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Koncepcja i znaczenie obszarów rolniczych o wysokich
walorach przyrodniczych
The Concept and Importance of High Nature Value Farmland
Synopsis. Koncepcja rolniczych obszarów HNV (ang. HNV farmland, lub HNVf) zostaáa
wprowadzona do nauki i polityki gospodarczej Unii Europejskiej na przeáomie dwóch ostatnich
wieków, jako podstawa do skutecznych dziaáaĔ na rzecz przeciwdziaáania dalszej redukcji
bioróĪnorodnoĞci na gruntach rolnych. Dotychczas ta waĪna kwestia nie jest zadawalająco
dyskutowana i prezentowana w piĞmiennictwie polskim. W niniejszej pracy przeglądowej,
stanowiącej przegląd i analizĊ europejskiej literatury naukowej, monografii i raportów unijnych,
przedstawiono waĪne zagadnienia, dotyczące definicji i typów rolniczych obszarów HNV, ich
znaczenia przyrodniczego i gospodarczego oraz uzasadnienia realizacji programowej ochrony. Obszar
rolniczy HNV stanowi grunty rolne, na których istnieje bogata bioróĪnorodnoĞü o duĪym znaczeniu
dla ochrony gatunków, siedlisk i krajobrazów oraz stosowane są ekstensywne systemy rolnicze, które
sprzyjają dalszemu trwaniu lub wzbogacania istniejącej tam agro-bioróĪnorodnoĞci. Obszary HNV
pozwalają realizowaü wiele funkcji oraz dostarczaü dóbr publicznych, Ğrodowiskowych i spoáecznogospodarczych. Uznaje siĊ, Īe najlepszym sposobem ochrony wysokich walorów przyrodniczych
obszarów rolniczych jest prowadzenie na nich ekstensywnej lub niskonakáadowej gospodarki
rolniczej. Dla speánienia tego postulatu UE nakáada na kraje czáonkowskie obowiązek wdraĪania
koncepcji obszarów HNV, polegający gáównie na ich delimitacji oraz wielostronnym i elastycznym
wspieraniu rolników na tych terenach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i innych polityk krajowych.
Sáowa kluczowe: Definicja obszarów HNV, funkcje obszarów HNV, ochrona obszarów HNV, WPR
Abstract. The concept of HNV farmland (HNVf) was introduced to the science and economic policy
of the European Union at the turn of the last two centuries as a basis for effective measures to stop
further reduction of biodiversity on farmlands. So far, this important issue has not been successfully
discussed and presented in the Polish literature. In this review paper, based on European scientific
literature, monographs and EU reports, important issues have been presented regarding the definition
and types of HNVf, their environmental and economic importance and the justification for the
implementation of program protection. HNV farmlands include those agricultural lands where rich
agro-biodiversity exists – which is important for general protection of species, habitats and landscapes
– and where they are accompanied by extensive or/and low-input farming systems. HNVf allow us to
perform many functions and provide public, environmental and socio-economic goods. It is
recognized that the best way to protect the high nature value of agricultural areas is to conduct on
them extensive or low-input farming systems. In order to meet this demand, the EU imposes on
Member States the obligation to implement the concept of HNVf, consisting mainly in their
delimitation and flexible support for farmers in these areas under the Common Agricultural Policy and
other national policies.
