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Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) 

OTOP jest jedną z największych organizacji pozarządowych zajmujących się w Polsce 
ochroną przyrody. Działamy od 1991 r. Jesteśmy polskim partnerem federacji 
BirdLife International. 
 

Motto organizacji: Chroniąc ptaki, chronimy znacznie więcej 
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Gatunki ptaków związane  
z krajobrazem rolniczym  
i ochrona ich siedlisk 

Gatunki priorytetowe: 
• wodniczka – globalnie zagrożony wyginięciem gatunek ptaka 
• łąkowe ptaki siewkowe (czajka, kszyk, krwawodziób) – trend 

spadkowy liczebności  
 

Siedliska przyrodnicze związane z terenami podmokłymi 
(wilgotne łąki w dolinach rzecznych, zalewane łąki nadmorskie, 
łąki trzęślicowe, torfowiska)  
 
Wspólne zagrożenie: osuszanie i zmiana użytkowania 
 
Czynna ochrona od połowy lat 90.  
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Gatunki ptaków związane z terenami podmokłymi 
 

Fot. APK 

Fot. Artur Buczkowski Fot. Łukasz Mucha 

Fot. Artur Buczkowski 



Gdzie i jak? 

W różnych regionach Polski: 
• rezerwat społeczny OTOP Karsiborska Kępa 
• rezerwat społeczny OTOP Krajnik 
• rezerwat przyrody Beka 
• rezerwat społeczny OTOP Mścichy 
• rezerwat społeczny OTOP Szorce 
• rezerwat społeczny OTOP Zajki 

 
Czynna ochrona = rolnicze użytkowanie 
 
Rolniczo użytkowana powierzchnia: ponad 450 ha trwałych 
użytków zielonych 
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Co chronimy? 

Ptaki: 
• Siedliska lęgowe, żerowiskowe, miejsca odpoczynku w 

czasie wiosennej i jesiennej migracji  
 
Siedliska przyrodnicze związane z terenami podmokłymi: 
• solniska nadmorskie 
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 
• torfowiska 
• szuwary 
• wilgotne łąki 
 
Metody ochrony – użytkowanie rolnicze: 
• wypas konika polskiego  
• koszenie 
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Chroniąc wodniczkę i ptaki siewkowe, chronimy znacznie więcej 

Chronimy pospolite i rzadkie gatunki ptaków 
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Chroniąc wodniczkę i ptaki siewkowe, chronimy znacznie więcej 

Chronimy inne grupy zwierząt takie jak owady zapylające i płazy 
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Chronimy duże ssaki roślinożerne i drapieżne 
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Chroniąc wodniczkę i ptaki siewkowe, chronimy znacznie więcej 

Chronimy zagrożone wyginięciem gatunki roślin 
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Chronimy zagrożone wyginięciem siedliska przyrodnicze 
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Chronimy rzadkie i zagrożone wyginięciem siedliska przyrodnicze 
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• Intensyfikacja hodowli bydła – brak chętnych do współpracy przy wypasie 
 

• Małe zapotrzebowanie na energię z biomasy pozyskiwanej z terenów podmokłych 
 

• Korzystanie z PRŚK – „sztywne” wymogi dotyczące użytkowania TUZ,  w tym: brak 
podejścia regionalnego i możliwości dostosowania użytkowania do warunków 
lokalnych (terminy działań) 
 

• Ochrona przyrody krajobrazu rolniczego w obrębie indywidualnych gospodarstw – 
trudne wspólnotowe przystępowanie do działań PRŚK co utrudnia ochronę ptaków 
i siedlisk przyrodniczych, retencję wody, tworzenie mokradłowych stref 
buforowych 
 

• Brak wsparcia odtwarzania zdegradowanych łąk i torfowisk (w tym na potrzeby 
paludikultury) 

Z czym się zmierzy OTOP podejmując się 
ochrony terenów podmokłych: 



Dziękuję za uwagę 
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