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8. Przyroda

Przyroda dolnego Śląska

Pod wzglę dem róż no rod no ści bio lo gicz nej i ran gi
wa lo rów kra jo bra zo wych wo je wódz two dol no ślą skie
na le ży do naj bar dziej atrak cyj nych re gio nów Pol ski.
O pięk nie dol no ślą skiej prze strze ni przy rod ni czej
świad czy licz ba i po wierzch nia ob ję tych ochro ną praw -
ną ob sza rów i obiek tów, obej mu ją cych róż no rod ne ele -
men ty przy rod ni cze. Wy stę pu ją tu wszyst kie for my
ochro ny przy ro dy, więk szość z nich to ob sza ry chro nią -
ce eko sys te my gór skie, pod gór skie i le śne.

Wśród te re nów chro nio nych wy róż nia ją się: par ki
na ro do we, re zer wa ty przy ro dy, par ki kra jo bra zo we czy
ob sza ry chro nio ne go kra jo bra zu. Na uwa gę za słu gu ją
dwa par ki na ro do we: Kar ko no ski i Gór Sto ło wych, re -
zer wa ty przy ro dy (naj cen niej sze z nich to: Sta wy Mi lic -
kie, Łą ka Su li stro wic ka, Ostrzy ca Pro bosz czo wic ka,
Wą wóz My śli bor ski ko ło Ja wo ra, Ja ski nia Niedź wie dzia
czy Je zio ro Da isy), par ki kra jo bra zo we m.in.: Śnież nic -
ki, Gór So wich, Su de tów Wał brzy skich, Ksią żań ski, Ru -
daw ski, Cheł my i Ślę żań ski oraz licz ne ob sza ry Na tu ra
2000. Kar ko no ski Park Na ro do wy, wspól nie z Kar ko no -
skim Na rod nim Par kiem two rzy Bi la te ral ny Re zer wat
Bios fe ry Kar ko no sze/ Krko no še. 

God na uwa gi jest wy jąt ko wa sza ta ro ślin na i rzad kie
ga tun ki zwie rząt, a szcze gól nie fla go we ga tun ki i sie dli -
ska (czę sto ga tun ki re lik to we czy en de micz ne), wy jąt -
ko wo cen ne z punk tu wi dze nia eu ro pej skie go czy też
glo bal ne go. Na le żą do nich:

§ ga tun ki: gni dosz su dec ki Pe di cu la ris su de ti ka
subsp. su de ti ka, bie drze niec mniej szy skal ny Pim pi -
nel la sa xi fra ga ssp. Ru pe stris, dzwo nek kar ko no ski
Cam pa nu la bo he mi ca (ssp. Bo he mi ca), a tak że go ry -
czusz ka cze ska Gen tia nel la bo he mi ca, wło so cień de -
li kat ny Tri cho ma nes spe cjo sum, ko le an tus de li kat ny
Co le an thus sub ti lis, za nok ci ca ser pen ty no wa Asple -
nium adul te ri num, za nok ci ca kli no wa ta Aspel nium
cu ne ifo lium, nie py lak apol lo Par nas sius apol lo.
§ sie dli ska: ścia ny skal ne i urwi ska krze mia no we ze
zbio ro wi ska mi z An dro sa ce ta lia Van de lii (kod
8220), oraz brze gi lub osu sza ne dna zbior ni ków
wod nych ze zbio ro wi ska mi z Lit to rel le tea, Iso eto -
-Na no jun ce tea (kod 3130).
§ ob sza ry wod no -błot ne o mię dzy na ro do wym zna -
cze niu, tzw. Ob sza ry Ram sar – Sub al pej skie Tor fo -
wi ska w Kar ko no skim Par ku Na ro do wym oraz w Do -
li nie Ba ry czy Sta wy Mi lic kie, któ re ja ko je dy ne w Pol -
sce na le żą do mię dzy na ro do wej sie ci je zior i in nych
zbior ni ków wod nych cha rak te ry zu ją cych się wy jąt -
ko wy mi wa lo ra mi przy rod ni czy mi – Li ving La kes. Są
to dwa z 13 ob sza rów w Pol sce ob ję tych Kon wen cją
Ram sar ską, któ rej ce lem jest ochro na i zrów no wa -
żo ne użyt ko wa nie mo kra deł re pre zen tu ją cych
wszyst kie re gio ny geo gra ficz ne na szej pla ne ty.