Key words: Definition of HNV farmland (HNVf), functions of HNVf, protection of HNVf, CAP
JEL Classification: Q18
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Wprowadzenie
Rolnictwo jest dominującym sposobem uĪytkowania ziemi na Ğwiecie, zaĞ w Europie
rozprzestrzenionym na ponad 45% obszarów lądowych (Henle i in., 2008; Power, 2010; Lomba
i in., 2014). Okoáo 50% wszystkich gatunków flory i fauny europejskiej zaleĪy mniej lub
bardziej od siedlisk rolniczych (EEA, 2006; Henle i in., 2008; Stoate i in., 2009; Halada i in.,
2011; Lomba i in., 2014, 2015). Z powodu intensyfikacji rolnictwa, jego upraszczania
i ograniczania lub rezygnacji z dziaáalnoĞci rolniczej gospodarstw, od drugiej polowy XX
wieku, uksztaátowana przez wieki róĪnorodnoĞü biologiczna na wielu obszarach rolniczych w
Europie stale ulega zawĊĪaniu siĊ (Strijker, 2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014;
Strohbach i in., 2015). To bardzo niekorzystne, wrĊcz groĨne zjawisko permanentnego
kurczenia siĊ agro-bioróĪnorodnoĞci zostaáo wáaĞciwie zauwaĪone i ocenione na początku 90tych lat zeszáego wieku przez specjalistów europejskich (Baldock i in., 1993; Beaufoy i in.,
1994). Przejawem ich podejĞcia do tego zjawiska byáo wprowadzenie pojĊcia „obszar rolniczy o
wysokich walorach przyrodniczych”, okreĞlanym jako „obszar rolniczy HNV” (ang. High
Nature Value farmland, w skrócie HNV farmland lub HNVf). Pod wpáywem postĊpu badaĔ nad
obszarami HNV i ewolucji terminologii w tym zakresie, w literaturze przedmiotowej coraz
czĊĞciej, obok tradycyjnego pojĊcia „obszar rolniczy HNV” uĪywa siĊ równoznacznego
(niektórzy uwaĪają, Īe bliskoznacznego) okreĞlenia „rolnictwo HNV” (ang. HNV farming). W
niniejszym opracowaniu bĊdziemy posáugiwali siĊ tym pierwszym pojĊciem, dopuszczając
takĪe nazwĊ skrótową „obszar HNV”. Obszar HNV jest kategorią pojĊciową zarówno o
znaczeniu przyrodniczo-rolniczym, jak i spoáeczno-ekonomicznym (ZieliĔska, 2013; Strijker,
2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014).
W tematycznych monografiach i raportach wáadz i instytucji unijnych oraz w naukowej
literaturze Ğwiatowej i europejskiej w zakresie nauk rolniczych i ekonomicznych oraz nauk o
ziemi, a zwáaszcza ich pogranicza, od prawie üwierüwiecza dokumentowana jest obficie
ogromna intelektualna aktywnoĞü polityczno-gospodarcza i prawna Unii Europejskiej oraz
towarzysząca jej dziaáalnoĞü naukowa, która dotyczy rolniczych obszarów HNV. Gáównymi
problemami, które są podejmowane w tych pracach odnoszą siĊ do oceny znaczenia obszarów
HNV, adekwatnego wydzielania oraz charakterystyki przyrodniczo-rolniczej i ekonomicznej
tych obszarów, wraz z monitoringiem ich wystĊpowania, a takĪe dotyczą oceny skutecznoĞci
róĪnych narzĊdzi i Ğrodków wspierania obszarów HNV (Oppermann i in., 2012; Keenleyside i
in., 2014; Europeen Commission, 2016). Publikacje te ilustrują ogromne znaczenie, jakie Unia
Europejska nadaje rozwojowi i wdraĪaniu koncepcji obszarów HNV, zgodnie z doktryną
ochrony przyrody i paradygmatem rolnictwa zrównowaĪonego pod wzglĊdem przyrodniczym,
gospodarczym i spoáecznym (Lomba i in., 2014; Strohbach i in., 2015).
JednakĪe, w Polsce, zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktycznej nie obserwujemy
podobnego zainteresowania obszarami HNV. NiewĊgáowska i ZieliĔska (2010) wskazują,
Īe Polska jest jednym z niewielu krajów czáonkowskich UE, który posiadaá do 2010 roku
jedynie wstĊpną koncepcjĊ wyznaczenia na obszarach wiejskich Polski obszarów o
wysokich walorach przyrodniczych (HNV) oraz opracowania dla tych obszarów
monitoringu. W ramach tej koncepcji dokonano pierwszej - i dotychczas jedynej - próby
delimitacji (zmapowania) obszarów HNV na obszarze caáego kraju, a dokument ten zostaá
záoĪony oficjalnie do wáadz unijnych i jest opublikowany (Oppermann i in., 2012;
Keenleyside i in., 2014). Niniejsza praca przeglądowa jest próbą przybliĪenia polskiemu
Czytelnikowi gáównych zagadnieĔ teorii i praktyki obszarów HNV, rozpatrywanych
aktualnie w UE.
