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XII.1. Wprowadzenie

„Ró˝norodnoÊç biologiczna” jest poj´ciem stosunkowo nowym, które w oficjalnych dokumen-
tach pojawi∏o si´ wraz z Konwencjà o ró˝norodnoÊci biologicznej, og∏oszonà i przyj´tà pod-
czas mi´dzynarodowej konferencji „Ârodowisko i Rozwój” (UNICED), znanej jako Szczyt Zie-
mi, która odby∏a si´ w Rio de Janeiro w 1992 roku. OkreÊlenie „ochrona i zrównowa˝one u˝yt-
kowanie ró˝norodnoÊci biologicznej” ∏àczy si´ z innymi powszechnie znanymi i stosowanymi
poj´ciami, takimi jak „ochrona przyrody” i „rozwój zrównowa˝ony”. Konwencja definiuje poj´-
cie ró˝norodnoÊci biologicznej jako „zró˝nicowanie wszystkich ˝ywych organizmów pocho-
dzàcych, inter alia, z ekosystemów làdowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz
zespo∏ów ekologicznych, których sà cz´Êcià. Dotyczy to ró˝norodnoÊci w obr´bie gatunku,
pomi´dzy gatunkami oraz ekosystemami”.

Kierunki ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej sà szersze ni˝ w tradycyjnie pojmowanej ochro-
nie przyrody i powinny byç odnoszone do przestrzeni ca∏ego kraju, a nie tylko do obszarów
prawnie chronionych, które stanowià de facto jego ma∏y wycinek. Wa˝ne jest te˝ wskazanie
sposobów zachowania bàdê przywrócenia ró˝norodnoÊci biologicznej na terenach u˝ytkowa-
nych i zagospodarowanych przez cz∏owieka, w tym na obszarach ju˝ znacznie zdegradowa-
nych. Przedmiotem ochrony powinno byç ca∏e bogactwo przyrodnicze wyst´pujàce na Ziemi.
Jednak ograniczone Êrodki finansowe przy znacznych kosztach, które trzeba ponieÊç na
ochron´ ró˝norodnoÊci biologicznej, zw∏aszcza przy zastosowaniu czynnych form ochrony,
zmuszajà do wydzielenia grup gatunków i ekosystemów o wysokich priorytetach ochronnych.
Szczególny nacisk po∏o˝yç zatem nale˝y na te sk∏adniki ró˝norodnoÊci, które sà rzadkie
i w ró˝ny sposób zagro˝one wygini´ciem lub trwa∏ym przekszta∏ceniem. Przy wyró˝nianiu
tych priorytetowych elementów nale˝y braç pod uwag´ przes∏anki biologiczne, utylitarne czy
etycznokulturowe (gatunki postrzegane przez spo∏eczeƒstwo jako tzw. gatunki flagowe, np.
w przypadku naszego kraju – ˝ubr, bocian bia∏y, które sà traktowane przez spo∏eczeƒstwo ja-
ko szczególne dobro narodowe). Identyfikacja obiektów priorytetowych dzia∏aƒ ochronnych
powinna byç dokonywana w ró˝nej skali: lokalnej, regionalnej, krajowej i mi´dzynarodowej.

Stan ró˝norodnoÊci biologicznej determinujà zarówno warunki fizyczno-geograficzne, jak i na-
silenie oddzia∏ywania cz∏owieka, w tym podejmowanych przez niego dzia∏aƒ ochronnych. Je-
˝eli ró˝norodnoÊç biologicznà oceniaç stopniem zachowania naturalnie wyst´pujàcych gatun-
ków oraz zbiorowisk, a tak˝e ras i form roÊlin oraz zwierzàt u˝ytkowych, to mo˝na przyjàç, ˝e
Polska nale˝y do krajów o du˝ym bogactwie przyrodniczym. Sytuacja pod tym wzgl´dem jest
jednak silnie zró˝nicowana regionalnie. Istniejà rejony (np. pó∏nocno-wschodnia i pó∏nocno-
zachodnia cz´Êç kraju) o dobrze zachowanej przyrodzie, gdzie doÊç licznie wyst´pujà gatun-
ki, które w pozosta∏ych cz´Êciach Europy sà silnie zagro˝one lub wymar∏e. Sà jednak rejony
(np. Górny Âlàsk), na których post´puje degradacja przyrody i ubo˝enie sk∏adu gatunkowego.

Ró˝norodnoÊç biologiczna Polski nale˝y do najbogatszych w Europie. Jest to wynikiem za-
równo dogodnych warunków naturalnych (po∏o˝enie w centralnej cz´Êci kontynentu, brak na-
turalnych barier na wschodzie i zachodzie, strefa klimatu przejÊciowego, zró˝nicowana budo-
wa geologiczna i urozmaicona rzeêba), jak i odmiennych, w stosunku do pozosta∏ych krajów
europejskich, wp∏ywów gospodarki cz∏owieka (nierównomierne uprzemys∏owienie i urbaniza-
cja kraju, zachowane na znacznych obszarach tradycyjne, ekstensywne rolnictwo oraz rozle-
g∏e i trwa∏e historycznie lasy). Na stan ró˝norodnoÊci biologicznej wp∏yn´∏y tak˝e dzia∏ania po-
dejmowane w ramach ochrony przyrody, majàcej w Polsce d∏ugà tradycj´. W rezultacie podej-
mowanych inicjatyw, wiele problemów odnoszàcych si´ do racjonalnego u˝ytkowania ró˝no-
rodnoÊci biologicznej zosta∏o ju˝ rozwiàzanych. Jednak tak˝e w Polsce wyst´powa∏y i wyst´-
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pujà zagro˝enia dla ró˝norodnoÊci biologicznej typowe dla wspó∏czesnej cywilizacji. WÊród
nich do najbardziej znaczàcych zaliczyç nale˝y:

