Załącznik nr 7
Pozostałe wymogi dotyczące ochrony siedlisk lęgowych ptaków i ochrony
cennych siedlisk na obszarach Natura 2000 i poza obszarami Natura 2000

Dotyczy 8.2.10.3.4.1. Opis rodzaju operacji
5. W przypadku ochrony siedlisk lęgowych ptaków
Ochrona siedlisk lęgowych derkacza
Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe


zakaz nawożenia;



zakaz wapnowania;



zakaz bronowania;



zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych
w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu;



jeden pokos w ciągu roku, w terminie od 1 sierpnia do 31 października;



pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15-20% powierzchni działki rolnej.
W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;



dla działek nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie
z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co rok całej działki, jeżeli
ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



dopuszczalny wypas po pokosie do 31 października przy obsadzie zwierząt do
1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, jeżeli ekspert przyrodniczy
dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;

Ochrona siedlisk lęgowych rycyka (kszyka, krwawodzioba, czajki)
Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe
a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:


zakaz wapnowania;



zakaz bronowania;



zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych
w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do 15 czerwca
w przypadku użytkowania pastwiskowego;
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zakaz nawożenia w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego i pastwiskowego.

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:


Dwa pokosy w ciągu roku:


pierwszy pokos w terminie 15 czerwca do 15 lipca,



drugi pokos w terminie 15 sierpnia do 31 października,

W uzasadnionych przypadkach użytkowanie jednokośne w odniesieniu do siedlisk
o

podłożu

torfowym

jeżeli

ekspert

przyrodniczy

dopuści

taką

możliwość

w dokumentacji przyrodniczej - w terminie od 15 czerwca do 31 października.


obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15-20 % powierzchni działki rolnej.
W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same
fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić
inne fragmenty nieskoszone;



dla działek nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowani
z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki, jeżeli
ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;



przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas po pokosie do 31 października,
przy obsadzie zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych
wsparciem, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej;



dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) z wyłączeniem
obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

c) wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:


wypas przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych
wsparciem, w sezonie od 15 maja do 15 czerwca oraz przy obsadzie zwierząt od
0,5 do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem po 15 czerwca do
31 października;



dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli
ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;



obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od
15 sierpnia do 15 listopada;
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obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie
siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi.

Ochrona siedlisk lęgowych wodniczki
Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe


zakaz nawożenia, zakaz wapnowania i zakaz bronowania;



zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych
w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu;



Koszenie:


jeden pokos w roku lub



koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata (wyłącznie w przypadku,
jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej)

w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku;


w przypadku corocznego koszenia pozostawienie fragmentów nieskoszonych: od
15 do 85% powierzchni działki rolnej (procent powierzchni nieskoszone określony
przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej). W dwóch kolejnych
latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



dopuszczalny wypas przed pokosem lub po pokosie, w terminie od 15 maja do
31 lipca przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych
wsparciem, a w terminie od 1 sierpnia do 31 października przy obsadzie zwierząt do
1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, jeżeli ekspert przyrodniczy
dopuści i uzasadni taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej.

Ochrona siedlisk lęgowych dubelta (kulika wielkiego)
Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe
a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:


zakaz wapnowania;



zakaz bronowania;



zakaz nawożenia przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym i pastwiskowym;



zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych
w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu w przypadku
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użytkowania kośnego i kośno-pastwiskowego lub do 10 lipca w przypadku
użytkowania pastwiskowego.
b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:


Koszenie:


jeden lub dwa pokosy w roku (ilość pokosów określona przez eksperta
przyrodniczego

w

dokumentacji

przyrodniczej):

pierwszy

pokos

w terminie: od 10 lipca do 31 lipca, drugi pokos w terminie: od 15 sierpnia
do 31 października lub


w szczególnych przypadkach koszenie całej powierzchni działki rolnej co
2 lata (jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej) w ww. terminach



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



w przypadku corocznego koszenia pozostawienie fragmentów nieskoszonych:
15-20% powierzchni działki rolnej (lub w szczególnych przypadkach w odniesieniu do
turzycowisk, zwłaszcza kępiastych, określonych przez eksperta przyrodniczego
w dokumentacji przyrodniczej, pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej
nieskoszonej). W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy
pozostawić te same fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach
należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;



dla działek nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest zrezygnowanie
z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej działki, jeżeli
ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;



przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas po pokosie do 31 października,
przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem,
jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;



dopuszcza się ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) z wyłączeniem
obszarów nawożonych przez namuły rzeczne.

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:


wypas przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych
wsparciem w sezonie od 15 maja do 10 lipca oraz przy obsadzie zwierząt od 0,5 do
1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem po 10 lipca do
31 października;



dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli
ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;
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obowiązek corocznego wykoszenia nieodojadów (raz w roku) w terminie od
15 sierpnia do 15 listopada;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie
siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi.

