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„POZNAJ SWOJĄ NATURĘ” – RAPORT LAIKA

Chociaż program ma na celu ochronę najbardziej wartościowych przyrodniczo terenów i ga-
tunków przed postępującą degradacją, nie zawsze jest akceptowany przez społeczeństwo polskie. 
Brak tej akceptacji wynika w szczególności z:

• braku wiedzy na temat idei sieci Natura 2000, który wywołuje negatywny stosunek 
w odniesieniu do realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska,

• braku zrozumienia skutków programu dla społeczeństwa polskiego i obywateli Unii 
Europejskiej,

• nieświadomości szans i możliwości lokalnych społeczeństw wynikających z włączenia 
poszczególnych terenów do obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000. 

W odpowiedzi na brak wiedzy na temat idei sieci Natura 2000 i często negatywny stosunek 
Polaków do realizacji europejskiej polityki ochrony środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska (GDOŚ) zainicjowała ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną „Poznaj 
swoją Naturę”. Kampania ta była kolejną inicjatywą GDOŚ w zakresie prowadzenia działań po-
dejmowanych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa polskiego.

Założeniem projektu była stopniowa zmiana świadomości Polaków z poziomu interesów 
lokalnych i partykularnych na poziom wspólnotowy, europejski. Pogłębienie wiedzy społeczeń-
stwa na temat sieci Natura 2000, a przede wszystkim zrozumienie korzyści płynących z włączenia 
obszarów do Europejskiej Sieci Ekologicznej, miało na celu osiągnięcie kluczowych efektów pro-
jektu – takich, jak zbudowanie oraz wzrost wśród jego odbiorców świadomości oraz zaangażowa-
nia w tworzenie i ochronę bogactwa naturalnego istotnego dla całej Europy, a także wytworzenie 
poczucia odpowiedzialności obywatelskiej za ochronę środowiska.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to program ochrony różnorodności biolo-
gicznej, obowiązujący w Polsce od czasu wejścia naszego kraju w struktury Unii Eu-
ropejskiej. W  ramach programu wyznaczane są obszary ptasie – specjalne obszary 
ochrony ptaków i  obszary siedliskowe – obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, 
przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk. Nad realizacją zadań związanych z wyzna-
czaniem i zarządzaniem obszarami Natura 2000 czuwa Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska wraz z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.

W Polsce utworzono do tej pory około 1000 obszarów Natura 2000 (849 obszarów sie-
dliskowych oraz 145 obszarów ptasich), które obejmują niemal 20% powierzchni kraju.

EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000 

Geneza projektu
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Although the program is aimed at protecting the most valuable natural areas and species 
from the ongoing degradation, it is not always accepted by Polish society. Lack of social accept-
ance is based in particular on:

• lack of knowledge about the idea of the Natura 2000 network, causing a negative atti-
tude towards the implementation of European environmental policy,

• lack of understanding of the effects of the program for Polish society and EU citizens.
• unconsciousness of chances and opportunities for local communities arising from the 

inclusion of areas protected under the Natura 2000 network. 
In response to the lack of knowledge about the idea of the Natura 2000 network and the 

negative attitude of Poles towards the implementation of European environmental policy, the 
General Directorate for Environmental Protection (GDEP) has launched a nationwide information 
campaign „Discover your Nature”, which was another GDEP initiative to carry out actions taken 
to raise the environmental awareness among Polish society.

The purpose of the project was the gradual change in the consciousness of Poles from the 
local and particular interests at Community level in Europe. Deepening knowledge of the Natura 
2000 network, and above all understanding of the benefits of including areas into the European 
Ecological Network, was aimed at achieving key outcomes of the project such as the developing 
and growth among its audience awareness and involvement in the creation and protection of 
the natural wealth of importance for the whole Europe and the sense of civic responsibility for 
environmental protection.

European Ecological Network Natura 2000 is a program for protecting biodiversity, 
valid in Poland since the accession to European Union structures. Under the program 
there are determined bird areas - special areas of protection of birds and habitat are-
as - areas of Community importance, future special areas of habitat protection. The 
implementation of tasks relating to the appointment and management of Natura 2000 
sites is supervised by the General Directorate for Environmental Protection, together 
with the regional directorates of environmental protection.

In Poland so far have been created about 1,000 Natura 2000 sites (849 habitat areas and 
145 bird areas) which cover almost 20% of the country.

