JAK ZACHOWAÆ PTAKI TERENÓW ROLNICZYCH?

T

ereny podmok³e oraz nadrzeczne ³¹ki zmienione przez cz³owieka z myœl¹ o zapewnieniu wodopoju i
wy¿ywienia dla zwierz¹t gospodarskich sta³y siê miejscem ¿ycia wielu dzikich gatunków. Wielowiekowe,
ekstensywne u¿ytkowanie pozwoli³o licznym ptakom zaadoptowaæ siê do nowych warunków,
przypominaj¹cych siedliska naturalne. To w³aœnie na u¿ytkach zielonych wiosn¹ mo¿emy podziwiaæ stada
batalionów, toki rycyków i czajek, poluj¹ce latem orliki oraz zlotowiska gêsi i ¿urawi na jesieni. W okresie
lêgowym dniem i noc¹ miejsca takie a¿ dudni¹ od gwaru ptaków informuj¹cych œwiat o swojej gotowoœci do
rozrodu. Niestety, lêgi wielu z nich nale¿¹ ju¿ do rzadkoœci, a gatunki te staj¹ siê coraz mniej liczne i bardziej
zagro¿one. Wiele cennych przyrodniczo u¿ytków zielonych przekszta³ci³o siê w ci¹gu ostatniego æwieræwiecza
w tereny zbyt intensywnie u¿ytkowane lub po prostu porzucone. Niekorzystne zmiany w krajobrazie rolniczym
wywo³a³y du¿e spadki w liczebnoœci ptaków ³¹k i pastwisk w ca³ej Europie.
Dane monitoringowe pokazuj¹, ¿e ubywa wielu gatunków ptaków zwi¹zanych z u¿ytkami zielonymi. Czy
wobec tego, mo¿liwe jest zachowanie ³¹k pastwisk pe³nych ptaków? Szans¹ jest przywrócenie ekstensywnych
form u¿ytkowania rolniczego, a jest to mo¿liwe dziêki realizacji programu rolnoœrodowiskowego i innych
proprzyrodniczych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Polscy rolnicy maj¹ dostêp do tych instrumentów
finansowych od czasu akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Ju¿ dziœ znamy pierwsze pozytywne efekty
wdra¿ania programu rolnoœrodowiskowo-klimatycznego.
Wspó³czesna ochrona ptaków koncentruje siê nie na ratowaniu pojedynczych osobników, lecz na
ochronie siedlisk. Siedlisko to specyficzna kombinacja zasobów, wykorzystywanych jako: po¿ywienie,
schronienie, warunki konieczne do rozrodu i odpoczynku. Jest to warunek konieczny do ¿ycia nie tylko dla
ptaków ale te¿ dla innych zwierz¹t i roœlin. W krajobrazie rolniczym istnieje du¿e zró¿nicowanie siedlisk.
Niektóre ich cechy daj¹ ptakom mo¿liwoœæ zasiedlenia, inne ograniczaj¹. Poni¿ej w sposób uproszczony
pokazujemy zwi¹zek miêdzy cechami poszczególnych siedlisk a gatunkami ptaków.

U¿ytki zielone zw³aszcza te podmok³e to raj dla ptaków
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JAK ZACHOWAÆ PTAKI TERENÓW ROLNICZYCH?
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków od lat
zajmuje siê problemem wymierania ptaków w Polsce, tak¿e tych
zwi¹zanych z terenami rolniczymi. Dziêki zakrojonemu na
szerok¹ skalê monitoringowi liczebnoœci ptaków w naszym kraju
OTOP dostarcza danych do G³ównego Inspektoratu Ochrony
Œrodowiska, który prowadzi Pañstwowy Monitoring Œrodowiska.
Na podstawie tych danych wykazuje siê du¿e spadki liczebnoœci
takich gatunków ptaków jak kulik wielki i kszyk. Obserwuje siê
równie¿ zanikanie dotychczas bardzo pospolitych gatunków
zwi¹zanych z u¿ytkami zielonymi. Spadki zanotowa³y takie
gatunki jak œwiergotek ³¹kowy, pliszka ¿ó³ta, pokl¹skwa
i œwierszczak. By œledziæ ogólny stan populacji poszczególnych
grup ekologicznych ptaków, tworzy siê tzw. zagregowane
wskaŸniki liczebnoœci, uœredniaj¹ce trendy liczebnoœci
pospolitych gatunków charakterystycznych dla danego siedliska. G¹siorki chêtnie zasiedlaj¹ zadrzewienia
Porównanie wskaŸnika liczebnoœci ptaków krajobrazu rolnego œródpolne
(Farmland Bird Index) oraz ptaków leœnych (Forest Bird Index) wskazuje, ¿e znacznie gorzej przestawia siê
sytuacja gatunków zwi¹zanych min. z ³¹kami i pastwiskami. W zwi¹zku z tym, to w³aœnie w zmianach
w u¿ytkowaniu przestrzeni rolniczej nale¿y upatrywaæ przyczyn wymierania ptaków w Polsce.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ptaki zamieszkuj¹ce krajobraz rolny nale¿¹ do najbardziej zagro¿onych
w Europie, konieczna wydaje siê edukacja i wsparcie finansowe rolników w ochronie przyrody. Na szczêœcie
istniej¹ takie instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej, które stwarzaj¹ szansê na ochronê przyrody poprzez
wspieranie ekstensywnych form u¿ytkowania rolniczego, przy okazji chroni¹c te¿ obszary podmok³e
retencjonuj¹ce wodê. Jednym z nich jest program rolnoœrodowiskowy. Od roku 2011 OTOP uczestniczy
w projektach oceny efektywnoœci programów rolnoœrodowiskowych realizowanych na ³¹kach i pastwiskach.

Rodzaj u¿ytku

Cechy œrodowiska, które s¹ istotne
dla ptaków je zamieszkuj¹cych

Gatunki ptaków

Miejsca podmok³e i
zalewane wodami

- wysokoœæ roœlin, zró¿nicowanie wysokoœci roœlin,
giêtkoœæ lub sztywnoœæ roœlin, wolna przestrzeñ
pomiêdzy roœlinami, obecnoœæ kêp, obecnoœæ
krzewów;
- obfitoœæ i ró¿norodnoœæ pokarmu;
- proporcja powierzchni suchej do pokrytej wod¹,
g³êbokoœæ wody, czas utrzymywania siê wody na
powierzchni gruntu
- wielkoœæ zbiornika lub cieku, woda stoj¹ca lub
p³yn¹ca, g³êbokoœæ wody, czas utrzymywania siê
wody, dostêpnoœæ i stopieñ os³oniêcia brzegu;
- obfitoœæ i ró¿norodnoœæ pokarmu (na
powierzchni
wody, w toni, na dnie)

Czajka, derkacz,
krwawodziob,
kszyk, kulik wielki,
³ozówka, pliszka
¿ó³ta, pokl¹skwa, rycyk,
s³owik,
œwiergotek ³¹kowy,

Zbiorniki wodne i
cieki

Czajka, krwawodziób,
kszyk, kulik
wielki, pliszka siwa,
pliszka ¿ó³ta,
pokl¹skwa, rycyk,
œwiergotek ³¹kowy
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