Krajowy system ochrony przyrody
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Ramy ochrony przyrody w kraju wyznacza ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (UOOP).

Art. 6 UOOP
Formami ochrony przyrody są:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Formy Ochrony Przyrody
Krajowe formy ochrony przyrody dzielą się na:
Obszarowe: rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu oraz obszary Natura 2000
Tworzą system wzajemnie łączących się obszarów chronionych.
Poszczególne formy obszarowe mogą się nakładać.
Indywidualne: pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki
ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Zwykle obiekty lub obszary o niewielkiej powierzchni.
Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt.

Park narodowy i rezerwat przyrody
Rezerwaty przyrody i parki narodowe to najwyższe formy ochrony przyrody.
Na ich terenie obowiązują najbardziej restrykcyjne zakazy, które zostały
określone w art. 15 UOOP i wszystkie one są obligatoryjne.
Organy właściwe do ustanowienia
Park narodowy – Rada Ministrów
Rezerwat przyrody – właściwy terenowo regionalny dyrektor ochrony
środowiska
Organy właściwe do wydania zezwolenia
Park narodowy – dyrektor parku narodowego lub Minister Środowiska
Rezerwat przyrody – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub właściwy
terenowo regionalny dyrektor ochrony środowiska

Park narodowy i rezerwat przyrody
Art. 15 UOOP
1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się:
1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń
technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku
narodowego albo rezerwatu przyrody;
2) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub
niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego
płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd,
legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;
3) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych ustanowionych dla rezerwatu przyrody;
4) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz
grzybów;
5) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i
dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów,
tworów i składników przyrody;

Park narodowy i rezerwat przyrody
6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie
służą ochronie przyrody;
7) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
8) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
9) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o
otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody — przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska;
10) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
11) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i
nawozów;
12) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie
przyrody — przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

Park narodowy i rezerwat przyrody
13) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych;
14) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej
wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody — przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska;
15) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z
wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich
wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony
albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w
rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych;
16) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem
miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie
przyrody — przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

Park narodowy i rezerwat przyrody
17) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami
położonymi na nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych
lub będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, wskazanymi
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
18) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków
niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu
przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych
znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
19) zakłócania ciszy;
20) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania
sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem
akwenów lub szlaków wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w
rezerwacie przyrody — przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

Park narodowy i rezerwat przyrody
21) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
22) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody — przez regionalnego dyrektora
ochrony środowiska;
23) prowadzenia badań naukowych — w parku narodowym bez zgody
dyrektora parku, a w rezerwacie przyrody — bez zgody regionalnego dyrektora
ochrony środowiska;
24) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody
ministra właściwego do spraw środowiska;
25) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
26) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych — w parku narodowym bez
zgody dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody
regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Obszary Natura 2000
Obszary Natura 2000 – przepisy regulujące art. 25 -39 UOOP
Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:
1) obszary specjalnej ochrony ptaków;
2) specjalne obszary ochrony siedlisk;
3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.
Organ nadzorujący: właściwy terenowo regionalny dyrektor ochrony środowiska
Zakazy – brak ale.....
Zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z
innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i
zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000, lub
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi
obszarami.

Obszary Natura 2000
Działalność dozwolona na obszarach Natura 2000
−

−

−

Na obszarach Natura 2000 nie podlega ograniczeniu działalność związana
z
utrzymaniem
urządzeń
i
obiektów
służących
bezpieczeństwu
przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka
i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na
cele ochrony obszaru Natura 2000.
Prowadzenie działalności na obszarach Natura 2000 wchodzących w skład parków
narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone wyłącznie w zakresie, w jakim
nie narusza to zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Jeżeli działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga
dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie mają
zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, regionalny
dyrektor ochrony środowiska może zawrzeć umowę z właścicielem lub
posiadaczem obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa, która
zawiera wykaz niezbędnych działań, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i
terminy rozliczenia należności za wykonane czynności, a także wartość rekompensaty
za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń.

Obszary Natura 2000
Nakaz natychmiastowego wstrzymania działań i podjęcia działań naprawczych na
obszarach Natura 2000
− Jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000 zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia lub uzgodnienia lub decyzji,
regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor
właściwego urzędu morskiego, wydaje decyzję, w której nakazuje, w zależności od
potrzeb, ich natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań
zapobiegawczych lub działań naprawczych.
− Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte sprzecznie z ustaleniami
planu zadań ochronnych lub planu ochrony, regionalny dyrektor ochrony
środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego,
wydaje właściwą decyzję, chyba że przeprowadzona ocena oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko lub ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 wykazała brak znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym na cele działań ochronnych określone w planie zadań
ochronnych lub planie ochrony, albo mimo znaczącego negatywnego oddziaływania
spełnione są przesłanki, o których mowa w art. 34 uop (wymogi nadrzędnego interesu
publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec
braku rozwiązań alternatywnych)

