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Rewitalizacja zaniedbanych obszarów miejskich i przekształcanie 
ich w publicznie dostępne tereny zieleni może być skutecznym 
sposobem na wykorzystanie usług ekosystemów i poprawę jakości 
życia w miastach. Jednak musi to być realizowane z zachowaniem 
równowagi pomiędzy potrzebami mieszkaniowymi, aktywnościami 
rekreacyjnymi i ochroną środowiska. Rewitalizacja dawnych 
terenów kolejowych w Monachium jest dobrym przykładem na to, 
jak z obszaru zaniedbanego stworzyć zieloną dzielnicę mieszkalną 
i jak skutecznie łączyć zwiększanie bioróżnorodności z rozwojem 
urbanistycznym. Świadomość wartości siedlisk przyrodniczych oraz 
potrzeb rekreacyjnych mieszkańców była obecna na wszystkich 
etapach planowania i realizacji tego projektu.
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programu restrukturyzacji miejskiej w byłym NRD 
zburzone obszary mieszkalne były w dużej mierze 
przekształcone w tereny zieleni. Wprowadzanie zie-
leni nie zawsze było jednoznaczne z promowaniem 
bioróżnorodności i poprawą jakości życia miesz-
kańców. W dwóch trzecich projektów programu 
restrukturyzacji stworzono jedynie trawniki, przez 
co stracono okazję, by zapewnić atrakcyjną zieloną 
przestrzeń publiczną (BMVBS i BBR 2007).

Możliwości przekształcenia terenów niezago-
spodarowanych w tzw. zieloną przestrzeń publiczną, 
przy jednoczesnej ochronie lub zwiększeniu miejskiej 
bioróżnorodności, przeanalizowano w raporcie dla 

Niemieckiej Federalnej Agencji 
Ochrony Przyrody (Hansen 2012; 
por. rysunek 1). Poniżej przyj-
rzymy się przykładowi zagęsz-
czania zabudowy w Monachium, 
którego szersze omówienie można 
zaleźć we wspomnianym raporcie. 

Sieć Dróg Kolejowych to ogromny projekt rozwoju 
miasta, w którym ochrona cennych siedlisk równo-
ważona jest z zagęszczaniem zabudowy. Sukces był 
możliwy tylko dlatego, że na wszystkich etapach pla-
nowania podkreślano wartość siedlisk oraz potrzebę 
istnienia zielonej przestrzeni publicznej.

Studium przypadku: projekt 

urbanistyczny — Sieć Dróg 

Kolejowych w Monachium

Monachium, stolica Bawarii, jest ostatnio mia-
stem o  najwyższym wzroście demograficznym 
w Niemczech. Liczba ludności miasta i okolicz-
nych gmin wzrosła o 8,5% w ciągu ostatniej dekady. 
Rozciągający się na 5500 km² region Monachium 
zamieszkuje obecnie około 2,6 milionów osób 
(LH München 2011). Trend demograficzny prowa-
dzi do wysokiego zapotrzebowania na nowe obszary 
mieszkalne i utraty otwartych przestrzeni (BBSR 
2012b). Wedle prognoz, obecny wzrost przewidy-
wany jest na kolejne 20 lat (LH München 2010).

Chcąc wyznaczyć kierunek przyszłego roz-
woju Monachium, urząd miasta określił zestaw 

Wprowadzenie

Tereny niezagospodarowane mogą należeć do naj-
bogatszych gatunkowo miejskich obszarów zieleni 
i zapewniać siedlisko rzadkim i zagrożonym gatun-
kom rodzimym (np. Wittig 2010). Dlatego siedliska 
terenów niezagospodarowanych, reprezentujące pe-
wien rodzaj miejskiej dzikiej przyrody, coraz częściej 
zyskują uznanie, jako istotne z punktu widzenia 
ochrony miejskiej bioróżnorodności i obcowania 
z przyrodą w niedalekiej okolicy (np. Rößler 2010).

