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1. NATURA 2000
• Sieć Natura 2000 w Polsce

• Podstawa prawna
• Główne cele i założenia

2. PZO – plan zadań ochronnych
• Założenia i cele

• Zespół Lokalnej Współpracy
• Spotkania dyskusyjne
• Udział Społeczeństwa

3. Ostoja Knyszyńska PLH200006 i Puszcza 
Knyszyńska PLB200003

• Podstawy prawne
• Położenie obszarów

• Przedmioty ochrony obszarów



SIEĆ NATURA 2000

Obszar Natura 2000 to obszar ochrony, w ramach 
którego ochronie podlegają konkretne siedliska 

przyrodnicze i gatunki 

Natura 2000 w Polsce

W 2004 roku zgłoszenie obszarów siedliskowych (184) i 
wyznaczenie I transzy obszarów ptasich (72)



Sieć Natura 2000 wyznaczona na terenie 
Polski – stan na styczeń 2013 r. 



Sieć Natura 2000 wyznaczona na terenie Polski – stan 
na styczeń 2013 r. 

Obszary Natura 2000
Liczba 

obszarów/powierzchnia

% 
powierzchni 

Polski
Obszary mające znaczenie dla 

Wspólnoty (OZW)
825 obszarów / 

37 950 km²
11,8%

Proponowane obszary mające 
znaczenie dla Wspólnoty

22 obszary / 121 km2 0,04%

Obszary Specjalnej Ochrony 
Ptaków (OSO)

145 obszarów / 

55 752 km²
17,28%

Całkowita powierzchnia lądu 
objęta siecią Natura 2000

61 496 km² 19,06%

Całkowita powierzchnia morza 
objęta siecią Natura 2000

6 935 km² 2,15%



PODSTAWY PRAWNE
WSPÓLNOTOWE

•Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w

sprawie ochrony dzikiego ptactwa – wcześniej

dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2

kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego

ptactwa – tzw. Dyrektywa Ptasia

• Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – tzw.

Dyrektywa Siedliskowa



OZW/specjalne 
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PODSTAWY PRAWNE

KRAJOWE

•ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.)

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, 

ze zm.)

• akty wykonawcze do ww. ustaw



Główne cele i założenia sieci Natura 2000 

• ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej na

kontynencie europejskim (powstrzymanie dalszego spadku różnorodności

biologicznej):

• podejmowanie działań pozwalających na zachowanie siedlisk

przyrodniczych i gatunków w stanie sprzyjającym ich ochronie lub

odtworzeniu takiego stanu

• tworzenie spójnego funkcjonalnie systemu obszarów ochrony przyrody na

całym terytorium UE:

o w oparciu o kryteria naukowe

o względy ekonomiczno-społeczne nie mogą być powodem

niewyznaczenia obszaru

o z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, a nie danego państwa

członkowskiego



PZO

PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH



PZO – Plan zadań ochronnych jest narzędziem do skutecznej ochrony obszaru 

Natura 2000. Opracowanie planu (mimo iż jest obowiązkiem wynikającym z 

ustawy) nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem i środkiem zapewnienia 

skutecznej ochrony obszaru.

�Sporządzany na 10 lat 

�Podstawa prawna – zarządzenie 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska

�Obowiązkowy dla każdego obszaru 

�Zawiera tylko cele do osiągnięcia w ciągu 

10 lat i zadania do wykonania

�Określa działania niezbędne dla skutecznej 

ochrony obszaru Natura 2000 – zapewnia, że 

stan siedlisk przyrodniczych, dla których 

powołano dany obszar nie zostanie 

pogorszony



Zarządzenie w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

zawiera:

1. opis granic oraz mapę obszaru Natura 2000; 
2. identyfikację istniejących i potencjalnych 

zagrożeń; 
3. cele działań ochronnych; 
4. działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów 
ich wdrażania; 

5. wskazania do zmian w istniejących dokumentach 
planistycznych; 

6. wskazanie terminu sporządzenia planu ochrony 
dla części lub całości obszaru.