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu
Parki krajobrazowe – przepisy regulujące art. 16-17 UOOP
Obszary chronionego krajobrazu – przepisy regulujące art. 23, 23a, 24, 24a
UOOP
Obie formy ustanawia sejmik województwa w formie uchwały
Zakazy obowiązujące na terenie ww. form organ je ustanawiający wybiera
z zakazów wskazanych w art. 17 lub 24 UOOP
Organ nadzorujący: Marszałek Województwa

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu
Wybrane najczęściej łamane zakazy w parkach krajobrazowych:
−

−

−

−
−

umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej, rybackiej i łowieckiej;
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu
Wybrane najczęściej łamane zakazy w obszarach chronionego krajobrazu:
−

−

−

−

−

umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego
połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej, rybackiej i łowieckiej;
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;

Indywidualne formy ochrony przyrody
Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne,
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
To zwykle obszary o niewielkich powierzchniach lub obiekty np. wodospady,
źródła, jaskinie, głazy, szpalery, drzewa lub grypy drzew.
Przepisy regulujące art. 40-45 UOOP
Organ powołujący - Rada gminy w formie uchwały
Zakazy obowiązujące w stosunku do ww. form wybiera organ ustanawiający
z zakazów wskazanych w art. 45 UOOP

Indywidualne formy ochrony przyrody
Przykładowe zakazy
− niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z
wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub
przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
naprawą urządzeń wodnych;
− dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
− likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
− zmiany sposobu użytkowania ziemi;
− umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk
zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką;

Ochrona gatunkowa
Ochrona gatunkowa nie ma kontekstu obszarowego.
Okaz gatunku oznacza roślinę, zwierzę lub grzyb z
danego gatunku, żywe lub martwe, każdą ich część,
formę rozwojową, jajo lub wydmuszkę.
Okazem jest także w myśl ustawy produkt pochodny,
również zawarty w innych towarach oraz towary, które
zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem,
oznakowaniem lub etykietą, lub jeżeli wynika to z
jakichkolwiek innych okoliczności, mają zawierać lub
zawierają części lub produkty pochodne z roślin,
zwierząt, lub grzybów z danego gatunku.
Siedlisko to obszar występowania roślin, zwierząt lub
grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich
rozwoju.

Ochrona gatunkowa
Ochrona gatunkowa akty wykonawcze
Zwierzęta
podlegające
ochronie
gatunkowej
wymienione zostały w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz.
2183).

Rośliny podlegające ochronie gatunkowej wymienione
zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409).
Grzyby podlegające ochronie gatunkowej wymienione
zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzyby (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408).

Ochrona gatunkowa
Zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej wymienione zostały w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
• Załącznik nr 1 dotyczy gatunków podlegających ochronie ścisłej.
• Załącznik nr 2 dotyczy gatunków podlegających ochronie częściowej.
• Załącznik nr 3 wymienia gatunki objęte ochroną częściową, które mogą
być pozyskiwane.
• Załącznik nr 4 dotyczy gatunków dla których ustanawia się strefy ochrony
ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania.

Ochrona gatunkowa – zakazy rośliny i grzyby
umyślnego niszczenia;
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
niszczenia ich siedlisk lub ostoi;
pozyskiwania lub zbioru;
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu
okazów gatunków;
7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów
gatunków;
8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zezwolenie wydaje RDOŚ lub GDOŚ

Ochrona gatunkowa – zakazy zwierzęta

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

Umyślnego zabijania
Umyślnego okaleczania lub chwytania
Umyślnego niszczenia jaj lub form rozwojowych
Transportu
Chowu
Zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków
Niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku,
migracji lub żerowania
Niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam tarlisk,
zimowisk lub innych schronień
Umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień
Zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków
Wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków
Umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca
Umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego
Umyślnego płoszenia lub niepokojenia (tylko gatunki oznaczone symbolem 1)
Umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach
rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących
lub zimujących (tylko gatunki oznaczone symbolem 2)
Fotografowania, filmowania lub obserwacji mogących powodować płoszenie lub
niepokojenie (tylko gatunki oznaczone symbolem 3)

Ochrona gatunkowa – wybrane odstępstwa od
zakazów obowiązujących w stosunku do roślin,
grzybów i zwierząt
Rośliny i grzyby:
- wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie
zakazów;

Zwierzęta:
- usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i
ssaków;
- usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów
budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa
lub sanitarne;
- chwytania, zwierząt rannych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i
przemieszczenia do ośrodka rehabilitacji;
- chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez
regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych zwierząt i
przemieszczanie ich do miejsc regularnego przebywania.