Z drugiej strony promuje się zagęszczanie zabu-
dowy, jako metodę pozwalającą zmniejszać niekon-
trolowane rozprzestrzenianie się 
miast (urban sprawl) i ograniczać 
wykorzystanie terenów rolnych 
i przyrodniczo cennych pod zabu-
dowę. Zagęszczanie zabudowy ma 
istotne znaczenie dla zrównowa-
żonego rozwoju również dlatego, 
że miasta bardziej kompaktowe promują chodze-
nie pieszo, jazdę na rowerze i efektywne systemy 
transportu publicznego. W Niemczech, w niedawno 
znowelizowanej federalnej ustawie budowlanej1, za-
gęszczanie zabudowy określone jest jako działanie 
priorytetowe dla rozwoju miast. Z punktu widzenia 
bioróżnorodności i usług ekosystemów, może ono 
budzić ambiwalentne uczucia, ponieważ tracone są 
siedliska i jednostki zapewniające te usługi.

Przy podejmowaniu decyzji o tym, które tereny 
niezagospodarowane powinny być zajęte przez bu-
dynki mieszkalne, a które przeznaczone pod zieleń, 
często na jaw wychodzą rozbieżne potrzeby rozma-
itych grup interesariuszy: właścicieli nieruchomości, 
planistów miejscowych, organizacji pozarządowych 
i mieszkańców. Tworzenie miast kompaktowych, 
oferujących wysoką jakość życia, w których jedno-
cześnie wspierana jest bioróżnorodność, to trudne 
zadanie dla urbanistów.

Inne zadania stoją przed miastami o malejącej 
liczbie ludności, w których presja urbanizacyjna na 
ziemię jest mała. W tym wypadku nie zagęszcza się 
zabudowy, ale tworzy tereny zieleni. Jest to niedrogie 
rozwiązanie, pozwalające zapobiegać upadkowi daw-
nych obszarów miejskich. Przykładowo, w trakcie 

1 Ustawa budowlana (Baugesetzbuch) z 23 września 2004 r. (BGBl. I S. 2414) zmieniona 11 czerwca 2013 (BGBl. I S. 1548).

Sukces był możliwy tylko dla-
tego, że na wszystkich etapach 
planowania podkreślano wartość 
siedlisk oraz potrzebę istnienia 
zielonej przestrzeni publicznej.



Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 2013 | 127

Rieke Hansen

przez inwestora wykorzystywany jest częściowo na 
realizację ważnych celów społecznych.

Sieć Dróg Kolejowych to pierwszy projekt prze-
budowy w ramach wdrażania strategii zagęszczania 
zabudowy. Zajmuje on powierzchnię około 170 ha 
i jest obecnie największym projektem urbanistycz-
nym Monachium. Dawne tereny kolei i przemy-
słowe rozciągają się na długości 8 km od centrum 
miasta do jego północno-zachodniej części. Po-
wstanie 7500 mieszkań, miejsca pracy dla 15 000 
osób oraz infrastruktura sportowa i tereny zieleni 
(LH München 2005). Projekt składa się z sześciu 
odrębnie zaplanowanych etapów, z których niektóre 
zostały już częściowo zrealizowane.

Obszar Birketweg (rysunek 2), stanowiący część 
Sieci Dróg Kolejowych, ilustruje sposób potrak-
towania w  projekcie kwestii bioróżnorodności 
i usług ekosystemów. Obszar ten, położony w po-
bliżu parku Hirschgarten, zajmuje 60 ha i zostanie 
przekształcony w tereny mieszkalne dla 6000 osób, 
znajdzie się tam też przestrzeń biurowa dla 6000 
pracowników. Około 30 ha trenerów kolejowych 
leżało odłogiem przez dwadzieścia lat. Takie ka-
mieniste, suche, eksponowane na słońce siedliska, 
wraz z ich specyficzną różnorodnością gatunkową 
i wyglądem, nazywane są biotopami kolejowymi. 
Zamieszkiwane są przez szereg gatunków zagro-
żonych wyginięciem, w tym gatunki chronione na 
mocy unijnej Dyrektywy Siedliskowej. 10 ha tere-
nów kolejowych uznano za cenne siedliska.