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Celem tej pracy, opartej na publikacjach naukowych, monografiach i raportach unijnych,
jest 1) przedstawienie waĪnych pojĊü, poglądów i zagadnieĔ dotyczących definicji i
gáównych typów rolniczych obszarów HNV, 2) charakterystyka znaczenia obszarów HNV
oraz uzasadnienie ich programowej ochrony, 3) prezentacja wyników najwaĪniejszych
europejskich oraz krajowych badaĔ naukowych i wdroĪeniowych w tym zakresie.

Definicja i gáówne typy obszarów rolniczych o wysokich walorach
przyrodniczych
Beaufoy i in., (1994) oraz Andersen i in. (2003) sprecyzowali istotĊ pojĊcia „obszar
rolniczy HNV” w postaci nastĊpującej definicji “Obszary rolnicze o wysokich walorach
przyrodniczych (obszary HNV) są tymi terenami w Europie, gdzie rolnictwo stanowi
gáówny (zwykle dominujący) rodzaj uĪytkowania ziemi, sprzyjając wysokiej róĪnorodnoĞci
gatunkowej i siedliskowej, a takĪe (albo) wystĊpowaniu gatunków o duĪym znaczeniu dla
ochrony przyrody w skali europejskiej”. Uznaje siĊ, Īe gáównym warunkiem utrzymania
i poĪądanego ksztaátowania rolniczych obszarów HNV, czyli rolnictwa HNV jest
ekstensywna i maáo intensywna gospodarka rolnicza, ale zapewniająca ĪywotnoĞü
egzystencjalną i ekonomiczną ludnoĞci rolniczej tam mieszkającej (Bignal i McCracken,
1996, 2000; Andersen i in., 2003; Strijker, 2005; Halada i in., 2011; Lomba i in., 2014).
Wobec tego, o istnieniu rolniczych obszarów HNV (rolnictwa HNV) decyduje
wspóáistnienie dwóch bytów. Jednym z nich jest okreĞlony, fizyczno-Ğrodowiskowy obszar
rolniczy HNV (ang. HNV farmland), rozumiany jako ta wyróĪniona czĊĞü obszaru
rolniczego, tj. obszaru gruntów rolnych (obejmującego uĪytki rolne oraz nieuĪytki rolne),
na której istnieje bogata bioróĪnorodnoĞü o duĪym znaczeniu dla ochrony gatunków,
siedlisk i krajobrazów (EEA, 2012; Oppermann i in., 2012; Keenleyside i in., 2014;
Europeen Commission, 2016). Drugim bytem są stosowane na tych terenach ekstensywne i
maáo intensywne systemy gospodarki rolniczej, które sprzyjają dalszej dynamice
naturalnych procesów oraz tworzeniu warunków dla trwania lub nawet poszerzania
(wzbogacania) istniejącej tam agro-bioróĪnorodnoĞci (Henle i in., 2008; Paracchini i in.,
2008; Beaufoy i Cooper, 2009; Keenleysideean i in., 2014; Lomba et al., 2014; Strohbach i
in., 2015). Takie systemy gospodarki rolniczej, wyraĪające siĊ niską obsadą zwierząt na 1
ha uĪytków rolnych, wysokimi nakáadami pracy, maáym poziomem mechanizacji,
stosowaniem odáogów, niskim zuĪyciem chemikaliów i nawodnienia, są nazywane w
najnowszej literaturze, systemami HNV, ang. HNV farming systems (Van Doorn i Elbersen,
2012; Ribeiro i in., 2014). Są one czĊsto badane pod kątem ich identyfikacji, oceny
róĪnorodnoĞci (typologii) i monitoringu, zwáaszcza w aspekcie pogáĊbionej oceny
obszarów HNV oraz doskonalenia strategii i scenariuszy wspierania ich ochrony i rozwoju
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (Lomba i in., 2014, 2015; Ribeiro i in., 2014;
Strohbach i in., 2015). W przedmiotowej literaturze naukowej, badawczo-rozwojowej i
polityczno-gospodarczej stwierdza siĊ wyraĨnie, Īe doĞü nowe i sáabo utrwalone pojĊcia
„HNV farmland” oraz „HNV farming systems”, choü są ĞciĞle powiązane merytorycznie, to
jednak stanowią róĪne, komplementarne kategorie charakteryzujące obszary rolnicze HNV
(rolnictwo HNV). Zatem, te dwa pojĊcia nie mogą byü uĪywane zamiennie. KaĪde z nich
jest wyrazem fizycznych, Ğrodowiskowych, spoáecznych i ekonomicznych aspektów
obszaru rolniczego i gospodarki sprzyjającej jego duĪym walorom przyrodniczym
(ZieliĔska, 2013; Strijker, 2005; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014).