Wybrane przepisy karne
Przepisy karne dział 11 UOOP art. 127 -131
Art. 127. Kto umyślnie:
1) narusza zakazy obowiązujące w:
a) parkach narodowych,
b) rezerwatach przyrody,
c) parkach krajobrazowych,
d) obszarach chronionego krajobrazu,
e) obszarach Natura 2000,
2) narusza zakazy obowiązujące w stosunku do:
a) pomników przyrody,
b) stanowisk dokumentacyjnych,
c) użytków ekologicznych,
d) zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
podlega karze aresztu albo grzywny

Wybrane przepisy karne
Art. 127a.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wchodzi w posiadanie okazów roślin, zwierząt,
grzybów objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, w takich
warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu
ochrony gatunku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Przepis dotyczy gatunków, które mogą być pozyskiwane czyli np. ślimaka winniczka,
czosnku niedźwiedziego i bobrka trójlistkowego.

Wybrane przepisy karne
Art. 131. Kto:
1a) chwyta lub zabija dziko występujące zwierzęta chronione przy użyciu
urządzeń, sposobów lub metod, o których mowa w art. 54,
8) prowadzi działania wymagające zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1,
bez dokonania tego zgłoszenia albo niezgodnie z decyzją o wyrażeniu sprzeciwu,
o której mowa w art. 118 ust. 6 pkt 1, albo bez uzyskania lub wbrew warunkom
decyzji o warunkach prowadzenia działań, o której mowa w art. 118 ust. 8, w
przypadku nałożenia obowiązku jej uzyskania,
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe,
trzcinowiska lub szuwary,
13) wbrew przepisom art. 125 zabija zwierzęta, niszczy rośliny lub grzyby lub
niszczy siedliska roślin, zwierząt lub grzybów,
14) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do
roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową
- podlega karze aresztu albo grzywny.

Formy Ochrony Przyrody
Najczęstsze przypadki łamania prawa:
− Zabijanie ptaków z broni palnej lub trucie;
− Niszczenie siedlisk (płoszenie i niepokojenie, niszczenie jaj i gniazd)
gatunków chronionych w związku z pracami w obrębie budynków –
remonty, modernizacja, docieplenia, zdejmowanie gniazd;
− Niszczenie siedlisk gatunków chronionych (płoszenie i niepokojenie,
niszczenie jaj i gniazd) w związku z wycinką drzew;
− Niszczenie siedlisk gatunków chronionych (płoszenie i niepokojenie,
niszczenie jaj i form rozwojowych płazów, niszczenie gniazd ptaków,
żeremi, nor bobrowych) w związku ze zmiana stosunków wodnych –
spuszczanie stawów, osuszanie terenów podmokłych, niszczenie i
uszkadzanie tam budowanych przez bobry, prace melioracyjne itp.;
− Niszczenie linii brzegowej jezior i rzek (często powiązana z ochroną
gatunkową);
− Niszczenie rzeźby terenu w parkach krajobrazowych i na obszarach
chronionego krajobrazu często powiązana z ochroną gatunkową).

Ochrona gatunkowa
Ochrona gatunkowa przysparza najwięcej problemów:
1. Nie jest przypisana do żadnego obszaru. Plastyczność środowiskowa wielu
gatunków. Ptaki jako wskaźnik.
2. Większość społeczeństwa nie zna gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
W Polsce niemal wszystkie zwierzęta kręgowe podlegają ochronie albo łowne albo chronione. Wszystkie płazy i gady są chronione, większość
ptaków i ssaków.
3. Biologia gatunków - migracje zwierząt, okres wegetacyjny roślin, okres
rozrodu zwierząt, pewne skróty myślowe np. nie ma gatunków to nie ma też ich
siedlisk.

Ochrona gatunkowa
4. Nieznajomość przepisów i myląca ich interpretacja (mylenie odstępstw od
zakazów i rozciąganie ich znaczenia, nadintepretacja).
5. Umniejszanie roli zwierząt, niechęć do ochrony przyrody i brak wrażliwości.
6. Ekspertyzy i inwentaryzacje – najważniejsze to wykonywać we właściwym
okresie.
7. Brak możliwości wstrzymania prowadzonych prac do czasu wyjaśnienia
(przez organ wydający zezwolenie).

Zabijanie ptaków z broni palnej lub trucie
W lutym 2016 r. wpłynęło zgłoszenie o znalezieniu znacznej ilości osobników gatunków
chronionych. Regionalna Dyrekcja przeprowadziła oględziny terenu i zebrała materiał
dowodowy. W terenie stwierdzono szczątki zwierząt: 2 bielików, 6 myszołowów, 6 srok,
1 dzika i 2 psów znajdujących się na gruntach prywatnych w pobliżu msc. Pławty
Wielkie gm. Kisielice. Zawiadomiono organy ścigania.

Zabijanie ptaków z broni palnej lub trucie
W lutym 2016 r. w pobliżu msc. Skierki, gm. Barciany znaleziono 4 martwe osobniki
bielika oraz szczątki 2 osobników kruka. Dodatkowo w pobliżu ww. ptaków znaleziono
pozostałości po 2 lisach w znacznym stopniu zjedzonych przez padlinożerców. Jeden z
martwych bielików został zabrany w celu spreparowania. Powiadomiono organy
ścigania.

Dziękuję za uwagę.

