
LPW na Lokalne Problemy Wodne –
podsumowanie działań w 2022 roku
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Olsztyn, 12 grudnia 2022 r.
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Materiał opracowany przez Patryka Kokocińskiego na potrzeby realizacji operacji przygotowanej przez 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł: ROLNIK SZUKA WODY – O ZDOLNOŚCI RETENCYJNEJ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM

Autor: Patryk Kokociński
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 100 ha powierzchni gospodarstwa
 IV-V klasa gleby
 Główne uprawy: kukurydza, jęczmień ozimy, lucerna, buraki cukrowe
 TUZ oraz użytki zielone w gruntach ornych
 100 krów dojnych w systemie wolnostanowiskowym



„Lokalny plan rewitalizacji krajobrazu śródpolnego”

• Odbudowa sieci zadrzewień
• Retencja w rowach melioracyjnych
• Optymalizacja zarządzania biogenami
• Ochrona gleby
• Przywracanie mikrosiedlisk
• Czynna ochrona gatunkowa
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Klimatyczny bilans wodny 2013-2022
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Zdolność retencyjna
zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez 

dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym.
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1. Retencja krajobrazowa
• Zalesianie
• Tworzenie alej i pasów wiatrochronnych
• Odbudowa terenów podmokłych
• Mozaikowy układ pól i użytków zielonych

2. Retencja wód powierzchniowych
• Regulowany odpływ wody z rowów
• Stawy i małe obiekty wodne

3. Retencja glebowa
• Poprawa struktury gleby
• Wzrost zawartości materii organicznej
• Odpowiednie zabiegi agrotechniczne
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W czasach kiedy wszędzie było bagno…
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„Wielkopolska jest taka gospodarna, 
że żyto od razu w butelkach rośnie”
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Dz. nr 63                                                 Dz. nr 159
Jęczmień ozimy

Jedna odmiana
Jednakowa klasa gleby

Identyczna ochrona i nawożenie

63

159
BRAK RETENCJI                                          RETENCJA

5,4 t/ha                                                     7,3 t/ha

1,9 t/ha = 1 311 zł/ha
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Czy my (rolnicy) powinniśmy się tym zajmować?
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Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof -
nabór 7 lipca 2022 r. do 2 września 2022 r. Nabór wniosków w terminie od dnia 7 lipca 2022 r.



Czy w Snowidowie pada? 
czyli „mokry” rok 2021…

Czerwiec Lipiec Sierpień

12 28 6 (75)

2 7 1(9)

160 mm
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1. Retencja krajobrazowa
• Zalesianie
• Tworzenie alej i pasów wiatrochronnych
• Odbudowa terenów podmokłych
• Mozaikowy układ pól i użytków zielonych

2. Retencja wód powierzchniowych
• Regulowany odpływ wody z rowów
• Stawy i małe obiekty wodne

3. Retencja glebowa
• Poprawa struktury gleby
• Wzrost zawartości materii organicznej
• Odpowiednie zabiegi agrotechniczne
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Zielona infrastruktura

 Pobocza dróg
 Strefy buforowe wzdłuż cieków wodnych
 Sterty kamieni i gałęzi
 Pasy zadrzewień i zakrzaczeń
 Pojedyncze drzewa w krajobrazie itd..

W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zielonej
infrastruktury opisuje się ją jako narzędzie zapewniające
korzyści ekologiczne, gospodarcze i społeczne poprzez
stosowanie rozwiązań wykorzystujących naturalne procesy
występujące w przyrodzie.



20



21

Po co te drzewa?

Źródło: https://www.zpkww.pl/wp-content/uploads/2018/05/Zadrzewienia-%C5%9Br%C3%B3dpolne-Golis.pdf
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Nie tylko wiatr
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Drzewa dają plon

Źródło: https://www.zpkww.pl/wp-content/uploads/2018/05/Zadrzewienia-%C5%9Br%C3%B3dpolne-Golis.pdf

Fot. K. Kujawa
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Drzewa dla rolników, nie wbrew nim!

 Odpowiedni dobór gatunków

 Rozstawa umożliwiająca swobody dostęp do działek

 Prawidłowa lokalizacja

 Odpowiednia pielęgnacja

 „Pilnowany” system korzeniowy
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Z aleją i bez alei
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Urozmaicony, bioróżnorodny krajobraz rolniczy skuteczniej 
opiera się skutkom zmian klimatu!
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PROWADZĄCY: Patryk Kokociński
Tel: 781080050
E-mail: patryk.kokocinski7@gmail.com