Ob sza ry chro nio ne na te re nie wo je wódz twa dol no -
ślą skie go zaj mu ją wg GUS 18,6% po wierzch ni cał ko wi -
tej wo je wódz twa.

Par ki na ro do we to ob sza ry wy róż nia ją ce się szcze -
gól ny mi war to ścia mi przy rod ni czy mi, na uko wy mi, spo -
łecz ny mi, kul tu ro wy mi i edu ka cyj ny mi, o po wierzch ni
nie mniej szej niż 1000 ha, na któ rym ochro nie pod le ga
ca ła przy ro da oraz wa lo ry kra jo bra zo we. Na te re nie wo -
je wódz twa dol no ślą skie go ist nie ją 2 spo śród 23 ist nie -
ją cych w Pol sce.

Fot 8.1. Gnidosz sudecki Pedicularis sudetica (fot. Lidia
Przewoźnik, Żywy Bank Genów Jagniątków)

Fot 8.2. Fitocenozy zespołu Aspelenietum serpentini
w nieczynnym łomie na wschód od Przemiłowa
w Masywie Ślęży (fot. K. Świerkosz)



Rysunek 8.1. Formy ochrony przyrody na terenie województwa dolnośląskiego 
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AKar ko no ski Park Na ro do wy utwo rzo ny zo stał
w 1959 r. i obej mu je naj wyż szy w Su de tach zwar ty ma -
syw gór ski o po wierzch ni 5 573,3 ha. Cha rak te ry stycz -
ne dla Kar ko no szy są gra ni to we for my skal ne (np. Koń -
skie Łby, Piel grzy my i Sło necz nik), po wsta łe w wy ni ku
dzia łal no ści lo dow ca ko tły lo dow co we, wa ły mo re no we
i je zio ra (np. Wiel ki i Ma ły Staw),  ła wi ce ru mo szu skal -
ne go i go ło bo rza  (np. sto ki Śnież ki i Wiel kie go oraz
Ma łe go Szy sza ka) oraz tor fo wi ska wy stę pu ją ce na
wierz cho wi nach i na zbo czach (np. na rów ni pod Śnież -
ką). Flo ra Kar ko no szy li czy oko ło 650 ga tun ków ro ślin
na czy nio wych, 450 ga tun ków msza ków i 400 ga tun ków
po ro stów. Peł nej ochro nie pod le ga 40 ga tun ków, wśród
nich re lik ty i en de mi ty, jak np. skal ni ca ba zal to wa,
dzwo nek kar ko no ski. Fau na Kar ko no szy jest bo ga ta, m.
in. cie ka wy mi przed sta wi cie la mi  pta ków są: pło chacz
hal ny, drozd ob roż ny, wło chat ka, só wecz ka, cie trzew. 

Park Na ro do wy Gór Sto ło wych utwo rzo no w 1993 r.
na ba zie ist nie ją ce go wcze śniej par ku kra jo bra zo we go.
Po wierzch nia Par ku wy no si 6 340,37 ha. Gó ry Sto ło we
są je dy ny mi w na szym kra ju gó ra mi pły to wy mi. Je go
od ręb ność wy ni ka za rów no z bu do wy geo lo gicz nej, jak
i nie zwy kle ory gi nal ne go ukształ to wa nia. Oso bli wo ścią
Gór Sto ło wych są for my skal ne o fan ta stycz nych kształ -
tach w po sta ci grzy bów, wież, ma czug, ko lumn i skal -
nych la bi ryn tów. Sza ta ro ślin na Gór Sto ło wych na le ży
do pię tra re gla dol ne go. Na te re nie Par ku i w je go naj -
bliż szym oto cze niu stwier dzo no 44 chro nio ne ga tun ki
ro ślin na czy nio wych, w tym 35 chro nio nych cał ko wi cie
i 9 ob ję tych ochro ną czę ścio wą. Po za tym ro śnie tu
obec nie 13 ga tun ków (w tym 5 praw nie chro nio nych
i dwa zdzi cza łe z upra wy) uję tych w „Pol skiej czer wo nej
księ dze” ga tun ków za gro żo nych wy gi nię ciem w Pol sce.
Szcze gól ny mi wa lo ra mi flo ry stycz ny mi i kra jo bra zo wy -
mi cha rak te ry zu je się te ren Szcze liń ca Wiel kie go, Błęd -
nych Skał i Wiel kie go Tor fo wi ska Ba to row skie go.

