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naTura 2000
natura 2000 jest najmłodszą formą ochrony 

przyrody w Polsce. Obszary Natura 2000 wyznacza-
ne są w celu zachowania siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków roślin i zwierząt uznanych za cenne 
i zagrożone w skali całej europy. obowiązek wy-
znaczenia obszarów natura 2000 ciąży na wszyst-
kich państwach członkowskich unii europejskiej. 
obszary natura 2000 ustanawiane są we wszyst-
kich państwach członkowskich na podstawie jed-
nolitych kryteriów naukowych, tworząc europejską 
sieć ekologiczną natura 2000.

Podstawą funkcjonowania obszarów natura 2000 
są dwie unijne dyrektywy: dyrektywa ptasia i dy-
rektywa siedliskowa. Na ich podstawie wyznaczane 
są dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony 
ptaków (dla ochrony populacji dziko występują-
cych ptaków) i specjalne obszary ochrony siedlisk 
(w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub 
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków ro-
ślin lub zwierząt, za wyjątkiem ptaków).

w odróżnieniu od innych form ochrony przyrody, 
na obszarach natura 2000 nie obowiązują odgórnie 
narzucone zakazy oraz nie podlega ograniczeniu 
działalność gospodarcza. wyjątek stanowią działa-
nia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na 
cele ochrony obszaru natura 2000, w szczególności 
mogące:

 ■ pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub sie-
dlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony 
których wyznaczono obszar Natura 2000,

 ■ wpłynąć negatywnie na gatunki, dla ochrony 
których został wyznaczony obszar natura 2000, 

 ■ pogorszyć integralność obszaru natura 2000 lub 
jego powiązania z innymi obszarami.

Dotychczas w Polsce wyznaczono 825 obszarów 
siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich, z czego 
na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje 
99 obszarów siedliskowych i 23 obszary ptasie. 
Łącznie obszary natura 2000 stanowią blisko 20% 
powierzchni lądowej kraju.

kwitnący aster gawędka. fot. krzysztof wawer
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ważnie w granicach obszarów natura 2000 (po-
nad 75,9%) i większości realizowane na gruntach 
będących w zarządzie rDoŚ w Lublinie lub Lasów 
Państwowych oraz na gruntach, na których zaprze-
stano użytkowania rolniczego.

cele PrOjekTu 
 ■ utrzymanie otwartego charakteru muraw, łąk, 
pastwisk i torfowisk.

 ■ ograniczenie presji drapieżników.

 ■ Porządkowanie ruchu turystycznego.

 ■ zapewnienie odpowiednich warunków siedlisko-
wych dla żółwi błotnych (miejsc lęgowych oraz 
miejsc regularnego przebywania).

 ■ zapewnienie odpowiednich warunków siedlisko-
wych dla zwartych kolonii susłów perełkowanych 
(otwarty charakter pastwisk, bogata baza pokar-
mowa).

 ■ upowszechnienie wiedzy o obszarach sieci natura 
2000, na których realizowany jest projekt.

czas realizacji projektu: 2010 - 2014
wartość projektu: 2 807 936,35 zł
dofi nansowanie Unii Europejskiej: 2 386 745,90 zł

więcej o projekcie na stronie internetowej: 
www.siedliska.rdos.lublin.pl 

Ogólne infOrmacje   
O PrOjekcie
TyTUŁ PrOJEkTU

„Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków 
na obszarach sieci Natura 2000 w wojewódz-
twie lubelskim”

beneficjenT
regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska 

w Lublinie (rDoŚ w Lublinie)

finanSOwanie
Projekt współfi nansowany przez unię eu-

ropejską ze środków europejskiego fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu operacyjnego infrastruktura i Środowisko 
Pois.05.01.00-00-228/09.