• post´pujàcà urbanizacj´ i zagospodarowanie kraju, realizowane cz´sto bez uwzgl´dnienia
wymagaƒ ekologicznych (w tym zasad ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej), prowadzàce
m.in. do likwidacji powierzchni naturalnej i pó∏naturalnej przyrody, zaburzenia funkcjonowa-
nia ekosystemów (w tym ich ∏àcznoÊci) oraz dysharmonii krajobrazu;

• procesy eutrofizacji, odwadniania, zakwaszenia gleb, ska˝enie toksycznymi zwiàzkami che-
micznymi bàdê zmianami termicznymi oraz wywo∏anà przez cz∏owieka sukcesjà, co powoduje
zmiany cech naturalnych siedlisk/biotopów/ekosystemów oraz zmiany walorów przyrodniczych;

• zmiany sposobów u˝ytkowania ziemi, w tym ograniczenie lub zaniechanie tradycyjnych
metod produkcji rolnej i wywo∏ywane przez nie zjawiska sukcesji, powodujàce przekszta∏-
cenia struktury krajobrazu oraz zarówno likwidacj´ oraz fragmentacj´ siedlisk/ekosyste-
mów, jak i uproszczenie, ujednolicenie i zniszczenie mozaiki siedlisk;

• negatywnà presj´ cz∏owieka na gatunki postrzegane jako konfliktowe (gatunki wymagajà-
ce ochrony, które jednoczeÊnie mogà sprawiaç problemy gospodarcze i spo∏eczne, np.
bóbr, kormoran, wydra), która powoduje ograniczenie liczebnoÊci ich populacji;

• nadmiernà eksploatacj´ populacji wybranych gatunków dziko ˝yjàcych (np. grzyby, zio∏a,
Êlimaki, niektóre gatunki ∏owne), prowadzàcà do ograniczenia liczebnoÊci ich populacji
i zaburzenia równowagi ekologicznej (dotyczy zw∏aszcza od∏awiania drapie˝ników, np. ryb);

• post´pujàcà synantropizacj´ fauny i flory oraz przenikanie gatunków obcych (w tym tak˝e
ich planowe lub przypadkowe introdukcje), powodujàcà wypadanie gatunków rodzimych
i s∏abszych konkurencyjnie.

Wobec takiej sytuacji, dotychczasowe kierunki dzia∏aƒ w sferze ochrony przyrody stajà si´
w obecnych warunkach niewystarczajàce. Stosowane narz´dzia realizacji zadaƒ w zakresie
ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej wymagajà sta∏ego wzmacniania (kadry, Êrodki finansowe)
i doskonalenia (prawo, struktury organizacyjne). Niezb´dna jest tak˝e wi´ksza integracja
dzia∏aƒ ochronnych z dzia∏aniami profilaktycznymi, za które odpowiedzialne winny byç przede
wszystkim sektory gospodarcze. W odczuciu spo∏ecznym dzia∏ania na rzecz Êrodowiska ma-
jà mniejsze znaczenie wobec wagi problemów strukturalnych. Prowadzi to do wzrostu zagro-
˝enia walorów przyrodniczych, nie tylko ze wzgl´du na dà˝enie do wzrostu i specjalizacj´ pro-
dukcji rolniczej, jak równie˝ w efekcie pog∏´biajàcej si´ marginalizacji regionów o niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania. Wa˝nym zagadnieniem jest równie˝ powstawanie konflik-
tów spo∏ecznych wokó∏ ochrony przyrody w warunkach gospodarki rynkowej. Ich eliminacja
wymaga wypracowania procedur negocjowania warunków ochrony oraz ustanowienia no-
wych instrumentów, zw∏aszcza ekonomicznych, zach´cajàcych spo∏ecznoÊci lokalne do w∏à-
czania si´ w dzia∏ania na rzecz ochrony przyrody.

Rozwiàzanie wspomnianych wy˝ej problemów wymaga nieustannego tworzenia stosownych
uregulowaƒ prawnych oraz wdro˝enia efektywnych mechanizmów organizacyjnych, technicz-
nych i finansowych, odnoszàcych si´ do wszystkich sfer ochrony i zrównowa˝onego u˝ytko-
wania ró˝norodnoÊci biologicznej. Bardzo du˝e znaczenie dla koƒcowych rezultatów podej-
mowanych dzia∏aƒ b´dzie mia∏o równie˝ tempo wzrostu gospodarczego kraju w obecnej de-
kadzie oraz optymalne wykorzystanie szans, jakie stwarza cz∏onkostwo Polski w Unii Europej-
skiej, tak˝e poprzez implementacj´ przepisów w zakresie ochrony przyrody.

XII.2. Podstawy Europejskiej Sieci Ekologicznej – Natura 2000

Jednym z najwa˝niejszych wyzwaƒ w zakresie ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej, stojàcych
przed krajami jednoczàcej si´ Europy, jest utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej, zwanej
siecià Natura 2000. Idea ta ma zabezpieczyç zagro˝one i ochroniç najwa˝niejsze oraz naj-
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bardziej reprezentatywne dla regionów biogeograficznych Wspólnoty siedliska oraz najwa˝niej-
sze, zagro˝one i rzadkie na terytorium Wspólnoty gatunki roÊlin i zwierzàt. Jego cel jest szczyt-
ny i ambitny, aby nast´pne pokolenia Europejczyków mog∏y cieszyç si´ bogactwem przyrody
i krajobrazu na równi z nami i naszymi dzieçmi. Wspólnota Europejska budowana jest na ró˝-
norodnoÊci kultur, j´zyków i pe∏nym jej poszanowaniu. Dzi´ki Naturze 2000 poszanowanie to
mo˝e objàç tak˝e ca∏à, jak˝e jeszcze bogatà i zmiennà przyrod´ naszego kontynentu. 

