rolnictwo a ochrona przyrody
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 28 czerwca 2010 16:52

Łąki i pastwiska stanowią ponad 20% powierzchni użytków rolnych w Polsce, zajmując ok. 3
000 000 ha. Ich istnienie i trwałość uzależnione są systematycznego wykaszania lub
wypasania. Przy długotrwałym użytkowaniu wykształca się stały i ustabilizowany skład
gatunkowy, jednak ze względu na swe antropogeniczne pochodzenie są jednymi z najbardziej
zagrożonych typów roślinności. Zarówno intensyfikacja, jak i zaniechanie użytkowania mają
wpływ na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk. Skład i bogactwo gatunkowe tych środowisk
zależne jest od częstości zabiegów, stosowanych maszyn, obsady pastwiska. Zaprzestanie
koszenia i wypasu powoduje uruchomienie procesu naturalnej sukcesji roślinnej i
przekształcenia użytków zielonych początkowo w ziołorośla, następnie w zakrzaczenia i las. W
wyniku tych zmian zanika flora i fauna specyficzna dla otwartych siedlisk
łąkowo-pastwiskowych.

Zachowanie zarówno nadmorskich solnisk, młak jak i zmiennowilgotnych łąk wymaga
tradycyjnego, ekstensywnego użytkowania rolniczego. Zabiegami o fundamentalnym znaczeniu
dla zachowania otwartego charakteru siedlisk objętych projektem jest wypas w odpowiednio
niskiej obsadzie oraz koszenie wykonywane jeden raz w roku, po zakończeniu okresu lęgowego
ptaków i wyprowadzeniu młodych . Natomiast na siedliskach bardziej zdegradowanych, o
bardziej zaawansowanej sukcesji roślinności, pierwszym koniecznym zabiegiem jest usunięcie
krzewów i ewentualnie drzew, a dopiero w następnej kolejności przywrócenie użytkowania
rolniczego.

W zależności o rodzaju siedliska preferowanymi gatunkami wykorzystywanymi do przygryzania
runi jest bydło, konie lub owce. W warunkach Słowińskiego Parku Narodowego na niektórych
obszarach już przywrócono wypas bydła ras mięsnych i mlecznych. Na wybranych obszarach
objętych projektem, na których jest to niezbędne, również zaplanowano przywrócenie wypasu
po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Dzięki potraktowaniu rolnictwa jako narzędzia służącego ochronie przyrody możliwe jest
przywrócenie i/lub zachowanie siedlisk gatunków preferujących łąki i pastwiska porośniętych
niską roślinnością. Ekstensywna gospodarka rolna sprzyja więc zachowaniu siedlisk kilku
gatunków kaczek gniazdujących na łąkach, m.in. płaskonosa, cyranki, krakwy, a także ptaków
siewkowych: czajki, krwawo dzioba, rycyka, kszyka, biegusa zmiennego.
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