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Aktualny stan sieci
w Małopolsce:

2 PLC – 1,5 %

9 PLB – 7,5 %

88 PLH – 8,5 %

99  obszarów - 15 %



Kraków

9 PLB – 7,5 %



88 PLH – 8,6 %

Kraków



1. Procedury administracyjne:

Ocena oddziaływania na środowisko: 

– strategiczna ocena oddziaływania na środowisko,

– ocena oddziaływania na środowisko,

– ocena oddziaływania na obszar Natura 2000.

2. Plany ochrony, plany zadań ochronnych.

3. Projekty zw. z ochroną obszarów N2000 (czynna 
ochrona, działania informacyjno-edukacyjne).



 3 projekty unijne: PZO + PZObis + Life+

 2 projekty krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW

 2010 r. – 2022 r.

 4,5 mln zł

 48 PZO w Małopolsce (ok. 50%)



Kraków

 4 projekty unijne

 25 mln zł

 30 obszarów Natura 2000





Wyżyna 

Miechowska

Dolinki 

Jurajskie

Małe Pieniny



Obszar Natura 2000 Pstroszyce PLH120073 (19,4 ha)





Obszar Natura 2000 Biała Góra





dziewięćsił popłocholistny

len złocisty

len austriacki

storczyk kukawka

obuwik pospolity

storczyk purpurowy



obuwik pospolity



storczyk kukawka



dwulistnik muszy



zawilec wielkokwiatowy



















Zakres projektów



Obszar Natura 2000 Kalina-Lisiniec – stanowiska roślin chronionych



Obszar Natura 2000 Kalina – Lisiniec: zbiorowiska roślinne





















 w każdym zbiorowisku poddanym zabiegom, w każdym z 22 
obszarów wytyczono trwałe powierzchnie monitoringowe

 „murawa kserotermiczna i ciepłe zarośla na marglu: po cięciach 

i koszeniu w 2011 i 2012 roku odnotowano spadek pokrycia sosny 

zwyczajnej z 15 % do 5 %”



Miłek wiosenny 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Pow. z zabiegami

Suma 44 139 48 155 53 164

Średnia na 

poletko 7,33 23,17 8,00 25,83 8,83 27,33

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba

osobników pędów osobników pędów osobników pędów



dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia)

wisienka stepowa(Cerasus fruticosa)

pełnik europejski (Trollius europaeus)

len złocisty (Linum flavum)

len włochaty (Linum hirsutum)

powojnik prosty (Clematis recta)

miłek wiosenny (Adonis vernalis)

miłek szkarłatny (Adonis flammea) 

sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)

dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia)

Hodowla in situ, ex-situ 10 gat. roślin



dziewięćsił popłocholistny













Racławice

Miechów

2 km

1 km

3

Dosłońce
Wały

Dąbie

Opalonki

Kalina-Lisiniec



Zakup zwierząt :
150 owiec olkuskich i 15 kóz 

Wypas owiec i kóz 
11 obszarów 

ZORGANIZOWANIE WYPASU











Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury turystycznej





Kładki na potoku w 

rezerwacie przyrody Dolina Racławki



• Oczyszczono 12 obszarów Natura 2000

• z powierzchni 136,9 ha usunięto 95 t odpadów

Oczyszczenie powierzchni ze śmieci











Święto Storczyka (Kalina Mała) 

Dni Miechowa, Ekopiknik (Miechów)

Dożynki (Miechów) 

Dni Kapusty (Charsznica)





• własność prywatna gruntów (590 działek, ponad 300 właścicieli)

• brak zgody właścicieli gruntów na prowadzenie zabiegów

• brak zgody właścicieli działek na dzierżawę lub sprzedaż gruntów

• zbyt długi okres dzierżawy dla właścicieli (22 lata)

• przeszkody natury prawnej (obciążona hipoteka, niekompletna

dokumentacja, toczące się postępowanie sądowe, procedury

spadkowe)

• brak chętnych do prowadzenia wypasu

• nieaktualne informacje w formularzach SDF

• brak ciągłości finansowania



 22 zinwentaryzowane obszary Natura 2000

 zabiegi ochrony czynnej w 22 obszarach na pow. 160 ha przez 10 lat

 prowadzenie wypasu: 150 owiec olkuskich, 15 kóz

 10 gatunków roślin objętych hodowlą ex-situ

 180 pow. monitoringowych

 dzierżawa 21 działek o powierzchni 10 ha

 zakup 23 działek o powierzchni 8,46 ha 

 zmodernizowana infrastruktura turystyczna w 8 obszarach

 edukacja ekologiczna (szkolenia, konferencja, 25 000 folderów informacyjnych, 1 500 

przewodników, 1 500 materiałów promocyjnych, strona www,…)

