Storczyk kukawka
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura
2000 i pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000. W każdym z powyższych
pakietów wyróżniono 10 wariantów, a płatności za ich realizację zróżnicowano w zależności
od tego czy działka leży w granicach czy poza
obszarami Natura 2000 (tab.1).
Warunkiem przystąpienia do pakietu 4 i
5 jest posiadanie przez rolnika dokumentacji
przyrodniczej sporządzonej przez eksperta
botanika lub ornitologa, potwierdzającej
kwalifikowalność danego gruntu do jednego
z wariantów. Ekspert, w oparciu o konkretne
kryteria musi stwierdzić czy na danej działce
występują siedliska przyrodnicze, zbiorowiska
roślinne lub gatunki ptaków, które są wspierane
ze środków programu. Dokumentacja taka musi
zostać wykonana w roku poprzedzającym
złożenie przez rolnika wniosku o uzyskanie

Mieczyk dachówkowaty
gatunek łąk trzęślicowych


Tab.1. Typy wariantów pakietów 4 i 5 programu rolnośrodowiskowego i stawki płatności w zł/ha.
Nr

Płatność poza Płatność
obszarem
w obszarze
N2000
N2000

Wariant

4.1, 5.1

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

1200 zł/ha

1370 zł/ha

4.2, 5.2

Mechowiska

1200 zł/ha

1390 zł/ha

4.3, 5.3

Szuwary wielkoturzycowe

800 zł/ha

910 zł/ha

4.4, 5.4

Łąki trzęślicowe i selernicowe

1200 zł/ha

1390 zł/ha

4.5, 5.5

Murawy ciepłolubne

1200 zł/ha

1380 zł/ha

4.6, 5.6

Półnaturalne łąki wilgotne

800 zł/ha

840 zł/ha

4.7, 5.7

Półnaturalne łąki świeże

800 zł/ha

840 zł/ha

4.8, 5.8

Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe

800 zł/ha

870 zł/ha

4.9, 5.9

Słonorośla

1190 zł/ha

1190 zł/ha

550 zł/ha

550 zł/ha

4.10, 5.10 Użytki przyrodnicze
dopłaty do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że na tym
samym gruncie nie można realizować jednocześnie wariantu „ptasiego” i „siedliskowego”.
Minimalna powierzchnia kwalifikująca się do
uzyskania płatności wynosi 0,1 ha.
Wariant 4.1 i 5.1 „Ochrona siedlisk lęgowych ptaków” został utworzony dla 10 kluczowych gatunków ptaków, tj.: błotniaka łąkowego
(Circus pygargus), derkacza (Crex crex),
czajki (Vanellus vanellus), biegusa zmiennego
(Calidris alpina schinzii), kszyka (Gallinago
gallinago), dubelta (Gallinago media), rycyka
(Limosa limosa), kulika wielkiego (Numenius
arquata), krwawodzioba (Tringa tetanus) i
wodniczki (Acrocephalus paludicola) oraz dla
12 gatunków towarzyszących: cyranki (Anas
querquedula), bataliona (Philomachus pugnax),
brodźca pławnego (Tringa stagnatilis), sowy
błotnej (Asio flammeus), kraski (Coracias gar-

rulus), świergotka łąkowego (Anthys pratensis),
pliszki żółej (Motacilla flava), pliszki cytrynowej (Motacilla citreola), pokląskwy (Saxicola
rubetra), kląskawki (Saxicola torquata), świerszczaka (Locustella naevia) i potrzeszcza (Miliaria
kalandra). Warunkiem zakwalifikowania danej
działki rolnej do tego wariantu jest stwierdzenie
przez eksperta ornitologa lęgowości jednego z
10 kluczowych gatunków ptaków (określenie
dokładnej liczby par danego gatunku nie jest
konieczne) lub co najmniej jednorazowe stwierdzenie jednego z tych gatunków w kategorii
lęgowości niższej niż „gniazdowanie pewne”, z
potwierdzeniem obserwacji, w granicach badanej działki, trzech innych gatunków kluczowych
i/lub towarzyszących. Przyjęto, że maksymalna
powierzchnia jednej rolnej działki ornitologicznej nie powinna przekraczać 10 ha. Termin
wykonywania kontroli ornitologicznych wyznaczony jest między 15 kwietnia a 15 lipca.