EUROPEAN ECOLOGICAL NETWORK NATURA 2000 

The genesis of the project
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II

Program Natura 2000 stanowi światowy ewenement w zakresie międzynarodowej, obszaro-
wej ochrony przyrody. Niesie bowiem ze sobą nie tylko korzyści przyrodnicze, ale sprzyja promo-
cji regionu i jest istotnym motorem rozwoju lokalnego oraz, co najważniejsze, może przynosić wy-
mierne korzyści mieszkańcom chronionych terenów. Dlatego też pokazanie w ramach kampanii 
katalogu korzyści, nie tylko środowiskowych, ale i finansowych, jakie są możliwe do osiągnięcia 
dzięki wykorzystaniu w swej działalności rolniczej czy gospodarczej zasobów obszarów Natura 
2000 i postępowaniu w zgodzie z założeniami europejskiej polityki ekologicznej, stanowiło jedno 
z podstawowych założeń projektu. Projekt miał również ułatwić społeczny dialog na temat sieci 
Natura 2000 oraz zachęcać adresatów projektu do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjono-
wania oraz gospodarowania na obszarach Natura 2000.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów projektu miała również wymiana doświadczeń 
interesariuszy projektu w zakresie możliwości funkcjonowania i gospodarowania na obszarach 
Natura 2000. Dodatkowo duży nacisk w projekcie został położony na znalezienie skutecznych 
rozwiązań w przypadku wystąpienia konfliktów, które często pojawiają się na terenach objętych 
siecią Natura 2000. Dlatego też jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu była próba 
identyfikacji konfliktów, poznania ich głównych przyczyn tak, aby w przyszłości móc takich kon-
fliktów uniknąć.

Wypracowane w ramach projektu metody rozwiązywania konfliktów, jak również ich wni-
kliwa analiza poprzez współpracę i wymianę doświadczeń w trakcie spotkań ze społecznością 
lokalną – zarówno na szczeblu krajowym jak i zagranicznym – miały na celu wypracowanie trwa-
łego efektu środowiskowego.

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości społecznej dotyczącej 
ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej, a także zaprezentowa-
nie zasad tworzenia obszarów Natura 2000 i celu ich funkcjonowania w polskim syste-
mie ochrony przyrody. Szczegółowe cele projektu obejmowały:

 ¼ wzrost pozytywnego nastawienia do obszarów Natura 2000 w  Polsce, w  tym 
szczególnie wśród społeczności lokalnych, zamieszkujących wybrane obszary Na-
tura 2000,

 ¼ wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz sieci Natura 
2000,

 ¼ przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000 – prezentowanie 
faktów i obalanie mitów.

CELE PROJEKTU

Informacje o projekcie 



7 ”DISCOVER YOUR NATURE” - THE LAYMAN REPORT
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Natura 2000 program is world unique in the field of international nature protection areas. 
Indeed it carries with it not only benefits for nature, but favours the promotion of the region and is 
an important driver for local development, and, most important, can bring tangible benefits to the 
people of protected areas. Therefore, showing as part of the campaign the catalogue of benefits, 
not only environmental but also financial, which are achievable by basing their agricultural or 
economic activity on resources of Natura 2000 sites and in accordance with the objectives of Eu-
ropean environmental policy, was one of the main objectives of the project. The project was also to 
facilitate social dialogue on the Natura 2000 network and encourage the recipients of the project to 
exchange experiences on the functioning and management of Natura 2000 areas.

Of particular importance for achieving the objectives of the project was the exchange of expe-
riences of project recipients on the possibilities of functioning and management of Natura 2000 
areas. In addition, great emphasis in the project was put on finding effective solutions in case of 
conflicts that often accompany the areas covered by the Natura 2000 network. Therefore, one of 
the activities planned under the project was an attempt to identify conflicts and to know the main 
causes so that in the future be able to avoid such conflicts.

Methods of conflict resolution developed under the project  as well as the thoughtful analysis 
through cooperation and experience sharing during meetings with the local community, both 
domestic and foreign, was designed to develop a sustainable environmental effect.

The main objective of the project was to raise public awareness of environmental 
protection and biodiversity, and also presentation of the principles of creating Natura 
2000 sites and for their functioning in the Polish system of nature protection. The spe-
cific objectives of the project were:

 ¼ an increase in positive attitude towards Natura 2000 sites in Poland, especially 
among local communities residing in the selected Natura 2000 areas,

 ¼ strengthening the cooperation of representatives of various communities in rela-
tion to the Natura 2000 network,

 ¼ providing reliable information on the Natura 2000 network – to present facts and 
overturn myths.