Re zer wa ty przy ro dy to ob sza ry obej mu ją ce za cho -
wa ne w sta nie na tu ral nym lub ma ło zmie nio nym eko -
sys te my, osto je i sie dli ska przy rod ni cze, a tak że sie dli -
ska ro ślin, zwie rząt i grzy bów oraz two ry i skład ni ki
przy ro dy nie oży wio nej, wy róż nia ją ce się szcze gól ny mi
war to ścia mi przy rod ni czy mi, na uko wy mi, kul tu ro wy mi
lub wa lo ra mi kra jo bra zo wy mi. Ze wzglę du na przed -
miot ochro ny moż na wy dzie lić na stę pu ją ce ty py re zer -
wa tów: przy ro dy nie oży wio nej, kra jo bra zo we, flo ry -
stycz ne, le śne, tor fo wi sko we, fau ni stycz ne.

W wo je wódz twie dol no ślą skim znaj du je się 66 re -
zer wa tów przy ro dy o łącz nej po wierzch ni 10 549,75 ha.
Re zer wa ty dol no ślą skie są bar dzo zróż ni co wa ne za rów -
no pod wzglę dem wiel ko ści (np. po wierzch nia re zer wa -
tu „Tor fo wi sko pod Wę gliń cem” wy no si 1,35 ha, na to -
miast re zer wat or ni to lo gicz ny „Sta wy Mi lic kie” po sia da
po wierzch nię 5 324,31 ha), jak rów nież głów ne go
przed mio tu ochro ny. Po nad po ło wa to re zer wa ty le śne
chro nią ce la sy zbli żo ne do na tu ral nych m.in. la sy bu ko -
we, ol szy ny, la sy li ścia ste o cha rak te rze grą du i łę gu czy
la sy re glo we o cha rak te rze pusz czań skim. Po nad to licz -
ną gru pę sta no wią re zer wa ty flo ry stycz ne chro nią ce

sta no wi ska ro ślin rzad kich i chro nio nych oraz re zer wa -
ty tor fo wi sko we chro nią ce tor fo wi ska przej ścio we i wy -
so kie z rzad ki mi ro śli na mi tor fo wi sko wo -ba gien ny mi.
Swo ją re pre zen ta cję ma ją też re zer wa ty kra jo bra zo we,
fau ni stycz ne i przy ro dy nie oży wio nej, wśród któ rych są
obiek ty szcze gól nie cen ne z uwa gi na wy jąt ko we wa lo -
ry przy rod ni cze, tj. „Ja ski nia Niedź wie dzia” i „Sta wy Mi -
lic kie”.

Par ki kra jo bra zo we obej mu ją ob szar chro nio ny ze
wzglę du na war to ści przy rod ni cze, hi sto rycz ne i kul tu -
ro we oraz wa lo ry kra jo bra zo we w ce lu za cho wa nia, po -
pu la ry za cji tych war to ści w wa run kach zrów no wa żo ne -
go roz wo ju. Na te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go
zo sta ło utwo rzo nych 12 par ków kra jo bra zo wych o po -
wierzch ni 20 6318,8 ha. 

Ob sza ry chro nio ne go kra jo bra zu obej mu ją te re ny
chro nio ne ze wzglę du na wy róż nia ją cy się kra jo braz
o zróż ni co wa nych eko sys te mach, war to ścio we ze
wzglę du na moż li wość za spo ka ja nia po trzeb zwią za -
nych z tu ry sty ką i wy po czyn kiem lub ze wzglę du na peł -
nio ną funk cję ko ry ta rzy eko lo gicz nych. Wśród 18 ob -
sza rów chro nio ne go kra jo bra zu (OChK) o łącz nej po -
wierzch ni 138 948 ha w wo je wódz twie dol no ślą skim,
zna la zły się m.in.: te re ny gór skie i po gór skie (np. Ob -
szar Chro nio ne go Kra jo bra zu Gó ry By strzyc kie i Or lic -
kie, OChK Gó ry Bardz kie i So wie, OChK Wzgó rza Niem -
czań sko -Strze liń skie, OChK Wzgó rza Dal kow skie), do li -
ny rzek i te re ny wod no -błot ne (np. OChK Do li na Ba ry -
czy, OChK Do li na Czar nej Wo dy) czy te re ny le śne (np.
OChK La sy Cho cia now skie).