6. W przypadku ochrony siedlisk lęgowych ptaków
W przypadku ekstensywnego użytkowania na OSO
Użytkowanie kośne, pastwiskowe i kośno-pastwiskowe..
a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:


ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg/ha/rok) z wyłączeniem obszarów
nawożonych przez namuły rzeczne



zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych
w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do 15 czerwca
w przypadku użytkowania pastwiskowego;



zakaz bronowania.

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:


koszenie w terminie od dnia 15 czerwca do 30 września, nie więcej niż dwa pokosy
w roku;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15-20% powierzchni działki rolnej.
Fragment nieskoszony przy pierwszym i drugim pokosie jest ten sam w danym roku.
W dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne fragmenty nieskoszone;



dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest
zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej
działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej;



dopuszczalny wypas zarówno po pierwszym jak i po drugim pokosie do
31 października, przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych
objętych

wsparciem,

jeżeli

ekspert

przyrodniczy

dopuści

taką

możliwość

w dokumentacji przyrodniczej.
c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:


wypas przy minimalnej obsadzie zwierząt wynoszącej 0,5 DJP/ha, a maksymalnej
1,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem;
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wypas w sezonie pastwiskowym trwającym od 1 maja do 15 października na
obszarach do 300 m n.p.m. lub od 20 maja do 1 października na obszarach powyżej
300 m n.p.m.;



dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli
ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej;



obowiązek wykaszania niedojadów raz w roku, w terminie do 31 października;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie
siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi.

Dotyczy 8.2.10.3.4.1. Opis rodzaju operacji oraz 8.2.10.3.5.1. Opis rodzaju
operacji
7. W przypadku ochrony cennych siedlisk
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
Użytkowanie

kośne.

W

uzasadnionych

przypadkach,

określonych

przez

eksperta

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po pokosie.
Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:


zakaz: nawożenia, wapnowania, bronowania;



częstość koszenia: jeden pokos co roku lub co dwa lata (określone przez eksperta
przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej);



termin koszenia – od 1 września do 31 października (w uzasadnionych przypadkach
od 15 do 30 czerwca, np. w sytuacjach wkraczania roślin niepożądanych w tym
zbiorowisku,

określonych

przez

eksperta

przyrodniczego

w

dokumentacji

przyrodniczej);


obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15-20% powierzchni działki rolnej.
W dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) należy
pozostawić inne fragmenty nieskoszone;



dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 0,5 ha dopuszczalne jest
zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej
działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej;
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dopuszczalny wypas po pokosie, jednak nie wcześniej niż od 1 września do
15 października przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych
objętych

wsparciem,

jeżeli

ekspert

przyrodniczy

dopuści

taką

możliwość

w dokumentacji przyrodniczej.
Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla
Użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe, naprzemienne (w niektórych latach
pastwiskowe, a w niektórych kośne).
a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:


Zakaz: nawożenia, wapnowania, bronowania.

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:


obowiązek jednego lub dwóch pokosów w ciągu roku (liczba pokosów doprecyzowana
w dokumentacji przyrodniczej przez eksperta przyrodniczego);



terminy koszenia - od 15 czerwca do 30 września;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15-20% powierzchni działki rolnej.
W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same
fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić
inne fragmenty nieskoszone;



dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest
zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej
działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej;



przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas po pokosie do 15 października,
przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem,
jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji przyrodniczej.

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:


wypas przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych
objętych wsparciem, w sezonie od 1 maja do 15 października;



dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli
ekspert przyrodniczy określi to w dokumentacji przyrodniczej;



obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 15 lipca do
31 października;

7



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie
siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi.

Murawy
Użytkowanie pastwiskowe. W uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta
przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej, dopuszczone użytkowanie kośne, kośnopastwiskowe lub naprzemienne (w niektórych latach pastwiskowe, a w niektórych kośne).
a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:


zakaz: nawożenia, wapnowania, bronowania.

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:


wypas przy obsadzie zwierząt od 0,3 DJP do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych
objętych wsparciem w terminie od 1 maja do 15 października;



obowiązkowe wykaszanie niedojadów raz w roku lub raz na 2 lata w terminie od
1 sierpnia do 31 października;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie
siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi.

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:


Koszenie:


jeden pokos co roku lub



jeden pokos co dwa lata (w szczególnych przypadkach określonych przez
eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej)

w terminie od 1 sierpnia do 31 października;


obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15-20% powierzchni działki rolnej.
W dwóch kolejnych pokosach (wykonywanych w odstępie roku lub 2 lat) należy
pozostawić inne fragmenty nieskoszone;



dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 0,5 ha dopuszczalne jest
zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej
działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej;
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dopuszczalny wypas przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha trwałych użytków zielonych
objętych wsparciem, w terminie od 1 maja do 15 października (jeżeli ekspert
przyrodniczy określi w dokumentacji przyrodniczej).