System ten wydaje si´ byç najbardziej kompleksowym, a legislacyjnie i politycznie, jak dotàd naj-
lepiej przygotowanym programem, który stopniowo przekszta∏ca si´ w rzeczywiÊcie porównywal-
ny system ochrony przyrody w Unii Europejskiej, funkcjonujàcy jako sieç. Jej elementy sà lub b´-
dà funkcjonalnie powiàzane tak, aby zapewniç egzystencj´ ekosystemom. To przes∏anie stoi
u podstaw nowoczesnej europejskiej ochrony ró˝norodnoÊci biologicznej rozumianej jako troska
o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego. Przedmiotem tej troski jest promowanie w∏aÊciwych
metod gospodarczych, poszukiwanie w∏aÊciwych rozwiàzaƒ komunikacyjnych i tak˝e konkretne
zabiegi czynnej ochrony przyrody. Tak rozumiana ochrona przyrody stoi u podstaw aktów praw-
nych tworzàcych Europejski System Obszarów Chronionych – NATURA 2000.

G∏ównym aktem prawnym UE, okreÊlajàcym zasady wyznaczania i funkcjonowania sieci, jest
Dyrektywa Rady z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fau-
ny i flory. Jest to tzw. Dyrektywa „Habitatowa” lub „Siedliskowa”, która ma na celu zachowanie
ró˝norodnoÊci biologicznej w obr´bie europejskiego terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej. W istocie swojej jest ona skuteczniejszym ni˝ konwencja narz´dziem realizacji
postanowieƒ Konwencji Berneƒskiej. Odwo∏uje si´ ona równie˝ do dyrektywy z 2 kwietnia
1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków, czyli do Dyrektywy „Ptasiej”. Na projektowanà
sieç Natura 2000 sk∏adajà si´ dwa niezale˝nie wyznaczane i opisywane podsystemy. Pierw-
szy z nich obejmuje Obszary Specjalnej Ochrony ptaków (OSO, w ang. – SPA) wyselekcjo-
nowane na podstawie Dyrektywy Ptasiej, a drugi – Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym
(OZW, w ang. – SCI), czyli potencjalne Specjalne Obszary Ochrony siedlisk (SOO, w ang. –
SAC), wyselekcjonowane na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. ZasadnoÊç wytypowania
Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków oceniana jest jedynie przez pryzmat gatunków ptaków
wed∏ug Za∏àcznika I Dyrektywy Ptasiej i kryteriów BirdLife. Nie ma tu natomiast znaczenia
obecnoÊç typów siedlisk i gatunków z Za∏àczników I i II Dyrektywy Siedliskowej. Z kolei przy
weryfikacji Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk nie nale˝y braç pod uwag´ informacji
o wyst´pujàcych na jej terenie gatunkach ptaków. Wa˝ne jest tylko, czy ten obszar zosta∏ pra-
wid∏owo wyznaczony z uwagi na siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy Siedliskowej i/lub gatun-
ki roÊlin i zwierzàt z Za∏àcznika II DS. Ten schemat post´powania dotyczy równie˝ sytuacji,
gdy ten sam obszar jest równoczeÊnie OSO i SOO.

Punktem wyjÊcia przy typowaniu obszarów do sieci sà listy tych typów siedlisk i gatunków (Za-
∏àczniki I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz Za∏àcznik I Dyrektywy Ptasiej). Jednak nie wszyst-
kie miejsca wyst´powania danego typu siedliska lub gatunku z odpowiednich za∏àczników Dy-
rektywy Siedliskowej muszà znaleêç si´ w sieci Natura 2000. Do sieci powinny wchodziç ob-
szary obejmujàce du˝e p∏aty najbardziej typowo (reprezentatywnie) wykszta∏conych typów
siedlisk i/lub du˝e populacje gatunków, majàce istotne znaczenie dla zachowania danego ty-
pu siedliska czy siedliska gatunku w skali kraju. Obszar powinien stanowiç pewnà funkcjonal-
nà ca∏oÊç (jednostk´ ekologicznà). Powierzchnia obszaru powinna byç adekwatna do potrzeb
ochrony gatunków, dla zachowania których zosta∏a wyznaczona.

Dany obszar mo˝e byç uznany za SOO dzi´ki obecnoÊci siedliska uznanego za wra˝liwe na
zagro˝enia lub te˝ ze wzgl´du na zró˝nicowanie siedliskowe. Rang´ siedliska wyznacza wy-
jàtkowoÊç jego cech ekologicznych i zwiàzana z tym rzadkoÊç wyst´powania, jego reprezen-
tatywnoÊç (na ile dane siedlisko jest wykszta∏cone w sposób typowy), a tak˝e stan zachowa-
nia. W Za∏àczniku II Dyrektywy Siedliskowej zamieszczono gatunki roÊlin i zwierzàt b´dàce
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych
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obszarów ochronnych siedliskowych (oko∏o 200 gatunków zwierzàt i 434 gatunków roÊlin). Nie-
które gatunki w Za∏àczniku II wyró˝nione zosta∏y jako priorytetowe a wi´c takie, w odniesieniu
do których Wspólnota ponosi szczególnà odpowiedzialnoÊç z powodu wielkoÊci ich naturalne-
go zasi´gu mieszczàcego si´ w obr´bie europejskiego terytorium paƒstw cz∏onkowskich.