Wpro wa dze nie ob sza rów Na tu ra 2000 jest na stęp -
stwem do sto so wa nia pra wa kra jo we go do kon wen cji
mię dzy na ro do wych i dy rek tyw unij nych. Eu ro pej ska
Sieć Eko lo gicz na Na tu ra 2000 to sieć ob sza rów chro -
nio nych na te re nie Unii Eu ro pej skiej, któ re wy zna cza się
w ce lu ochro ny naj bar dziej cen nych, re pre zen ta tyw -
nych dla na sze go kon ty nen tu eko sys te mów wraz z to -
wa rzy szą cą im flo rą i fau ną. W skład sie ci Na tu ra 2000
wcho dzą ob sza ry spe cjal nej ochro ny pta ków (OSO) wy -
zna czo ne na pod sta wie Dy rek ty wy Ra dy 79/409/EWG
w spra wie ochro ny dzi kich pta ków, tzw. „Dy rek ty wy

Fot 8.3. Park Narodowy Gór Stołowych 
(fot. z Archiwum PNGS)
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APta siej”, oraz spe cjal ne ob sza ry ochro ny sie dlisk (SOO)
wy zna czo ne na pod sta wie Dy rek ty wy Ra dy 92/43/EWG
w spra wie ochro ny sie dlisk przy rod ni czych oraz dzi kiej
fau ny i flo ry, tzw. „Dy rek ty wy Sie dli sko wej”. Na pod sta -
wie ww. Dy rek tyw na te re nie wo je wódz twa dol no ślą -
skie go Mi ni ster Śro do wi ska wy zna czył 11 ob sza rów
spe cjal nej ochro ny pta ków Na tu ra 2000. Opra co wa na
zo sta ła rów nież li sta spe cjal nych ob sza rów ochro ny
sie dlisk – 88 ob sza rów. Ob sza ry te zo sta ły za twier dzo -
ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską i sta ły się (ja ko pro jek to -
wa ne spe cjal ne ob sza ry ochro ny sie dlisk) ob sza ra mi
ma ją cy mi zna cze nie dla Wspól no ty. 

Spo śród ga tun ków, dla któ rych ochro ny wy zna cza
się ob szar Na tu ra 2000, wy mie nio nych w za łącz ni kach
do Dy rek ty wy Sie dli sko wej, nie któ re ga tun ki uzna no za
ga tun ki o zna cze niu prio ry te to wym,  m. in. niedź wiedź
bru nat ny, wilk, chrząszcz – pach ni ca dę bo wa, na to -
miast ze świa ta flo ry np. dzwo nek kar ko no ski. Rów nież
wśród sie dlisk wy mie nio nych w za łącz ni ku I Dy rek ty wy
Sie dli sko wej, nie któ re z nich są uzna ne za sie dli ska
prio ry te to we – m.in. bo ry ba gien ne; łę gi wierz bo we, to -
po lo we, ol szo we i je sio no we, mu ra wy kse ro ter micz ne,
mu ra wy bliź nicz ko we, tor fo wi ska na kre do we. 

Po mni ka mi przy ro dy są po je dyn cze two ry przy ro dy
ży wej i nie oży wio nej lub ich sku pi ska o szcze gól nej
war to ści przy rod ni czej, na uko wej, kul tu ro wej, hi sto -
rycz nej lub kra jo bra zo wej oraz od zna cza ją ce się in dy wi -
du al ny mi ce cha mi, wy róż nia ją cy mi je wśród in nych
two rów, oka za łych roz mia rów drze wa, krze wy ga tun -
ków ro dzi mych lub ob cych, źró dła, wo do spa dy, wy wie -
rzy ska, skał ki, ja ry, gła zy na rzu to we, ja ski nie. Po mni ka -
mi przy ro dy w wo je wódz twie dol no ślą skim są głów nie
po je dyn cze drze wa. Po za ni mi dość znacz ną gru pę sta -
no wią rów nież ale je oraz gru py drzew. Wśród po mni -
ków przy ro dy nie oży wio nej wy mie nić moż na gła zy na -
rzu to we, „Gro tę Ra do chow ską” w Gó rach Zło tych
z licz nie wy stę pu ją cy mi tu ga tun ka mi nie to pe rzy czy
„Wap niar kę” – sta ry ka mie nio łom wa pie nia w ma sy wie
Wzgó rza Kro wiar ki chro nio ny ze wzglę du na rzad kie
i chro nio ne ga tun ki ro ślin i zwie rząt.