OPiS
Projekt zakłada realizację zadań, których 

wspólnym celem jest utrzymanie lub przy-
wracanie właściwego stanu siedlisk przyrod-
niczych i siedlisk gatunków charakterystycz-
nych dla Polski wschodniej. każde zadanie 
dotyczy innego siedliska lub gatunku i realizo-
wane jest w różnych częściach województwa 
lubelskiego, na skarpach wisły, torfowiskach 
Polesia oraz w okolicach chełma i zamościa. 
istotną cechą wspólną wszystkich zadań jest to, 
że działania ochronne są podejmowane prze-

Żółw błotny. fot. Paweł Łapińskisuseł perełkowany. fot. krzysztof Próchnicki
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OcHrOna     
muraw kSerOTermicZnycH
Krzysztof Wawer
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Lublinie  

murawy kserotermiczne to ciepłolubne zbioro-
wiska trawiaste o charakterze stepowym. W wa-
runkach naturalnych stepy występują na glebach 
zasobnych w węglan wapnia, będących pod wpły-
wem klimatu kontynentalnego. ten typ klimatu 
charakteryzuje się wysoką roczną amplitudą tem-
peratur (upalne lata i mroźne zimy) i bardzo ni-
skimi opadami, co skutkuje przewagą parowania 
nad opadami.

murawy kserotermiczne wymagają podobnych 
warunków siedliskowych. występowanie zbiorowisk 
kserotermicznych w naszym kraju uwarunkowane 
jest specyfi cznymi cechami ukształtowania tere-
nu, które determinują wykształcenie mikroklimatu 
o cechach podobnych jak w odmianie kontynen-
talnej. z tego względu tego typu zbiorowiska wy-
stępują przede wszystkim na stokach o wystawie 
południowej, południowowschodniej lub południo-
wozachodniej, na siedliskach porębowych, bądź 
jako relikt cieplejszych i bardziej suchych epok 
klimatycznych. Dosłoneczna wystawa i nachylenie 

zbocza powodują lokalne podwyższenie tempe-
ratury, co skutkuje wzrostem intensywności pa-
rowania.

niestety procesy sukcesji wtórnej powodują, 
że zbiorowiska kserotermiczne z roku na rok 
zmniejszają swoją powierzchnię. zjawisko to 
nasilane jest przez zaniechanie tradycyjnego 
sposobu gospodarowania związanego z wypa-
sem, a także wprowadzaniem sztucznych nasa-
dzeń drzew. w wyniku tych procesów zbioro-
wiska murawowe ulegają silnej fragmentacji. 
wzrastające zacienienie powoduje stopniowy 
zanik kwitnienia i owocowania, a w efekcie 
rozmnażania generatywnego.

widok na dolinę wisły ze skarpy w męćmierzu. fot. krzysztof wawer

widok z Góry trzech krzyży w kazimierzu Dolnym. 
fot. krzysztof wawer
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kwitnąca murawa kserotermiczna. fot. krzysztof wawer

lOkaliZacja muraw kSerOTermicZnycH 
OBJĘTych OchrOnĄ w OkOLicach  
kaZimierZa DOlnegO

Janowiec

Podgórz

rezerwat przyrody
„Skarpa Dobrska”

Męćmierz

Dobre

Kazimierz Dolny
Góra Trzech Krzyży

W
isł

a

murawy kserotermiczne

drogi 

obszary leśne

murawy i zarośla kserotermiczne na obszarze 
objętym projektem, porastają zbocza leżące 
w strefi e krawędziowej doliny wisły. Działaniami 
ochronnymi objęto trzy obiekty, położone na tere-
nie kazimierskiego Parku krajobrazowego:

 ■ rezerwat przyrody „Skarpa Dobrska”,

 ■ projektowany dwuczęściowy rezerwat przyrody 
„męćmierz”,

 ■ Górę trzech krzyży w kazimierzu Dolnym.