Dyrektywa Ptasia o ochronie dziko ˝yjàcych ptaków (Directive on the Conservation of Wild
Birds) w obr´bie Wspólnoty Europejskiej jest deklaracjà sygnatariuszy odnoÊnie wywiàzywa-
nia si´ z okreÊlonych przez nià celów. Podejmà oni niezb´dne dzia∏ania legislacyjne, ochron-
ne, kontrolne i monitoringowe dla realizacji jej zapisów. Dyrektywa Ptasia ma byç stosowana
z uwzgl´dnieniem nie tylko obszarów làdowych czy wodno-b∏otnych o mi´dzynarodowym
znaczeniu, ale tak˝e obszarów morskich. Kraje cz∏onkowskie sà zobligowane do wytypowa-
nia ostoi ptaków spe∏niajàcych wymagania ochrony wszystkich priorytetowych gatunków pta-
ków. JednoczeÊnie sygnatariusze deklarujà, ˝e podobnie potraktowane zostanà gatunki mi-
grujàce niewymienione w Za∏àczniku I i miejsca ich postojów (zlotowiska, pierzowiska itp.).
Cele Dyrektywy to: ochrona i zachowanie wszystkich populacji ptaków naturalnie wyst´pujà-
cych w stanie dzikim, prawne uregulowanie handlu i pozyskiwania ptaków ∏ownych oraz prze-
ciwdzia∏anie pewnym metodom ich ∏apania i zabijania. Dyrektywa Ptasia sk∏ada si´ z 19 arty-
ku∏ów i 5 za∏àczników, które precyzujà metody jej realizacji.

Za∏àcznik I to lista 182 gatunków, które powinny byç zachowane, a podstawowym sposobem
zapewnienia ich prze˝ycia i reprodukcji jest ochrona siedlisk. Sà to gatunki wymierajàce, za-
gro˝one zmianami ich siedlisk, gatunki rzadkie, gdy˝ ich populacje sà ma∏e lub wyst´pujà lo-
kalnie, inne gatunki wymagajàce szczególnej uwagi ze wzgl´du na charakter siedlisk. Za∏àcz-
nik II jest z∏o˝ony z dwóch cz´Êci. Cz´Êç II/1 odnosi si´ do gatunków, na które mo˝na polo-
waç na terenie paƒstw Wspólnoty, cz´Êç II/2 zawiera gatunki, na które mo˝na polowaç na mo-
cy prawa krajowego (co jest uzgodnione w odr´bnym dokumencie). Dyrektywa wprowadza
równie˝ generalny zakaz handlu ptakami, z wyjàtkiem gatunków wymienionych w Za∏àczniku
III. Jest on tak˝e dwucz´Êciowy. Za∏àcznik IV jest listà nieakceptowanych przez sygnatariuszy
sposobów polowania, ze wzgl´du na nieselektywne wy∏apywanie lub zabijanie ptaków powo-
dujàce lokalne wymieranie gatunku. Za∏àcznik V zawiera list´ proponowanych badaƒ i prac,
które umo˝liwia∏yby podj´cie w∏aÊciwych Êrodków do ochrony.

Utworzenie sieci Natura 2000 w Polsce jest obowiàzkiem wynikajàcym z wstàpienia do Unii
Europejskiej i co wa˝ne nie ma na celu zastàpienia istniejàcego krajowego systemu ochrony
przyrody. Obszary Natura 2000 mogà byç chronione w ramach tego systemu (szczególnie ja-
ko parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty). Obszary Natury 2000 mogà tak˝e po-
prawnie funkcjonowaç na terenach u˝ytkowanych gospodarczo. Wówczas plany ochrony i/lub
plany zarzàdzania dla odpowiednich typów siedlisk i siedlisk gatunków muszà byç wkompo-
nowane w plany zagospodarowania tego obszaru. W∏aÊciwym jest tutaj podkreÊlenie, ˝e zg∏o-
szenie i ewentualne ustanowienie obszaru Natura 2000 jest przede wszystkim wskazaniem
i pokreÊleniem jego rangi i znaczenia dla zachowania dziedzictwa europejskiego.

Implementacja zapisów Dyrektyw Unijnych w zakresie przyrodniczym zosta∏a przeprowadzo-
na poprzez uchwalenie nowej ustawy o ochrony przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. W wy-
niku tego wprowadzono odpowiednie zapisy ustawowe sankcjonujàce wprowadzenie w Pol-
sce Europejskiej Sieci Ekologicznej – Natura 2000. Ostoje ptasie i siedliskowe zgodnie z art.
6.1 sà jednà z form ochrony przyrody, a ich powo∏anie zostanie okreÊlone w wydanych rozpo-
rzàdzeniach Ministra Ârodowiska, najpierw obszarów specjalnej ochrony ptaków, a nast´pnie,
po akceptacji Komisji Europejskiej, specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Ponadto minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, typy siedlisk przyrodniczych
oraz gatunki roÊlin i zwierzàt, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o zna-
czeniu priorytetowym, wymagajàce ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000.
OkreÊli tak˝e kryteria i sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przy-
rodniczych oraz siedlisk roÊlin i siedlisk zwierzàt do ochrony w formie obszarów Natura 2000,
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majàc na uwadze zachowanie szczególnie cennych i zagro˝onych sk∏adników ró˝norodnoÊci
biologicznej. Jednym z zasadniczych elementów funkcjonowania ostoi „naturowych” jest spo-
rzàdzenie dokumentu – planu ochrony. Dokument ten okreÊla opis i ocen´ istniejàcych i po-
tencjalnych zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych, sposoby eliminacji lub ograniczania tych
zagro˝eƒ i ich skutków, opis warunków zachowania lub przywrócenia w∏aÊciwego stanu
ochrony siedlisk i gatunków oraz wykaz zadaƒ ochronnych z okreÊleniem sposobu ich wyko-
nywania, rodzaju, zakresu i lokalizacji na okres stosowny do potrzeb. Ustawa jednoznacznie
mówi, ˝e dla obszarów Natura 2000 minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska ustanawia,
w drodze rozporzàdzenia, plan ochrony na okres 20 lat, uwzgl´dniajàcy ekologiczne w∏aÊci-
woÊci siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roÊlin i zwierzàt, dla których ochrony obszar ten
zosta∏ wyznaczony.