Użyt ka mi eko lo gicz ny mi są za słu gu ją ce na ochro nę
po zo sta ło ści eko sys te mów, ma ją cych zna cze nie dla za -
cho wa nia róż no rod no ści bio lo gicz nej – na tu ral ne zbior -
ni ki wod ne, śród pol ne i śród le śne oczka wod ne, kę py
drzew i krze wów, ba gna, tor fo wi ska, wy dmy, pła ty nie -
użyt ko wa nej ro ślin no ści, sta ro rze cza, wy chod nie skal -
ne, skar py, ka mień ce, sie dli ska przy rod ni cze oraz sta -
no wi ska rzad kich lub chro nio nych ga tun ków ro ślin,
zwie rząt i grzy bów, ich osto je oraz miej sca roz mna ża nia
lub miej sca se zo no we go prze by wa nia. Na te re nie wo je -
wódz twa dol no ślą skie go wy zna czo nych zo sta ło 121
użyt ków eko lo gicz nych. Jed nym z cie kaw szych i naj -
więk szym pod wzglę dem po wierzch ni, bo li czą cym
1 696,78 ha, jest uży tek eko lo gicz ny „Prze mkow skie
Ba gno”. Uży tek ten chro ni ob szar z gi ną cy mi ga tun ka -
mi ptac twa wod no -błot ne go oraz cen ny mi zbio ro wi ska -
mi ro ślin ny mi. Po zo sta łe użyt ki chro nią m.in. te re ny
wod ne i łą ko we, np. „Do li na Jusz ki”, „Le śne staw ki ko -

ło Gosz cza”, „Ści naw skie Ba gna”, tor fo wi ska np. „Tor -
fo wi sko Szczyt ni ki’, „Tor fo wi sko Ką ty”, sta no wi ska
chro nio nych ro ślin, np. „Łą ka Zi mo wi to wa”.

Ze spo ła mi przy rod ni czo -kra jo bra zo wy mi są frag -
men ty kra jo bra zu na tu ral ne go i kul tu ro we go za słu gu ją -
ce na ochro nę ze wzglę du na ich wa lo ry wi do ko we lub
es te tycz ne. Jed nym z nich jest ze spół przy rod ni czo -
kra jo bra zo wy „Skal na” – ze spół wy jąt ko wo ma low ni -
czych, do brze od sło nię tych, ciem nych ga bro wych ska -
łek usy tu owa nych w le sie po ra sta ją cym pra wie ca łe za -
chod nie zbo cze Ślę ży.

Na te re nie wo je wódz twa funk cjo nu ją rów nież obiek -
ty, któ rych za da niem jest ochro na ex -si tu za gro żo nych
wy gi nię ciem w śro do wi sku przy rod ni czym ga tun ków
ro ślin, zwie rząt i grzy bów. Są to dwa ar bo re ta – Ar bo -
re tum w Woj sła wi cach (gm. Niem cza) i Ar bo re tum le -
śne im. S. Bia ło bo ka w Śli zo wie (Nad le śnic two Sy ców),
Ogród Bo ta nicz ny Uni wer sy te tu Wro cław skie go, Miej -
ski Ogród Zoo lo gicz ny, Bank Ge nów w  Ko strzy cy. Na
te re nie wo je wódz twa dol no ślą skie go znaj du ją się tak że:
Le śny Kom pleks Pro mo cyj ny „La sy Rych tal skie” i Le -
śny Kom pleks Pro mo cyj ny „Su de ty”, sta no wią ce zwar -
te ob sza ry le śne utwo rzo ne dla pro mo cji pro eko lo gicz -
nej po li ty ki le śnej pań stwa.

Ko lej nym ele men tem przy ro dy, de cy du ją cym o cha -
rak te rze wo je wódz twa są la sy, któ re zaj mu ją 29,6% po -
wierzch ni (8. miej sce w kra ju pod wzglę dem le si sto ści).
Bo gac two prze strzen ne i przy rod ni cze kom plek sów le -
śnych spra wia, że wy stę pu ją tu taj wszyst kie kra jo we ty -
py sie dli sko we la sów. La sy ni zin ne (do 200 m n.p.m.)
sta no wią 58% po wierzch ni, wy żyn ne 13% (200–500 m
n.p.m.) i aż 29% gór skie. W struk tu rze drze wo sta nów
do mi nu ją drze wo sta ny mie sza ne, któ re zaj mu ją 64%
ogól nej po wierzch ni drze wo sta nów. 

