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Pasterzem być? Wypas owiec na Jurze coraz bardziej popularny 

A.Ś. 

Fot.Leszek Pilichowski  

O kolejne tereny został zwiększony obszar, objęty wypasem owiec na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej. Wszystko z powodu rosnącego zainteresowania programem ze strony 
rolników.  

Kiedy w 2007 roku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej ruszał program Owca Plus, został 
nim objęty jeden gospodarz z Włodowic, który miał małe stado. 
 
- Dziś mamy już blisko 20 stad, w których łącznie wypasa się około tysiąca sztuk owiec – 
mówi Marceli Ślusarczyk, koordynator ze strony Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej, które realizuje program. – Zainteresowanie wypasem owiec na Jurze stale 
rośnie, w dużej mierze ze względu na komplementarny charakter naszych działań. Program 
Owca Plus łączymy z innymi działaniami, dzięki którym uczestnikom np. za środki 
pochodzące z Ameryki kupujemy owce.  
 
Ze względu na rosnące zainteresowanie na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej Urząd Marszałkowski, który finansuje program Owca Plus, włączył 
dodatkowe tereny do obszaru nim objętego.  
 
Są to: Wzgórza nad Mzurowem (2 ha), Wzgórze pomiędzy Dzibicami a Dobrogoszczycami 
(2 ha), Wzgórza nad Przybynowem (2 ha) oraz Wzgórza nad przysiółkiem Grabowa Piaski 
(2 ha).  
 
- Tereny te mają znaczenie dla zachowania swoistości krajobrazowej regionu i dlatego warto, 
aby zostały one objęte czynną ochroną poprzez wypas - argumentowano ten wybór. 
 
Program Owca Plus realizowany jest od 2007 roku. Jego celem jest ochrona środowiska 
przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności wskazanych terenów, poprzez przywrócenie 



i utrzymanie wypasu owiec na  halach i polanach górskich oraz murawach kserotermicznych. 
Działania są realizowane na terenie Jury Krakowsko Częstochowskiej oraz w Beskidach. Na 
realizację w tym roku urząd marszałkowski przeznaczy 600 tys. zł.  
 
Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dzięki owcom, które pasąc się działają jak naturalne 
kosiarki, udaje się odtwarzać cenne murawy kserotermiczne. Jura zachowuje tym samym 
swój charakterystyczny krajobraz - owce po prostu wyjadają roślinność, która w przeciwnym 
razie szybko zarastałaby skały i zasłaniała je. Gospodarz, który przystąpi do programu, może 
liczyć na dofinansowanie w wysokości do 1 tys. zł w skali roku, do każdego hektara objętego 
wypasem.  

 