OBJECTIVES OF THE PROJECT 

Information about the 
project 
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Informacje o projekcie 

 ¼ społeczności lokalnych zamieszkujących pięć wybranych obszarów Natura 2000 
objętych działaniami projektowymi, tj.:

• Puszcza Białowieska PLC200004 – województwo podlaskie,

• Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 – województwo 
małopolskie,

• Małopolski Przełom Wisły PLB140006 – głównie województwo lubelskie,

• Dolina Środkowej Noteci i  Kanału Bydgoskiego PLB300001 – głównie 
województwo wielkopolskie,

• Bieszczady PLC180001 – województwo podkarpackie,

 ¼ organizacji pozarządowych, których działalność dotyczy sieci Natura 2000 oraz 
poszczególnych grup interesu ww. obszarów.

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU STANOWIŁ OGÓŁ 
SPOŁECZEŃSTWA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM:



Information about the project 
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 ¼ local communities inhabiting Natura 5 sites under project activities,

• Białowieża Forest PLC200004 – Podlaskie voivodehip,

• Bats’ Refugees in Beskidu Wyspowego PLH120052 – Małopolskie voivodeship, 

• Lesser Polish Gorge of the Vistula PLB140006 – mainly Lubelskie voivodeship,

• the Notec River Valley and Bydgoszcz Canal area PLB300001 – mainly 
Wielkopolskie voivodeship,

• Bieszczady mountains PLC180001 – Podkarpackie voivodeship,

 ¼ non-governmental organizations whose activities relate to Natura 2000 network 
and the interest groups of aforementioned areas.

THE PROJECT’S TARGET GROUP WAS THE GENERAL PUBLIC, 
WITH PARTICULAR EMPHASIS ON:
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1. Puszcza Białowieska

Kod obszaru PLC200004

Forma ochrony w ramach 
sieci Natura 2000

obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), projektowany specjalny obszar 
ochrony siedlisk (SOO) (na mocy obu dyrektyw)

Powierzchnia 63 147,6 ha

Położenie administracyjne

Hajnówka (pow. hajnowski, woj. podlaskie) 
Białowieża (pow. hajnowski, woj. podlaskie) 
Dubicze Cerkiewne (pow. hajnowski, woj. podlaskie) 
Narew (pow. hajnowski, woj. podlaskie) 
Narewka (pow. hajnowski, woj. podlaskie)

Puszcza Białowieska jest 
najbardziej znanym spośród 
wszystkich obszarów Natura 2000, 
znajdujących się w województwie 
podlaskim. Region ten charaktery-
zuje się wyjątkowo wysoką różno-
rodnością biologiczną.

 Niemal połowę terenu po-
rastają dęby, lipy i graby. Z kolei 
w dolinach puszczańskich rzek, 
takich jak: Narewka, Hwoźna, 
Orłówka występują lasy łęgowe 
z dominującym jesionem i olszą, 
a w zatorfionych ich fragmen-
tach wykształciły się subborealne 
świerczyny na torfie, olsy, brze-
ziny bagienne oraz bagienne lasy 
sosnowo-brzozowe. Poza bogatą 
roślinnością Puszcza Białowieska 
jest także ważną ostoją ptaków, 
którą w okresie lęgowym zasiedla m.in. muchołówka białoszyja, orzełek włochaty, dzięcioł biało-
grzbiety, sóweczka, ale także bocian, derkacz czy żuraw.

W stosunku do innych obszarów leśnych Polski i Europy, puszczański oraz reliktowy cha-
rakter lasów podkreśla znaczny udział drzewostanów ponad stuletnich naturalnego pochodze-
nia. To jest z kolei przyczyną występowania bogatej fauny bezkręgowców, zwłaszcza owadów 
saproksylicznych, takich jak: zgniotek cynobrowy, ponurek Schneidera czy bogatek wspaniały. 
Znaczna liczba tych gatunków jest zaliczana do rzadko występujących w skali całej Europy.

Puszcza Białowieska ma również istotne znaczenie dla ochrony dużych drapieżników – 
wilka i rysia. Jest także najważniejszą w Polsce ostoją żubra.