 3 projekty unijne + 3 krajowe

 2010 – 2022

 22 obszary Natura 2000

 160 ha

 wartość: 10 mln zł

http://kserotermy-life-krakow.pl/



Poprawa stanu ochrony muraw 

kserotermicznych (6210) w Polsce 

poprzez:

 Projekty LIFE

 Programy rolnośrodowiskowe

Raporty GIOŚ 

(obszar Natura 2000 Kalina-Lisiniec):

20142006



Ochrona zagrożonych gatunków 

i siedlisk chronionych w ramach sieci 

Natura 2000 w Małopolsce

Całkowity budżet projektu: ~12 mln zł

Okres realizacji projektu: 2017 - 2020 r.



 południowa część województwa małopolskiego (powiaty gorlicki, 

limanowski, nowosądecki oraz nowotarski) – 8 zabytkowych obiektów 

sakralnych w miejscowościach: Szyk, Ropa, Izby, Szczawnica, Łukowica, 

Wojkowa, Florynka oraz Krościenko n/Dunajcem



 ochrona gatunków nietoperzy (podkowca małego, nocka dużego

i nocka orzęsionego) poprzez poprawę warunków ich bytowania na 

stanowiskach lęgowych (kolonie letnie)

Kontynuacja oraz dopełnienie realizowanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół 

Przyrody (PTPP) „pro Natura” działań ochrony czynnej nietoperzy w ramach 

projektów "Podkowiec+" (LIFE12 NAT/PL/000060) oraz 

"Ochrona podkowca małego w Polsce" (POIiŚ 2007-2014)

podkowiec mały

nocek duży

nocek orzęsiony



 remont dachów 8 kościołów

 budowa platform na guano w 2 
obiektach: kościół w Szczawnicy oraz 
Klasztor Cystersów w Szczyrzycu

 pielęgnacja i dosadzanie zieleni, 
optymalizacja oświetlenia w 10 obiektach

 prace porządkowe, konserwacyjne 
i adaptacyjne m.in.: sprzątanie guana, 
wymiana folii na platformach, 
zaciemnianie strychu, zabezpieczenie 
strychu przed drapieżnikami –
w 15 obiektach

 zabezpieczenie wejścia do jaskini w 
rezerwacie przyrody "Diable Skały"





Ochrona siedlisk 

ptaków wodno-błotnych 

w Dolinie Górnej Wisły 

(LIFE.VISTULA.PL) 

LIFE16 NAT/PL/000766



Ochrona siedlisk 

ptaków wodno-błotnych 

w Dolinie Górnej Wisły 

(LIFE.VISTULA.PL) 

LIFE16 NAT/PL/000766

Kraków







Projekt zakłada poprawę stanu siedlisk:

- około 100% populacji krajowej i około 4% europejskiej 

ślepowrona Nycticorax nycticorax, 

- około 7% populacji krajowej rybitwy rzecznej Sterna hirundo.

• Całkowita wartość projektu:16 mln zł

• 2018 – 2022

Fot. K. Paciora
Fot. J. Betleja



Zagrożenia



1. Zabezpieczenie brzegów wysp na stawach hodowlanych,

żwirowniach i Zbiorniku Goczałkowickim.

2. Przystosowanie istniejących wysp do wymagań siedliskowych

rybitwy rzecznej i ślepowrona.

3. Zabezpieczenie grobli wybranych stawów.

4. Rozpoznanie siedlisk żerowiskowych ślepowrona z

wykorzystaniem nadajników telemetrycznych.

5. Przygotowanie koncepcji kanalizacji ruchu turystycznego i

ograniczenia wpływu presji turystyki na obszary Natura 2000

oraz wykonanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej.

6. Prowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych.

Działania w projekcie



1. Umocnienie brzegów wysp, w celu zabezpieczenia ich przed 

wymywaniem przez falującą wodę.

2. Tworzenie żwirowych plaż na brzegach wysp – odtworzenie siedliska 

rybitwy rzecznej. 

3. Opracowanie ekspertyzy określającej wpływ ruchu turystycznego na 

ptaki na obszarach N2000 objętych projektem. 

Zadania w projekcie pokrywają się z planem zadań ochronnych dla 

obszarów objętych projektem. 

ww.lifevistula.pl