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W bardziej rozwiniĊtym ujĊciu wysoka wartoĞü przyrodnicza jest przypisywana tym
obszarom rolniczym, które charakteryzują siĊ 1) wysokim udziaáem naturalnej i/lub póánaturalnej roĞlinnoĞci, trwale przystosowanej do warunków siedliskowych (gáównie
ekstensywnych trwaáych uĪytków zielonych, pastwiskowych terenów rolniczo-leĞnych,
lasów na uĪytkach rolnych, starych sadów itp.) oraz 2) mozaiką gruntów ornych i uĪytków
trwaáych, wzbogaconą rozproszonymi nieuĪytkami rolniczymi, zarówno naturalnymi, jak
i póá-naturalnymi (Ğródpolnymi zadrzewieniami, zakrzewieniami, zaroĞlami, mokradáami,
ciekami wodnymi etc.), na których stosuje siĊ gáównie ekstensywne systemy gospodarki
rolniczej z niską obsadą zwierząt, stosowaniem odáogów miĊdzy polowymi roĞlinami
uprawnymi oraz niskim zuĪyciem nawozów mineralnych, Ğrodków ochrony roĞlin
i nawodnieĔ pól uprawnych (EEA, 2004; Beaufoy i Cooper, 2009; Lomba i in., 2014,
2015). Andersen i in. (2003) wprowadzili definicjĊ trzech typów obszarów HNV, które
póĨniej zostaáy nieco zmodyfikowane (Paracchini i in., 2006, 2008; Lomba i in., 2014):
Typ 1 - obszary rolnicze uĪytkowane ekstensywnie z wysokim udziaáem roĞlinnoĞci póánaturalnej lub/i nieuĪytków naturalnych; Typ 2 obszary rolnicze uĪytkowane przewaĪnie
ekstensywnie lub/i maáo intensywnie, z niĪszym udziaáem roĞlinnoĞci póá-naturalnej,
wysoką róĪnorodnoĞcią (mozaikowatoĞcią) krajobrazu, a takĪe obecnoĞcią rozproszonych
nieuĪytków naturalnych; Type 3 - obszary rolnicze (wáączając intensywnie uĪytkowane
grunty orne i trwaáe uĪytki zielone), które są naturalnym siedliskiem wystĊpowania lub/i
rozrodu chronionych gatunków zwierząt, zwáaszcza ptaków. W rzeczywistoĞci te trzy typy
obszarów HNV nie są wyróĪnione ostrymi granicami, zaĞ mogą pokrywaü siĊ w róĪnym
stopniu. Taka koegzystencja dotyczy gáównie obszarów HNV typu 1 i 2, co utrudnia
w praktyce dokonanie trafnej kategoryzacji tych obszarów w zakresie lokalnym,
regionalnym, krajowym lub europejskim (Peppiette i in., 2012; Lomba i in., 2014).