W krajobrazie puszczy zdecydowanie przeważają lasy, które zajmują około 96% jej po-
wierzchni. O niepowtarzalności tego obszaru świadczy fakt, że to tutaj właśnie zachowały się 

Obszary objęte projektem

Puszcza Białowieska
PLC200004

HAJNÓWKA

ZABŁUDÓW

KLESZCZELE
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1. Białowieża Forest

Site Code PLC200004

Form of protection within 
Natura 2000 network

special bird protection area (SPA), the draft of Special Area of 
Conservation (SAC) (under both directives)

Area 63 147,6 ha

Administrative status

Hajnówka (hajnowski poviat, Podlaskie voivodeship)
Białowieża (hajnowski poviat, Podlaskie voivodeship)
Dubicze Cerkiewne (hajnowski poviat, Podlaskie voivodeship)
Narew (hajnowski poviat, Podlaskie voivodeship)
Narewka (hajnowski poviat, Podlaskie voivodeship)

Białowieża Forest is the most famous of all Natura 2000 sites, located in the Podlaskie 
voivodeship. This region is characterized by exceptionally high biodiversity.

 Almost half of the area planted with oaks, lindens and hornbeams. On the other hand, in the 
valleys of forest rivers, such as: Narewka, Hwoźna, Orłówka are dominant riparian forests of ash 
and alder, and in their peaty fragments are evolved sub-boreal spruce woods, alder, birch bog and 
swamp forests of pine and birch. In addition to the rich vegetation Białowieża Forest is also an 
important bird refugee, which inhabits during the breeding season, among others, Collared Fly-
catcher, hairy eagle, white-backed woodpecker, pygmy owl, but also a stork, corncrake or crane. 

In relation to other forest areas in Poland and Europe primeval forest relic character high-
lights the significant share of stands more than hundred years of natural origin. It is the leading 
cause of occurrence of range of aquatic invertebrates, especially saproxylic insects such as: cucu-
jus cinnaberinus, Boros Schneiden or Buprestis splendens. A significant number of these species 
is one of the rare across Europe. 

The areas covered by the 
project

Fot. 1 
Orzełek włochaty  / Booted eagle 
(źródło: GDOŚ)
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ostatnie na Niżu Środkowoeuropejskim fragmenty lasów o charakterze pierwotnym. Prawie 40% 
powierzchni leśnej pokrywają drzewostany w wieku ponad 80 lat!

Spośród roślin najliczniejszą grupę, obejmującą ponad tysiąc gatunków, stanowią rośliny 
naczyniowe. Przetrwanie większości z nich, zwłaszcza mszaków i porostów, było możliwe dzięki 
unikatowym warunkom przyrodniczym – występowaniu martwego drewna: pni, konarów i kory 
starych drzew. Na terenie puszczy zachowały się również sporadycznie spotykane w Polsce ze-
społy roślinne, takie jak świerczyna na torfie.

Mimo że wizytówką Puszczy Białowieskiej stał się żubr, to region ten daje schronienie ol-
brzymiej, jak na naszą strefę klimatyczną, liczbie gatunków zwierząt. Warto zaglądać tu cały rok, 
ale amatorzy obserwacji ptaków powinni odwiedzić puszczę szczególnie wiosną, gdy w całym 
lesie rozbrzmiewają ich godowe pieśni. Nie trzeba mieć dużo szczęścia, by zobaczyć muchołówkę 
białoszyją, dzięcioła białogrzbietego czy orzełka włochatego.

Wśród zagrożeń obszaru, przede wszystkim zwraca się uwagę na wzrastającą urbanizację 
zachodniego skraju ostoi. Niebezpieczeństwo dla chronionych puszczańskich gatunków stano-
wi także zarastanie dolin rzecznych, zaniechanie koszenia łąk na polanach śródleśnych lub ich 
niewłaściwe zagospodarowanie. Wyjątkowo szkodliwe dla unikatowego charakteru Puszczy Bia-
łowieskiej jest także usuwanie martwych i zamierających drzew, likwidacja próchnowisk i ich 
konserwacja przy pomocy środków chemicznych. Wśród innych zagrożeń wymienia się: niedo-
stateczną liczbę żywych drzew dziuplastych, możliwość przypadkowego niszczenia roślinności 
przy zrywce lub innych pracach leśnych, potencjalnie nadmierną eksploatację łowiecką populacji 
saren, jeleni i dzików oraz kłusownictwo.

2. Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego

Kod obszaru PLH120052

Forma ochrony w ramach 
sieci Natura 2000 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (Dyrektywa Siedliskowa)

Powierzchnia 5 706,1 ha

Położenie administracyjne

Jodłownik (pow. limanowski, woj. małopolskie)
Słopnice (pow. limanowski, woj. małopolskie)
Limanowa (pow. limanowski, woj. małopolskie)
Dobra (pow. limanowski, woj. małopolskie)
Laskowa (pow. limanowski, woj. małopolskie)
Łuskownice (pow. limanowski, woj. małopolskie)
Łososina Dolna (pow. nowosądecki, woj. małopolskie)
Podegrodzie (pow. nowosądecki, woj. małopolskie)
Łącko (pow. nowosądecki, woj. małopolskie)
Raciechowice (pow. myślenicki, woj. małopolskie)
Wiśnowa (pow. myślenicki, woj. małopolskie)

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego to obszar Natura 2000 utworzony na terenie Beski-
du Wyspowego (część Beskidów Zachodnich położona w dorzeczu dwóch dopływów Wisły – Du-
najca i Raby). Obszar ten został ustanowiony dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca małego, 
nocka orzęsionego i nocka dużego. Tworzy go jedenaście enklaw. Każda z nich obejmuje obiekt lub 
obiekty zidentyfikowane jako kolonie rozrodcze lub obszary żerowania nietoperzy.
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Białowieża Forest is also essential for protecting large predators - wolves and lynx. It is also 
the most important enclave of European bison in Poland. 

The landscape of the Białowieża Forest predominate forests, which occupy approx. 96% of its 
area. The uniqueness of this area is the fact that here survived the last Central European Lowland 
forest fragments of an original character. Almost 40% of the forest area is covered with stands 
aged over 80 years.

Among the plants the largest group, numbering more than a thousand species, are of vascular 
plants. The survival of most of them, particularly bryophytes and lichens, was made possible by 
the unique natural conditions - the presence of dead wood, tree trunks, branches and bark of old 
trees. In the Forest remained very occasionally found in Poland plant groups such as spruce on peat. 

Although the showcase of Białowieża Forest is mainly bison, this region is a shelter for 
a huge, like for our climate zone, number of animal species. Keep checking back here all year, but 
bird-watching enthusiasts should visit the wilderness in spring, when the whole forest resound 
with their mating songs. No need to be lucky to see the collared flycatcher, white backed wood-
pecker or hairy eagle. 

Among the threats to the area, first of all it draws attention to the increasing urbanization of 
the western edge of the refuge. The danger to protected species of forest is also overgrowing of 
river valleys, abandoning mowing of meadows on clearings within forests or their improper man-
agement. Particularly harmful to the unique nature of the Białowieża Forest is also the removal of 
dead and dying trees, liquidation of humus areas and their maintenance with help of chemicals. 
In addition, among the risks are: insufficient number of live hollow trees, accidental destruction of 
vegetation by hauling or other forestry work, potentially excessive exploitation of the population 
of deer , deer and wild boar hunting and poaching.

2. Bats’ Refugees in Beskid Wyspowy

Site Code PLH120052

Form of protection within Na-
tura 2000 network Area of Community Importance (Habitats Directive):

Area 5 706,1 ha

Administrative status

Jodłownik (limanowski poviat, Małopolskie voivodeship)
Jodłownik (limanowski poviat, Małopolskie voivodeship)
Limanowa (limanowski poviat, Małopolskie voivodeship)
Limanowa (limanowski poviat, Małopolskie voivodeship)
Dobra (limanowski poviat, Małopolskie voivodeship)
Laskowa (limanowski poviat, Małopolskie voivodeship)
Łuskownice (limanowski poviat, Małopolskie voivodeship)
Łososina Dolna (nowosądecki poviat, Małopolskie voivodeship) 
Podegrodzie (nowosądecki poviat, Małopolskie voivodeship)
Łącko (nowosądecki poviat, Małopolskie voivodeship)
Raciechowice (myślenice poviat, Małopolskie voivodeship)
Wiśniowa (myślenicki poviat, Małopolskie voivodeship)

Bats Refuges of Beskid Wyspowy is a Natura 2000 site created in Beskid Wyspowy (part of 
the Western Beskid is located in the basin of two tributaries of the Vistula river - Dunajec and 
Raba). The area was established to protect breeding colonies of lesser horseshoe bat, Geoffroy’s 
bat and bat big. It is composed of eleven enclaves. Each of them covers the object or objects iden-
tified as breeding colonies or feeding areas of bats.
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Poniżej opis szczegółowy:
• kolonie rozrodcze podkowca małego, nocka orzęsionego oraz schronienie nocka dużego na 

strychach klasztoru w Szczyrzycu i kościoła w Skrzydlnej,
• kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu kościoła w Łącku,
• kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Łukowicy,
• kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu kościoła w Słopnicach,
• kolonie rozrodcze podkowca małego na strychach kościołów w Szyku, w Nowym Rybiu 

i Wilkowisku,
• kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Łososinie Górnej,
• kolonia rozrodcza nocka dużego na strychu kościoła w Podegrodziu,
• kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu kościoła w Jazowsku,
• kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Laskowej,
• kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Kamionce Małej,
• kolonie rozrodcze podkowca małego, nocka dużego oraz nocka orzęsionego na strychach 

kościołów w Ujanowicach, Jaworznej i Żmiącej.