Tworzenie Planu Zadań Ochronnych

Szczególnie ważne i obligatoryjne w świetle 
ustawy o ochronie przyrody jest zgodnie z art. 
28 ust. 3 „umożliwienie zainteresowanym 
osobom i podmiotom prowadzącym 
działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych 
i siedlisk gatunków, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000, udziału w 
pracach związanych ze sporządzaniem tego 
projektu”



Zespół Lokalnej Współpracy – ZLW
Zespół Lokalnej Współpracy tworzą przedstawiciele 

kluczowych grup interesu (tj. zainteresowane osoby i 
podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub 
którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu 
Planu) oraz eksperci przyrodnicy.

•ZLW bierze udział w opracowaniu
projektu Planu i skompletowaniu jego
dokumentacji podczas cyklu spotkań
dyskusyjnych.
•Struktura i wielkość Zespołu Lokalnej
Współpracy zależy do specyfiki danego
obszaru Natura 2000, jednakże ze
względu na efektywność pracy jego
skład nie powinien przekraczać liczby
30 osób.



• ZLW powinni tworzyć przede wszystkim

– przedstawiciele instytucji sprawującej nadzór nad obszarem, 

– przedstawiciele zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących 

działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, 

dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

– eksperci przyrodnicy 

• Skład ZLW może ulegać zmianie w trakcie pracy nad projektem Planu 

stosownie do zidentyfikowanych potrzeb jego rozszerzenia.

• Udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny 

ZESPÓŁ LOKALNEJ 
WSPÓŁPRACY



Cykle spotkań dyskusyjnych mają na celu:

• Przedstawienie obszaru i jego specyfiki;
• Prezentacja przedmiotów ochrony;
• Wyjaśnienie wątpliwości i nieporozumień; 
• Objaśnienie celu sporządzenia projektu Planu; 
• Wypracowanie wspólnej wizji Planu.

Planowane terminy spotkań:
30 kwiecień, 24 czerwiec i 15 lipiec 

WARUNKIEM FORMALNEGO WPISANIA 
NA LISTĘ ZLW JEST PODPISANIE 
DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ 



Udział społeczeństwa: 

Informacje publikowane w prasie i na stronie BIP 



PIK – Platforma Informacyjno – Komunikacyjna 
dostępna na stronie  http://pzo.gdos.gov.pl/

Zapewnia każdemu zainteresowanemu możliwość 
zapoznania się z wynikami poszczególnych 
etapów prac nad planem oraz zgłaszania uwag i 
wniosków. 



Strona internetowa Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Białymstoku

http://www.bialystok.rdos.gov.pl/natura2000pzo/



Plany zadań ochronnych dla 
obszarów Natura 2000 SOO 

Ostoja Knyszyńska PLH200006 i 
OSO Puszcza Knyszyńska 

PLB200003



Podstawy prawne wyznaczenia obszaru 
Specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 

Knyszyńska PLB200003

Prawo UE
• Dyrektywa Ptasia – Dyrektywa Rady 2009/147/WE z 30 

listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 
stanowiąca wersję skonsolidowaną wcześniejszej dyrektywy 
EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko 
żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild 
Birds);

Prawo krajowe:
• Obszar wyznaczony w drodze rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) 
jako obszar specjalnej ochrony ptaków (data wejścia w życie 
rozporządzenia 5 listopada 2004 r.)



Podstawy prawne wyznaczenia obszaru 
mającego znaczenie dla Wspólnoty 

Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006

Prawo UE:
• Dyrektywa Habitatowa – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 

dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Directive on the 
Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora);

Prawo krajowe:
• Obszar ochrony siedlisk Natura 2000 zatwierdzony 

decyzją Komisji Europejskiej 2011/64/UE z dnia 10 
stycznia 2011 r. przyjmującą na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG czwarty zaktualizowany wykaz terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty (Dz. U. UE. L 33 z 
08.02.2011r.).