Pozostałe warianty zostały utworzone dla
ochrony 17 typów siedlisk przyrodniczych, w
tym 11 znajdujących się w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej m.in. dla muraw kserotermicznych – 6210, łąk trzęślicowych – 6410 i
selernicowych – 6440, świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie – 6510, bogatych florystycznie muraw bliźniczkowych – 6230 i torfowisk
zasadowych o charakterze mechowisk - 7230.
Dla poszczególnych wariantów stworzono listy
gatunków wskaźnikowych, których brak lub
obecność decyduje o kwalifikowalności danej
fitocenozy do określonego wariantu, bądź jej
odrzuceniu. Inwentaryzacja i dokumentacja
zbiorowisk roślinnych powinna być przeprowadzona w terminie od 15 maja do 30 września.
Ostatnim wariantem w pakietach 4 i 5 są
„użytki przyrodnicze”, przez które rozumie się
cenne pod względem przyrodniczym siedliska,
nie wymagające koszenia, czy wypasania, np.
torfowiska przejściowe – 7140, obniżenia na
podłożu torfowym – 7150, czy naturalne, niekoszone szuwary (np. szuwar kłoci wiechowatej 7210). Bez względu na powierzchnię siedliska,
powierzchnia użytku przyrodniczego, za który
można uzyskać dopłatę, nie powinna przekraczać 5 ha.
Ekspert przyrodniczy, po przeprowadzeniu
inwentaryzacji terenowej, powinien wskazać
rolnikowi odpowiedni sposób i terminy prowadzenia zabiegów gospodarczych (koszenia,
wypasania, odkrzaczania) na danym gruncie,
optymalnych dla zachowania lub poprawy
stanu danego siedliska przyrodniczego.
Program rolnośrodowiskowy jest narzędziem, które daje szansę ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, będącego naszym wspólnym
dobrem. Czas pokaże, jak uda się nam ją wykorzystać...
Katarzyna Chłopek



Kulik wielki - jeden z kluczowych gatunków ptaków,
dla których stworzono wariant Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

Pliszka żółta - jeden z towarzyszących gatunków ptaków



o zbliżającej się wiośnie. Nasz transekt obejmował około piętnastokilometrowy szlak w kierunku północnym na Słowiankę i Figurówkę. Las
okazał się wielką mapą znaków, tropów i miejsc,
które świadczą o obecności „dzikiego” życia.
Nauczenie się ich rozpoznawania zapewne
wymaga wiele czasu, aczkolwiek sukcesy uwieńczone „wilczym” runem są warte każdej próby.
Tak więc pewnie się już domyślacie, czego szukaliśmy całymi dniami … śladów łap na śniegu
bądź błocie oraz wilczych „klocków” mówiąc
bardziej kolokwialnie. Istnie brudna robota,
ale bardzo ważna dla przyrodnika, gdyż to
właśnie te znaki dostarczające nam informacji o żerującej na tym terenie watasze, tutaj
nazwanej „halną”, pozwalają na interpretację
zachowania zwierzęcia w danym miejscu lub
mówią o diecie wilka. Tak więc proces zbierania
danych zaczyna się od obserwowania terenu i
próby znalezienia ciągu tropów. Trop wilka jest
bardzo charakterystyczny ze względu na swoją
smukłość, długość (ok. 11 cm dorosły osobnik) oraz wyraźnie zaznaczony „X” pomiędzy
poduszkami palców z odbitymi pazurami.
Ślad wilka można pomylić z tropem dużych
psów (np. owczarka niemieckiego lub bernardyna) lub z tropem lisim, choć ten ostatni jest
dużo mniejszy od wilczego. Będąc w terenie
warto pamiętać, że kłusująca wataha podczas
regularnych zwiadów terytorium pozostawia po
sobie ciąg równo oddalonych od siebie tropów.
Prosta, uporządkowana linia tropów drapieżnika wynika głównie z wąskiej budowy klatki
piersiowej wilka i oszczędności energii pozostałych członków watahy, która stawia łapy dokładnie w tym samym miejscu, co jego poprzednik.
Taki sposób trekkingu po szlakach praktykowaliśmy również i my. Doskonale sprawdzał
się on zwłaszcza w miejscach z zalegającym
kilkunastocentymetrowym i w pół zamarzniętym
śniegiem.

