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UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA 
 

• Rosnąca ilość projektów 
zagospodarowania 
przestrzeni 

•Złożoność projektów 
zagospodarowania 
przestrzeni 

•Rosnące zainteresowanie 
otoczeniem, w którym 
żyjemy 

 



5 mei 2012 

Natura 2000 

Rozszerz naturę dla 
lepszego środowiska 

Mieszkania i infrastruktura 
żeby natura…. 

Czy wszystko się zmieści? 



5 mei 2012 

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA 
 I NATURA 2000 

 

Komunikacja ze społeczeństwem 



 

•Wspólna odpowiedzialność (pełne uczestnictwo) 

•Zainteresowane strony zbierają się razem   

•Wszyscy są zaproszeni do wyrażania swoich opinii  

•Wszyscy są bezpośrednio zaangażowani w rozwój planów 
zarządzania 

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem! 
 



Uczestnictwo interesariuszy 

Poziomy uczestnictwa interesariuszy 
• Pełne partnerstwo w podejmowaniu decyzji 

• Uczestnictwo w planowaniu 

• Informacja aktywna 

• Informacja pasywna 

Wzrastające 
zaangażowanie 



 Sporządzanie PZO/PO krok po kroku - 
warsztaty  

      Praca zmierzająca do  
     stworzenia dokumentu końcowego 
        

      Warsztaty 3 
 

 

     Praca pomiędzy 
     warsztatami 
 

    Warsztaty 2 
 

 

   Praca pomiędzy 
   warsztatami 
 

  Warsztaty 1 
 

 

 



Korzystny Stan Ochrony 
 

 

• jaki jest cel ochrony, jak oceniać jakość siedlisk bądź stan 
ochrony gatunków, dla których obszar został stworzony 

 
• Musi być to system prosty i zrozumiały… 
 
• … ale jednocześnie musi dawać rzetelne informacje czy wszystko 

jest w porządku czy coś się dzieje,   
  
• aby móc scharakteryzować i raportować Właściwy Stan Ochrony 

siedlisk lub gatunków 
 

 



Cel= tam gdzie to możliwe Korzystny 

Stan Ochrony siedliska   
definicja korzystnego stanu ochrony dla siedlisk została określona 

w art. 1 e Dyrektywy Siedliskowej: 

 

 “Korzystny stan ochrony siedliska naturalnego oznacza 
sumę oddziaływań na siedlisko naturalne oraz na jego 
typowe gatunki, które mogą mieć wpływ na jego 
długofalowe rozmieszczenie, strukturę i funkcje oraz 
na długoterminowe przetrwanie jego typowych 
gatunków w obrębie terytorium o którym mowa w art. 
2.” 



Korzystny Stan Ochrony siedliska  
 Co to oznacza dla siedliska? 

 
Stan zachowania = ogół czynników oddziałujących na 

siedlisko jest „właściwy”, gdy: 
 
• Zasięg naturalny jest stabilny lub zwiększa się 
 
• Specyficzna struktura i funkcje  są  typowe, 

gwarantują trwałość i prawdopodobnie będą istnieć w 
dającej się przewidzieć przyszłości 

 
• Populacje typowych gatunków są właściwe i stabilne 
   



Ale żeby mówić o 
korzystnym stanie 

trzeba go jakoś mierzyć 



Na środowisko 

działają różne 

czynniki 



CECHA 

CZYNNIK CZYNNIK 

CZYNNIK CZYNNIK 

Czynniki Czynnik to wszystko, 
co zmieniło, zmienia 
lub może zmienić 
cechę np siedliska. 
 
Czynniki mogą być 
zarówno pozytywne 
jak i negatywne. 
 
Czynniki mogą być 
antropogeniczne lub 
naturalne. 
 
Czynniki mogą 
oddziaływać  na 
miejscu lub z daleka 
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jakość lub właściwość jakiegoś terenu, na 
przykład jakość wody lub jej poziom 

Czynnikiem jest 
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 ... naturalne procesy typu 
erozja brzegu rzeki lub 
niekorzystne działanie 
wiatru na terenach leśnych 

 

Czynnikami są... 
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 … działalność człowieka 
taka jak budowanie, 
rolnictwo, rekreacja 

Czynnikiami jest... 
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KSO - zasięg naturalny siedlisk jest stabilny 



Korzystny Stan Ochrony siedlisk 
  

parametr struktura i funkcje konieczne do utrzymania 

właściwego stanu - ale co to znaczy? 

• struktura – skład, udział i formy gatunków roślin i zwierząt w 
zbiorowisku roślinnym oraz jego siedlisko abiotyczne - stosunki 
wodne, gleby, warunki świetlne, itd. 