Fot 8.4. Sikora modra (modraszka) Cyanistes caeruleus
(fot. Mirosław Sikorski)
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Ochro na śro do wi ska na tu ral ne go, efek tyw ne wy ko -
rzy sta nie za so bów oraz do sto so wa nie do zmian kli ma -
tu i po pra wa bez pie czeń stwa to je den z głów nych ce lów
Stra te gii Roz wo ju Wo je wódz twa Dol no ślą skie go 2020.

Istot ną for mą dzia łań na rzecz ochro ny przy ro dy na
tre nie wo je wódz twa dol no ślą skie go są dzia ła nia zwią za -
ne z re in tro duk cją:
1. „Pro gram ochro ny i re sty tu cji ci sa po spo li te go Ta -

xus bac ca ta L. na te re nie Pol ski” – Ar bo re tum Le śne
im. Prof. S. Bia ło bo ka w Nad le śnic twie Sy ców
(prze miesz cza nie sa dzo nek wy ho do wa nych z na -
sion po zy ska nych w Nad le śnic twie Bar do). Po nad to
pro wa dzo na jest ho dow la za cho waw cza m.in. ga -
tun ków: ko tew ka orzech wod ny Tra pa na tans oraz
mar sy lia czte ro list na Mar si lea qu adri fo lia;

2. „Ochro na ex si tu za gro żo nych i chro nio nych ro ślin,
dzi ko ro sną cych w za chod niej czę ści Pol ski” Le śny
Bank Ge nów Ko strzy ca – utwo rze nie za so bów ge -
no wych;

3. „Re sty tu cja pię ciu ga tun ków ro ślin wod nych i błot -
nych na te re nie po łu dnio wo -za chod niej Pol ski”
– Ogród Bo ta nicz ny Uni wer sy te tu Wro cław skie go,
in tro duk cja  do śro do wi ska  na tu ral ne go za gro żo -
nych wy gi nię ciem ga tun ków ro ślin m.in.: mie czyk
błot ny Gla dio lus pa lu stris, mar sy lia czte ro list na Mar -
si lea qu adri fo lia, kal de zja dzie wię cior ni ko wa ta Cal de -
sia par nas si fo lia, eli sma wod na Lu ro nium na tans;

4. „Re sty tu cja su dec kie go eko ty pu jo dły po spo li tej
Abies al ba Mill.” – Re gio nal na Dy rek cja La sów Pań -
stwo wych we Wro cła wiu;

5. Ochro na czyn na cie trze wia Te trao te trix po le ga ją cą
na utrzy ma niu bio to pu cie trze wia na wrzo so wi skach
oraz od twa rza niu mo zai ki sie dli ska na li tych trzci no -
wi skach dla utrzy ma nia miejsc do god nych do lę gów
– Nad le śnic twa: Cho cia nów, Ka mien na Gó ra, Prze -
mków, Szklar ska Po rę ba, Śnież ka i Świe ra dów;

6. Pro gram re in tro duk cji głusz ca Te trao uro gal lus –
Nad le śnic two Ru szów;

7. „Pro gram czyn nej ochro ny nie py la ka apol lo Par nas -
sius apol lo w Pol sce” – Uni wer sy tet Wro cław ski,
prof. Dr hab. Da riusz Tar naw ski;

8. „Re in tro duk cja i ochro na su sła mo rę go wa ne go
w Pol sce” – Pol skie To wa rzy stwo Ochro ny Przy ro dy
„Sa la man dra”.
Po nad to god ne uwa gi są dzia ła nia zwią za ne z za -

cho wa niem mo zai ki sie dlisk w moż li wie du żych pła tach
oraz prze ciw dzia ła nie dal szej frag men ta cji śro do wi ska
po przez two rze nie ko ry ta rzy eko lo gicz nych. Przez cen -
trum dol no ślą skiej zie mi pły nie dru ga co do wiel ko ści
rze ka w Pol sce – Od ra, two rząc wraz z licz ny mi do pły -
wa mi ma low ni cze me an dry i roz le wi ska speł nia ją ce ro -
le waż nych ko ry ta rzy eko lo gicz nych o zna cze niu kra jo -
wym i mię dzy na ro do wym. Do naj waż niej szych ko ry ta -
rzy eko lo gicz nych za li cza my rów nież do li ny: Ba ry czy,
Kwi sy, Bo bru, By strzy cy, Strze gom ki i Ny sy Kłodz kiej.
Oprócz do lin rzecz nych do bry mi ko ry ta rza mi eko lo gicz -
ny mi są frag men ty la sów łą czą cych więk sze kom plek sy
le śne – Bo ry Dol no ślą skie. Na mniej szą ska lę ko ry ta rza -
mi są pa sy ży wo pło tów, pa sy za drze wień śród pol nych,
przy droż nych, łą ki i pa stwi ska. 

