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Uwagi Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych do tresci projektu
Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia … … 2007 r. w sprawie
szczególowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
dzialania „Program rolnosrodowiskowy" objetego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Wnosimy o uwzglednienie w „Programie rolnosrodowiskowym" specjalnego wariantu
w ramach pakietów 4 i 5 - wymienionych w § 4 ust. 1 ww. rozporzadzenia (i odpowiednich
zalacznikach) - którego celem bedzie ochrona siedlisk legowych kraski Coracias garrrulus
- ptaka zwiazanego z trwalymi uzytkami zielonymi.
Nasze propozycje dotyczace przedmiotowego wariantu sa nastepujace:

Wymogi, jakie powinny byc przestrzegane w ramach proponowanego przez nas wariantu 4.x i 5.x pn. „Siedliska kraski" (lub „Ochrona siedlisk legowych ptaków - wariant dla
kraski":
z terenu (dzialki beneficjenta) objetego programem rolnosrodowiskowym nie nalezy usuwac
krzewów i drzew zarówno pojedynczo stojacych, jak i znajdujacych sie w zadrzewieniach; w
przypadku naturalnego rozpadu lub uzasadnionej wycinki drzew zasadzo ne zostana w to
miejsce odpowiednie siedliskowo gatunki drzew (gatunki preferowane to olsze Alnus
glutinosa, wierzby drzewiaste Salix spp. i brzozy Betula spp.); jezeli ubytek drzewa dotyczyl
bedzie egzemplarza dziuplastego, w najblizszej okolicy zawieszona zostanie, budka typu „D"
wg Sokolowskiego na koszt beneficjenta programu (wymiary ryc. 1.).

Na dzialce beneficjenta wymagane sa „czatownie" badz naturalne preferowane badz
sztuczne, gdyz tylko wtedy dzialania w ramach pakietu beda skuteczne. Czatownia oprócz
drzew lub krzewów przynajmniej 4 metrowych, moga byc inne elementy sztuczne,
wystepujace w terenie, na których ptaki moga przesiadywac, takie jak: slupy, paliki, druty
elektryczne i telefoniczne. W przypadku ich braku konieczne jest umieszenie na koszt
beneficjenta programu, tyczek wystajacych przynajmniej 4 metry nad ziemia z poprzecznym
drazkiem ustawione na miedzach lub na granicy pól i lak (jednak dopiero wykorzystywanie
takich „czatowni" przez kraski upowaznia do wdrozenia pakietu) (fot 4.).

Ryc. 1. Budka legowa dla kraski (wymiary budki podano w mm)
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UZYTKOWANIE KOSNE
pierwszy pokos wykonany zostanie od 15 maja do 15 czerwca - szerokosci 5 metrów wokól
czatowni. W przypadku obecnosci czatowni na miedzach i granicy pól, mozliwe jest pokos
jednostronny 5 metrowy. Pokos ten nie moze stanowic wiecej niz 40% calosci dzialki,
wymagana minimalna liczba czatowni dla jednej legowej pary -5 sztuk, oddalonych od
siebie minimalnie 20 metrów,
drugi pokos od 15 lipca do 15 sierpnia, nalezy kosic zaczynajac od srodka na zewnatrz
dzialki,
pasy 5 metrowe kosic ponownie we wrzesniu,
wysokosc koszenia, w kazdym z przypadków, wynosic bedzie 5-15 cm,
obowiazek usuniecia lub zlozenia w stogi scietej biomasy nie dluzej niz 2 tygodnie po
pokosie,
obowiazek zostawienia co roku naprzemiennie 5-10 % dzialki rolnej nieskoszonej (dotyczy
wylacznie czesci dzialki przeznaczonej do drugiego pokosu).
UZYTKOWANIE KOSNO-PASTWISKOWE i PASTWISKOWE
wymagana minimalna liczba czatowni dla jednej legowej pary -5 sztuk, oddalonych od
siebie minimalnie 20 metrów,
w przypadku uzytkowania kosno-pastwiskowego maksymalna obsada zwierzat 0,3 DJP/ha,
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w przypadku uzytkowania pastwiskowego minimalna obsada pastwiska 0,5 DJP/ha,
a maksymalna 1,0 DJP/ha,
maksymalne obciazenie do 10 DJP/ha,
sezon pastwiskowy od 1 maja do 15 pazdziernika,
termin rozpoczecia wypasu na terenie zalewowym nie wczesniej niz w dwa tygodnie po
ustapieniu wód.