Podstawą sporządzenia projektów Planów dla 
obszarów Natura 2000 są opracowania wykonane 

w 2012 roku na zlecenie Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Białymstoku

• Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby 
opracowania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska PLB200003; 
opracowanie wykonane w 2012 r. przez 
firmę FPP Consulting Sp. z o.o. 

• Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby 
opracowania projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja 
Knyszyńska PLH200006; opracowanie 

wykonane w 2012 r. przez Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Białymstoku



Granice obszaru Natura 2000 
Puszcza Knyszyńska PLB200003

Powierzchnia
obszaru:
139 590,2 ha

białostocki – gminy (10): Czarna Białostocka (obszar miejski i wiejski),
Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl (obszar miejski i 
wiejski), Wasilków (obszar miejski i wiejski), Zabłudów, 

moniecki – gminy (3): Jasionówka, Knyszyn (obszar miejski i wiejski), 
sokólski – gminy (5): Janów, Korycin, Krynki, Sokółka, Szudziałowo 

Położenie :
Województwo podlaskie

Powiaty



Granice obszaru Natura 2000 
Ostoja Knyszyńska PLH200006

Powierzchnia
obszaru:
136 084,4 ha.

Położenie :
Województwo podlaskie

Powiaty

białostocki – gminy (9): Czarna Białostocka (obszar miejski i wiejski),
Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl (obszar miejski i
wiejski), Wasilków, Zabłudów,

moniecki – gminy (4): Jasionówka, Knyszyn (obszar miejski i wiejski), Krypno
sokólski – gminy (7) Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Sidra, Sokółka,

Suchowola, Szudziałowo



NADLEŚNICTWA
W skład obszaru Puszcza Knyszyńska PLB200003 i 

Ostoja Knyszyńska PLH200006 wchodzą grunty 
Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie 

siedmiu Nadleśnictw:.

Czarna Białostocka, 
Dojlidy, 
Knyszyn, 
Krynki, 
Supraśl, 
Waliły 
Żednia 
oraz własność 
prywatna



Korytarze migracyjne

Instytut Biologii Ssaków PAN z Białowieży w sąsiedztwie obszaru wyznaczył 
sieć korytarzy ekologicznych, które są częścią mapy korytarzy ekologicznych 

województwa podlaskiego. Korytarze te mają za zadanie utrzymanie łączności 
Puszczy Knyszyńskiej z Puszczą Białowieską i Doliną Narwi na kierunku 

południowym, z Puszczą Augustowską w kierunku północnym oraz z 
Bagnami Biebrzańskimi w kierunku zachodnim.

Nazwa Kod pow. cał. km2 pow. w PLH km2 % udziału

Puszcza Knyszyńska GKPn-3 1458,8538 1284,042268 88,02

Puszcza Knyszyńska -

Puszcza Augustowska
GKPn-3D 96,1915 29,9614154 31,15

Bagna Biebrzańskie -

Puszcza Knyszyńska
GKPn-3A 197,7938 19,63750897 9,93



Korytarze migracyjne



Krajowe formy ochrony przyrody w granicach 
obszarów Natura 2000

W granicach obszaru Natura 2000 PLB200003 Puszcza Knyszyńska i 
PLH200006 Ostoja Knyszyńska występują następujące formy ochrony przyrody 
– zgodnie z art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).