Na świecie istnieje ponad 1100 gatunków nietoperzy, z czego w Polsce zaobserwowano aż 
25 z nich. Ssaki te znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową. Miejsca występowania kolonii tych 
zwierząt są szczególnie cenne, a część z nich należy do obszarów Natura 2000. 

Położona w południowej Polsce kraina zapewnia liczne schronienia koloniom rozrodczym 
chronionych gatunków nietoperzy. Latem wspomniane wyżej gatunki tych nocnych ssaków za-
mieszkują ciepłe i zaciszne strychy budynków, głównie sakralnych, ale także pałaców i dworków. 
Dlatego też istnienie stanowisk nietoperzy w dużej mierze zależy od dobrej woli gospodarzy 
i właścicieli poszczególnych obiektów.

Niestety, niewystarczająca wiedza na temat znaczenia tych latających ssaków oraz legen-
dy związane z ich tajemniczym nocnym życiem powodują niechęć ludzi do tej grupy zwierząt. 
Tymczasem nietoperz to strategiczny pomocnik człowieka w walce z tak uciążliwymi owadami 
jak komary. Niektóre gatunki nietoperzy są naprawdę żarłoczne − w czasie jednej nocy potrafią 
zjeść nawet 3000 komarów. To właśnie wtedy, po dobrze przespanym dniu, wylatują ze swoich 
schronień w poszukiwaniu pożywienia.

Jednym z głównych zagrożeń dla nietoperzy są nieprawidłowo prowadzone remonty i re-
nowacje budynków. Często wykonywane są przy użyciu silnie toksycznych środków do konser-
wacji drewna, a prace obejmują również uszczelnianie otworów wlotowych, które są niezbędne 

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego
PLH120052

LIMANOWA

MSZANA DOLNA
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The following detailed description:
• breeding colonies of lesser horseshoe bat and Geoffroy’s bat and Myotis shelter in monastery 

attics in Szczyrzyc and church in Skrzydlna.
• breeding colonies of M. myotis and the lesser horseshoe bat in the attic of the church in Łąck.
• breeding colonies of  the lesser horseshoe bat in the attic of the church in Łukownica.
• breeding colonies of M. myotis and the lesser horseshoe bat in the attic of the church in 

Słopnice.
• breeding colonies of the lesser horseshoe bat in the attic of the church in Szyk, in Nowy Rybin 

and Wilkowisko,
• breeding colonies of the lesser horseshoe bat in the attic of the church in Łososina Górna.
• breeding colonies of the lesser horseshoe bat in the attic of the church in Podegrodzie.
• breeding colonies of M. myotis and the lesser horseshoe bat in the attic of the church in 

Jazowsko.
• breeding colonies of the lesser horseshoe bat in the attic of the church in Laskowa.
• breeding colonies of the lesser horseshoe bat in the attic of the church in Kamionka Mała.
• breeding colonies of lesser horseshoe bat, Geoffroy’s bat and Myotis shelter in churches attics 

in Ujanowice, Jaworzyna and Żmiąca.

Worldwide, there are over 1 100 species of bats and in Poland there have been observed 25 of 
them. According to the law, these mammals are under strict species protection. Location of a co-
lony of these animals are particularly valuable, and some of them belong to the Natura 2000 areas. 

Located in southern Poland land provides  a refuge for numerous breeding colonies of pro-
tected bat species in the area. In the summer the above mentioned species of nocturnal mammals 
inhabit warm and quiet attics of buildings, mainly religious, but also the palaces and mansions. 
Therefore, the existence of bats posts largely depend on the good will of hosts and owners of 
individual objects. 

Unfortunately, insufficient knowledge about the importance of these flying mammals, le-
gends associated with their mysterious night life cause aversion to this group of animals. Mean-
while, the bat is a strategic human helper in the fight against nuisance insects such as mosquitoes. 
Some species are really voracious - they can eat up to 3,000 mosquitoes in one night. It was then 
that after a well slept day they fly out of their shelters in search of food.