Ponadto rezerwat przyrody „Skarpa Dobrska” oraz 
projektowany rezerwat przyrody „męćmierz” leżą 
w obrębie obszaru natura 2000 Przełom wisły w ma-
łopolsce PLh060045, w którym siedlisko przyrodnicze 
Murawy kserotermiczne stanowi jeden z przedmio-
tów ochrony. typowymi gatunkami dla tego siedliska 
są: aster gawędka Aster amellus, ostrożeń pannoń-
ski Cirsium pannonicum, oman wąskolistny Inula en-
sifolia, kosaciec bezlistny Iris aphylla, len złocisty 
Linum fl avum, len włochaty Linum hirsutum, psze-
niec różowy Melampyrum arvense, mikołajek polny 
Eryngium campestre, miłek wiosenny Adonis verna-
lis, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata, wężymord 
stepowy Scorzonera purpurea.
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Jedną z pierwszych publikacji opisujących bo-
gactwo gatunków kserotermicznych występują-
cych w okolicach kazimierza Dolnego były „obrazy 
roślinności królestwa Polskiego i krajów ościen-
nych” pod redakcją zygmunta wóycickiego (1914-
1917), w której możemy przeczytać, że „ ... oman 
wązkolistny i Len żółty (Linum fl avum L.) to dwaj 
nieodstępni towarzysze na terenie pasma wzgórz 
kazimierskich, a właściwie kazimierza. obie rośli-
ny przez dłuższy czas nadają zasadniczy kolor żółty 
poszyciu gruzowisk kredowych, przez nie zajmo-
wanych ...”. ciekawostkę stanowi fakt, że w okre-
sie międzywojennym miejscowy ksiądz (opiekun 
klasztoru) w trosce o cenne gatunki kserotermicz-
ne, strzelał do kóz wypasających się na stokach 
Góry trzech krzyży, wypłacając odszkodowania za 
zabite zwierzęta. Dzisiaj powszechnie wiadomym 
jest, że zaprzestanie tradycyjnego sposobu gospo-
darowania powoduje zmiany sukcesyjne, które są 
zdecydowanie większym zagrożeniem dla muraw 
kserotermicznych od wypasu.

z murawami kserotermicznymi poprzez rośliny 
żywicielskie związana jest niezwykle bogata fauna 
bezkręgowców, przede wszystkim motyli. w obrę-
bie powierzchni objętych projektem stwierdzono 

Panorama na kotlinę chodelską z rezerwatu przyrody „skarpa Dobrska”. fot. krzysztof wawer

oman wąskolistny. fot. krzysztof wawer

wiśnia karłowata. fot. krzysztof wawer
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między innymi: modraszka oriona Scolitantides 
orion, niedźwiedziówkę plamicę Chelis macu-
losa, skalnika bryzeida Chazara briseis, szlacz-
konia szafrańca Colias myrmidone, oblaczka 
ancylka Dysauxes ancilla, pazia królowej Papi-
lio machaon i siodlarkę Ephippiger ephippiger. 
z tego względu negatywne zmiany w obrębie 
zbiorowisk kserotermicznych skutkują zmniej-
szeniem liczebności gatunków bezkręgowców.

W ramach realizowanego projektu zaplanowa-
no działania bezpośrednio związane z utrzyma-
niem zbiorowisk murawowych oraz zaroślowych, 
jak również mających na celu ograniczenie presji 
ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze. 
w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu przyro-
dy „Skarpa Dobrska” pobudowana zostanie wiata 
dla turystów. Ponadto wykonane zostaną drew-
niane barierki, zabezpieczające przed wchodze-
niem na teren rezerwatu. Barierki zaplanowano 
również w obrębie projektowanego rezerwatu 
przyrody „męćmierz”, co pozwoli zlikwidować 

widok z rynku w kazimierzu Dolnym na Górę trzech 
krzyży - lata 60 XX wieku (źródło: rutkowski h., kazi-
mierz Dolny. Krajobraz i architektura, Warszawa, 
Wydawnictwo Arkady, 1965)

widok z rynku w kazimierzu Dolnym na Górę trzech 
krzyży - stan obecny. fot. krzysztof wawer