Znaczenie obszarów HNV i uzasadnienie ich programowej ochrony
Rolnicze obszary HNV w kaĪdym kraju są waĪnym dobrem narodowym, dáugo
ksztaátowanym dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym, oferowanym spoáeczeĔstwu przez
rolnictwo wielofunkcyjne w ramach polityki unijnej (Power, 2010; Sullivan i in., 2017).
Obszary te pozwalają realizowaü wiele celów, funkcji oraz dostarczaü dóbr publicznych,
zarówno Ğrodowiskowych (ekologicznych lub ekosystemowych), jak i spoáecznogospodarczych. NaleĪą do nich trwaáe zapewnienie 1) wysokiego stopnia bioróĪnorodnoĞci
obszarów rolniczych (znaczący udziaá w caáoĞciowym systemie ochrony przyrody danego
kraju), 2) osobliwego piĊkna oraz turystyczno-rekreacyjnej i osiedleĔczej atrakcyjnoĞci
krajobrazów wiejskich, 3) dobrej jakoĞci wody, powietrza i gleby w wąskiej i szerszej skali
przestrzennej, 4) regulacji klimatu i ochrony przed powodziami, 5) produkcji wysoko
jakoĞciowej ĪywnoĞci ekologicznej i specjalistycznej oraz 6) zrównowaĪonego rozwoju wsi
i rolnictwa ze szczególnym uwzglĊdnieniem ĪywotnoĞci spoáeczno-ekonomicznej ludnoĞci
wiejskiej (ZieliĔska, 2013; Power, 2010; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2017;
Strohbach i in., 2015; Sullivan i in., 2017). Zatem, obszary HNV wymagają Ğwiadomej
i dobrze zorganizowanej, dáugoterminowej ochrony ich wysokiej wartoĞci przyrodniczej,
poprzez wsparcie publiczne. Wspierając ich ochronĊ, uskuteczniamy i optymalizujemy
realizacjĊ wymienionych celów. Dlatego, obszary HNV są waĪnym przedmiotem
rolniczych i ekonomicznych badaĔ naukowych i wdroĪeniowych oraz sprzĊĪonych z nimi,
zainteresowaĔ strategów, analityków, polityków i decydentów gospodarczych w zakresie

Koncepcja i znaczenie obszarów rolniczych o wysokich walorach przyrodniczych

421

politycznego wspierania rolnictwa (Henle i in., 2008; Oppermann in., 2012; Keenleyside
i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2015).
Wedáug badaĔ wykonanych przez Europejską AgencjĊ ĝrodowiskową dla wszystkich
krajów unijnych za 2006 rok (EEA 2012), przeciĊtny udziaá powierzchni obszarów HNV
w UE stanowiá wówczas okoáo 40% powierzchni gruntów rolnych, tj. áącznie uĪytków
rolnych (UR) oraz nieuĪytków rolnych (obszarów o niekorzystnej rzeĨbie terenu,
zadrzewieĔ, zaroĞli, torfowisk, mokradeá itp.). W Polsce obszary HNV obejmowaáy 22,7%
gruntów rolnych, zaĞ 30% UR. Istnieje bardzo duĪe zróĪnicowanie pomiĊdzy paĔstwami
czáonkowskimi Unii Europejskiej pod wzglĊdem udziaáu rolniczych obszarów HNV
w ogólnej powierzchni gruntów rolnych (od ok. 5% w Danii do 90-100% w Norwegii
i Islandii). Udziaá obszarów HNV jest najwiĊkszy w póánocno-zachodniej, póánocnej,
poáudniowej i wschodniej Europie, zwáaszcza w rejonach górskich, podgórskich
i wyĪynnych (EEA, 2012; Van Doorn i Elbersen, 2012; Oppermann i in., 2012;
Keenleyside i in., 2014). Obszary HNV są zlokalizowane gáównie na obszarach ONW w
Unii Europejskiej, gdzie warunki przyrodnicze ograniczają intensywniejsze
gospodarowanie (EEA, 2004, 2006, 2012; Paracchini i in., 2006, 2008; Keenleyside i in.,
2014).