Ustawa jednoznacznie mówi, i˝ minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska nadzoruje funkcjono-
wanie obszarów Natura 2000, prowadzàc ewidencj´ danych niezb´dnych do podejmowania
dzia∏aƒ w zakresie ich ochrony. Natomiast wojewoda koordynuje funkcjonowanie obszarów
Natura 2000 na obszarze swojego dzia∏ania.

Na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu dzia∏alnoÊç zwiàzana z utrzymaniem
urzàdzeƒ i obiektów s∏u˝àcych bezpieczeƒstwu przeciwpowodziowemu oraz dzia∏alnoÊç go-
spodarcza, rolna, leÊna, ∏owiecka i rybacka, a tak˝e amatorski po∏ów ryb, je˝eli nie zagra˝a-
jà one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roÊlin lub zwierzàt, ani nie wp∏ywajà
w sposób istotny negatywnie na gatunki roÊlin i zwierzàt, dla których ochrony zosta∏ wyzna-
czony obszar Natura 2000.

XII.3. Charakterystyka zatwierdzonych i projektowanych ostoi Natura 2000 w woje-
wództwie zachodniopomorskim

Jako cz∏onek Wspólnoty Europejskiej, równie˝ Polska przystàpi∏a do prac nad siecià Natura
2000. Pierwszym etapem tych dzia∏aƒ by∏a realizacja przez Ministerstwo Ârodowiska, w ra-
mach programu Phare, projektu „Koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce” (luty 2000-marzec
2001). W jego ramach wykonano nast´pujàce zadania:

1. Analiza obszarów chronionych w Polsce pod kàtem ich zgodnoÊci z kryteriami Natura
2000.

2. Opracowanie listy gatunków i siedlisk wyst´pujàcych w Polsce, proponowanych do uzupe∏-
nienia za∏àczników Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej.

3. Wyznaczenie obszarów kwalifikujàcych si´ do w∏àczenia do sieci Natura 2000 spoza ob-
szarów ju˝ (obecnie) obj´tych ochronà.

4. Opracowanie bazy danych oraz map zasi´gów proponowanych obszarów.
5. Opracowanie: a) koncepcji struktury organizacyjnej systemu Natura 2000 oraz b) propozy-

cji zmian regulacji prawnych umo˝liwiajàcych wdro˝enie tego systemu w Polsce.

Prace te by∏y tak˝e intensywnie prowadzone w województwie zachodniopomorskim przez
Wojewódzki Zespó∏ Realizacyjny we wspó∏pracy z licznymi Êrodowiskami specjalistów i prak-
tyków. Prowadzono je na podstawie wieloletnich prac waloryzacyjnych w ca∏ym regionie
i dzi´ki zastosowaniu odpowiedniej procedury weryfikacji elementów i wskazaƒ dyrektyw.
W wyniku tego stwierdzono wyst´powanie licznych siedlisk, gatunków roÊlin i zwierzàt, uj´-
tych w za∏àcznikach do dyrektyw. Ich lokalizacj´ okreÊlono w zakresie spójnych jednostek ob-
szarowych tworzàcych propozycj´ ich geograficznego rozmieszczenia, tworzàcego system
wzajemnie powiàzanych przyrodniczo i logicznie ostoi spe∏niajàcych kryteria „naturowe”. Po-
∏o˝enie Pomorza Zachodniego w tej cz´Êci Europy i jego du˝a zbie˝noÊç przyrodnicza do wa-
runków bioró˝norodnoÊci wyst´pujàcej w krajach zachodnioeuropejskich wraz z ogromnymi
zasobami przyrody i jej doskona∏ym zachowaniem powodujà ogromne mo˝liwoÊci doboru naj-
lepszych ostoi wed∏ug kryteriów Wspólnoty, z których ka˝da b´dzie stanowi∏a najwy˝szà ran-
g´ w skali ca∏ej Europy. Wszystkie stwierdzone i proponowane ostoje siedliskowe i ptasie 
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wyró˝niajà si´ cechami w niepowtarzalny sposób, czyniàc je obszarami szczególnie wa˝nymi
dla ochrony danych typów siedlisk lub gatunków wymienionych w za∏àcznikach do dyrektyw.
W województwie zachodniopomorskim wyst´pujà liczne obszary obejmujàce du˝e p∏aty re-
prezentatywnie wykszta∏conych typów siedlisk i istotne populacje gatunków, majàce du˝e
znaczenie dla zachowania danego typu siedliska czy gatunku w skali ca∏ej Unii Europejskiej.

Zachodniopomorski WZR na dzieƒ 1 lutego 2003 roku stwierdzi∏ i wst´pnie wytypowa∏ dla Mi-
nistra Ârodowiska 39 „ostoi siedliskowych” oraz 19 obszarów „ptasich”, które mogà utworzyç
rzeczywiste odwzorowanie umiejscowienia tych elementów przyrody, które Komisja Europej-
ska pragnie zachowaç. Nale˝y podkreÊliç, i˝ wiele z tych obszarów jest ju˝ obj´ta krajowym
systemem obszarów chronionych, sà tak˝e chronione umowami mi´dzynarodowymi, jak np.
Mi´dzynarodowy Park Doliny Dolnej Odry, który powo∏ano w ustaleniach polsko-niemieckich
jako transgraniczny obszar chroniony. Warto podkreÊliç ogromnà ró˝norodnoÊç i reprezenta-
tywnoÊç wielu stwierdzonych siedlisk oraz gatunków roÊlin i zwierzàt b´dàcych przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty na terenie zachodniopomorskim. Mo˝e to byç spowodowane
przede wszystkim du˝ym spokrewnieniem przyrodniczym do Europy zachodniej, dla której li-
sty za∏àczników by∏y g∏ównie ustalane.