Trop wilka na śniegu

Określanie położenia za pomocą GPS
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Kolejnym śladem obecności wilków w tym
regionie są pozostawione odchody w strategicznych dla watahy miejscach takich, jak skrzyżowania dróg lub pod świerkiem w niewielkiej
odległości od szlaku turystycznego. Nietrudno
pomylić wilcze „kupki” z psimi ze względu
na skład, jaki możemy w nich wyróżnić. Wilki
jako przedstawiciele ssaków drapieżnych są
mięsożercami, a zimą głównym ich pokarmem
jest zwierzyna płowa: jelenie i sarny. Mniejszy
procent podstawowej diety wilka stanowią dziki,
łosie (na niżu), drobne ssaki (zające, łasicowate)
oraz inwentarz (sporadycznie). Zdarza się, że
zwierzęta upolują bezpańskie psy i koty, które
zapuściły się zbyt głęboko w las.
Odchody wilka są dość charakterystyczne,
gdyż wyraźnie można w nich wyróżnić części
niestrawionego kośćca i sierści ofiary, fragmenty
ciała (np. raciczki, zęby). Nieopisana była
nasza radość kiedy znaleźliśmy nasze pierwsze wilcze odchody i rzeczywiście wszystkie
w/w elementy było wyraźnie widać. Odchody
stanowią istotny materiał badawczy, toteż musi
on być odpowiednio zebrany, oznaczony i
opisany. Specjaliści w pierwszej kolejności
zaznaczają współrzędne geograficzne na GPSie, następnie mierzy się długość kału i opisuje
miejsce, w jakim się znajduje. Tak naprawdę
wszystkie informacje, jakie przychodzą nam w
danym momencie do głowy są istotne i stanowią
podstawę do dalszych analiz nad etologią tych
drapieżników. Kolejnym etapem jest pobranie
do opisanej plastikowej fiolki niewielkiej masy
kału do badań genetycznych, reszta stolca
jest umieszczana w papierowej kopercie (A4)
w celu zbadania jej zawartości. Tak zebrany
materiał trafia później do laboratorium, gdzie
przez 5 dni jest permanentnie suszony w temperaturze 800C. Po wysuszeniu materiał trafia na
sito i przy użyciu detergentu (np. płynu do mycia
naczyń) wymywa się strawioną masę kału tak,
aby pozostały jedynie fragmenty nadtrawione
lub zupełnie niestrawione. Uzyskując ostateczny

Wilcze odchody z kawałkami niestrawionych
kości i sierści

Pobranie odchodów do badań

Trop niedźwiedzia brunatnego
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materiał rozpoczyna się właściwa część analizy
polegająca na oznaczeniu fragmentów ofiary
zjedzonej przez wilka. W ten oto sposób dowiadujemy się o preferencjach kulinarnych wilczej
rodziny.

przypomina wielkością ludzką rękę z wyraźnie
zaznaczonymi 5 palcami śródstopia, z odbitymi
pazurami. Szerokość tropu tego drapieżnika
wynosi ok. 15 cm długości i ok. 18 cm szerokości.
Kilkugodzinny marsz przez góry pośród
deszczu, śniegu i błota zakończył się małą próbą
nawiązania „kontaktu” głosowego z watahą.
W tym celu wszyscy gromadząc się w jednym
miejscu w skupieniu nasłuchiwali odpowiedzi
wilków na wycie Roberta … wilki nie odpowiedziały tym razem. Naukowcy twierdzą, iż wycie
to rodzaj wewnętrznej komunikacji pomiędzy
poszczególnymi członkami watahy. Generalnie
można wyróżnić kilka podstawowych odgłosów
wydawanych przez watahę, które mogą świadczyć o zagrożeniu jednego z osobników grupy,
zadowoleniu z udanego polowania, zabawy
szczeniaków etc.

