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NATURA 2000 szansa czy ograniczenie? 
- narzędzie działania 

Celem programu Natura 2000 jest zachowanie różnorodności 
biologicznej dla przyszłych pokoleń.  
 
Istotne ograniczenia dla działań, które negatywnie wpływają na 
przedmiot ochrony. 

 
Korzyści dla działań, które sprzyjają ochronie różnorodności i są 
korzystne dla mieszkańców. 



Korzyści 
1) Wynagrodzenie dla miejscowej ludności za wykonywanie działań 
ochronnych w obszarach Natura 2000, jak np. wykaszanie, wypas itp.,  
 
2) dopłaty dla prywatnych właścicieli gruntów zlokalizowanych w 
granicach obszarów Natura 2000 - przysługują im wyższe o ok. 20% 
dopłaty w ramach programów rolno-środowiskowych oraz ekwiwalent 
pieniężny za utracone korzyści, jeśli działania ochronne w ramach obszaru 
Natura 2000 wymagają np. późniejszego niż zwykle koszenia łąk, 
 
3) możliwości dla samorządów i organizacji na zdobycie dofinansowania 
na realizację projektów i programów poprawiających stan infrastruktury 
(kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, kotłownie na biomasę, programy 
edukacyjne i szkoleniowe, konkursy itp.), 
 
4) rozwój turystyki – obszary Natura 2000 to elementy europejskiej sieci 
ekologicznej z naukowo potwierdzonym dobrym zachowaniem środowiska 
naturalnego, są miejsca znane w całej Europie, co może stanowić czynnik 
przyciągający turystów. 

(źródło: natura2000.gdos.gov.pl (zmienione) 



W krajobrazie rolniczym (intensywnym) około 5% powierzchni jest siedliskiem 90% 
gatunków. 

Obszary o największej różnorodności 
biologicznej stanowią refugia dla roślin i zwierząt 
z dużych obszarów 

Miejsca o największej różnorodności biologicznej to miejsca użytkowane w sposób 
zrównoważony. 



trwałe=95% stanowisk, nietrwałe=5%  

χ2= 44,64 dla df=1 p=0,000 

trwałe formy użytkowania 

terenu w latach 1987-2004 



Öckinger E. i in. 2006 



Kluczem do różnorodności jest  
- różnicowanie terminów koszenia,  
miejsc koszenia, form spasania 
- zachowanie ekstensywnego użytkowania 
 
Zasady te są podstawą zapisów  

Planów Zadań Ochronnych  
i programów rolno-środowiskowych 



podwyższona 
wysokość koszenia 

obowiązek usunięcia 
lub złożenia w stogi 
skoszonego siana do 
2 tygodni po pokosie 

brak nawożenia 
lub jego 

ograniczenie 

ograniczona 
obsada zwierząt 

na pastwisku 

zakaz koszenia od 
zewnatrz do środka 
łąki, preferowane 

koszenie od środka na 
zewnątrz  

opóźniony termin 
pierwszego pokosu 

Czego dotyczą 
wymogi pakietów 

przyrodniczych 

pozostawienie 
niewielkich 
fragmentów 

nieskoszonej łąki 



Zakazy w pakietach przyrodniczych 

zakazuje się: 

 przeorywania; 

 wałowania; 

 włókowania w okresie od 1 kwietnia do 1 września; 

 stosowania ścieków i osadów ściekowych; 

 stosowania podsiewu; 

 stosowania pestycydów; 

 budowania nowych systemów melioracyjnych (z wyjątkiem urządzeń 

mających na celu podwyższenie poziomu wód) i rozbudowy istniejących 

systemów melioracyjnych będących w zasięgu kompetencyjnym 

beneficjenta; nie dotyczy bieżącej konserwacji; 



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych  
wariant 4.2. Mechowiska 



wariant 4.2. mechowiska 

płatność na obszarze Natura 2000 1390 PLN /ha/rok 

Zagrożenia:  

- osuszanie  

- zaprzestanie użytkowania    

- koszenie co 1-3 lata   

- brak nawożenia  

- siano/ściółka 

 

Tradycyjne użytkowanie Wybrane wymogi:  

- koszenie 50 % powierzchni co 
roku naprzemiennie, 
dopuszczenie koszenia całej 
powierzchni raz na 2 lata;  

- pokos po 15 lipca;  

- wysokość koszenia 5 -15 cm 

- nawożenie i wypas zabronione 



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych 
wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i 
selernicowe 



wariant 4.4. łąki trzęślicowe i selernicowe 

Tradycyjne użytkowanie: 

 
- koszenie jesienią co 3-5 lat   
- brak lub sporadyczne 
nawożenie  
- siano/ściółka 

Zagrożenia:  

- intensyfikacja użytkowania  

- zaprzestanie użytkowania    

Wybrane wymogi: 

- koszenie 50 % powierzchni 
co roku naprzemiennie, 
dopuszczenie koszenia całej 
powierzchni raz na 2 lata; 