miłek wiosenny. fot. krzysztof wawer

dzikie zejścia i ścieżki.
w wyniku wtórnej sukcesji większość zbiorowisk 

kserotermicznych objętych działaniami ochronny-
mi uległa silnemu przekształceniu. Do przywróce-
nia właściwego stanu zachowania niezbędne jest 
przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów. z drzew 
usuwane będą przede wszystkim sosna zwyczajna 
Pinus sylvestris oraz nasadzenia sosny czarnej Pi-
nus nigra, z krzewów tarnina Prunus spinosa, de-
reń świdwa Cornus sanguinea oraz ligustr pospolity 
Ligustrum vulgare. Powierzchnia objęta pracami 
wyniesie ok. 15 ha. Przez wszystkie lata realizacji 
projektu prowadzony będzie monitoring mający na 
celu sprawdzenie skuteczności podjętych działań.

czynna ochrona polegająca na wycince drzew i krzewów. 
fot. krzysztof wawer
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obszar natura 2000 „chełmskie torfowiska wę-
glanowe” należy do najcenniejszych w skali kraju 
i kontynentu ostoi ptaków związanych z torfowi-
skami (iBa 081-Grimmet & Jones 1989 important 
Brid areas in europa). ostoja ptasia ma na celu 
ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków: wod-
niczki Acrocephalus paludicola, dubelta Gallina-

OcHrOna TOrfOwiSk
Robert Bochen
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Lublinie  

go media, błotniaka łąkowego Circus pygargus, 
błotniaka stawowego Circus aeruginosus, bąka 
Botaurus stellaris, żurawia Grus grus, derka-
cza Crex crex, podróżniczka Luscinia svecica, 
kropiatki Porzana porzana, zielonki Porzana 
parva). na uwagę zasługują również (oprócz ww. 
wymienionych): krwawodziób Tringa totanus, 
rycyk Limosa limosa. na torfowiskach lęgowiska 
znajduje łącznie 110-120 gatunków ptaków, 
w tym 2 zagrożone w skali świata, 34 zagrożo-
ne w skali europy, a 67 w skali Polski. 

o wyjątkowej wartości przyrodniczej chełm-
skich torfowisk węglanowych decyduje również 
ogromne bogactwo roślin, w tym wielu gatun-
ków rzadkich i chronionych (obszar mający 
znaczenie dla wspólnoty torfowiska chełmskie 
PLh 060023). występuje tu ok. 690 gatunków Błotniak stawowy. fot. olgierd Bielak

Pisklę błotniaka łąkowego. fot. olgierd Bielak

torfowisko węglanowe z szuwarem kłoci wiechowatej - rez.Bagno serebryskie. fot. olgierd Bielak
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roślin naczyniowych, w tym 43 gatunki objęte 
ochroną prawną oraz 22 wpisane na listę roślin 
zagrożonych w Polsce. nigdzie w Polsce poza 
tym terenem nie występują obok siebie typo-
we zbiorowiska torfowiskowe i kserotermiczne. 
zespół kłoci wiechowatej Cladietum marisci 
występuje na zwartych wielosethektarowych 
powierzchniach, a rzadkie zespoły z turzycą 
Buxbauma Caricetum buxbaumii i marzycą rudą 
Schoenetum ferruginei zajmują również dość 
duże powierzchnie. Pośród nich rozrzucone są 
wysepki z murawami kserotermicznymi zespołu 
Inuletum ensifoliae.

 Do osobliwości należy zaliczyć takie rośliny 
jak: języczka syberyjska Ligularia sibirica, sta-
rzec wielkolistny Senecio macrophyllus i dwu-
listnik muszy Ophrys insectifera. Niektóre rzad-
kie już w Polsce gatunki, rosną na torfowiskach 
w populacjach liczących tysiące osobników. 
są to m.in.: kosaciec syberyjski Iris sibirica, 
kruszczyk błotny Epipactis palustris, gnidosz 
królewski Pedicularis sceptrum-carolinum, ko-
satka kielichowa Tofi eldia calyculata i zawilec 
wielkokwiatowy Anemone sylvestris.  

