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ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU 

DZIAŁANIE SKUTEK 

zaniechanie rolniczego wykorzystania gruntów 
ornych i trwałych użytków zielonych (TUZ) 

• zmniejszanie się powierzchni ekosystemów otwartych 
(w wyniku sukcesji roślinności zaroślowej i leśnej) 

• zanikanie typowych siedlisk i gatunków flory 

zwiększanie intensywności użytkowania TUZ • zanikanie siedlisk naturalnych i półnaturalnych 

niewłaściwe użytkowanie TUZ z siedliskami 
przyrodniczymi 

• pogorszenie stanu i zanikanie siedlisk przyrodniczych 

 

przekształcanie TUZ w grunty orne • zmniejszanie się powierzchni TUZ 

tworzenie upraw wielkopowierzchniowych, 
zajmowanie nowych terenów pod uprawy  

• zanikanie siedlisk naturalnych i półnaturalnych 

• zanikanie zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych i miedz 

• zmniejszanie się zróżnicowania siedlisk, ubożenie flory 



PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 

2004-2006 

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne  

2014-2020 2007–2013               

9 pakietów, m.in.: 

Pakiet 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone  

Pakiety 4 i 5 – Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza 

obszarami Natura 2000 / na obszarach Natura 2000 

10 wariantów, m.in.: 

4.1 i 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 

4.6 i 5.6 Półnaturalne łąki wilgotne 

4.7 i 5.7 Półnaturalne łąki świeżych     

5-letnie zobowiązania są realizowane zgodnie z wymogami ujętymi w dokumentacjach 

przyrodniczych sporządzanych przez ekspertów przed przystąpieniem do programu 



PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 

Dokumentacje przyrodnicze  opis działek RSO/RSS 

   wymogi użytkowania 

   szkice sytuacyjne 

Warianty siedliskowe  działki siedliskowe RSS 

Warianty ptasie  działki ornitologiczne RSO 



• utrzymanie ekstensywnych trwałych użytków zielonych (TUZ)  pakiety 3, 4, 5 

• zachowanie przyrodniczo cennych siedlisk, w tym siedlisk przyrodniczych Natura 2000 
 większość wariantów pakietów 4 i 5 

• rolnik realizujący dowolne zobowiązanie rolnośrodowiskowe powinien: 

„zachować występujące w gospodarstwie rolnym 
i określone w planie działalności rolnośrodowiskowej 
trwałe użytki zielone oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, 
tworzące ostoje dzikiej przyrody” 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

OCHRONA KRAJOBRAZU W PRŚ 



PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY 

Działki ewidencyjne z pakietem 4 lub 5  

2011                                                                  2014 

Opracowanie własne na podstawie danych ARiMR 



MONITORING EFEKTÓW PRZYRODNICZYCH 

KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO  

O PROJEKCIE 

PROGRAM WIELOLETNI ITP 2011-2015 
Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, 

techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa 
i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 

Finansowanie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

KRAJOBRAZ SIEDLISKA ORNITOFAUNA 



ZAŁOŻENIA MONITORINGU KRAJOBRAZU 

• Cel:  

• ocena skuteczności realizacji pakietów przyrodniczych PRŚ 
w ochronie różnorodności krajobrazowej obszarów wiejskich 

• dokumentacja stanu i zmian krajobrazu obszarów wiejskich 

• zwiększenie efektywności PRŚ w ochronie krajobrazu 

• Podstawowe źródła danych: ortofotomapy, badania terenowe 

• Wykorzystanie danych referencyjnych GIS 

• Typ powierzchni monitoringu – kwadrat o boku 1,2 km (144 ha) 

• Wskaźniki monitoringu  wskaźniki krajobrazowe 

• Cykl badań: 5 lat 



GEOMETRIA OBIEKTÓW 

liniowe  

szerokość ≤ 10 m 

długość > 20 m 

poligonowe 

powierzchnia ≥ 0,1 ha 

długość i szerokość > 10 m 

punktowe  

powierzchnia < 0,1 ha 



* nieużytkowane elementy krajobrazu rolniczego tworzące ostoje przyrody, nieujęte w innych kategoriach 