Półnaturalne łąki wilgotne
Użytkowanie

kośne.

W

uzasadnionych

przypadkach,

określonych

przez

eksperta

przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po pokosie, przy użytkowaniu
jednokośnym.
a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:


nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły
rzeczne;



zakaz: wapnowania, bronowania.

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:


Koszenie - jeden lub dwa pokosy w roku (liczba pokosów określona przez eksperta
przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej) w terminie od 15 czerwca do
30 września;



pozostawienie fragmentów nieskoszonych: 15-20% powierzchni działki rolnej.
W przypadku stosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić te same
fragmenty działki rolnej nieskoszone. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić
inne fragmenty nieskoszone;



dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest
zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej
działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



dopuszczalny wypas po pokosie, jednak nie wcześniej niż od 15 lipca do
15 października, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha trwałych użytków zielonych
objętych

wsparciem,

jeżeli

ekspert

przyrodniczy

dopuści

taką

możliwość

w dokumentacji przyrodniczej.
Półnaturalne łąki świeże
Użytkowanie kośne, pastwiskowe lub naprzemienne (w niektórych latach pastwiskowe,
a w niektórych kośne). W uzasadnionych przypadkach, określonych przez eksperta
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przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej możliwy wypas po pokosie przy użytkowaniu
jednokośnym.
a) Wymogi obowiązkowe dla wszystkich typów użytkowania:


nawożenie dopuszczalne do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych
przez namuły rzeczne;



zakaz bronowania;



wapnowanie dopuszczalne po wykonaniu niezbędnych w tym zakresie analiz
glebowych i uzgodnieniu z ekspertem przyrodniczym.

b) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu kośnym:


jeden lub dwa pokosy w roku (liczba pokosów określona przez eksperta
przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej);



koszenie w terminie od 15 czerwca do 30 września;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie siano powinno zostać
usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi;



pozostawienie fragmentów nieskoszonych - 15-20% powierzchni działki rolnej.
W przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić ten sam
fragment działki rolnej nieskoszony. W dwóch kolejnych latach należy pozostawić
inne fragmenty nieskoszone;



dla działek rolnych nie przekraczających powierzchni 1 ha dopuszczalne jest
zrezygnowanie z pozostawiania powierzchni nieskoszonych i koszenie co roku całej
działki rolnej, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej;



przy użytkowaniu jednokośnym dopuszczalny wypas przy obsadzie zwierząt do
1 DJP/ha trwałych użytków zielonych objętych wsparciem, po pokosie w terminie do
15 października, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość w dokumentacji
przyrodniczej.

c) Wymogi obowiązkowe przy użytkowaniu pastwiskowym:


wypas przy obsadzie zwierząt od 0,5 DJP do 1,0 DJP/ha trwałych użytków zielonych
objętych wsparciem, w sezonie od 1 maja do 15 października;



dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok koników polskich i koni huculskich jeżeli
ekspert przyrodniczy określi to w dokumentacji przyrodniczej;



obowiązek corocznego wykoszenia niedojadów (raz w roku) w terminie od 15 lipca
do 31 października;
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obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy) – dotyczy niedojadów; w terminie do 2 tygodni po pokosie
siano powinno zostać usunięte z działki rolnej lub ułożone w pryzmy, stogi lub brogi.

Torfowiska
1. Wymogi obowiązkowe:


zakaz wydobywania torfu, zakaz zalesiania, zakaz nawożenia i wapnowania, zakaz
wykorzystywania sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej
warstwy gleby; zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy, zakaz bronowania,
obowiązek usuwania odpadów pochodzenia antropogenicznego;



wycięcie wskazanych przez eksperta przyrodniczego w dokumentacji przyrodniczej
zarośli i podrostu drzew w pierwszym roku wdrażania wariantu w terminie od
15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku;



koszenie powierzchni, na której występują odrośla drzew i krzewów lub wycinanie
tych odrośli co roku lub raz na 2 lata (częstotliwość koszenia określona na poziomie
dokumentacji przyrodniczej przez eksperta przyrodniczego) w terminie od 15 sierpnia
do 15 lutego kolejnego roku;



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać
usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi.

2. Wymogi uzupełniające (o konieczności zastosowania wymogu decyduje ekspert
przyrodniczy):


koszenie runi od 15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku (raz, dwa lub trzy razy
w ciągu 5 lat zobowiązania, jednak nie częściej niż co dwa lata, co określi ekspert
przyrodniczy na poziomie dokumentacji przyrodniczej);



dopuszcza się pozostawienie do 20% powierzchni nieskoszonej (co określa ekspert
przyrodniczy na poziomie dokumentacji przyrodniczej);



obowiązek zebrania i usunięcia skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania
rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać
usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi.
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