Nale˝y szczególnie podkreÊliç, i˝ region zachodniopomorski na tle ca∏ego kraju wyró˝nia si´
siedliskami starorzecz i innych naturalnych, eutroficznych zbiorników wodnych, które mi´dzy
innymi stanowià prawie 70% obr´bu ostoi „Jezioro Dàbie i Mi´dzyodrze Szczeciƒskie” oraz
„Jeziora Wielki Bytyƒ”. Analizy wed∏ug kryteriów dyrektyw unijnych tworzàce przybli˝one ma-
py siedlisk i rozmieszczenia gatunków aneksowych wykaza∏y, i˝ najwi´cej na Pomorzu Za-
chodnim, wÊród siedlisk „naturowych”, wyst´puje kwaÊnych buczyn w proponowanych osto-
jach: „Bobolickich Jezior Lobeliowych”, „Puszczy Barlineckiej” i „Puszczy Drawskiej” oraz sie-
dliska ˝yznej buczyny wyst´pujàce w ostojach „Wzgórza Bukowe”, „Dolinie Grabowej”, „Dzi-
czy Las” i „Dolina Tywy”. Warta podkreÊlenia jest tak˝e obfitoÊç gatunkowa siedlisk lasów ∏´-
gowych i nadrzecznych zaroÊli wierzbowych wyst´pujàcych w najwi´kszym zakresie w propo-
nowanych ostojach: „Dolina Kràpieli”, „Brzeênickiej W´gorzy” i „Uroczyska w Lasach Stepnic-
kich” oraz zachowane w dobrym stanie populacje roÊlin i zwierzàt w siedliskach borów i la-
sów bagiennych w ostojach „Warnie Bagno”, „S∏owiƒskie B∏oto” i „Janiewickie Bagno”. 

Najwi´kszy stopieƒ pokrycia siedliskami „naturowymi” prezentujà przede wszystkim „Zalew
Szczeciƒski” jako reprezentacyjna ostoja z ogromnym i interesujàcym nie tylko przyrodniczo
siedliskiem laguny. Charakteryzujàc obszary w kontekÊcie rozmieszczenia i znaczenia pod
wzgl´dem siedliskowym, jako zespo∏u elementów chronionych bardziej zorganizowanym
i znaczeniowo cenniejszym, warto te zasoby wyró˝niç w przebogatej siedliskowo nadmorskiej
ostoi „Wolin i Uznam”. Ostoja ta obejmuje swoim zasi´giem 29 ró˝nych siedlisk wymienionych
w za∏àczniku do dyrektywy, gdzie wyst´puje ogromny przekrój oraz ró˝norodnoÊç siedlisk
i gatunków od bagiennych solnisk nadmorskich poprzez odmienne nadmorskie wrzosowiska
ba˝ynowe i ciep∏olubne buczyny storczykowe po – w wyjàtkowo dobrej kondycji –  wydmy
Êródlàdowe z murawami szczotlichowymi i suche, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Koelerion
glaucae). Równie charakterystyczna i wyjàtkowa, dzi´ki obecnoÊci siedlisk uznanych za wra˝-
liwe na zagro˝enia i te˝ ze wzgl´du na zró˝nicowanie siedliskowe, jest ostoja „Dorzecze Par-
s´ty”, która zawiera 25 ró˝nych siedlisk, w tym najwi´ksze ze wszystkich proponowanych ob-
szarów w ca∏ym regionie siedliska gràdu subatlantyckiego, kwaÊnych buczyn, lasów ∏´gowych
oraz nadrzecznych zaroÊli wierzbowych i dàbrów acydofilnych.

Dok∏adniej poszczególne ostoje zarówno te „ptasie”, które zostanà powo∏ane rozporzàdze-
niem Ministra Ârodowiska jak i „siedliskowe”, zg∏oszone przez Ministra do Komisji Europej-
skiej, a tak˝e pozosta∏e obszary proponowane przez zespo∏y specjalistów, praktyków i teore-
tyków zosta∏y przedstawione poni˝ej, wraz z krótkim opisem oraz w tabelach. Nale˝y jednak
przy tym podkreÊliç, ˝e ostoje niepowo∏ane przez Ministra prezentujà stan waloryzacyjny re-
gionu pod wzgl´dem merytorycznym, wed∏ug wytycznych unijnych. Natomiast wdra˝ana for-
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malnie sieç poprzez akty prawne jest wypadkowà potrzeb przyrodniczych i spo∏ecznych, go-
spodarczych a tak˝e i politycznych. Jest to, uwzgl´dniajàc wszystkie aspekty aktywnoÊci ludz-
kiej, zrozumia∏e, ale równie˝ i zgodne ze wskazówkami Unii Europejskiej, dla której podstawà
powo∏ania Europejskiej Sieci Ekologicznej jest kompromis egzystencji cz∏owieka z przyrodà.