Dosyć dobrze poznaną grupą zwierząt są na 
torfowiskach motyle. stwierdzono tu ponad 

Ukraina

Bug

E 373

82

12
12

63

Chełm

Włodawa

chełmskie torfowiska 
węglanowe

drogi krajowe

rzeki

granice powiatów

granica państwa

obszary leśne

rOZmieSZcZenie TOrfOwiSk  
w wOjewóDZTwie lubelSkim

marzyca ruda. fot. olgierd Bielak

kosaciec syberyjski. fot. olgierd Bielak
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Języczka syberyjska. fot. olgierd Bielak

800 gatunków, co stanowi ok. 38 % ogólnej fauny 
motyli Polski. wśród nich są również gatunki nowe 
dla naszego kraju oraz kilkanaście znanych jedy-
nie z pojedynczych stanowisk w Polsce. 

na skutek osuszania torfowiska zarastają krze-
wami i drzewami. rozwój roślinności drzewiastej 
działa negatywnie na walory przyrodnicze i krajo-
brazowe torfowisk ponieważ: 

 ■ następuje fragmentacja dużych otwartych do-
tąd obszarów, przyczyniając się do zaniku sta-
nowisk cennych gatunków ptaków, takich jak 
wodniczka, błotniaki i wielu innych gatunków 
związanych z podmokłymi terenami otwartymi,

 ■ przez zacienianie i przygłuszanie giną cenne i wy-
jątkowe w skali kraju kserotermiczne zbiorowi-
ska roślinne,

 ■ następuje przyspieszona transpiracja i utrata 
wody z torfowisk oraz dalsza ekspansja roślin 
drzewiastych,

 ■ zanikają walory krajobrazowe torfowisk. 

w celu zachowania otwartego krajobrazu torfo-
wisk oraz siedlisk optymalnych dla najcenniejszych 
gatunków ptaków wycinane są krzewy i drzewa, 
które porastają tzw. grądziki (mineralne wypię-
trzenia ponad powierzchnię torfowiska) i osuszone 
fragmenty torfowisk. w ramach projektu zostanie 
oczyszczone z zakrzaczeń łącznie 60 ha gruntów, po 
15 ha każdego roku. Pierwsze prace zostały wykona-
ne w 2011 r. na torfowisku w Brzeźnie.

Prace wycinkowe na torfowiskach. fot. robert Bochen
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Powojnik prosty. fot. krzysztof wawer

Ogólne infOrmacje   
O regiOnalnej Dyrekcji  
OchrOny ŚrOdOwiska   
w lublinie

regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Lu-
blinie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. u. nr 199, poz. 
1227 ze zm.) i jest urzędem administracji rządo-
wej, działającym na terenie województwa lubel-
skiego, kierowanym przez Regionalnego Dyrektora 
ochrony Środowiska.

Do zadań regionalnego Dyrektora ochrony Śro-
dowiska w Lublinie należy m. in.:

 ■ udział w strategicznych ocenach oddziaływania 
na środowisko,

 ■ przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsię-
wzięć na środowisko lub udział w tych ocenach,

 ■ tworzenie i likwidacja rezerwatów przyrody,

 ■ ochrona i zarządzanie obszarami natura 2000,

 ■ współpraca z organami jednostek samorządu te-
rytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na 
środowisko i ochrony przyrody,

 ■ współpraca z organizacjami ekologicznymi.

mając na względzie jakość życia przyszłych 
pokoleń oraz obecne potrzeby lokalnej społecz-
ności, dbając o ochronę i racjonalne korzystanie 
z zasobów naturalnych, pracownicy Regionalnej 
Dyrekcji ochrony Środowiska w Lublinie tworzą 
sprawnie działającą, profesjonalną, nowoczesną 
i przyjazną instytucję, aby pogodzić postęp spo-
łeczny i gospodarczy z poszanowaniem ochrony 
środowiska.
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ISBN: 978-83-935900-0-1 (całość)
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