Obszary HNV podlegają wielu dáugoterminowym i wspóáczesnym zagroĪeniom,
gáównie ze strony intensyfikacji i globalizacji rolnictwa, albo teĪ na skutek upraszczania
(maáej dywersyfikacji) systemów gospodarki rolniczej lub porzucania i degradacji
dziaáalnoĞci rolniczej na tych terenach i pojawiania siĊ sukcesji wtórnej rodzimej
roĞlinnoĞci (Strijker, 2005; Lomba i in. 2014; Terres i in. 2015). ZagroĪenia te są
rezultatem gáównie 1) braku naleĪytego docenienia i uznania wysokiej wartoĞci
przyrodniczej obszarów HNV oraz rolników tam gospodarujących w wielu krajach
unijnych, 2) braku swoistego i skutecznego wspierania publicznego w obecnej i
proponowanej reformie WPR, 3) sáabej ĪywotnoĞci ekonomicznej obszarów HNV i
satysfakcji rolników, stosujących systemy HNV, w porównaniu do innych systemów
gospodarowania (Strohbach i in. 2015). Zatem, gáównym ideowym, politycznym i
administracyjnym zadaniem wszystkich wáadz paĔstwowych i samorządowych,
odpowiedzialnych za zachowanie wysokiej przyrodniczej wartoĞci obszarów HNV, wraz z
permanentnym Ğwiadczeniem ekosystemowych i spoáeczno-ekonomicznych dóbr
publicznych, jest poprawa spoáeczno-ekonomicznej ĪywotnoĞci systemów gospodarowania
HNV na tych terenach (EEA 2006, 2012; Keenleyside i in., 2014).
Wedáug obecnych poglądów, wypracowanych przez ekologów, najlepszym sposobem
zachowania bioróĪnorodnoĞci obszarów HNV i (przez to) ochrony wysokich walorów
przyrodniczych tych krajobrazów, jest prowadzenie na nich ekstensywnej gospodarki
rolniczej, czyli rolniczego wykorzystania ziemi, zgodnie z doktryną, Īe „Ochrona tego co
jeszcze pozostaáo jest waĪniejsza, niĪ przywracanie, tego co zostaáo utracone” (Kleijn i in.,
2009; Lomba i in., 2014). WszakĪe, rolnik jest kustoszem i architektem kaĪdego obszaru
rolniczego i do niego naleĪy gáówna decyzja, dotycząca tego, jak gospodarowaü we
wáasnym gospodarstwie. JednakĪe, rolnik odpowiednio uĞwiadamiany, przekonywany i
zachĊcany ekonomicznie, moĪe wdraĪaü takie systemy gospodarowania rolniczego, które
pozwolą lepiej wydobyü, ukazaü oraz utrwaliü niepowtarzalne piĊkno natury,
wkomponowane w krajobraz obszarów wiejskich. Dalsze istnienie i rozwój przyrodniczoekonomiczny rolniczych obszarów HNV wymagają permanentnego stosowania na nich
niskonakáadowych, ekstensywnych lub póá-intensywnych metod gospodarowania (Strijker
2005; Beaufoy i Cooper 2009; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2017). Dla
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niezawodnej realizacji tego warunku wymagane jest wdraĪanie koncepcji obszarów HNV,
polegające gáównie na wielostronnym, elastycznym i moĪliwie trafnym wspieraniu
rolników na tych terenach w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, WPR (ZieliĔska, 2013;
Lomba i in., 2014, 2017; Strohbach i in., 2015). Dla zapewnienia warunków do
efektywnego wdraĪania narzĊdzi wspierania obszarów HNV w ramach WPR i krajowej
polityki gospodarczej, UE nakáada na kaĪdy kraj unijny zobowiązanie do identyfikacji,
pogáĊbionej charakterystyki (typologii) i monitoringu zmian tych obszarów oraz oceny
efektywnoĞci programów rolno-Ğrodowiskowych (Kleijn i Sutherland, 2003; Henle i in.,
2008; EEA 2012; Keenleyside i in., 2014; Lomba i in., 2014, 2017). Niestety, utrudnienia
w dostĊpnoĞci do baz danych odnoĞnie szczegóáowego pokrycia ziemi i agrobioróĪnorodnoĞci oraz brak jednolitej wspólnej metodyki wydzielania i mapowania
obszarów HNV w krajach UE, stwarzają powaĪne trudnoĞci i ograniczenia w skutecznym
wdraĪaniu koncepcji obszarów HNV (Oppermann i in., 2012; Keenleyside i in., 2014;
Lomba i in., 2014, 2017; Strohbach i in., 2015; Sullivan i in., 2017).