One of the main threats to the bats are improperly carried out repairs and renovations. 
Frequently they are performed using highly toxic wood preservatives, and the work cover sealing 

Fot. 2 
Podkowiec mały / Lesser horseshoe bat 
(źródło: GDOŚ)
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dla nietoperzy. Poważnym problemem jest również zewnętrzne oświetlenie budynków. Szcze-
gólnie dotyczy to obiektów zabytkowych, po zmroku intensywnie iluminowanych. Zwierzęta 
nocne bowiem unikają światła, gdyż eksponuje je ono na ataki drapieżników.

3. Małopolski Przełom Wisły

Kod obszaru PLB140006

Forma ochrony w ramach 
sieci Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) 

Powierzchnia 6 972,8 ha

Położenie administracyjne

Chotcza (pow. lipski, woj. mazowieckie)
Przyłęk (pow. zwoleński, woj. mazowieckie)
Solec nad Wisłą (pow. lipski, woj. mazowieckie)
Annopol (pow. kraśnicki, woj. lubelskie)
Józefów nad Wisłą (pow. opolski, woj. lubelskie)
Łaziska(pow. opolski, woj. lubelskie)
Wilków (pow. opolski,  woj. lubelskie)
Kazimierz Dolny (pow. puławski, woj. lubelskie)
Janowiec (pow. puławski, woj. lubelskie)
Ożarów (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie)
Tarłów (pow. opatowski, woj. świętokrzyskie)

Małopolski Przełom Wisły obej-
muje przełomowy odcinek doliny Wi-
sły, który rozciąga się od Annopola 
do Kazimierza Dolnego, rozdzielając 
Wyżynę Lubelską od położonych na 
zachodzie: Wyżyny Kieleckiej, Niziny 
Środkowomazowieckiej i Wzniesień 
Południowomazowieckich.

Stanowi obszar specjalnej ochrony 
ptaków. Jest jednym z najważniejszych 
w skali kraju lęgowisk mewy czarnogło-
wej, rybitwy rzecznej, rybitwy białoczel-
nej, mewy śmieszki, sieweczki rzecz-
nej, ostrygojada, mewy pospolitej oraz 
mewy białogłowej. Tędy przebiegają też 
ważne szlaki wiosennych i jesiennych 
migracji ptaków wędrownych.

Obszar specjalnej ochrony ptaków 
Małopolski Przełom Wisły w przeważa-
jącej części pokrywa się z obszarem spe-
cjalnej ochrony siedlisk Przełom Wisły 
w Małopolsce PLH060045. Oprócz wie-
lu gatunków ptaków, na tym odcinku 
Wisły schronienie znalazły także rzad-
kie gatunki ryb (m.in. różanka, boleń 

Małopolski Przełom Wisły
PLB140006 PONIATOWA

LIPSKO

OŻARÓW

KAZIMIERZ DOLNY

ANNOPOL

OPOLE LUBELSKIE

ZWOLEŃ
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the inlet openings, which are necessary for the bats. A serious problem is also the exterior lighting 
of buildings.  This is particularly true of historic buildings, intensely illuminated after dark. Noc-
turnal animals avoid light, because it exposes them to predators.

3. Lesser Polish Gorge of the Vistula

Site Code PLB140006

Form of protection within Na-
tura 2000 network Special Protection Area for birds (Birds Directive) 

Area 6 972,8 ha

Administrative status

Chotcza (lipski poviat, Mazowieckie voivodeship)
Przyłęk (zwoleński poviat, Mazowieckie voivodeship)
Solec by the Vistula River (lipski poviat, Mazowieckie voivodeship)
Annopol (kraśnicki poviat, Lubelskie voivodeship)
Józefów by the Vistula River (opolski poviat (lubelskie), Lubelskie 
voivodeship)
Łaziska (opolski poviat (lubelskie), Lubelskie voivodeship)
Wilków (opolski poviat (lubelskie), Lubelskie voivodeship)
Kazimierz Dolny (puławski poviat. Lubelskie Voivodeship)
Janowiec (puławski poviat. Lubelskie Voivodeship)
Ożarów (opatowski poviat, Świętokrzyskie voivodeship)
Tarłow (opatowski poviat, Świętokrzyskie voivodeship)

Lesser Polish Gorge of the Vistula involves crucial stretch of the Vistula River valley, which 
stretches from Annopol to Kazimierz Dolny, separating from the Lublin Upland in West, Kielce 
Upland, Nizina Środkowomazowiecka Południowomazowieckie Hills. 