wytycznych, nazwanych „Perspektive München” 
(Perspektywy Monachium). Zagęszczanie zabu-
dowy to temat przewodni jednej z wytycznych: 
„Miasto kompaktowe, miejskie, zielone”. W tym 
kontekście „kompaktowe” oznacza policentryczne 
miasto o gęstej strukturze i atrakcyjnych rozwią-
zaniach, zachęcających do zamieszkiwania tere-
nów śródmiejskich, w których pojedyncze budynki 
gwarantują oszczędności energii i  przestrzeni. 
„Miejskie” oznacza przemieszanie różnych form 
zagospodarowania przestrzeni, co sprzyja skracaniu 
dystansów oraz równowadze społecznej wewnątrz 
miasta. „Zielone” oznacza włączanie zieleni miej-
skiej i otwartych przestrzeni do zagospodarowania 
miasta, w celu poprawy jakości życia i środowiska, 
np. poprzez łagodzenie klimatu i spływ wód opado-
wych. Na poziomie pojedynczych projektów plano-
wania, władze Monachium wprowadziły społecznie 
sprawiedliwy podatek od wykorzystania ziemi 
(„Sozialgerechte Bodennutzung”, SoBoN). Od 
właściciela działki, której wartość wzrosła na skutek 
zmiany jej przeznaczenia (np. działka rolna zamie-
niana na budowlaną) można pobrać do dwóch trze-
cich zysku z tytułu zmiany wartości działki. Środki 
te muszą zostać przekazane na rozwój infrastruktury 
publicznej na tym terenie w przypadku przeznacze-
nia go pod zabudowę mieszkalną. W ten sposób 
mogą być finansowane m.in. wysokiej jakości tereny 
zieleni oraz placówki publiczne, takie jak szkoły 
podstawowe i przedszkola (Illing i Thiel 2005). 
Dzięki temu narzędziu, nadzwyczajny zysk osiągany 

Rysunek 1. Park am Nordbahnhof — dawne 
tereny kolei i zarazem obszary graniczne Ber-
lina przekształcono w publiczny park, który 
integruje miejską dziką przyrodę

Rysunek 2. Zajmujący 60 ha obszar 
Birketweg to jeden z sześciu projektów 
urbanistycznych składających się na Sieć 
Dróg Kolejowych. Prace w większości 
zostały zakończone
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zycjach. Zwycięska praca oraz dążenie miasta do 
utworzenia otwartej przestrzeni zieleni w okolicy 
Birketweg zostały omówione publicznie w 2004 r. 
w ramach wczesnego, nieoficjalnego procesu par-
tycypacji społecznej (LH München 2004). Poza 
terenami zieleni, obszary zainteresowań uczestni-
ków obejmowały m.in. transport publiczny i do-
puszczalną wysokość wieżowców. W odniesieniu 
do zielonej przestrzeni, władze miasta i właściciele 
nieruchomości przedstawili m.in. pomysł zielonego 
korytarza w pobliżu wciąż używanych torów kole-
jowych. Wyjaśniono, na czym polega idea Parku 
Pionierów, w którym z jednej strony chronione są 
siedliska przy torach, a z drugiej — stwarzane są 
możliwości obcowania z przyrodą przy specyficz-
nym wyglądzie tych biotopów. Oba te elementy 
(korytarz i Park Pionierów) powinny zarówno uka-
zywać przeszłość dróg kolejowych, jak i zapewniać 
siedliska przy torach.

W ramach procesu partycypacji społecznej od-
była się również wycieczka, w której każdy zainte-
resowany mógł wziąć udział. Aby dać uczestnikom 
lepsze wyobrażenie o wymiarach przestrzennych, 
na czas wycieczki w okolicy Birketweg pousta-
wiano słupki według propozycji planu. Co więcej, 
zapoznano uczestników z różnorodną roślinnością 
leżącej odłogiem okolicy dróg kolejowych. W opi-
nii wszystkich zaangażowanych stron wycieczka 
znacząco przyczyniła się do wysokiej akceptacji 
propozycji planu.

Mieszkańcy mogli dalej rozwijać pomysły w ra-
mach dwóch warsztatów. Wyjaśniali swoje zanie-
pokojenie niedostateczną ilością trenów zieleni 
w pobliżu nowych mieszkań i zażądali dostatecznej 
przestrzeni do zabawy, uprawiania sportów i re-
kreacji. Idea Parku Pionierów, mającego chronić 
siedliska kolejowe, służąc jednocześnie do rekreacji, 
przyjmowana była sceptycznie. Z kolei pomysł zie-
lonego korytarza między okolicą Birketweg a dwor-
cem głównym, gdzie można by spacerować i jeździć 
na rowerze, zyskał szerokie poparcie. Mieszkańcy 
domagali się połączonego systemu zieleni, który łą-
czyłby nowe obszary zieleni z tymi już istniejącymi.