Podsumowanie
Obszary HNV pozwalają realizowaü wiele celów i funkcji oraz dostarczaü dóbr
publicznych, zarówno ekologicznych lub ekosystemowych, jak i spoáeczno-gospodarczych.
Obejmują one trwaáe zapewnienie moĪliwie duĪej agro-bioróĪnorodnoĞci, unikalnego
piĊkna tradycyjnej wiejskiej przestrzeni krajobrazowej oraz jej atrakcyjnoĞci turystycznorekreacyjnej i osiedleĔczej, dziĊki dobrej jakoĞci wody, powietrza i gleby wraz z
moĪliwoĞcią wytwarzania ĪywnoĞci wysoko jakoĞciowej. Z drugiej strony, rolnicze
obszary HNV, zarówno w Polsce, jak i poza nią, muszą byü tak umiejĊtnie rozwijane i
wspierane w sposób zrównowaĪony, aby nie nadwyrĊĪyü fundamentów ich istnienia, czyli
ĪywotnoĞci spoáecznej i ekonomicznej ludnoĞci rolniczej tam mieszkającej i pracującej w
oparciu o swoje gospodarstwa rolne. Ta ludnoĞü przez wieki caáe jest solą obszarów HNV.
Stanowi ona wyjątkowo tradycyjne spoáecznoĞci rolników-kustoszy swoich gruntów
rolnych, zĪytych silnie ze swoją ziemią i z determinacją dbających o swój godziwy byt, ale
teĪ dbających o ochronĊ matki natury. Oni zawsze tak czynili, dlatego im zawdziĊczamy
obecne istnienie (zachowanie przed degradacją) obszarów HNV w Polsce oraz innych
krajach Europy i Ğwiata. Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, ĞwiadomoĞcią historyczną i
znajomoĞcią praw dziejów spoáecznych, co jest wyraĪone tak piĊknie w postaci unijnej
koncepcji „rolnicze obszary HNV”, UE, wáadze paĔstw czáonkowskich i samorządów
róĪnych szczebli powinny tylko dobrze (roztropnie, sprawiedliwie dla caáego
spoáeczeĔstwa i odczuwalnie dla rolników) wspieraü materialnie (finansowo i poprzez
Ğrodki towarzyszące), duchowo (danie satysfakcji, uznania, docenienie) oraz intelektualnie
(ksztaácenie, doradztwo, staáy dopáyw informacji merytorycznej, szkolenia, dyskusja
partnerska itp.) rolników mieszkających i pracujących na obszarach HNV i/lub obszarach
zmierzających do znalezienia siĊ w tej kategorii. Dla zapewnienia warunków do
efektywnego wdraĪania narzĊdzi publicznego wspierania obszarów HNV w ramach WPR i
krajowej polityki gospodarczej, UE nakáada na kaĪdy kraj unijny zobowiązanie do
identyfikacji, pogáĊbionej charakterystyki (typologii) i monitoringu dynamiki obszarów
HNV oraz oceny efektywnoĞci programów rolno-Ğrodowiskowych w zakresie ochrony i
ksztaátowania rozwaĪanych obszarów. Realizacja tego trudnego zadania wymaga
zintegrowanych i skoordynowanych prac politycznych, eksperckich, naukowych i
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administracyjnych, zarówno w skali miĊdzynarodowej, jak i wewnątrzkrajowej. W Ğwietle
literatury przedmiotu i oficjalnych raportów unijnych, w Polsce stan tych prac jest dalece
niezadawalający.
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