
NATURA 2000 
w OSTOI KNYSZYŃSKIEJ

WŁODZIMIERZ KWIATKOWSKI

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej



Czym jest Natura 2000?

� Natura 2000 jest istotnym elementem spójnego

systemu Europejskiej Sieci Ekologicznej, której

głównym zadaniem jest utrzymanie różnorodności

biologicznej, czyli zachowanie, poprawienie lub

odbudowanie bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt

oraz związanych z nimi siedlisk przyrodniczych.



� Podstawowe znaczenie w zakresie ochrony

przyrody ma unijna dyrektywa w sprawie

ochrony dzikich ptaków, zwana inaczej

Dyrektywą Ptasią oraz tzw. Dyrektywa
Siedliskowa. Zadaniem Dyrektywy Ptasiej jest

ochrona populacji ptaków występujących w

stanie dzikim, ograniczenie pozyskiwania ptaków

łownych, ograniczenie handlu ptakami,

przeciwdziałanie ich odławianiu i zabijaniu.



Skuteczną metodą ochrony jest tworzenie obszarów 

ochronnych, są to tzw:

� Obszary Szczególnej Ochrony Ptaków (OSO),

� Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO).



Na wyznaczonych obszarach chronione są siedliska
przyrodnicze zagrożone lub reprezentatywne dla
krajów Unii Europejskiej. Siedliska takie są
określane mianem „siedlisk przyrodniczych
będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty”.

W szczególności ochronie podlegają tzw. „siedliska
i gatunki priorytetowe”, których występowanie i
ostoje są związane głównie z obszarem
zjednoczonej Europy.



� OBSZARY OSO I SOO NA PODLASIU



STOPIEŃ  ANTROPOGENICZNEGO  PRZEKSZTALCENIA  ROŚLINNOŚCI   POLSKI



Zagęszczenie roślinnych zbiorowisk borealnych na tle        
rozmieszczenia borealnej świerczyny na torfie



PRIORYTETOWE SIEDLISKA LASÓW BAGIENNYCH 
Zespół borealnej świerczyny bagiennej – Sphagno girgensohnii-Piceetum

– kod 91D0-5





PRIORYTETOWE SIEDLISKA LASÓW BAGIENNYCH 
Zespół sosnowo-brzozowego lasu bagiennego (bielu) 

Thelypteridi-Betuletum pubescentis – kod 91D0-6





PRIORYTETOWE SIEDLISKA LASÓW BAGIENNYCH 
Zespół mszaru sosnowego Ledo-Sphagnetum – kod 7110-1

kontynentalny bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum kod 91D0-1





PRIORYTETOWE SIEDLISKA LASÓW ŁĘGOWYCH – kod 91E0, 91F0 







Lasy grądowe Tilio-Carpinetum – kod 9170-2 
i dąbrowy świetliste Potentillo albae-Quercetum kod 9110-1



GLEBY



KRAJOBRAZY LEŚNE: Lasy grądowe Tilio-Carpinetum – kod 9170-2 







KRAJOBRAZY NIELEŚNE: łąki i murawy



Wrzosowiska (kod 4030)



Ciepłolubne murawy napiaskowe (6120)



Murawy bliźniczkowe (kod 6230)



Łąki świeże (kod 6510)



KRAJOBRAZY NIELEŚNE: wody, torfowiska



Zbiorowiska włosieniczników (kod 3260)



Starorzecza i drobne zbiornik wodne (kod 3150)



Dystroficzne zbiorniki wodne (kod 3160) 
i torfowiska wysokie (kod 7110, 7120) 



Torfowiska przejściowe (kod 7140)