2. Wymogi jakie powinny byc dodatkowo przestrzegane:
• zakaz przeorywania, walowania, podsiewu, stosowania scieków i osadów sciekowych,
• zakaz wlókowania w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 wrzesnia,
• zakaz budowy urzadzen melioracji wodnych szczególowych tworzacych system melioracji
wodnych, z wyjatkiem urzadzen pietrzacych majacych na celu podwyzszenie poziomu
wód (np. zastawki), i rozbudowy systemów melioracji wodnych (nie dotyczy biezacej konserwacji),
• niestosowanie srodków ochrony roslin z wyjatkiem selektywnego i miejscowego niszczenia, uciazliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu, po uzgodnieniu z doradca
rolnosrodowiskowym,
• zakaz nawozenia azotem na obszarach nawozonych przez namuly rzeczne, a na innych
obszarach - powyzej poziomu 60 kg/ha/rok,
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU PRZEZ ROLNIKA/BENEFICJENTA.
• rozpoznanie obecnosci legowej kraski,
• rozpoznanie, ze w danym miejscu kraski poluja intensywnie lub okazjonalnie (z powodu
braku spelnieniu dodatkowych warunków - odpowiednie koszenie, umieszenie czatowni),
• okreslenie powierzchni dzialki, która bedzie wykorzystywana przez kraski - powierzchnia
podlegajaca programowi,
• wykreslenie i zaznaczenie na mapie :
- miejsce legów kraski (lokalizacja dziupli badz budki legowej),
- zadrzewienia i pojedyncze drzewa w tym wykorzystywane przez kraske jako czatownie,
- umiejscowienie sztucznych dodatkowych czatowni, i/lub miejsca posadzenie
dodatkowych drzew,
- lokalizacja poszczególnych koszen,
• szczególowe opisane planu dzialania i postepowania, w tym sposobu ochrony stanowiska
legowego i zabezpieczenia czatowni,
• obszar potencjalne kwalifikowany do programu obejmuje 100 metrów od wykorzystywanej
czatowni z wylaczeniem terenów nie wykorzystywanym przez kraske (np. uprawy zbóz,
ziemniaków, zabudowy gospodarcze, zwarte lasy).
• coroczne sprawdzanie obecnosci kraski, w przypadku braku kraski przez okres 2 lat
program dzialania w ramach pakietu jej ochrony powinien zostac wstrzymany.
Obecnie program ten móglby byc wykorzystywany dla niespelna 60 par legowych.
Proponowana kwota dotacji poza obszarami Natura 2000 - 1200 zl/ha
Proponowana kwota dotacji na obszarach Natura 2000 -1370 zl/ha
Koordynator Projektu
Aktywnej Ochrony Kraski
Konrad Kata

Dyrektor Zarzadu
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Barbara Draus
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Uzasadnienie
Kraska (Coracias garrulus L.) jest w Polsce gatunkiem objetym ochrona scisla i wedlug
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrona, gatunek ten dodatkowo okreslony zostal, jako
wymagajacy ochrony czynnej i wyznaczenia stref ochronnych.
W zwiazku z bardzo szybkim wymieraniem kraski w calej Europie, w tym równiez w
Polsce (ryc.1.), kraska znalazla sie na Czerwonych Listach Zwierzat Ginacych i Zagrozonych
otrzymujac status „gatunek skrajnie zagrozony" lub wrecz "gatunek wymarly" np. Niemcy,
Czechy, kraje Beneluksu (Górski A., Szymkiewicz M. 2001). Znajduje sie równiez na listach
Konwencji Bernenskiej i Bonskiej, zas Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej uwzglednia
kraske, jako gatunek szczególnej troski, dla którego nalezy tworzyc Specjalne Obszary
w ramach programu Natura 2000 (Kata i in. 2006).

Ryc. 2. Przebieg wymierania kraski na terenie Polski.