XII.3.1. Specjalne Obszary Ochrony Siedliskowej – lista zatwierdzona przez Ministra
Ârodowiska i przes∏ana do akceptacji przez Komisj´ Europejskà 

Bobolickie Jeziora Lobeliowe – projektowana po-
wierzchnia ok. 4 424,0 ha 

Formy ochrony przyrody istniejàce i proponowane do
powo∏ania, to rezerwaty przyrody: „Jezioro Kie∏pino”,
„Jezioro Szare”, „Jezioro Piekie∏ko”, „Jezioro G∏´bo-
kie”, „Buczyna” oraz 131 u˝ytków ekologicznych na te-
renie gminy Bobolice. Ponadto proponuje si´ utworze-
nie trzech rezerwatów przyrody i zespo∏u przyrodni-
czo-krajobrazowego oraz Szczecinecko-Polanow-
skiego Parku Krajobrazowego.

Skupienie kilkunastu jezior rynnowych oraz niezliczo-
na liczba oczek polodowcowych w okolicach Bobolic
i Porostu. Na szczególnà uwag´ i ochron´ zas∏ugujà
jeziora lobeliowe. Znaczàcà powierzchni´ stanowià
torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà.

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz
z uchwaleniem planu ochrony, natomiast wst´pne pro-
pozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy

udzia∏ powierzchni obszaru w gminie: Bobolice 78,6%, Bia∏y Bór 14,7% i Szczecinek 6,7%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:
bory i lasy bagienne 3,40
dàbrowy acidofilne 4,52
jeziora lobeliowe 5,85
kwaÊne buczyny 40,70

Brzeênicka W´gorza – projektowana powierzchnia
ok. 433,6 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce i proponowane do po-
wo∏ania – otulina Iƒskiego Parku Krajobrazowego. Ponad-
to proponowany do powo∏ania rezerwat przyrody i zespó∏
przyrodniczo-krajobrazowy.

Obszar obejmuje dolin´ Brzeênickiej W´gorzy wraz z je-
ziorami Brzeêniak, ˚abice i Wierzno. Brzeênicka W´go-
rza stanowi lewy dop∏yw Regi o d∏. 40 km. Na zboczach
dolin oraz nad jeziorami liczne, wspaniale wykszta∏cone
êródliska. 

W skali ponadlokalnej obszar ten stanowi ostoj´ dobrze
zachowanych i zró˝nicowanych lasów liÊciastych, kontra-
stujàcych z okolicznymi lasami, g∏ównie na gruntach po-
rolnych lub silnie przekszta∏conych gospodarkà leÊnà.
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Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie: Drawsko Pomorskie 4,8% i W´gorzyno 94,7%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

gràd subatlantycki 9,00
lasy ∏´gowe i nadrzeczne -
zaroÊla wierzbowe 30,40
starorzecza i inne naturalne eutroficzne - 
zbiorniki wodne 32,30

Dolina Grabowej – projektowana powierzchnia ok. 8 030,1 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce: rezerwaty przyrody
„Rzeka Grabowa” i „Wieleƒ”.

Dolina rzeki Grabowej, od obszaru êródliskowego a˝ po
pradolin´ w jej po∏udniowym skraju w okolicy Sulechów-
ka. Obszar êródliskowy to dobrze zachowana, pó∏natu-
ralna mozaika torfowisk, wilgotnych i swie˝ych ∏àk, jezior
i oczek Êródpolnych, dalej rzeka p∏ynie dolinà przez kraj-
obraz morenowy o bardzo urozmaiconej rzeêbie. Bardzo
dobrze zachowana jest boczna dolina Wielenki, wype∏-
niona buczynami i gràdami, g∏´boko wci´ta w niemal
górski krajobraz. Bardzo intensywnie wyst´pujà dosko-
nale wykszta∏cone zjawiska êródliskowe. Bardzo liczne
sà êród∏a niewapienne i torfowiska êródliskowe oraz me-
chowiskowe ∏àki z licznymi populacjami storczyków, wy-
kszta∏cone na wysi´kach wód êródliskowych. Na kraw´-
dzi pradoliny, w pó∏nocnej cz´Êci obszaru, wyst´pujà
równie˝ êródliska z trawertynami. Rzeka zachowana
w stanie zbli˝onym do naturalnego.

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie: Polanów 63,6% i Malechowo 34,5%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

dàbrowy acydofilne 10,00
gràd subatlantycki 5,00
kwaÊne buczyny 5,00
lasy ∏´gowe i nadrzeczne zaroÊla wierzbowe 5,00
ni˝owe i górskie ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie 8,00
˝yzne buczyny 40,00

254 Raport o stanie Êrodowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2003



Dolina Iny ko∏o Recza – projektowana powierzchnia ok. 4 503,2 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce i proponowane do powo∏ania: obszar chronionego krajo-
brazu „D” i rezerwat „Gràdowe Zbocza”. Ponadto projektowane do powo∏ania rezerwaty: „S∏u-
towo”, „Dolina Iny k. Sicka”, „Wapnica”, „Nosowo”, „Wàwóz k. Suchanówka”, „¸´g k. S∏aw´ci-
na” i „Dolina Wardynki”.

Dolina rzeki Iny od mostu
kolejowego w Reczu do dro-
gi Suchaƒ-Piasecznik wraz
z dolinami dwóch wi´kszych
dop∏ywów: Reczanki i War-
dynki – Stobnicy oraz mniej-
szych strumieni. Doliny roz-
cinajà wysoczyzny moreno-
we, p∏askie i faliste przewa-
dze wykorzystywane rolni-
czo. Na zboczach dobrze
wykszta∏cone sà te˝ formy
erozyjne i akumulacyjne for-
my wodnolodowcowe: rynny
subglacjalne, zag∏´bienia po
wytopieniu bry∏ martwego
lodu i obszary zastoiskowe.
Sà to obecnie tereny wyst´-
powania mokrade∏, cieków

i wydobywania si´ na powierzchni´ wód podziemnych. We wkl´s∏ych formach erozyjnych zloka-
lizowane sà pok∏ady torfów i innych utworów holoceƒskich (trawertyny i mady rzeczne). Z∏o˝e
torfu wype∏niajàce dolin´ Iny nale˝y do najrozleglejszych na Pomorzu Zachodnim, zaÊ w dolinie
Reczanki i Wardynki zlokalizowane sà najg∏´bsze i najaktywniejsze hydrologicznie torfowiska
êródliskowe, których wody wydobywajà si´ pod znacznym ciÊnieniem hydrostatycznym.