działania na rzecz ochrony Przyrody

Jed nym z za dań Pań stwo we go Mo ni to rin gu Śro do -
wi ska jest pro wa dze nie mo ni to rin gu przy rod ni cze go.
Wy ni ka to z za pi sów art. 112 usta wy z dnia 16 kwiet nia
2004 ro ku o ochro nie przy ro dy, któ ra im ple men tu je za -
pi sy Dy rek ty wy 92/43/EWG w spra wie ochro ny sie dlisk
na tu ral nych oraz dzi kiej fau ny i flo ry (Dy rek ty wy Sie dli -
sko wej) oraz Dy rek ty wy 79/409/EWG w spra wie ochro -
ny dzi ko ży ją cych pta ków (Dy rek ty wy Pta siej). Do dat ko -
wo w ra mach pod sys te mu re ali zo wa ne są za da nia wy ni -
ka ją ce z in nych mię dzy na ro do wych ak tów praw nych: 

§ Kon wen cji o róż no rod no ści bio lo gicz nej,
§ Kon wen cji o ob sza rach wod no -błot nych ma ją -
cych zna cze nie mię dzy na ro do we, zwłasz cza ja ko
śro do wi sko ży cio we ptac twa wod ne go (Kon wen cja
Ram sar ska),
§ Kon wen cji o ochro nie dzi kiej flo ry i fau ny eu ro pej -
skiej oraz ich sie dlisk (Kon wen cja Ber neń ska),
§ Kon wen cji o ochro nie wę drow nych ga tun ków dzi -
kich zwie rząt (Kon wen cja Boń ska).
W mo ni to rin gu przy ro dy uwzględ nio no tak że ob sza -

ry chro nio ne, wy zna czo ne na pod sta wie Ra mo wej Dy -

rek ty wy Wod nej (Dy rek ty wa Ra dy  2000/60/WE), prze -
zna czo ne do ochro ny sie dlisk lub ga tun ków, gdzie
utrzy ma nie lub po pra wa sta nu wód jest waż nym czyn -
ni kiem w ich ochro nie.

W ra mach pod sys te mu mo ni to rin gu przy ro dy
w Pol sce re ali zo wa ne są na stę pu ją ce za da nia: 

§ mo ni to ring ga tun ków i sie dlisk przy rod ni czych ze
szcze gól nym uwzględ nie niem spe cjal nych ob sza -
rów ochro ny sie dlisk Na tu ra 2000,
§ mo ni to ring pta ków, w tym mo ni to ring ob sza rów
spe cjal nej ochro ny pta ków Na tu ra 2000,
§ mo ni to ring la sów,
§ zin te gro wa ny mo ni to ring śro do wi ska przy rod ni -
cze go.

Mo ni to ring ga tun ków i sie dlisk przy rod ni -
czych

Dy rek ty wa Sie dli sko wa (Dy rek ty wa Ra dy Nr 92/43
z 1992 r. w spra wie ochro ny sie dlisk przy rod ni czych
oraz dzi kiej fau ny i flo ry), wy ma ga mo ni to ro wa nia sta -
nu za cho wa nia sie dlisk przy rod ni czych i ga tun ków.

Monitoring Przyrody
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§ 79 sie dlisk przy rod ni czych, 
§ 49 ga tun ków/ro dza jów/pod ro dza jów ro ślin, 
§ 141 ga tun ków zwie rząt (z wy łą cze niem pta ków).
In for ma cje w po sta ci ra por tów o sta nie po pu la cji

i sie dlisk ga tun ków na po zio mie re gio nu bio ge ogra ficz -
ne go gro ma dzi wspól na dla ca łej UE ba za da nych.