- po 15 września;  

- wysokość koszenia 5-15 cm 

- nawożenie i wypas 
zabroniony 

płatność na obszarze Natura 2000 1390 PLN/ha/rok 



Pakiet ochrona cennych siedlisk 
przyrodniczych  
wariant 4.7. Łąki świeże 



wariant 4.7. półnaturalne łąki świeże 

Tradycyjne użytkowanie: 

 
- łąki dwukośne, użytkowane 
ekstensywnie 

- siano/pasza 

 

Zagrożenia:  

- intensyfikacja użytkowania 

- zaprzestanie użytkowania 

Wymogi : 

                                                                
- koszenie raz albo dwa razy 
w roku po 15 czerwca;  
- pozostawianie 5-10% 
działki nieskoszonej, co roku 
inny fragment 
- wysokość koszenia 5 -15 
cm 
- wypas do 1 DJP/ha 
- nawożenie do 
60kgN/ha/rok 

płatność na obszarze Natura 2000 840 PLN/ha/rok 



Możliwość pozyskiwania środków 



TURYSTYCZNE WALORY OBSZARU 
cenne siedliska są tyle warte na ile ceni je 

społeczność 

Realną wartość dla społeczności mają obszary: 
 - gdzie w świadomości społecznej są cenne 

obiekty przyrodnicze (mówi się, że są cenne, 
oznakowywuje w terenie, pisze, filmuje), 

 - udostępnione, gdzie owe walory można zobaczyć 
(najlepiej z bliska i „przekonać” się, że są cenne), 

 - dzięki, którym rozwija się turystyka i powstają 
w regionie miejsca pracy (są realnie cenne dla 
„mnie”).  

 



Fragment uchwały nr LXVI/334/10 Rady Miejskiej w Iłży z 2010 r.  

Potencjalne możliwości 



Na portalu promującym obszary Natura 2000 o „Pakosławiu”: 
 
„Choć ostoja i jej okolice posiadają liczne walory turystyczno-
krajoznawcze, niestety region ten wymaga jednak stworzenia 
odpowiedniej infrastruktury„ 
 
„… nie wykorzystuje swoich walorów do rozwoju agroturystyki”  

Rzeczywistość 



źródło mtb.radom.pl 

trasy rowerowe  
(projekt: "Nad Iłżanką") 



Hortobagy (Węgry) – rozlewiska rzeczne obfitujące w rzadkie ptaki i rośliny  

Przykłady wykorzystania obszarów bagiennych  
dla rozwoju ekoturystyki 



Hortobagy (Węgry) region stepowy i rozlewisk Cisy  - kultywowanie dawnego rolnictwa 

źródło: http://voyages.ideoz.fr/ 



Rozlewiska rzeczne mimo swej słabej dostępności są atrakcją: 
- różnorodna forma udostępniania siedlisk bez ich niszczenia, 
- atrakcje związane z tematyką rolniczo-pasterską regionu, 
- dobra informacja i baza noclegowa. 
 
Źródła zdjęć:  
http://www.hnp.hu/ 
www.cometohungary.com 
http://users.atw.hu 

http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu/
http://www.hnp.hu/
http://www.cometohungary.com/
http://users.atw.hu/
http://users.atw.hu/


Donana (Hiszpania) – rozlewiska rzeki obfitujące w rzadkie ptaki i rośliny  



Hortobagy (Węgry) – mało użytkowane rolniczo bagna są miejscem eksponowania ptaków i 
roślin w ich naturalnym krajobrazie 





Rozlewiska rzeczne mimo swej słabej dostępności są 
atrakcją: 
- różnorodna forma udostępniania siedlisk bez ich 
niszczenia, 
- atrakcje związane z tematyką przyrodniczą regionu, 
- dobra informacja i baza noclegowa. 

źródło: www.blog.mester.com 

źródło: www.blog.mester.com 

źródło: www.blog.mester.com 

źródło: www.blog.mester.com 

źródło: www.blog.mester.com 



uwagi o potrzebie tworzenia dobrej 

infrastruktury turystycznej  

na obszarach  torfowiskowych 

ograniczenia związane 
z dostępnością  

niszczenie roślin związane z 
presją użytkowników 









UDOSTEPNIENIE MOKRADEŁ 





RÓZNORODNOŚĆ ŚCIEŻEK I SOLIDNE WYKONANIE 







Źródło:ozarksfishin.wordpress.com 



MIEJSCA POSTOJOWE 





OZNAKOWANIE MIEJSC SZCZEGÓLNYCH 













BIRDWATCHING – TURYSTYKA SPECJALISTYCZNA 



ZAMIAST PODSUMOWANIA 

Ochrona cennych siedlisk Natura 2000 to: 
- potrzeba kompromisu 
- atrakcyjnego pomysłu 
- wiedzy o siedliskach, ale też o popularnych 

nowych formach turystyki 
- stały monitoring 

 