Dzień 3: Deszcz, błoto, ale warto było…
Kolejny poranek przywitał nas mniej optymistyczna pogodą, jednak to nie przeszkodziło
nam wybrać się w teren na poszukiwanie wilków.
Tym razem nasz transekt obejmował okolice
rezerwatu Romanka, na południe od naszej
bazy. Trasa okazała się miejscami dość kłopotliwa, co tym bardziej pozwoliło nam ocenić
wielkość, sprawność i niesamowitą asymilację do
surowych warunków górskich zasiedlających te
tereny drapieżników: wilków, rysi i niedźwiedzi.
Pomimo, iż tym razem natrafiliśmy na znacznie
mniej oznak bytowania wilków, nauka nie poszła
w las. Mieliśmy okazję przyjrzeć się tropom ofiar
wilka: sarny, dzika, zająca, czy nawet wiewiórki.
To niesamowite, bo przemierzając kolejne połacie miało się wrażenie, że jesteśmy tylko my i las,
a tymczasem uwrażliwiono nas na „życie”, którego być może nie widać gołym okiem, jednak
gdzieś tam istnieje, może nawet obserwując nas
w tym momencie. Magia Beskidów ogarnęła
nas tym bardziej, kiedy natrafiliśmy na ślady
„misia” – niedźwiedzia brunatnego. Ten półtonowy olbrzym już się wybudził z zimowego
snu i zaczynał penetrować las w poszukiwaniu
pokarmu. Tropy niedźwiedzia budziły u niektórych mieszane uczucia, bo co jeśli trafimy tuż za
rogiem na tego olbrzyma?! I tutaj przydatna jest
kolejna umiejętność czytania tropów poprzez
określenie ich świeżości (aktualności). Te, na
które trafiliśmy były na pewno sprzed parunastu
godzin, toteż istniało małe prawdopodobieństwo
zderzenia się z głodnym „misiem”. Tropy niedźwiedzia układały się w ciąg śladów, toteż mogliśmy zaobserwować trasę, jaką wybrał sobie
ten drapieżnik. Trop niedźwiedzia brunatnego

Dzień 4: Koniec warsztatów
Ostatni poranek w Beskidach, a za oknem
szaleje Emma siejąc spustoszenia w całym kraju,
dotarła nawet tutaj … I tak ostatnia wymiana
adresów, uwag o przeżytych chwilach, uścisków
nieodwołalnie kończy jeden z najciekawszych
warsztatów, w jakim dane mi było brać udział…
Z żalem wracałam do domu.
***
Dzięki warsztatom odkryłam na nowo
Beskid Żywiecki w najpiękniejszej jego kreacji,
gdzie główną rolą zostały obsadzone cudowne
zwierzęta pełne gracji i wrodzonego dystansu
– wilki. Odjeżdżając do domu wiedziałam, że
to nie jest pożegnanie, że tu jeszcze wrócę i
wiem, że one też będą czekać…
W tym miejscu pragnę złożyć podziękowania chyba w imieniu całej grupy warsztatowej dla prowadzących – pani Sabiny Nowak i
Roberta Mysłajka oraz dla Klubu Przyrodników
– współorganizatora warsztatów.
Katarzyna Frankowska
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Nawoływanie wilków

Międzynarodowa grupa wilczych warsztatów
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Kwatera z pasącymi się owcami, rozstawiona na terenie użytku ekologicznego Laski II

Przenośny namiot służy jako zadaszenie dla zwierząt, chroniące przed silnym słońcem i deszczem
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Bujne murawy kwietne lub powierzchnie silnie
zarośnięte gatunkami obcymi dla muraw (np.
rajgrasem lub jeżynami) wypasane są dłużej
niż luźne murawy ostnicowe czy ciepłolubne
murawy napiaskowe.
Stado wypasane jest w ok. 1-hektarowych
kwaterach, ogrodzonych metalową siatką leśną
o wysokości 150 cm. Pozwala to na kontrolowanie zgryzanych powierzchni. Dzięki temu owce
wypasane są w konkretnych, wybranych fragmentach muraw przez odpowiednią liczbę dni.
Po wystarczającym zgryzieniu roślinności przez
zwierzęta, kwatera przenoszona jest w inne
miejsce. Należy również pamiętać, że owce bez
ogrodzenia nie zawsze wybierają murawy kserotermiczne, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują
się pola uprawne...
W obrębie kwatery rozkładany jest namiot,
który chroni zwierzęta przed silnym słońcem i
deszczem. Pod zadaszeniem umieszczone są
wodopoje, do których codziennie dowożona