Obecnie liczebnosc populacji w Polsce szacuje sie na okolo 60-80 par (dane
niepublikowane /Ogólnopolska Konferencja Kraskowa, Kolbuszowa 5-6 listopad 2005/,
Rzepala M., Górski A. 2006), jednak liczba znanych stanowisk legowych juz w 2007 roku nie
przekraczala 60. (dane niepublikowane K. Kata i in.).
Mimo tych wszystkich form ochrony, kraska nadal zanika, chociaz realizowane sa
w kraju programy ochronne: na terenie poludniowo wschodniej Polski przez Fundacje
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (www.kraska.eco.pl/), oraz kilka lat temu na terenach
pólnocno-wschodniej czesci populacji przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian"
(www.bocian.org.pl/bocian/sub/proiektv/kraska).
Obecnie ornitolodzy sa zgodni, ze aby zahamowac spadek liczebnosci kraski i utrzymac
ja w Polsce jako ptaka legowego, oprócz ochrony drzew dziuplastych i wywieszania budek
legowych, potrzebne sa mechanizmy chroniace siedlisko kraski, podobne do tych, jakie
stosuje sie z pozytywnym skutkiem w innych krajach Unii Europejskiej. Takie mozliwosci
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ochronne stwarzaja obecnie programy rolno srodowiskowe chroniace siedliska i zagrozone
gatunki m. in. z list dyrektywy ptasiej i siedliskowej.
Uwazamy, ze proponowany przez nas program ochrony rolnosrodowiskowej pozwolilby
zatrzymac procesy wymierania kraski i na stale zabezpieczyl pozostale legowe populacje kraski.
Jednak jak dotad w Polsce nie zaproponowano stosownego pakietu/wariantu dzialan,
który chronilby tego krytycznie zagrozonego ptaka, mimo ze jest to gatunek z listy Dyrektywy
Ptasiej (zal. Dyrektywy Rady 79/409/EWG) i równoczesnie gatunek terenów rolnych.
Czesc wprowadzonych (i wprowadzanych) przez Polske dzialan rolnosrodowiskowyc h
przyczyniajacych sie do ochrony róznorodnosci biologicznej (np. ekstensywna gospodarka na
lakach i pastwiskach czy strefy buforowe) i ochrona wybranych gatunków ptaków (wariant
„ochrona siedlisk legowych ptaków") wplywaja czesciowo równiez pozytywnie na kraske.
Jednak dzialania w tych wariantach rolnosrodowiskowych nie sa optymalnymi dla tego ptaka.
W zwiazku z powyzszym uwazamy ze w Polsce nalezy wprowadzic dodatkowy
wariant, zblizony do wariantu pod nazwa „Ochrona zagrozonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych'', który to na trwale uratuje tego ginacego ptaka.
Zaproponowany wyzej wariant rolnosrodowiskowy, oprócz ochrony samej kraski, przyczyni sie tez w duzej mierze do ochrony kilku innych chronionych gatunków ptaków takich jak:
srokosz (Lanius excubitor), dudek (Upupa epops), pustulka (Falco tinnunculus), pójdzka
(Athene noctua) oraz gasiorek (Lanius collurio), - gatunek z listy Dyrektywy Ptasiej (zal.
Dyrektywy Rady 79/409/EWG).

Zagrozenia dla kraski:
• Kraska - ptak terenów rolniczych wyszukuje dla siebie odpowiednie dziuple glównie po
dzieciolach zielonym (Picus viridis) i czarnym (Dryocopus martius), które wykorzystuje z racji
tego, ze sama nie potrafi ich wykuwac. Niestety odpowiednich dziupli w terenach rolnych jest
coraz mniej i takie drzewa sa zazwyczaj szybko usuwane, jako nierokujace dobrego materialu
drzewnego. Dlatego tez, drzewa dziuplaste w takich miejscach powinny byc pozostawiane, a w
przypadku ich rozpadu lub uzasadnionego usuniecia w ich miejsce powinny byc podsadzane
mlode drzewa i wywieszane odpowiednie duze budki typu „D" (ryc.1.).
• Wycinane sa znaczne obszary zadrzewien olszowych i wierzbowych, które sa glówna ostoja
krasek w Polsce, a w to miejsce nie sa sadzone zadne nowe drzewa. Taki stan powoduje, ze np.
w poludniowo-wschodniej Polsce spotykamy na siedliskach rolniczych prawie wylacznie
drzewa dojrzale, a bardzo rzadko mozemy spotkac drzewa mlode i dojrzewajace. Równiez w
miejsce obumierajacy drzew, które bardzo szybko sa wycinane nie podsadza sie mlodych
sadzonek. Dlatego tez w najblizszych kilkunastu latach w wielu terenów rolnych, gdzie
wystepuje kraska, (na miedzach, strefach buforowych i wzdluz rzek) drzewa dojrzale beda
rzadkoscia. Obecnie sa to ostatnie miejsca legowe krasek w Polsce, gdyz kraska unika zwartych
kompleksów lesnych. Taka sytuacja ma juz miejsce w wielu krajach Unii Europejskiej, w
których wiekszosc populacji przeprowadza legi prawie wylacznie w budkach.
• Kraska w trakcie zdobywania pokarmu zarówno dla siebie jak i dla mlodych, poluje prawie
wylacznie z tak zwanej czatowni, która w warunkach naturalnych jest drzewem lub krzewem.
Jednak takich drzew pozostawionych w na terenach rolniczych jest coraz mniej, dlatego tez
kraska wykorzystuje zazwyczaj sztuczne elementy krajobrazu (Fot. 1, 2 i 3)
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Fot. 1. Kraska – na drutach

Fot. 1. Kraska na slupku.

Fot. 1. Kraska na bramce

W krajach Unii Europejskiej np. w Austrii z racji tego, ze naturalnych pozostawionych
drzew jest bardzo malo, dla kraski w ramach programów ochronnych przeznacza sie w tym celu
specjalne tyczki, które sa chetnie wykorzystywane miedzy innymi przez kraske i przyczyniaja
sie rokrocznie do wzrostu jej liczebnosci (fot. 4).