• rezerwaty przyrody (25)
– leśne (15): „Budzisk”, „Chomontowszczyzna”, „Góra Pieszczana”, „Jałówka", 

„Jesionowe Góry”, „Karczmisko”, „Krasne”, „Krzemianka”, „Krzemienne 
Góry”, „Las Cieliczański”, „Międzyrzecze”, "Stara Dębina", „Starodrzew 
Szyndzielski”, „Taboły”, „Wielki Las”, 

– leśno-torfowiskowe (2): „Bahno w Borkach”, „Stare Biele”,
– florystyczne (2): „Kulikówka”, „Woronicza” 
– faunistyczne (2): „Nietupa”, „Rabinówka”
– torfowiskowe (3): „Gorbacz”, „Surażkowo” „Kozłowy Ług”
– wodny (1): „Jezioro Wiejki”.

Powierzchnia 7 rezerwatów przyrody, dla których opracowane zostały 
dokumentacje planów ochrony zawierające zakres, o jakim mowa w art. 28 
ust. 10 ustawy o ochronie przyrody. Z PZO wyłączone zostały obszary 
rezerwatów: Krasne, Starodrzew Szyndzielski, Budzisk, Woronicza, 
Jesionowe Góry, Las Cieliczański i Krzemienne Góry.

• parki krajobrazowe:
– Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego

• obszary chronionego krajobrazu:
– Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Sokólskie” 

• pomniki przyrody (ponad 150 pomników przyrody na terenie gmin 
położonych w całości lub w części na obszarze Natura 2000)





• ochrona gatunkowa roślin, 
zwierząt i grzybów:
strefy ochronne ptaków:
� orlika krzykliwego 
– 14 stanowisk w nadleśnictwie 

Czarna Białostocka
– 1 stanowisko w nadleśnictwie 

Dojlidy 
– 4 stanowiska w nadleśnictwie 

Knyszyn
– 3 stanowiska w nadleśnictwie 

Krynki
– 9 stanowisk w nadleśnictwie 

Supraśl 
– 6 stanowisk w nadleśnictwie 

Waliły 
– 19 stanowisk w nadleśnictwie 

Żednia
� bociana czarnego
– 2 stanowiska w nadleśnictwie 

Czarna Białostocka 
– 1 stanowisko w nadleśnictwie 

Dojlidy 
– 1 stanowisko w nadleśnictwie 

Knyszyn

– 1 stanowisko w nadleśnictwie 
Żednia

� kani rudej
– 1 stanowisko w nadleśnictwie 

Czarna Białostocka
� bielika 
– 2 stanowiska w nadleśnictwie 

Knyszyn 
– 1 stanowisko w nadleśnictwie 

Supraśl  
– 1 stanowisko w nadleśnictwie 

Waliły 
� cietrzewia 
– 1 stanowisko w nadleśnictwie 

Waliły 
– 3 stanowiska w nadleśnictwie 

Krynki 
strefy ochronne grzybów:
� granicznika płucnika: 
– 18 stanowisk w nadleśnictwie 

Czarna Białostocka 
– 6 stanowisk w nadleśnictwie 

Supraśl 
– 1 stanowisko w nadleśnictwie 

Żednia



Zachowanie stanu właściwego  przedmiotów 
ochrony w obszarach Natura 2000

• Obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880): 

• „Dla obszaru Natura 2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt 
planu zadań ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się 
w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską 
jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru 
specjalnej ochrony ptaków.” 

• Zgodnie z art. 28 ust. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 92 
poz. 880) o ochronie przyrody planu zadań ochronnych nie sporządza się 
dla części obszaru Natura 2000 pokrywającej się z parkiem narodowym, 
rezerwatem przyrody lub parkiem krajobrazowym, dla których 
ustanowiono plan ochrony (zadania ochronne), uwzględniające zakres 
merytoryczny planu zadań ochronnych. 

• Ponadto, planu zadań ochronnych nie sporządza się dla części obszaru 
pokrywającej się z obszarem nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan 
urządzenia lasu został poddany ocenie oddziaływania na środowisko.