** podział ze względu na powiązanie z innymi elementami krajobrazu, np. zadrzewienia łąk i pastwisk, śródpolne, 

rowów melioracyjnych 

Kategorie pokrycia i użytkowania terenu 
Liczba 

podkategorii 

Użytki rolne 7 

Użytki rolne nieużytkowane i nieużytki porolne 9 

Nieużytki przyrodniczo cenne, ostoje przyrody*   11 

Zadrzewienia 22** 

Zalesienia i lasy 3 

Wody powierzchniowe 9 

Tereny zabudowane, zurbanizowane, komunikacyjne 2 

Tereny inne 3 

Łącznie 66 

KATEGORIE POKRYCIA I UŻYTKOWANIA TERENU 



METODYKA 
WARSTWY POKRYCIA I UŻYTKOWANIA TERENU 

DZIAŁKI EWIDENCYJNE POLA 
ZAGOSPODAROWANIA 

DOKUMENTACJE 
PRZYRODNICZE 

ORTOFOTOMAPY MAPY TOPOGRAFICZNE 

DOKUMENTACJA 
FOTOGRAFICZNA 

WYDRUKI 
ORTOFOTOMAP PUNKTY TERENOWE 

Opracowanie 
warstw wyjściowych 

Uzupełnienie i weryfikacja warstw 
na podst. fotointerpretacji 

Uzupełnienie i weryfikacja warstw 
na podst. danych terenowych 

Kontrola jakości, korekta warstw 



WARSTWY WYNIKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprogramowanie ArcGIS, 
skrypty do kontroli danych  

OPRACOWANIE DANYCH 



BAZA DANYCH 
LICZBOWYCH I OPISOWYCH 

WARSTWY WYNIKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAZA ZDJĘĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyki uzupełniające 

• Monitoring siedlisk i ornitofauny 

• Położenie administracyjne 

• Regionalizacja fizycznogeograficzna 

• Obszary chronione, Natura 2000 

• Podział ewidencyjny 

• Charakterystyka fizycznogeograficzna 

• Program rolnośrodowiskowy 

• Pokrycie i użytkowanie terenu 

• Charakter rolnictwa 

• Charakter zabudowy 

• Zagrożenia krajobrazu 

Wskaźniki krajobrazowe 

OPRACOWANIA 

Zestawienia wskaźników 
krajobrazowych 

 
 
 
 

Karty powierzchni 
monitoringu 

Mapy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASOBY DANYCH MONITORINGU 



MAPA POKRYCIA I UŻYTKOWANIA TERENU 

podlas_Jegliniec_1 



MAPA POKRYCIA I UŻYTKOWANIA TERENU 

podlas_Jegliniec_1 



POWIERZCHNIE MONITORINGU 

• Kwadrat 1,2 x 1,2 km (144 ha) 

• Lokalizacja w siatce 0,3 x 0,3 km,  
przyjętej w monitoringu ornitologicznym 

• Dowiązanie do lokalizacji działek RSS i RSO 
losowo wybranych do monitoringu siedlisk i ornitofauny 

• Jednostka odniesienia: makroregion  fizycznogeograficzny 

• Liczba kwadratów proporcjonalna 
do powierzchni terenów rolniczych (wg CorineLandCover) 

• Szczegółowe kryteria lokalizacji: 

