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Aktualny stan sieci
w Małopolsce:

2 PLC – 1,5 %

9 PLB – 7,5 %

88 PLH – 8,5 %

99  obszarów - 15 %



1. Procedury administracyjne:

Ocena oddziaływania na środowisko: 

– strategiczna ocena oddziaływania na środowisko,

– ocena oddziaływania na środowisko,

– ocena oddziaływania na obszar Natura 2000.

2. Plany ochrony, plany zadań ochronnych.

3. Projekty zw. z ochroną obszarów N2000.



 obecnie - 48 PZO - 50%

 do 2022 r. - 100% PZO

 2010 r. – 2022 r.

 3 projekty unijne: POIiŚ (PZO, PZObis) + Life+

 2 projekty krajowe: WFOŚiGW, NFOŚiGW

 4,5 mln zł



Kraków

 4 projekty unijne

 25 mln zł

 10 lat

 30 obszarów Natura 2000



Łączna wartość projektów: 10 mln zł



Wyżyna 

Miechowska

Dolinki 

Jurajskie

Małe Pieniny

Kraków



len austriacki obuwik pospolity miłek wiosenny















Zakres projektów



Obszar Natura 2000 Kalina – Lisiniec: mapa zbiorowisk roślinnych













Ojcowski Park Narodowy



dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia)

wisienka stepowa(Cerasus fruticosa)

pełnik europejski (Trollius europaeus)

len złocisty (Linum flavum)

len włochaty (Linum hirsutum)

powojnik prosty (Clematis recta)

miłek wiosenny (Adonis vernalis)

miłek szkarłatny (Adonis flammea) 

sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis)

dzwonecznik wonny (Adenophora liliifolia)

Hodowla in situ, ex-situ 10 gat. roślin



dziewięćsił popłocholistny















Zakup zwierząt :

152 owce olkuskie i 14 kóz 

Wypas owiec i kóz 
17 obszarów N2000

Powierzchnia:
40 ha

ZORGANIZOWANIE WYPASU



 zakupiono 23 działki o pow. 8,5 ha 

 wydzierżawiono 21 działek o pow. 10 ha 

 zorganizowano 8 spotkań w gminach 

 530 spotkań indywidualnych 

z właścicielami gruntów

Wartość zadania:

 Wykup gruntów: 220 000 zł

 Dzierżawa gruntów: 75 000 zł



Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury turystycznej

Efekt końcowy zadania: 

64 tablice 



• oczyszczono 12 obszarów Natura 2000

• z powierzchni 137 ha usunięto 95 t odpadów

Oczyszczenie powierzchni ze śmieci



Dni Kapusty (Charsznica)

Dni Miechowa, Ekopiknik (Miechów)

Dożynki (Miechów)

Święto Storczyka (Kalina Mała) 
(nowa inicjatywa - 21.05.2017, 20.05.2018, 19.05.2019)

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ









 22 zinwentaryzowane obszary Natura 2000

 zabiegi ochrony czynnej w 22 obszarach na pow. 160 ha przez 10 lat

 prowadzenie wypasu: 152 owce olkuskie, 14 kóz

 10 gatunków roślin objętych hodowlą ex-situ

 180 pow. monitoringowych

 dzierżawa 21 działek o powierzchni 10 ha

 zakup 23 działek o powierzchni 8,5 ha 

 zmodernizowana infrastruktura turystyczna w 8 obszarach

 edukacja ekologiczna (szkolenia, konferencja, 25 000 folderów informacyjnych, 1 500 

przewodników, 1 500 materiałów promocyjnych, strona www,…)

 3 projekty unijne + 3 krajowe

 2010 – 2022

 22 obszary Natura 2000

 160 ha

 wartość: 10 mln zł

http://kserotermy-life-krakow.pl/



Poprawa stanu ochrony muraw 

kserotermicznych (6210) w Polsce poprzez:

 Projekty LIFE

 Programy rolnośrodowiskowe

Raporty GIOŚ 

obszar Natura 2000 Kalina-Lisiniec

20142006



• własność prywatna gruntów (590 działek, ponad 300 właścicieli)

• brak zgody właścicieli gruntów na prowadzenie zabiegów

• brak zgody właścicieli działek na dzierżawę lub sprzedaż gruntów

• zbyt długi okres dzierżawy dla właścicieli (22 lata)

• przeszkody natury prawnej (obciążona hipoteka, niekompletna

dokumentacja, toczące się postępowanie sądowe, procedury

spadkowe)

• brak chętnych do prowadzenia wypasu

• nieaktualne informacje w formularzach SDF

• brak ciągłości finansowania



Ochrona zagrożonych gatunków 

i siedlisk chronionych w ramach sieci 

Natura 2000 w Małopolsce

Całkowity budżet projektu: ~12 mln zł

Okres realizacji projektu: 2017 - 2020 r.





 ochrona gatunków nietoperzy (podkowca małego, nocka dużego

i nocka orzęsionego) poprzez poprawę warunków ich bytowania na 

stanowiskach lęgowych (kolonie letnie)

podkowiec mały

nocek duży

nocek orzęsiony



 remont 8 dachów kościołów

 budowa platform na guano
w 2 obiektach: kościół w Szczawnicy     
oraz Klasztor Cystersów w Szczyrzycu

 pielęgnacja i dosadzanie zieleni, 
optymalizacja oświetlenia w 10 obiektach

 prace porządkowe, konserwacyjne 
i adaptacyjne m.in.: sprzątanie guana, 
wymiana folii na platformach, 
zaciemnianie strychu, zabezpieczenie 
strychu przed drapieżnikami –
w 15 obiektach

 zabezpieczenie wejścia do jaskini 
w rezerwacie przyrody "Diable Skały"



Remont dachu kościoła we Florynce
• czas: 18.01. – 04.04.2018

• efekty: powrót nietoperzy: nocki duże, mroczek posrebrzany, gacki





Remont dachu kościoła w Szczawnicy wraz budową platformy
• czas:15.01. - 27.03.19 r.

• efekty: kilkadziesiąt osobników nietoperzy



Zabezpieczenie zimowego 

stanowiska w rezerwacie 

przyrody „Diable Skały”

17.07. - 13.08.19 r.



obszary wymagające nadal wsparcia finansowego 

w zakresie bioróżnorodności:

 utrzymanie efektów ekologicznych zrealizowanych projektów

 działania ochronne wynikające z PO/PZO

 czynna ochrona siedlisk półnaturalnych

 monitoring stanu zachowania siedlisk i gatunków

 baza danych przyrodniczych (inwentaryzacje)

 wykupy/dzierżawa gruntów

 ochrona korytarzy ekologicznych 



 dwustopniowy system oceny (np. w LIFE)

 ocena I i II stopnia dokonywana przez eksperta z danej dziedziny

 opiekun projektu/2 opiekunów (projekty łączone)

 trudny do udowodnienia efekt ekologiczny w trakcie trwania projektu

 IW – długi okres oczekiwania np. na zmianę harmonogramu

 spotkania beneficjentów

 konieczność posiadania zgód od właścicieli prywatnych gruntów przed 

projektem – nietrwałe…

FINANSOWANIE:

 fundusze na przygotowanie projektu

 wyższy procent dofinansowania na zatrudnienie zespołu projektowego            
(17 konkursów na obsługę księgową/2 lata)

 długi okres oczekiwania na rezerwę celową/zapewnienie finansowania

 transze środków finansowych