 
 
• funkcjonowanie – naturalne procesy fizyczne, chemiczne i 

ekologiczne decydujące o zdolności do regeneracji siedliska i 
trwania w czasie  oraz oddziaływania antropogeniczne (może być 
pozytywne lub negatywne) 

 

 



 

WSO - Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie (6510) – jak ocenić czy dana struktura i 

funkcje jest właściwa i ma szanse na utrzymywanie? 



Czy poziom wody i jej 
jakość zapewni dobry stan 
siedliska? 

Czy struktura i funkcje są właściwe ? 



„Struktura i funkcje” 



„Struktura i funkcje” 

Struktura gatunkowa (w lesie – tak 
drzewostanu, jak i runa),  

nie zubożona kompozycja florystyczna, 

brak gatunków obcych geograficznie i 
ekologicznie 

- będą zawsze wskaźnikiem „właściwej 
struktury” ekosystemu (siedliska 
przyrodniczego)   



„Struktura i funkcje” 

Dla torfowisk wskaźnikiem 
„korzystnej struktury” będą 
naturalne i typowe dla danego 
typu torfowiska warunki 
wodne   

Korzystne warunki wodne to 
nie tylko poziom wody, ale i 
jego zmienność w cyklu 
rocznym, pochodzenie wody 
oraz jej właściwości  



Naturalne procesy typowe dla danego typu ekosystemu 

są traktowane jako wskaźniki ‘korzystnej  struktury i funkcji’ 



„martwe” drewno 

Fot. M. Scelina 

Obecność w lesie rozkładającego się 
drewna i jego ilość jest w Europie 
powszechnie przyjmowana jako jeden ze 
wskaźników „stanu ochrony” leśnego 
siedliska przyrodniczego 

Dla leśnych siedlisk przyrodniczych, 
ilość i jakość martwego drewna 
będzie jednym ze wskaźników 
„struktury i funkcji”  



Cel = Korzystny stan ochrony 



Koncepcja „typowych gatunków” 

„Typowe gatunki” siedliska przyrodniczego = gatunki „typowe dla 
ekosystemu” 
 
Gatunki, które są „papierkiem lakmusowym” stanu ekosystemu, 
Gatunki, które wskazują na zdolność ekosystemu do podtrzymywania 
różnorodności biologicznej 
 
„Typowe gatunki” dla siedliska przyrodniczego to także gatunki 
owadów, ptaków …  

Stan siedliska przyrodniczego może być 
uznany za właściwy tylko wówczas, gdy stan 
„typowych gatunków” jest korzystny 



Korzystny Stan Ochrony gatunku 

 definicja korzystnego stanu ochrony dla gatunków określa 
artykuł 1(i) Dyrektywy Siedliskowej: 

 

 

 Korzystny Stan Ochrony gatunku - to stan, w którym dane o 
dynamice liczebności populacji tego gatunku wskazują, że 
gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, 
naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie 
zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz istnieje 
i prawdopodobnie będzie w dłuższym okresie czasu nadal istniało 
odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji tego 
gatunku” 



Czego potrzebujemy do określenia 
Korzystnego Stanu Ochrony ? 

• aktualnych danych o naturalnych zasięgu siedliska a 
dla gatunku o dynamice populacji i zmianie areału 

 
• wiedzy o roli warunków biotycznych i abiotycznych 

koniecznych do długotrwałego występowania 
gatunków/siedlisk 

 
• pewności, że stan ochrony gatunków typowych dla 

siedliska jest w porządku  



Jak więc oszacować KSO  
 
 

Pierwszy krok to identyfikacja cech dla przedmiotów 
ochrony                                         

• informacja o przedmiocie ochrony, np. mapa 
siedliskami, 

• każde siedlisko charakteryzuje się powierzchnią, 
strukturą i funkcją 

• powierzchnię, strukturę i funkcję siedliska można 
opisać za pomocą grupy cech 

 

 



Niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie (6510) – przykładowe cechy siedliska 

Cechy siedliska 

powierzchnia 

poziom wód gruntowych 

fragmentacja 

skład gatunkowy roślinności – stosunek traw do ziół lub frekwencje 

poszczególnych gatunków lub grup systematycznych tj. mchy, porosty, 

trawy, zioła 

występowanie określonych gatunków lokalnych 

grunt nie pokryty roślinnością 

obecność drzew 

wysokość darni 

ściółka (płaty martwej darni) 



CECHA 

CZYNNIK CZYNNIK 

CZYNNIK CZYNNIK 

Czynniki Czynnik to wszystko, 
co zmieniło, zmienia 
lub może zmienić 
cechę 
 
Czynniki mogą być 
zarówno pozytywne 
jak i negatywne 
 
Czynniki mogą być 
antropogeniczne lub 
naturalne 
 
Czynniki mogą 
oddziaływać zarówno 
w ramach obszaru 
jak i poza nim 

32 



Dla czynników oddziałujących na cechy siedliska jak np. 
poziom wód gruntowych można można opracować zestaw 

wskaźników które będą oceniały siłę oddziaływania czynnika na 
stan siedliska lub populację...   