Fot. 4. Tyczki dla kraski (Austria). Idealna tyczka wystaje 4 metry nad ziemia wbita na miedzach na granicy pól i
lak. Rozmieszczonych jest co najmniej 5 tyczek dla jednej pary.

• Jednak, aby czatownia mogla byc wykorzystywana przez kraske, musi znajdowac sie w
odpowiednio zagospodarowanym terenie rolnym. Dzis juz wiemy jak rolnik moze ksztaltowac
to siedlisko. Kraska przewaznie poluje na róznego rodzaju owady, glównie z rzedu
prostoskrzydlych i chrzaszczy. Jednak mimo swego bardzo dobrego wzroku widzi zdobycz z
czatowni wylacznie w niskiej trawie. Wszelkiego rodzaju uprawy wysokiej roslinnosci
sprawiaja, ze miejsca takie sa dla kraski bezuzyteczne. Równiez wysoka trawa sprawia, ze
kraski musza sie przenosic w inne miejsca i szukac tam czatowni. Dlatego tez skoszona trawa i
dostepnosc czatowni sprawia, ze kraski doskonale czuja sie w takim miejscach. Jednak, aby
kraski mogly polowac nie mozna trwale utrzymywac nisko skoszonej laki na calej powierzchni,
gdyz uniemozliwiloby to rozwój owadów, które z kolei potrzebuja do swojego zycia wysokiej
roslinnosci.
Dlatego tez idealne rozwiazanie polega na udostepnieniu kraska w miejscach gdzie sa
czatownie, siedlisk z niska roslinnoscia poprzez koszenie tylko na waskich 5 metrowych pasach
w momencie ich przylotu tj. od polowy maja do polowy czerwca, najlepiej na róznych
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lakach, aby udostepnic im rózna baze zerowa. W okresie wysiadywania jaj i przez okres
karmienia mlodych miejsca te kraski beda wykorzystywaly do zdobywania pokarmu. Pozostale
czesc laki gdzie dotychczas rozwijaly sie owady najlepiej kosic od polowy lipcu do polowy
sierpnia, kiedy to dorosle kraski lataja z mlodymi. Wczesniej skoszone 5 metrowe pasy
nalezaloby ponownie skosic dopiero we wrzesniu po odlocie krasek.
Ze wzgledu, ze kraski nie sa zbytnio plochliwe w trakcie prac rolnych i wypasania (poza
bezposrednim dzialaniem przy dziupli), dlatego tez nie ma przeciwwskazan w stosunku do tych
dzialan w okresie legowym kraski. Czesto owady wyplaszane przez maszyny lub pasace sie
bydlo, sa wrecz wylapywane przez kraski.
Dodatkowo wskazane byloby równiez pozostawienie kazdego roku okolo 5-10 %
dzialki rolnej nieskoszonej, gdzie rozwój fauny i flory, nie bylby zaklócony.
W zwiazku z tym ze w trakcie prowadzonych dzialan ochronnych dla kraski, rolnik
ponosilby straty wynikajace z ograniczen w sposobie, ilosci i terminie koszenia, oraz
dodatkowo musialby spelnic szereg dodatkowych warunków, miedzy innymi dostepnosc
czatowni i zabezpieczenie dziupli dlatego tez podobnie jak w przypadku wariantu „ochrona
siedlisk legowych ptaków" wskazana bylaby rekompensata z tytulu utraconych wartosci przez
rolników.
Pismiennictwo:
Górski A, Szymkiewicz M., 2001. Polska Czerwona Ksiega Zwierzat: Kregowce. (red. Glowacinski Z.) PWRiL,
Warszawa, 246-248.
Kata K., Sobus T., Olszowy A. 2006. Kraska- piekno, które ginie. Przyroda Polska 6: 6-7.
Rzepala M, Górski A. 2006. Ochrona kraski na Mazowszu. Kraska 13 (1-2): 29-31.

W razie niejasnosci lub koniecznosci korekt wynikajacych z nadrzednych zalozen
realizacji proponowanego wariantu rolnosrodowiskowego prosimy o kontakt.

Koordynator Projektu
Aktywnej Ochrony Kraski
Konrad Kata
Tel. 505868152
,katakon@poczta.fm

Dyrektor Zarzadu
Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Barbara Draus
biuro@fwie.eco.pl

Otrzymuja:
1. Sz. P. Profesor Maciej Nowicki, Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922
Warszawa
2. Sz. P. Dyrektor Nina Dobrzynska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
DEPARTAMENT PROGRAMOWANIA I ANALIZ, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
3. a/a

Uwagi Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych do tresci projektu Rozporzadzenia …

Str. 7 z 7

