
Działania ochronne w obszarach Natura 2000 charakterystyczne 
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Podstawy prawne obszarów Natura 2000 

 

Traktat Ateński z 16 kwietnia 2003 roku 

 

Krajowe: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody, artykuł 6 pkt. 1  

  wprowadzający nową formę ochrony w Polsce, a mianowicie obszary              

  Natura 2000, 

 

Europejskie: 

• Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony 

  dzikiego ptactwa, 

• Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony 

  siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 



Cały teren Wolińskiego Parku Narodowego zlokalizowany jest w obrębie 

obszarów Natura 2000: 

 

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk – PLH 320019 Wolin i Uznam, 

 

• Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków – PLB 320002 Delta Świny 



PLB 320002 Delta Świny – objekt objety ochroną czynną ze względu na: 

• populację lęgową wodniczki Acrocephalus paludicola,  

• lęgowe ptaki siewkowe Charadrii, 

• solniska nadmorskie – chronione siedlisko N2000 1330 

 



Liczba samców wodniczki Acrocephalus paludicola 

stwierdzonych na wyspach w Wolińskim Parku Narodowym w latach 1989-2010

12

21

48

65

83

19 19

1

49

11

18

8
10

6 2 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1989* 1990* 1991 1993 1997 1998 1999 2000* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 rok

lic
z
b
a
 s

m



Lp. Nazwa gatunkowa Nazwa naukowa Status 

1 Wodniczka Acrocephalus paludicola L 

2 Biegus zmienny Calidris alpina schinzii M 

3 Czajka  Vanellus vanellus L 

4 Krzyk Gallinago gallinago L 

5 Kulik wielki Numenius arquata L 

6 Krwawodziób Tringa totanus L 

7 Batalion Philomachus pugnax M 

8 Rycyk Limosa limosa L? 

9 Płaskonos Anas clypeata M 

10 Błotniak stawowy Circus aeruginosus L 

11 Błotniak łakowy Circus pygargus L 

Kluczowe gatunki ptaków dla obszaru wysp w Delcie Świny w Wolińskim Parku Narodowym 



Solniska nadmorskie (1330) na obszarze wysp w Delcie Świny w Wolińskim Parku Narodowym 

(rys. S. Jurzyk, G. Nordlow). 



Rozmieszczenie gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych na planie roślinności i siedlisk 

(rys. S. Jurzyk, G. Nordlow).  





Działania ochrony czynnej na obszarze Delty Świny prowadzone są w 

ramach: 

 

• Realizowany pakiet rolnośrodowiskowy (PRŚ) na obszarze 370 ha w 

ramach 

  długoletniej umowy dzierżawy, pakiet nr 5.: „Ochrona zagrozonych 

gatunków 

  ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000” w wariancie 

nr 5.1.: 

  „ Ochrona siedlisk lęgowych ptaków”. 

 

  Gatunkami kwalifikującymi w Delcie Świny są:  

 wodniczka Acrocephalus paludicola, 

czajka Vanellus vanellus, 

krwawodziób Tringa totanus, 

kulik wielki Numenius arquata, 

krzyk Gallinago gallinago, 

błotniak łąkowy Circus pygargus. 

 

 

 



Program płatności 
Rok 

rozp. 
Wariant 

Areał 

[ha] 
Prace zasadnicze 

Beneficjent 

płatność 

bezpośrednia 
2006 jednolita płatność obszarowa 371,90 wypas bydła i/lub koszenie 

dzierżawca 

PRŚ 2009 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 

46,00 wypas bydła 

44,00 wypas bydła 

13,80 
koszenie, 

wypas bydła 

48,40 wypas bydła 

9,50 
koszenie, 

wypas bydła 

24,70 
koszenie, 

wypas bydła 

152,00 wypas bydła 

33,50 
koszenie, 

wypas bydła 

Tabela przedstawiająca szczegóły wariantów i areałów. 



Mapka przedstawiająca działki rolne na terenie realizowanego PRŚ na obszarze 

                           Delty Świny w Wolińskim Parku Narodowym 

Wielkość kwater wodniczkowych wynosi łącznie 81,9 ha. 



Cele do osiągnięcia w ramach prowadzonych działań na obszarze Delty Świny: 

 

• osiągnięcie optymalnej dla wodniczki struktury roślinności z dopuszczalnym 

   zagęszczeniem trzciny do 60 źdźbeł na m. kw. 

 

• poprawa struktury roślinnej na siedliskach lęgowych ptaków siewkowych –  

  otwarte łąki o niskiej runi i strukturze kępkowej, 

 

• zachowanie i utrzymanie prawidłowej struktury zbiorowisk halofilnych. 

  



Sposoby osiągnięcia zamierzonych celów: 

 

Wodniczka 

• koszenie letnie w lipcu z usuwaniem biomasy poza miejscami, gdzie wykryto 

wodniczkę, z uzupełniem koszenie prowadzonym wypasem bydła w obsadzie 

od 0,8 DJP/ha d0 1,5 DJP/ha w okresie do XI, 

 

• w miejscach wykrycia podczas monitoringu populacji lęgowej wodniczki 

  koszenia dopuszczalne od sierpnia do lutego kolejnego roku wraz ze zbiorem 

  biomasy, 

 

• w miejscach kwater wodniczkowych wypas uzupełniający po wykonaniu 

  koszenia letniego. 

 

Ptaki siewkowe i zbiorowiska halofilne 

• prowadzenie ekstensywnego wypasu bydła 0,8 DJP/ha do 1,5 DJP/ha w 

 okresie V-XI, 

 

• koszenie letnie w lipcu z usuwaniem biomasy, jeśli monitoring nie wykazał 

  stanowisk lęgowych ptaków  

 

 

 



Dotychczasowe wnioski z prowadzonych zabiegów ochrony czynnej w Delcie Świny: 

 

• obserwowane zwiększenie populacji wszystkich chronionych i zagrożonych 

  gatunków roślin na terenie wysp, 

 

•  powrót na dawniej zajmowane tereny ptaków siewkowych, 

 

• atrakcyjność terenu dla migrujących i zimujących ptaków 



Dziękuję za uwagę  


