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Programy są mechanizmem finansowym wykorzystywanym w Unii 
Europejskiej i w niektórych innych państwach. W UE stanowią 
element Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Kra-
jowe wersje programów, dopasowane do lokalnej specyfiki, są 
opracowywane przez ekspertów, którzy potem weryfikują przy-
jęte założenia. Badania prowadzone m.in. przez Davida Kleijna 

z Holandii wykazały, że taki monitoring efektów przyrodniczych jest bardzo 
istotny, bowiem nie wszystkie pakiety spełniają pokładane w nich nadzieje. 

Podobne zagadnienia bada również 
projekt „Ochrona różnorodności ga-
tunkowej cennych przyrodniczo sie-
dlisk na użytkach rolnych na obsza-
rach Natura 2000 w woj. lubelskim”.

DĄŻĄC DO IDEALNEGO 
STANDARDU

Do najważniejszych celów projek-
tu, rozpoczętego w roku 2011 przez 
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gle-
boznawstwa z Puław z grupą partne-
rów (w tym z OTOP), należą:

•	 ocena wpływu różnych praktyk 
rolniczych na różnorodność 
biologiczną i stworzenie sieci jej 
monitoringu na użytkach rolnych 
na przykładzie woj. lubelskiego,

•	 upowszechnienie wiedzy  
na temat cennych siedlisk  
przyrodniczych na użytkach  
rolnych w woj. lubelskim,  
a także znaczenia różnorodności  
biologicznej w agroekosystemach.

Przy ocenie wpływu praktyk rolni-
czych pod uwagę wzięto następujące 
pakiety programu rolnośrodowisko-
wego: 

•	 pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne;
•	 pakiet 3. Ekstensywne trwałe 

użytki zielone; 
•	 pakiet 4. Ochrona zagrożonych 

gatunków ptaków i siedlisk  
przyrodniczych poza obszarami 
Natura 2000; 

•	 pakiet 5. Ochrona zagrożonych  
gatunków ptaków i siedlisk  
przyrodniczych na obszarach 
Natura 2000.

Pierwotnie zakładano, że 10-hek-
tarowe powierzchnie badawcze, roz- 
mieszczone na całej Lubelszczyźnie,  
zostaną dobrane parami: jedna z pa- 
kietem (wskaźnikowa) i jedna bez 
pakietu (kontrolna). Nierównomier-
na lokalizacja odpowiednich powierz- 
chni wymusiła jednak zmianę meto-
dyki. Ostatecznie w obrębie powia- 
tów z największym udziałem PROW 
(zlokalizowanych w dolinach Bugu, 
Wieprza i Tyśmienicy oraz na Polesiu 
Lubelskim) wybrano te powierzch-
nie, które miały wysoki, średni i nis- 

INTENSYFIKACJA ROLNICTWA, A TAKŻE PORZUCANIE TERENÓW 
DOTYCHCZAS WYKORZYSTYWANYCH ROLNICZO, POWODUJE ZNA- 
CZĄCY SPADEK RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ. W CELU JEJ PRZY- 
WRÓCENIA I UTRZYMANIA ZOSTAŁY WPROWADZONE PROGRAMY 
ROLNOŚRODOWISKOWE. CZY PRZYNOSZĄ JEDNAK RZECZYWISTE 
KORZYŚCI?
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ki procent udziału PROW (pakietów 2, 3, 4, 5). Dodatko-
wym kryterium była odpowiednia odległość od zabudo-
wań, pozwalająca wyeliminować wpływ ich sąsiedztwa na 
obserwowany skład gatunkowy ptaków. 

Kontrole będą prowadzone łącznie przez 5 sezonów – na 
podstawie wyników powstanie standard realizacji moni-
toringu efektów pakietów „ptasich”. Początkowo zakłada-
no, że możliwe będzie ocenienie wpływu realizacji pakie-
tów na gatunki kwalifikujące do płatności (w skali kraju  
są to: błotniak łąkowy, czajka, derkacz, dubelt, krwa-
wodziób, kulik wielki, kszyk, rycyk, wodniczka i biegus 
zmienny). Jednak na uzyskanie takich wyników nie poz- 
wala zbyt mała liczba i wielkość wykorzystanych po-
wierzchni, a także zbyt krótki czas trwania zabiegów rol-
niczych.

SKOWRONEK NA ŁĄCE, 
SKOWRONEK NA POLU  

Wykorzystane w projekcie powierzchnie znajdują się 
na trwałych użytkach zielonych (łąki, pastwiska) oraz na 
gruntach ornych. W obu przypadkach najliczniej spoty-
kanym gatunkiem okazał się skowronek. Na gruntach or-
nych, gdzie charakterystyczną cechą zgrupowań ptaków 
jest małe zróżnicowanie gatunkowe, skowronek był wręcz 
superdominantem (>30 proc. wszystkich stwierdzonych 
osobników). Niewielką część zgrupowania stanowiły in- 
ne gatunki (pliszka żółta, trznadel, potrzeszcz, czajka  
i przepiórka), których obecność była uzależniona m.in.  
od stopnia wilgotności (miejsca bardziej wilgotne pre- 

ferowała pliszka, przesuszone – potrzeszcz) czy obecnoś- 
ci krzewów (preferowanych przez trznadle). Znacznie bo-
gatsze gatunkowo okazały się trwałe użytki zielone, gdzie 
uwilgotnienie terenu odgrywało decydującą rolę. Także 
tutaj dominował skowronek, ale liczebność pozostałych 
gatunków była zdecydowanie wyższa niż na gruntach or-
nych. Dodatkowo stwierdzono tu większość gatunków 
kwalifikujących do płatności (wyjątkami były kulik wiel- 
ki i niewystępujący na Lubelszczyźnie biegus zmienny). 
Wysoka liczebność skowronka może być jednak powo-
dem do niepokoju, ponieważ na naturalnych łąkach osią-
ga zazwyczaj niższe wartości. Może zatem niekorzystnie 
świadczyć o stopniu naturalności łąk na Lubelszczyźnie. 
Trzeba jednak pamiętać, że to dopiero pierwszy sezon ba-
dań i za wcześnie jeszcze na wyciąganie daleko idących 
wniosków. 

Korzystając z okazji, pragniemy bardzo serdecznie  
podziękować wszystkim wolontariuszom, bez których 
realizacja projektu byłaby niemożliwa. Mamy nadzieję,  
że nasza wspólna praca pozwoli na rozwiązania, dzięki 
którym rolnictwo będzie nie tylko przynosić korzyści ma-
terialne, ale będzie także przyjazne przyrodzie.
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Czy wysoka 
liczebność 
skowronka 
na lubelskich 
łąkach powinna 
nas niepokoić?

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego  

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