Dyskusje między przedstawicielami wydziałów 
urzędu miasta, lokalnymi komitetami politycznymi, 
mieszkańcami i właścicielami nieruchomości/in-
westorami zakończyły się spotkaniem finalnym, 

Kwestie związane z bioróżnorodnością i po-
trzebą istnienia terenów do rekreacji brano pod 
uwagę dla całej Sieci Dróg Kolejowych od samego 
początku procesu planowania. W późnych latach 
1990. przygotowano „plan siedlisk i otwartej prze-
strzeni” w zgodzie z koncepcją projektu urbanistycz-
nego Sieć Dróg Kolejowych. Wymogi dotyczące 
ochrony środowiska, zamieszczone w przygotowa-
nym przez firmę doradczą planie siedlisk i otwartej 
przestrzeni, określono jako:

•	ochronę cennych biotopów;
•	pozostawienie korytarza ekologicznego wzdłuż 

istniejących torów kolejowych;
•	utworzenie nowych biotopów, które posłużą 

jako siedliska pomostowe.
Zajęcie się kwestiami związanymi z bioróżno-

rodnością na tak wczesnym etapie i późniejsza bliska 
współpraca we wszystkich aspektach związanych 
z ochroną przyrody między właścicielami nierucho-
mości, firmami doradczymi a różnymi wydziałami 
urzędu miasta, z urzędem planowania „zielonych” 
inwestycji na czele, postrzegane są jako ważne czyn-
niki pomagające zapobiegać konfliktom związanym 
z nowymi planami. Po stronie miasta, na wszyst-
kich etapach procesu, ściśle współpracowały ze sobą 
wydział ds. urbanistyki i prawa budowlanego oraz 
wydział ds. zdrowia i środowiska, odpowiedzialny 
za bioróżnorodność w mieście.

Wymogi dotyczące bioróżnorodności, przed-
stawione w planie siedlisk i otwartej przestrzeni, 
zostały zawarte w konkursie urbanistycznym na 
projekt Sieci Dróg Kolejowych. Uczestnicy musieli 
odnieść się do tych wymogów w swoich propo-

Rysunek 3. Birketweg — część siedlisk 
została zachowana w trakcie budowy
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siedlisk łąkowych na północnym krańcu miasta, 
zwanym Langwieder Haide. Co więcej, kompleks 
ten został połączony z innymi suchymi i niezbyt 
żyznymi siedliskami.

Wszystkie siedliska były monitorowane przez 
pięć lat po budowie. Wyniki z 2011 r. wskazują, że 
populacje jaszczurek są stabilne i zajęły nowe sie-
dliska w Langwieder Haide. Ponadto już wówczas 
dało się znaleźć rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Zielony korytarz w okolicy Birketweg zapewnia 
połączenie nowopowstałych, niewielkich terenów 
zieleni i starszych parków z systemem przyrodni-
czym miasta. Korytarz ten łączy również dzielnicę 

podczas którego ogłoszono podjęte decyzje i zmiany 
wprowadzone do planu. Następnie firmy plani-
styczne zrewidowały propozycję planu, powstałą 
w rezultacie procesu partycypacji. Ostateczny plan 
został przedstawiony publicznie na wystawie czynnej 
do końca 2004 r. W dalszej części procesu włączono 
inne organy do spraw publicznych, projekt został 
zatwierdzony przez radę miejską. Przeprowadzono 
formalny proces partycypacji społecznej, w  celu 
przygotowania uchwały prawnie wiążącego planu 
zagospodarowania terenu (LH München 2004).

W 2007 r., na krótko przed wejściem w życie 
planu zagospodarowania terenu, zmiana w federal-
nej ustawie o ochronie przyrody wzmocniła ochronę 
gatunków, zgodnie z unijną Dyrektywą Siedliskową. 
Zmiany te wymagały dokładniejszego zbadania po-
pulacji jaszczurek w okolicy Birketweg, jak również 
specjalnej procedury uzyskania pozwolenia. Wyniki 
ankiety dotyczącej gatunków wykazały, że utraty 
niektórych siedlisk, wskutek zaplanowanych bu-
dów, nie będzie można zrekompensować za pomocą 
siedlisk zaplanowanych na obszarze przebudowy. 
Opracowano więc strategię mającą chronić i pro-
mować populację jaszczurek. W myśl strategii jasz-
czurki uznano za gatunek tzw. parasolowy, którego 
ochrona przyczyni się do ochrony innych gatunków, 
zamieszkujących siedliska dróg kolejowych. Strate-
gia ta opierała się na trzech fundamentach:

•	zagospodarowanie przestrzeni; 
•	utrzymanie i rozwój siedlisk; 
•	wzmocnienie populacji regionu.
Dzięki zagospodarowaniu przestrzennemu, za-

pewniono minimalny 3-hektarowy obszar siedlisk 
w trakcie budowy i utrzymano to ważne siedlisko 
tak długo, jak to tylko było możliwe (rysunek 3). 
Ostatecznie zachowano lub odtworzono 5 ha (czyli 
50%) cennych siedlisk na obszarze Birketweg. Dla 
wszystkich biotopów określono standardy utrzy-
mania i rozwoju, które są egzekwowane przez sek-
cję ogrodniczą miejskiego wydziału budowlanego. 
Wszystkie siedliska mają zapewnioną długotrwałą 
ochronę, jako wyszczególnione w prawnie wiążącym 
planie zagospodarowania terenu.

W ramach mechanizmu kompensacyjnego, ma-
jącego na celu promowanie populacji jaszczurek, 
20 ha ziem uprawnych w pobliżu torów kolejo-
wych przekształcono w kompleks niezbyt żyznych 

Rysunek 5. Obszar Birketweg charakteryzuje 
się bogatą roślinnością spontaniczną. Hałas 
pochodzący z wciąż używanych torów jest tłu-
miony murem z kamieni, umocnionym siatką 

Rysunek 4. Kiedy projekt Sieci Dróg Kolejowych 
zostanie w pełni ukończony, całą okolicę przecinać 
będzie korytarz siedlisk związanych z drogami ko-
lejowymi oraz ścieżki dla rowerzystów i biegaczy. 
Mieszkańcy wykorzystują już wybudowane części 
obszaru Birketweg, aby dostać się do środków 
transportu miejskiego oraz do rekreacji
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tworzono połowę cennych siedlisk. Utratę kom-
pensuje teren w pobliżu Sieci Dróg Kolejowych, 
położony poza obszarem Birketweg.

Jak pokazuje ten przykład, w procesie przekształ-
cania terenów niezagospodarowanych, należy do-
konać usystematyzowanej oceny uwzględniającej 
bioróżnorodność, aktywność rekreacyjną i  inne 
usługi ekosystemów tak wcześnie, jak to tylko 
możliwe. Ocena bioróżnorodności pozwoli wska-
zać cenne elementy analizowanych terenów i zlo-
kalizować siedliska gatunków zagrożonych. Proces 
planowania powinien bazować na wynikach tej 
oceny — np. ochrona i integracja tych elementów 
powinna stać się warunkiem koniecznym w konkur-
sach wyłaniających plan. W przypadku Sieci Dróg 
Kolejowych, plan siedlisk i otwartej przestrzeni po-
mógł zidentyfikować cenne siedliska i kluczowe ele-
menty przyszłego systemu otwartej przestrzeni już 
na wczesnym etapie — tak, by elementy te można 
było uwzględnić w konkursach urbanistycznych. 
Ponadto, współpraca między poszczególnymi wy-
działami urzędu miasta i innymi stronami pozwoliła 
zrozumieć i docenić wartość siedlisk przy drogach 
kolejowych.

W odniesieniu do bioróżnorodności, wyższe 
wymagania w  stosunku do ochrony gatunków, 
wynikające z  unijnej Dyrektywy Siedliskowej, 
mogły zostać spełnione w wyniku dostosowania 
oryginalnej koncepcji planu, ponieważ siedliska 
kolejowe uznane były za cenne już na wczesnym 
etapie. Tam, gdzie to możliwe, połączono elementy 
rekreacji i bioróżnorodności, np. wzdłuż zielonego 
korytarza. Konkretne działania na rzecz gatunków 
chronionych w myśl unijnej Dyrektywy Siedlisko-
wej zapewniają nie tylko ochronę tych gatunków, 
ale korzyści dla całej biocenozy. Utratę siedlisk zre-
kompensowano na obszarze mającym połączenie 
z drogami kolejowymi. Jakość siedlisk zapewniona 
jest dzięki ich utrzymywaniu i rozwojowi, a także 
monitoringowi. Pierwsze wyniki monitoringu 
wskazują, że działania podjęte na obszarze Bir-
ketweg i w siedliskach kompensacyjnych okazały 
się skuteczne.