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznaczajà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie: Choszczno 25,5%, Recz 13,4% i Suchaƒ 29,6%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodniczych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

górskie i ni˝owe zio∏oroÊla nadrzeczne i okrajkowe 4,30
lasy ∏´gowe i nadrzeczne zaroÊla wierzbowe 15,00
suche Êródlàdowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 2,14
˝yzne buczyny 2,60

Dolina Kràpieli – projektowana powierzchnia ok. 229,1 ha

Formy ochrony przyrody proponowane do powo∏ania: zespó∏ przyrodniczo-krajobrazowy na
ca∏ym terenie.

Kr´ty, wàski i g∏´boko wci´ty w wysoczyzn´ dennomorenowà fragment doliny rzeki Kràpieli
(du˝y spadek, szerokoÊç doliny waha si´ od kilkudziesi´ciu metrów w prze∏omach do ponad
200 m w miejscach, gdzie rzeka tworzy szerokie meandry, stoki o bardzo zró˝nicowanym na-
chyleniu osiàgajà do 16 metrów wysokoÊci). W wodzie wyst´puje krasnorost Hildenbrandia ri-
vularis. W pó∏nocnej cz´Êci doliny jej dno i zbocza pokryte sà bardzo bogatymi florystycznie
∏´gami jesionowo-olszowymi, gràdami i kwaÊnymi buczynami. Na zboczach êródliska w cz´-
Êci po∏udniowej ∏´gi wierzbowo-topolowe oraz jesionowo-olszowe. 
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Tutaj te˝ na zboczach w wielu miejscach wykszta∏cajà si´ p∏aty kwietnych muraw kseroter-
micznych i napiaskowych oraz ciep∏olubne zaroÊla z rz´du Prunetalia. 

Ostateczne granice ostoi zostanà okreÊlone
wraz z uchwaleniem planu ochrony, natomiast
wst´pne propozycje granic obszaru wyznacza-
jà nast´pujàcy udzia∏ powierzchni obszaru
w gminie Stargard Szczeciƒski – 100,0%.

Przeglàd najwa˝niejszych siedlisk przyrodni-
czych i ich udzia∏u w powierzchni obszaru (%)
kwalifikujàcych ostoj´ zgodnie z Za∏àcznikiem
I Dyrektywy Komisji Europejskiej 92/43/EEC:

gràd subatlantycki 40,00
lasy ∏´gowe i nadrzeczne zaroÊla wierzbowe 40,00
ni˝owe i górskie ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie 4,50

Dolina P∏oni i Jezioro Miedwie – projektowana powierzchnia ok. 21 253,9 ha

Formy ochrony przyrody istniejàce i proponowane do powo∏ania: Barlinecko-Gorzowski Park
Krajobrazowy; rezerwaty przyrody: „Skalisty Jar Libberta”, „Stary Przylep”, „Brodogóry” oraz
proponowane do powo∏ania rezerwaty: „èród∏a P∏oni”; „Gràdowa Dolina”, „Wilcze Jary”, „Ja-
nowskie Murawy”, „Wàwozy pod ˚ydowem”, „¸´gi êródliskowe pod Chrapowem”, „Wo∏dowo”,
„Lubiatowskie ¸´gi”, „Kluki”, „¸àki storczykowe nad jez. Szybel”, „¸àki ramienicowe jeziora Ko-
ryto”, „Modre K∏ociowisko”, „Turze”, „Miedwiaƒski Brzeg” i „Koszewo”.Dolina rzeki P∏oni od
êróde∏ w rejonie Barlinka do miejscowoÊci Ko∏bacz wraz z dolinami dwóch dop∏ywów: Strzeli-
cy i Krzekny. Obszar zró˝nicowany na dwie jednostki o odmiennej genezie, budowie geomor-
fologicznej i strukturze siedlisk:

• „èródliskowa dolina P∏oni” ma
charakter prze∏omowy. Jest to g∏´-
boka dolina, przecinajàca pasmo
moreny czo∏owej marginalnej. Wy-
sokie i strome zbocza porozcinane
sà licznymi wàwozami i dolinkami
erozyjnymi. Na zboczach i w wàwo-
zach dominujà zbiorowiska lasów li-
Êciastych, g∏ównie gràdy Êrodkowo-
europejskie, lasy mieszane i kwa-
Êne buczyny. Górne kraw´dzie doli-
ny i zbocza wàwozów zaj´te sà
przez murawy kserotermiczne i p∏a-
ty ciep∏ych dàbrów. Dno doliny po-
kryte rozleg∏ym torfowiskiem. W ob-
r´bie doliny wyst´pujà tak˝e suche,
piaszczyste wzgórza zaj´te przez
zbiorowiska borów mieszanych i ∏à-
ki mezofilne (Arrhenatherion).

• „Basen Pra-Miedwia” obejmuje obszar doliny P∏oni i Krzekny w obr´bie tzw. plejstoceƒskie-
go zastoiska wodnego oraz moreny dennej. Ostoja obejmuje rozleg∏e korytarze ekologicz-
ne o randze ponadregionalnej (Dolina P∏oni) i regionalnej (Dolina Krzekny) bardzo inten-
sywnie wykorzystywane przez ptaki migrujàce.
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