 

 

 
… i dla większości występujących w naszym kraju gatunków i siedlisk już to 

zrobiono  



• zdefiniowanie odpowiedniego poziomu każdej cechy poprzez 
wskazanie wskaźników np: 

 

 skład gatunkowy roślinności – stosunek traw do roślin zielnych 

 

 dla zachowania występowania jakiegoś motyla, nie mniej niż 10% obszaru 
pozostanie łąką, 

 

 dla występowania chrząszcza w lesie odległości pomiędzy starymi 
próchniejącymi drzewami nie mogą być większe niż 100 m,  

 

• opracowanie cech i odpowiadających im wskaźników dla 
poszczególnych siedlisk i siedlisk gatunków, które są 
przedmiotem ochrony obszaru  

 

Identyfikacja wskaźników dla cech przedmiotów ochrony                                          



Pokrycie albo w określonym przedziale (x %-y %) lub 

poniżej określonego progu(< x%) zwykle < 10%  

Grunt nie pokryty roślinnością 

% pokrycia musi być ≤ 25% Ściółka (płaty martwej darni) 

Średnia wysokość albo w określonym przedziale (x 

cm-y cm) lub poniżej określonego pułapu (< x cm) 

Wysokość darni 

Obecność/częstotliwość występowania określonych 

gatunków roślin lokalnych  
Wskaźniki lokalnego zróżnicowania  

Określona częstotliwość występowania/pokrycie 

krzewami, ziołami, trawami   
Skład gatunkowy roślinności – negatywne 

wskaźniki  

Określona częstotliwość występowania/pokrycie 

określonymi ziołami, trawami, porostami & mchami  

Skład gatunkowy roślinności– pozytwne wskaźniki 

Stosunek ziół do traw musi być w ramach 

określonego zakresu  

Skład gatunkowy roślinności – stosunek traw do 

roślin zielnych 

Brak utraty powierzchni (zachowanie obszaru) Zasięg/powierzchnia 

Wskaźnik Cecha 

Identyfikacja wskaźników dla cech przedmiotów 
ochrony                                          



 

Cechy przedmiotu ochrony (struktura i funkcje siedliska) - 
przykłady  

Kombinacja florystyczna 

Obce gatunki inwazyjne 

Gatunki ekspansywne roślin zielnych 

Gatunki synantropijne 

Zwarcie szuwarów kłociowych 

Ekspansja olchy czarnej 

Stopień uwodnienia 

Naturalny kompleks siedlisk 

Gatunki ciepłolubne 

Martwe drewno 

Wiek drzewostanu (obecność starodrzewu) 

Zwarcie podszytu 

Zwarcie korony drzew (dostęp światła) 

Gatunki obce w drzewostanie 

Naturalne odnowienie drzewostanu 

Obecność nasadzeń drzew 

Zniszczenia drzewostanów – wiatrołomy, gradacje owadów 

 

 
 



Skąd brać wskaźniki?  

Wskaźniki są opracowywane w ramach 
monitoringu przyrody prowadzonego przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  



Przewodniki metodyczne są 
dostępne pod adresem:  

http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=przewodniki&je=pl 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=przewodniki&je=pl
http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=przewodniki&je=pl


Pokrycie albo w określonym przedziale (x %-y %) lub 

poniżej określonego progu(< x%) zwykle < 10%  

Grunt nie pokryty roślinnością 

% pokrycia musi być ≤ 25% Ściółka (płaty martwej darni) 

Średnia wysokość albo w określonym przedziale (x 

cm-y cm) lub poniżej określonego pułapu (< x cm) 

Wysokość darni 

Obecność/częstotliwość występowania określonych 

gatunków roślin lokalnych  
Wskaźniki lokalnego zróżnicowania  

Określona częstotliwość występowania/pokrycie 

krzewami, ziołami, trawami   
Skład gatunkowy roślinności – negatywne 

wskaźniki  

Określona częstotliwość występowania/pokrycie 

określonymi ziołami, trawami, porostami & mchami  

Skład gatunkowy roślinności– pozytwne wskaźniki 

Stosunek ziół do traw musi być w ramach 

określonego zakresu  

Skład gatunkowy roślinności – stosunek traw do 

roślin zielnych 

Brak utraty powierzchni (zachowanie obszaru) Zasięg/powierzchnia 

Wskaźnik Cecha 

Identyfikacja wskaźników dla cech przedmiotów ochrony                                          



Parametry oceny stanu ochrony siedliska 

• Parametr 1: powierzchnia siedliska 

• Parametr 2: struktura i funkcja 

• Parametr 3: szanse zachowania siedliska 

 

Każdy z parametrów jest oceniany w skali:  

FV – stan właściwy  

U1 - niezadowalający  

U2 - zły 
 

W przypadku braku danych zapisuje się XX = nieznany. 

