
Nationalpark Unteres Odertal, 26.10.2009 

Lebus 26.10.2009 

Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami 
NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny 

Dolnej Odry 
W ramach Progamu Operacyjnego Celu 3 EFRR  

 



Stan obszaru przyrodniczego Doliny Dolnej Odry 

kolorowa mozaika krajobrazu 
różnorodnych siedlisk przyrodniczych 

starorzecza 

użytki zielone 

cieki wodne 

zbiorniki wodne 

suche murawy 

szuwary 

lasy 
 

 

 duże zróżnicowanie geomorfologiczne poprzez moreny denne, doliny pokryte łąkami oraz obszary 
przejściowe 

 obszar przejściowy między klimatem kontynentalnym a atlantyckim  

 bogaty stan biotopów z różnorodnymi lasami, użytkami zielonymi, turzycowiskami, szuwarami, 
starorzeczami, zbiorowiskmi  z roślinnością nawodną oraz suchymi  murawawami 

 



Przyrodniczy obszar Doliny Dolnej Odry według europejskich 
kryteriów ochrony 

Narodowy Park Doliny Dolnej Odry 

DE 2951-401 – SOO oraz 

DE 2951-401 - OSO 

- 10.065,50 Hektara 

 

 

 

W sumie projekt obejmuje obszar przyrodniczy Doliny Dolnej Odry na 
powierzchni łącznej  92.589,17 hektara.  

DOLNA ODRA    

PLH320037– SOO 

 

DOLINA DOLNEJ ODRY    

PLB320003 – OSO 

 

OSTOJA CEDYŃSKA    

PLB320017 – OSO 

 

- 82.519,67 Hektara 

 

 



Aktualny stan planem zarządzania obszarami NATURA 2000 
w obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry 

Osiągnąć razem wspólne cele. 

Narodowy Park Doliny Dolnej Odry 

DE 2951-401–SOO und DE 2951-401–OSO 

 
 
 
odpowiedzialna instytucja:  
Narodowy Park Doliny Dolnej Odry, Criewen 
 
 

DOLNA ODRA, PLH320037– FFH 

DOLINA DOLNEJ ODRY, PLB320003 – SPA 

OSTOJA CEDYŃSKA, PLB320017 – SPA 

 

odpowiedzialna instytucja:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Szczecin 
(RDOŚ) 

Po obydwóch stronach nie ma jeszcze wypracowanego pełnego 
aktualnego planu ochrony dla obszarów NATURA 2000.  

Szansa dla z harmonizowania zarządzania planem w ramach 
niemiecko-polskiego współpracy transgranicznej.  



Wspólne opracowanie niemiecko-polskiego  
INTERREG IV A- Projektu 

 „ Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami 

NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny 
Dolnej Odry.” 



Droga do celu: wspólne transgraniczne wypracowanie  oraz 
transgraniczne uzgodnienie realizacji zharmonizowania planu 
zarządzania siedliskami i ostojami NATURA 2000 w polsko-niemieckim 

obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry    

Wspólne opracowanie i wypróbowanie polsko-niemieckiego monitoringu i planów zarządzania   
dla wybranych siedlisk 
 a) łęgi rzeczne, b) suche murawy  
oraz dla gatunków: c) ptaki, d) gady , e) płazy,  f) ryby 

Edukacja i turystyka: Poszerzenie i polepszenie oferty  związanej z obszarami NATURA 2000 
dla odwiedzających  
 Edukacja:  
- moduł multimedia/ trójjęzyczny (NLPUO, 2x RDOŚ),  moduł ryby ( NLPUO), moduł 
   bioróżnorodność (NLPUO), poszerzenie oferty dla dzieci (NLPUO), moduł wędrówki ptaków (NLPUO) 
- wspólne materiały dla turystyki szkolnej (NLPUO, RDOŚ) 
- poszerzenie ekspozycji bez barier/ polepszenie  i wypsosażenie ekspozycji wystawowych (NLPUO, RDOŚ)      
 Infrastruktura turystyczna:  ścieżka dydaktyczna (RDOŚ), wieże widokowe (NLPUO), mobilny puntk widokowy 
     wspólny system informacyjny ,  Dom NATURA  2000 (NLPUO)/ pawilon ekspozycyjny NATURA 2000 (RDOŚ) 

Współpraca przy promocji  

CD/ plan graficzny, strony internetowe, broszury, książki NATURA 2000, mapy dla turystów,  

pl-niem. system ekspozycji NATURA 2000 

 polsko-niemiecki obszar  został ustanowiony obszarem NATURA 2000 
 znajduje się on w 100 % w administracyjnych granicach regionu Pomerania 

2010 - 2013 

 

INTERREG 
IVa 

 

Euroregion 
Pomerania 



Wspólne przeprowadzenie projektu: 
KOMITET STERUJĄCY 

 

 

 

 
 
 

 
 

GRUPA ROBOCZA 

NLPUO: Koordynator projektu 

NLPUO: Asystent projektu  RDOS: Asystent projektu 

  