• duża reprezentatywność dla typu krajobrazu dominującego w regionie 

• względna jednorodność warunków geomorfologicznych 

• brak parków narodowych i rezerwatów przyrody 

• mały udział terenów leśnych i zabudowanych 



POWIERZCHNIE MONITORINGU 
2012 – 2015 
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POWIERZCHNIE MONITORINGU 

PODZIAŁ WŁASNOŚCIOWY UDZIAŁ I LICZBA DZIAŁEK W PRŚ WARUNKI NATURALNE 

ZRÓŻNICOWANIE 



POWIERZCHNIE MONITORINGU 

PODZIAŁ WŁASNOŚCIOWY UDZIAŁ I LICZBA DZIAŁEK W PRŚ WARUNKI NATURALNE 

ZRÓŻNICOWANIE 



TYPY KRAJOBRAZU 

REGIONY 

POW. MONITORINGU 

ZALEŻNOŚCI 

PROCESY 

STAN 

ANALIZA DANYCH 



UŻYTKI ROLNE REGULARNIE UŻYTKOWANE 
W KWADRATACH POJEZIERZY 

Udział w powierzchni kwadratu (%) 
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ZADRZEWIENIA 
W REGIONACH FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH 
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Z. KĘPOWE 

Średnia liczba 
w kwadracie regionu 
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Średnia liczba 
w kwadracie regionu 
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Średnia długość 
w kwadracie regionu (km) 

0

1

2

3

4

5

6

0

5

10

15

20

25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

1

2

3

4

5



ELEMENTY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO 

Liczba obiektów o powierzchni < 0,1 ha w 198 kwadratach 

180

168

133

65

32

171

31

1

7

7

2

73

1

Oczka wodne

Stawy

Starorzecza

Torfianki

Obszary źródliskowe

Mokradła nieleśne "naturalne"

Murawy napiaskowe, nawapienne, kserotermiczne

Wrzosowiska

Zwarte zbiorowiska paproci

Płaty nieużytkowanej roślinności inne

Skarpy, skały, rumowiska itp.

Wysypiska kamieni, głazowiska

Piaski



Średni udział w pierwotnej powierzchni użytków zielonych w kwadracie regionu (%) 

WYŁĄCZANIE UŻYTKÓW ZIELONYCH Z UŻYTKOWANIA 
W REGIONACH FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH 
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UŻYTKI ZIELONE  GRUNTY ORNE 
 

PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM UŻYTKOWANIA 

K. RÓWNIN ZALEWOWYCH 
opol_Nowe_Kolne_1 



UŻYTKI ZIELONE  GRUNTY ORNE 
I ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH 

PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM UŻYTKOWANIA 

K. RÓWNIN ZALEWOWYCH 
maz_Swidno_1 



WŚRÓD GRUNTÓW ORNYCH 
 

OCHRONA OSTOI PRZYRODY 

K. RÓWNIN ZALEWOWYCH 
wiel_Mlodzikowo_1 



FRAGMENTARYCZNA OCHRONA SIEDLISK 

ZALEŻNA OD UKŁADÓW 
WŁASNOŚCIOWYCH 

 

K. RÓWNIN ZALEWOWYCH 
slas_Konary_1 



PODSUMOWANIE 

1. W latach 2012–2015 udokumentowano stan krajobrazu w granicach 243 powierzchni monitoringu 
zlokalizowanych w całym kraju w obszarach realizacji pakietów przyrodniczych PRŚ.  

2. Wykorzystanie w monitoringu referencyjnych danych GIS w znacznym stopniu zmniejsza zakres 
koniecznych prac fotointerpretacyjnych i terenowych. 

3. Zgromadzony zasób danych umożliwia prowadzenie analiz ukierunkowanych na rozpoznanie stanu 
i zmian struktury krajobrazu w różnych ujęciach przestrzennych i na różnym poziomie 
szczegółowości. 

4. Analizy rozmieszczenia działek rolnośrodowiskowych na tle warunków naturalnych,  układów 
własnościowych oraz aktualnego zróżnicowania pokrycia i użytkowania terenu pozwalają 
wnioskować o potencjalnej roli PRŚ w ochronie krajobrazu obszarów monitoringu. 

5. Wieloaspektowa ocena skuteczności realizacji pakietów przyrodniczych PRŚ w ochronie krajobrazu 
będzie możliwa po uzyskaniu danych z kolejnych cyklów badawczych. 

6. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na sformułowanie wstępnych rekomendacji  
ukierunkowanych na zwiększenie efektywności PRŚ w ochronie różnorodności krajobrazowej 
obszarów wiejskich. 
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