Szcze gó ło we wy ni ki mo ni to rin gu przy rod ni cze go
do stęp ne są na stro nie: http://sie dli ska.gios.gov.pl/

Mo ni to ring pta ków
Mo ni to ring Pta ków Pol ski (MPP) do star cza co rocz -

nych, re pre zen ta tyw nych dla ob sza ru Pol ski, wskaź ni -
ków sta nu po pu la cji wy bra nych ga tun ków pta ków. Uzy -
ski wa ne wskaź ni ki do ty czą zmian trzech pa ra me trów:
li czeb no ści, roz miesz cze nia i roz ro du. Nad rzęd nym ce -
lem te go pro gra mu jest mo ni to ro wa nie sta nu po pu la cji
moż li wie du żej licz by ga tun ków pta ków, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem sie ci ob sza rów spe cjal nej ochro -
ny pta ków Na tu ra 2000. Sys te m mo ni to rin gu obej mu je
oko ło 20% po wierzch ni kra ju, oraz pra wie 170 ga tun -
ków pta ków lę go wych, 24 ga tun ki pta ków zi mu ją cych,
3 ga tun ki pta ków wę drow nych, w tym 42 ga tun ki z za -
łącz ni ka I Dy rek ty wy Pta siej.

Szcze gó ło we wy ni ki mo ni to rin gu po szcze gól nych
ga tun ków pta ków w ukła dzie ogól no pol skim za miesz -
czo ne są na stro nie: 

http://mo ni to ringp ta kow.gios.gov.pl/

Mo ni to ring la sów
Mo ni to ring la sów jest sys te mem oce ny śro do wi ska

le śne go i kon dy cji zdro wot nej drze wo sta nów na pod -
sta wie cią głych lub pe rio dycz nych ob ser wa cji i po mia -
rów wy bra nych in dy ka to rów na sta łych po wierzch niach
ob ser wa cyj nych. Ce lem mo ni to rin gu la sów jest:

§ okre śle nie prze strzen ne go zróż ni co wa nia sta nu
zdro wot ne go la sów,

§ śle dze nie zmian sta nu zdro wot ne go la sów w cza sie,
§ ana li za związ ków przy czy no wo -skut ko wych po -
mię dzy sta nem zdro wot nym la su a bio tycz ny mi
i abio tycz ny mi czyn ni ka mi śro do wi ska,
§ opra co wa nie krót ko okre so wych pro gnoz zmian
sta nu zdro wot ne go la su,
§ wy peł nia nie zo bo wią zań mię dzy na ro do wych Pol ski. 
Wy ni ki mo ni to rin gu la sów za miesz czo ne są na stro -

nie: http://www.gios.gov.pl/mon las/in dex.html

zin te gro wa ny Mo ni to ring Śro do wi ska Przy -
rod ni cze go 

Za da niem Zin te gro wa ne go Mo ni to rin gu Śro do wi ska
Przy rod ni cze go (ZMŚP), w od róż nie niu od mo ni to rin -
gów spe cja li stycz nych, jest pro wa dze nie ob ser wa cji
moż li wie jak naj więk szej licz by ele men tów śro do wi ska
przy rod ni cze go, w opar ciu o pla no we, zor ga ni zo wa ne
ba da nia sta cjo nar ne. Ce lem ZMŚP jest do star cze nie da -
nych do okre śla nia ak tu al ne go sta nu śro do wi ska oraz –
w opar ciu o wie lo let nie cy kle ob ser wa cyj ne – przed sta -
wie nie krót ko - i dłu go okre so wych prze mian śro do wi -
ska w wa run kach zmian kli ma tu i na ra sta ją cej an tro po -
pre sji. Uzy ska ne wy ni ki z pro wa dzo nych ob ser wa cji
sta no wią pod sta wę do spo rzą dze nia pro gnoz krót ko -
i § dłu go ter mi no wych roz wo ju śro do wi ska przy rod ni -
cze go oraz przed sta wie nia kie run ków za gro żeń i spo so -
bów im prze ciw dzia ła nia.

Pro gram ZMŚP jest pro gra mem mo ni to rin gu funk -
cjo no wa nia geo eko sys te mów (kra jo bra zów) i słu ży za -
cho wa niu struk tu ry kra jo bra zo wej Pol ski. Pod sta wo -
wym obiek tem ba dań w ZMŚP jest zlew nia rzecz na (je -
zior na), w za się gu któ rej zlo ka li zo wa ne są te sto we po -
wierzch nie ba daw cze, uj mu ją ce moż li wie wszyst kie ty -
py eko sys te mów ba da ne go kra jo bra zu.

Wy ni ki zin te gro wa ne go mo ni to rin gu śro do wi ska za -
miesz czo ne są na stro nie:

http://www.gios.gov.pl/zmsp/we lco me.html
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