 Partner wiodący (Lead) projektu: Park Narodowy Dolina Dolnej Odry 

 Partner projektu:  strona polska Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie 

Stworzenie etatów 2 dla niemieckiej i 1 zlecenia dla polskiej strony  

• Przyznanie zleceń na podprojekty 
• Komunikacja 
• Informacja i spotkania (warsztaty) 
• Public Relations, Marketing 
• Sprawozdawczość (okresowa, końcowa) 
• Publikacje 



1 Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami 
NATURA 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym  

Doliny Dolnej Odry. 

zharmonizowana koncepcja monitoringu i zarządzania 
 

Projekt pilotażowy 
 

siedliska: 

suche murawy  

-typy siedlisk przyrodniczych 

6210 murawy wapniolubne 
storczykowate 

-typy siedlisk przyrodniczych  

6240 murawy kserotermiczne 

 

grupy gatunkowe: 

Ptaki 

Płazy (rzekotka drzewna, kumak nizinny) 

Gady(jaszczurka zielona) 

Ryby 

 

- Przydzielenie projektów przez koordynatora  
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Przykład: Grupa gatunkowa - ryby 
 

wypróbowanie zharmonizowanej zaproponowanej metody monitorowania 
polepszenia stanu zasobów ichtiofauny na 1 reprezentatywnym obszarze po 
polskiej i niemieckiej stronie  
 
Znalezienie wspólnej strategii do realizacji ponadgranicznego zarządzania 
(wykonalności) 

wspólne opracowanie zharmonizowanej metody monitorowania zasobów ichtiofauny w szczególności z zał II – listy 
gatunkowej SOO, na wybranych transektach w różnych typach zbiorników wodnych oraz zarządzanie zmierzające do 
zachowania, ochrony i rozwoju gatunków z zał. II w Dolinie Dolnej Odry  

1.  zharmonizowana koncepcja 
monitoringu 

Bilateralna weryfikacja i porównanie obowiązujących instrukcji do kartowania, 
koncepcji monitoringu i zarządzania 
 
Sprawdzenie wyników dotychczasowych kartowań, propozycji monitoringu, 
planów sterowania itp. 

 Wspólne zarządzanie zachowanie siedlisk  

Poprawa und zachowanie ichriofauny 

 Możliwości renaturyzacji zbiorników wodnych  

2. zharmonizowana koncepcja 
zarządzania 

 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie 
pilotowego projektu na podstawie 
wypracowanego  ramowego wspólnego 
projektu koncepcji zarządzania 

wspólne opracowanie koncepcji zarządzania dla obu stron 



2   Edukacja 

Przydzielenie: koncepcji modułów/ planów budowlanych 
 

Przydzielenie: realizacja/ wyposażenie lub budowa modułów 
/budowa elementów infrastruktury turystycznej  

- Przydzielenie projektów przez koordynatora 

niemiecka strona   

- Moduł  Multimedia 

- Moduł Ryby 

- Moduł Bioróżnorodność 

- Moduł dla dzieci 

- Moduł wędrówki ptaków 

- Rozbudowa wyposażenia dla 
niepełnosprawnych  

- Moduł turystyka szkolna 

polska strona   

- Moduł Multimedia 

- Rozbudowa wyposażenia dla   
niepełnosprawnych  

-  Moduł turystyka szkolna 



2     Infrastruktura turystyczna 

- Przydzielenie : koncepcji modułu/ planów budowlanych  

 

- Przydzielenie : budowa/ wyposażenie elementów infrastruktury turystycznej 

niemiecka strona 

-62 tablice 

-2 wieże 

- 1 platforma widokowa 

- Dom Natura 2000 

 

polska  strona 

-25 tablic 

- 1 mobilna platforma widokowa 

-1 ścieżka dydaktyczna wraz z 
elementami dla niepełnosprawnych 

-pawilon ekspozycyjny NATURA 2000 

-  Przydzielenie projektów przez koordynatora  



3     Współpraca przy Public Relations 

- Przydzielenie : koncepcji modułu publikacje 

- Przydzielenie : Publikacje 

- Przydzielenie projektów przez koordynatora 

- Projekt realizowany jest we współpracy z prasą, organizowane są wspólne spotkania (warsztaty, 
konferencje) oraz sporządzane sprawozdania wykonalności projektu przez koordynatora 

-NLP Doliny Dolnej Odry/ RDOS 

- wspólny plan graficzny  

- wspólne strony internetowe  

- wspólne foldery 

- książki: NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry 

- Mapy: NATURA 2000 – Obszar chroniony w Dolinie Dolnej Odry 

- Wystawy: NATURA 2000 - Transgraniczny obszar chroniony 
NATURA 2000 w Dolinie Dolnej Odry jako realizacja programu 

wspólnotowego Uni Europejskiej 



Stan prac na 10.2011 

-decyzja o przyznaniu finansowania 23.06.2011  
-rozpoczęcie realizacji zadań – wrzesień 2011 

-wybór asystenta projektu 
-przygotowanie zadań koncepcji monitoringu 

-sprawy bieżące 



Dziękuję za uwagę! 