 

        Koncepcja wymyślona jako wskaźnik oceny zasobów w regionie 

biogeograficznym / w kraju, ale może być stosowana na poziomie 

obszaru Natura 2000 i stanowiska  

 



Tabela wskaźnikowa i skala oceny stanu 



1. „Nie ubywa” … 

 

 

2. Specyficzna struktura … 

 

 

… w tym typowe gatunki 

 

 

 

… i funkcje gwarantujące trwałość 

 

 

3. Szanse na przyszłość 

SIEDLISKO PRZYRODNICZE: GATUNEK: 

1. „Nie ubywa”;  

 

 

 … Struktura populacji OK 

 

 

2. Siedlisko gatunku 

odpowiednio duże …                                                   

 

 

… i właściwej jakości 

 

 

3. Szanse na przyszłość 

Jakie? 

Wskaźniki ? 

Wskaźniki ? 

Jaka? 

Jaka? 

Jakie? 

Wskaźniki? 

Cel = Właściwy stan ochrony 



Decyzja o jakości siedliska 
 

Zidentyfikuj wszystkie miarodajne cechy siedliska    
 
 

Mając wskaźniki cech porównaj go z obecną cechą danego 
siedliska 

 
 

Przeanalizuj wszystkie miarodajne cechy siedliska 
 
 

Jeżeli dla poszczególnych cech siedliska wszystkie wskaźniki 

dobrego stanu odpowiadają obecnej sytuacji to… 

…Stan Ochrony Siedliska jest Korzystny 



 Sporządzanie PZO/PO krok po kroku - 
warsztaty  

      Praca zmierzająca do  
     stworzenia dokumentu końcowego 
        

      Warsztaty 3 
 

 

     Praca pomiędzy 
     warsztatami 
 

    Warsztaty 2 
 

 

   Praca pomiędzy 
   warsztatami 
 

  Warsztaty 1 
 

 

 



Proces planowania oparty na konsensusie lub uczestnictwie 



Krok po kroku: zebranie istniejących informacji 

Pozyskanie i zestawienie wszystkich dostępnych informacji o obszarze Natura 2000, 
w szczególności o:  

•  uwarunkowaniach ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych, 
społecznych, gospodarczych i  kulturowych, wynikających z aktualnych i 
potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także 
wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich 
ochrony; 

•  występowaniu przedmiotów ochrony, ich stanie, zagrożeniach, wymogach i 
możliwości ochrony, wraz z ich zaznaczeniem na mapach; 

•  istniejących i projektowanych planach, strategiach i programach dotyczących 
obszaru lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i 
potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony. 

Ocena ich aktualności, wiarygodności, kompletności 
 
Plan niezbędnych prac terenowych uzupełniających i 
uszczegóławiających istniejącą wiedzę 
 



Monitoring w pzo/po 

• wiedza o obszarze i jego przedmiotach ochrony, stanowiąca 
podstawę do późniejszego śledzenia zmian 

 
• system monitoringu jest ustalony i działa jako „sygnał 

ostrzegawczy”, w przypadku gdy z przedmiotami ochrony dzieje 
się coś złego, umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych 
działań; 

• kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości 
wywierania negatywnego wpływu na obszar jest ułatwione, z 
zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako 
zagrożenia należy traktować jako mogące wpływać negatywnie na 
obszar; 

• „założenia ochrony obszaru” zostały uszczegółowione a cele planu 
zadań ochronnych są „punktem odniesienia” dla ocen 
oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz 
punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania 
innych planów; 



Metodyka oceny korzystnego stanu 
ochrony 

• skalowanie opracowane na potrzeby monitoringu i 
tabele wskaźnikowe opracowane dla poszczególnych 
siedlisk i gatunków na zlecenie GIOŚ. 

• tabele wskaźnikowe zawierają wskaźniki przypisane do 
poszczególnych stanów na skali oceny: FV, U1, U2  

• nie wszystkie przedmioty ochrony mają gotowe tabele  
• przy ocenie stanu należy tabele brać pod uwagę ale 

można i należy proponować dostosowanie ich do 
lokalnych warunków 



Wytyczne GDOŚ do tworzenia pzo 



Szablon dokumentacji pzo 



Szablon dokumentacji pzo 



Szablon dokumentacji pzo 



Szablon dokumentacji pzo 



Szablon dokumentacji pzo 



Monitoring w zarządzenie ustanawiającym pzo 



Monitoring w zarządzeniu ustanawiającym pzo 



Monitoring w zarządzeniu ustanawiającym pzo 



Monitoring w zarządzeniu ustanawiającym pzo 