jest świeża woda. Jednak w razie silnych, trwających kilka dni opadów zwierzęta są spędzane
do owczarni.
Stado pilnowane jest całą dobę przez
dwójkę pasterzy, którzy mieszkają w przyczepie
kampingowej postawionej bezpośrednio przy
ogrodzeniu kwatery.
Obecnie owce wypasane są w okolicach
ujścia Warty, na terenie użytków ekologicznych
Laski I i Laski II. Kolejny przystanek to murawy
w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie. W drugiej
połowie czerwca owce zostaną przewiezione
na murawy doliny dolnej Odry, leżące w obrębie Nadleśnictw Mieszkowice i Chojna. Wypas
będzie trwał do końca sierpnia. Na zimę owce
wrócą do owczarni Klubu Przyrodników w
Owczarach.
Wypas jest głównym czynnikiem, który
podtrzymuje istnienie muraw kserotermicznych
w Europie. Samo wycinanie krzewów jest zdecydowanie niewystarczające. To zabieg doraźny,

Na pierwszym planie - kwatera z pasącymi się zwierzętami,
na drugim – murawa oczyszczona z robinii i przygotowana do wypasu
19

na sprawy konfliktowe oraz sposób dochodzenia do konsensusu.

Ze względu na poślizg czasowy, zbliżającą się kolację oraz mecz reprezentacji Polski
na Euro 2008 był to ostatni punkt poniedziałkowego programu.

Na koniec spotkania podsumowano wyniki
zeszłorocznej inwentaryzacji przyrodniczej w
Lasach Państwowych. Paweł Pawlaczyk przedstawił swoje spostrzeżenia, oczekiwania oraz
ocenę końcową tego działania, a pani Jolanta
Błasiak z GDLP skomentowała to z pozycji
Lasów Państwowych oraz pokrótce opowiedziała o planach związanych z wykorzystaniem
wyników inwentaryzacji przyrodniczej. Pojawił
się pomysł by uzupełnić i zweryfikować wyniki
inwentaryzacji oraz stworzyć aneks do programów ochrony przyrody uwzględniający dane z
inwentaryzacji.

Drugi dzień warsztatów oparty był przede
wszystkim o konkretne przykłady prezentowane
przez samych uczestników. Jako pierwszy zabrał
głos Paweł Pawlaczyk. Słowem wstępu „Szanse
dla przyrody” przedstawił możliwości i mechanizmy finansowania działań pro przyrodniczych.
Następnie, w kolejności: Daniel Lemke opowiedział o ochronie roślin w RDLP Szczecinek,
Robert Stańko o pierwszym w Polsce projekcie
LIFE i udanej współpracy przyrodników z leśnikami, Andrzej Jermaczek o nowym ogólnopolskim projekcie Klubu Przyrodników „Ochrona
muraw kserotermicznych”. Najwięcej entuzjazmu i uznania uczestników zdobyła wspólna,
szczera prezentacja – leśnika i przyrodnika
– prac nad programem ochrony obszaru OSO
Dolina Słupi. Prelegenci (Andrzej Jermaczek,
Wacław Turzyński) szczególną uwagę zwrócili

Cykl warsztatowy zakończył się o godzinie
14.00 wspólnym obiadem.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie oraz za aktywny
udział w warsztatach.
Urszula Biereżnoj
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Nie wiesz, co ze sobą zrobić? Lubisz kontakt z przyrodą? Nie boisz się żadnej pracy?
Przyjedź do Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach – i zostań wolontariuszem!
Wolontariuszom zapewniamy:
zakwaterowanie; dużo pracy; zdobycie wiedzy przyrodniczej; udział w czynnej ochronie muraw
kserotermicznych, starych odmian drzew, chwastów polnych; moc wrażeń i doświadczeń; przyjazną atmosferę.
Czego wymagamy?
energii i zapału do pracy; zaangażowania; ukończenia 18 lat.
Minimalny czas pracy wolontariusza - 7 dni, mile widziany dłuższy.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: 0957591220; owczary@kp.org.pl
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