospodarka – System gospodarowania charakteryzuj¹cy siê niskimi nak³adami na produkcjê (niski poziom nawo¿enia, niskie zu¿ycie œrodków
ochrony roœlin, niska obsada zwierz¹t gospodarskich), dopasowanymi do naturalnych warunków siedliska i stosunkowo nisk¹ wartoœci¹ produkcji uzyskanej
z hektara. Wzrost produkcji towarów rolniczych jest tu realizowany poprzez
zwiêkszenie obszaru gospodarowania. Patrz: intensywna gospodarka.
Gniazdowniki – Ptaki, których pisklêta po wykluciu pozostaj¹ w gnieŸdzie przez
d³u¿szy okres (z regu³y kilkanaœcie dni) pod opiek¹ rodziców. Wykluwaj¹ siê
œlepe, go³e i s¹ karmione przez ptaki doros³e. Patrz: zagniazdowniki.
Intensywna gospodarka – System gospodarowania charakteryzuj¹cy siê wysokimi
nak³adami na produkcjê (wysoki poziom nawo¿enia, wysokie zu¿ycie œrodków
ochrony roœlin, wysoka obsada zwierz¹t) i wysok¹ wartoœci¹ produkcji uzyskanej
z jednostki powierzchni. Wzrost produkcji jest tu realizowany bez zwiêkszania
obszaru gospodarowania. Patrz: ekstensywna gospodarka.
Populacja – Przedstawiciele tego samego gatunku wystêpuj¹cy na danym obszarze.
Zagniazdowniki – Ptaki, których pisklêta opuszczaj¹ gniazdo w ci¹gu kilku godzin
po wykluciu; w tym czasie s¹ one pokryte puchem, dobrze widz¹ i zazwyczaj
umiej¹ samodzielnie zdobywaæ pokarm. Patrz: gniazdowniki.
Zrównowa¿ony rozwój – Rozwój gospodarczy, w którym priorytety ochrony
œrodowiska i zasobów naturalnych s¹ traktowane na równi z ekonomicznymi
i spo³ecznymi. Zak³ada eksploatacjê zasobów naturalnych w tempie umo¿liwiaj¹cym ich odtwarzanie siê.

31

Biblioteczka Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego

Przydatne adresy
Organizacje
1. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP); Hallera 4/2,
80-401 Gdañsk; tel. (58) 341 26 93; e-mail office@otop.org.pl
2. WWF Œwiatowy Fundusz na Rzecz Przyrody; Wiœniowa 38, 02-520 Warszawa; tel. (22) 849 84 69, (22) 848 73 64; e-mail ikolomyjska@wwf.pl
3. Œwiatowa Unia Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN); W³oska 4 m 2,
00-777 Warszawa; tel. (22) 841 07 57; e-mail iucn@iucn-ce.org.pl
4. Klub Przyrodników; 1 Maja 22, 66-200 Œwiebodzin; tel. (68) 382 82 36;
e-mail: lkp@lkp.org.pl
5. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Szamarzewskiego 11/6,
60-514 Poznañ; tel. (61) 843 21 60; e-mail biuro@salamandra.org.pl
6. PTPP „pro Natura”; Podwale 75; 50-449 Wroc³aw;
tel. (71) 343 47 49 w. 326; e-mail pronatura@eko.wroc.pl
7. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”; Jagie³³y 10, 08-110 Siedlce;
tel. (25) 632 77 78; e-mail biuro@bocian.org.pl
8. Pó³nocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP); Ciep³a 17,
15-471 Bia³ystok; tel. (85) 664 22 55; e-mail: ptop@falco.man.bialystok.pl
9. Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne; 22 Stycznia 15/44,
37-700 Przemyœl; tel. (16) 67 08 210, e-mail pto@most.org.pl
10. Ma³opolskie Towarzystwo Ornitologiczne; skr.poczt. 110,
31-104 Kraków 45; tel. (12) 631 57 30; e-mail mto@mto.most.org.pl
11. Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody;
Zamkowa 3; 25-009 Kielce; tel. (41) 344 43 25; e-mail: biuro@tbop.org.pl
12. Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne (ZTO);
Leszczyñskiego 1/10, 70-394 Szczecin; e-mail zto@eko.wroc.pl
13. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne; Pogodna 34/11; 20-337 Lublin;
tel. (81) 744 85 63

Instytucje
1. Zak³ad Ornitologii PAN, Nadwiœlañska 108, 80-680 Gdañsk 40;
tel. (58) 308 07 59; e-mail office@stornit.gda.pl
2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN; Pracownia Ornitologii, Wilcza 64,
00-679 Warszawa; tel. (22) 629 32 21; e-mail pch@miiz.waw.pl
3. Instytut Ochrony Przyrody PAN; Al. Mickiewicza 33, 31-122 Kraków;
tel. (12) 632 05 49
4. Zak³ad Biologii i Ekologii Ptaków, Uniwersytet im. A. Mickiewicza;
Fredry 10, 61-701 Poznañ; tel. (61) 829 45 38; e-mail ptasiek@amu.edu.pl
5. Zak³ad Ekologii Ptaków, Uniwersytet Wroc³awski; Sienkiewicza 21,
50-335 Wroc³aw; tel. (71) 375 40 38
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