Przedmioty ochrony - Puszcza Knyszyńska PLB200003

Ptaki – 42 gatunki (28 przedmiotów ochrony)
Bąk - ocena D
Bączek - ocena D

Bocian czarny
Bocian biały - ocena D

Łabędź krzykliwy
Trzmielojad
Kania ruda - ocena D

Bielik
Gadożer - ocena D
Błotniak stawowy - ocena D
Błotniak zbożowy - ocena D

Błotniak łąkowy
Orlik krzykliwy
Jarząbek
Kropiatka
Zielonka - ocena D

Derkacz
Żuraw
Dubelt
Łęczak (brodziec leśny)

Rybitwa rzeczna - ocena D

Puchacz
Sóweczka
Sowa błotna - ocena D

Włochatka
Lelek
Zimorodek
Kraska
Dzięcioł zielonosiwy
Dzięcioł czarny
Dzięcioł średni
Dzięcioł białogrzbiety
Dzięcioł trójpalczasty
Lerka
Świergotek polny - ocena D
Podróżniczek - ocena D

Jarzębatka
Muchołówka mała
Muchołówka białoszyja - ocena D

Gąsiorek
Ortolan - ocena D

Cietrzew



Ptaki migrujące – 20 gatunków (19 przedmiotów 
ochrony) 

• Łabędź krzykliwy
• Cyraneczka
• Krogulec
• Kobuz
• Wodnik - ocena D

• Sieweczka rzeczna
• Sieweczka obrożna
• Kszyk
• Rycyk
• Samotnik
• Siniak

• Dudek
• Słowik szary
• Droździk
• Strumieniówka
• Trzciniak
• Wójcik
• Orzechówka
• Dziwonia
• Pliszka cytrynowa



Przedmioty ochrony - Ostoja Knyszyńska PLH200006

SIEDLISKA PRZYRODNICZE – 12 typów siedlisk przyrodniczych 
• 6410 - Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

• 6430 - Ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium

• 6510 - Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion
elatioris

• 7110 - Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
• 7120 - Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i 

stymulowanej regeneracji
• 7140 - Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z kl. 

Scheuchzerio-Caricetea)
• 7150 - Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

• 7230 - Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 
mechowisk

• 9170 grąd subkontynentalny Melitti-Carpinetum, Tilio-Carpinetum

• 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion, Fraxino-Alnetum

• 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• 91D0 bory i lasy bagienne i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) Vaccinio

uliginosi-Pinetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum, Thelypteri-Betuletum



Rośliny – 7 gatunków roślin w tym 
5 przedmiotów ochrony 

• 1393 Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus

• 1437 Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum

• 1477 Sasanka otwarta Pulsatilla patens
• 1902 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus – ocena D

• 1903 Lipiennik Loesela Liparis lobelii

• 1939 Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa
• 4068 Dzwonecznik wonny Adenophora lilifolia – ocena D



Bezkręgowce – 7 gatunków bezkręgowców –
przedmioty ochrony 

• 1014 Poczwarówka zwężona Vertigo angustior

• 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

• 1086 Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus

• 1924 Pogrzybnica Mannerheima Oxyporus mannerheimii

• 4030 Szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone

• 4038 Czerwończyk fioletek Lycaena Helle

• 4042 Modraszek eroides Polyommatus eroides



Ryby – 4 gatunki ryb w tym 
2 stanowiące przedmiot ochrony

• 1130 Boleń Aspius aspius – ocena D

• 1134 Różanka Rhodeus sericeus amarus – ocena D

• 1145 Piskorz Misgurnus fossilis

• 1098 Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae

Płazy i gady – brak przedmiotów ochrony

•1188 Kumak nizinny Bombina bombina – ocena D



Ssaki – 7 gatunków w tym 
6 stanowiących przedmiot ochrony

• 1308 Mopek zachodni Barbastella 
barbastellus

• 1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme - ocena D

• 1337 Bóbr europejski Castor fiber

• 1352 Wilk Canis lapus

• 1355 Wydra Lutra lutra

• 1361 Ryś europejski Lynx lynx

• 2647 Żubr Bison bonasus