Projekt Sieci Dróg Kolejowych pokazuje, że te-
reny niezagospodarowane mogą zostać przekształ-
cone w zieloną przestrzeń publiczną nietypowego 
rodzaju. Jednakże w procesie partycypacji na jaw 

z kolejną stacją, a tym samym promuje poruszanie 
się bez samochodu. Oddzielne ścieżek dla rowerzy-
stów i pieszych pozwala poruszać się bezpiecznie 
z różną prędkością (rysunki 4 i 5).

Podsumowanie

Władze Monachium wspierają miejską bioróż-
norodność na różnych poziomach planowania. 
Zgodnie z wytycznymi „Perspektive München”, 
obejmującymi całe miasto, zagęszczanie zabudowy 
musi być uzupełniane tworzeniem lub wzmacnia-
niem istniejących terenów zieleni. Zagęszczanie 
zabudowy na obszarach o bogatej bioróżnorodności 
najczęściej prowadzi do (przynajmniej częściowej) 
utraty siedlisk. W Monachium zachowano lub od-

Rysunek 6. Na Industriewald (las przemysłowy) 
w Ruhrgebiet składają się samoistnie odtwarza-
jące się ekosystemy leśne na poprzemysłowych 
nieużytkach. Wykorzystuje się sztukę, np. rzeźby 
Hermanna Priganna, by stworzyć wyjątkową 
przestrzeń, w której można obcować z przyrodą 
w mieście
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wyszedł sceptycyzm wobec Parku Pionierów. Dziko 
rosnąca roślinność nie idzie w parze z typowym dla 
większości ludzi oczekiwaniem dobrze utrzymanej, 
czystej i bezpiecznej przestrzeni zieleni. Dlatego 
dziką przyrodę w mieście należy przedstawiać użyt-
kownikom jako coś wartościowego. Zaprojektowane 
elementy i właściwe utrzymanie przyczyniają się do 
postrzegania miejskiego obszaru z dziką przyrodą 
jako bezpiecznej i zachęcającej zielonej przestrzeni 

publicznej. Przykłady udanych przedsięwzięć, ta-
kich jak Industriewald Ruhrgebiet (rysunek 6) 
i Schöneberger Südgelände (rysunek 7) pokazują, 
że ostrożnie i starannie zagospodarowany obszar 
bogatej gatunkowo, dzikiej przyrody w mieście to 
okazja do stworzenia cennych terenów do rekreacji 
i obcowania z przyrodą w najbliższym sąsiedztwie.

Szczególnie struktury liniowe, takie jak drogi 
kolejowe, mogą być cenne z punktu widzenia łą-
czenia siedlisk, jako szlaki komunikacyjne lub jako 
korytarze napowietrzające dla lokalnego klimatu. 
Monachium skorzystano z tej wyjątkowej okazji, 
by stworzyć sieć nowych i dawnych terenów zieleni, 
którą mieszkańcy bardzo doceniają. Dodatkowo, 
dostęp do środków komunikacji miejskiej przez zie-
lony korytarz promuje jazdę na rowerze i chodzenie 
pieszo. Kolejne niemieckie miasta, takie jak Lipsk 
i Drezno, także tworzą połączony system zieleni, 
poprzez przemianę obszarów niezagospodarowa-
nych w dostępne tereny zieleni. Działania, mające 
na celu niwelowanie skutków globalnego ocieplenia, 
będą przyczyniać się do zwiększenia świadomości 
usług regulacyjnych, takich jak chłodzenie i spływ 
wód deszczowych. Mogą też wzmocnić argumenty 
za przekształcaniem obszarów niezagospodarowa-
nych w miejskie tereny zieleni.

Rysunek 7. Schöneberger Südgelände to obszar 
dawnych dróg kolejowych w Berlinie z cenną 
bioróżnorodnością. Ścieżki na wzniesieniu umoż-
liwiają dostęp do suchych obszarów łąkowych, 
nie stwarzając jednocześnie ryzyka intensywnego 
użytku rekreacyjnego zagrażającego ich jakości
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