It is a Special Protection Area for birds. In the country it is one of the most important breed-
ing grounds of Mediterranean Gull, Common Tern, little tern, black-headed gulls, river plover, 
oystercatchers, common gulls and Caspian gulls. It also here forms an important migration route 
for birds migrating in spring and autumn. 

Special Protection Area for birds Lesser Polish Gorge of the Vistula coincides on the sur-
face with the most part of the Special Protection of habitats in Lesser Polish Gorge of the Vistula 
PLH060045. In addition to many species of birds, on this stretch of the Vistula River a shelter 
found also rare species of fish (including bitterling, asp and eel) and mammals, including in par-
ticular: beavers, otters and bats (Myotis bat, Bechstein’s bat, greater mouse-eared bat).

Within the refuge  the largest area occupy forest cover, fragments of natural riverside forests 
and wetlands. Between the riverbed and high banks of the river raised a mosaic wicker thickets, 
riparian forests, pastures and meadows. Sunny, loess and limestone slopes of the valley are cov-
ered with iris leafless, A.vernalis, anemones and large-steppe cherries.

Among the biggest threats to the sites are mentioned water pollution and regulatory work 
in the riverbed 

Lesser Polish Gorge of the Vistula is an excellent example of an area in which manages to 
reconcile the interests of nature lovers and tourists. The area that is a refuge for many rare species 
of animals, including birds, above all, at the same time remains open to visitors. Keep in mind that 
tourism does not necessarily constitute a threat to protected species and habitats - provided of 
course that there will be respected the principle of the protection of nesting sites, intensive feeding 
or large colonies of birds. Boaters, paradoxically, may also become important partners of natu-
ralists. They were first because they can see emerging threats (predation, poaching or epidemics) 
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i piskorz) oraz ssaki: przede wszystkim bobry, wydry i nietoperze (nocek łydkowłosy, nocek Be-
chsteina, nocek duży).

W obrębie ostoi największą powierzchnię zajmują zadrzewienia, fragmenty naturalnych 
lasów nadrzecznych oraz mokradła. Pomiędzy korytem rzeki a wysokimi brzegami występuje 
mozaika zarośli wiklinowych, łęgów, pastwisk i łąk. Nasłonecznione, lessowe i wapienne zbocza 
doliny porastają kosaćce bezlistne, miłki wiosenne, zawilce wielkokwiatowe i wisienki stepowe.

Wśród największych zagrożeń dla tych terenów wymienia się zanieczyszczenie wód oraz 
prace regulacyjne w korycie rzeki.

Małopolski Przełom Wisły jest doskonałym przykładem obszaru, na którym udaje się po-
godzić interesy miłośników przyrody i turystów. Obszar, który stanowi ostoję dla wielu rzad-
kich gatunków zwierząt, w tym przede wszystkim ptaków, pozostaje jednocześnie otwarty dla 
odwiedzających. Należy pamiętać, że turystyka nie musi stanowić zagrożenia dla chronionych 
gatunków i siedlisk – oczywiście pod warunkiem, że przestrzegane będą zasady ochrony miejsc 
lęgowych, intensywnego żerowania czy dużych kolonii ptaków. Wodniacy, paradoksalnie, mogą 
stać się również istotnymi partnerami przyrodników. To oni pierwsi mogą dostrzec pojawiające 
się zagrożenia (ataki drapieżników, kłusownictwo czy epidemie). Rozwój turystyki nie musi stać 
w sprzeczności z ochroną przyrody, ale może pozytywnie wpłynąć na rozwój regionu i lokalnej 
infrastruktury.

Małopolski Przełom Wisły jest doskonałym przykładem obszaru naturowego, którego 
mieszkańcy powinni żyć z turystyki przyjaznej dla środowiska. Dzięki ochronie tego regionu w ra-
mach sieci Natura 2000, jeszcze długo będzie można cieszyć się pięknem przyrody, jakie oferuje 
nam królowa polskich rzek.

4. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego

Kod obszaru PLB300001

Forma ochrony w ramach 
sieci Natura 2000 obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) 

Powierzchnia 32 672,1 ha

Położenie administracyjne

Chodzież (pow. chodzieski, woj. wielkopolskie)
Szamocin (pow. chodzieski, woj. wielkopolskie)
Białośliwie (pow. pilski, woj. wielkopolskie)
Kaczory (pow. pilski, woj. wielkopolskie)
Miasteczko Krajeńskie (pow. pilski, woj. wielkopolskie)
Ujście (pow. pilski, woj. wielkopolskie)
Wyrzysk (pow. pilski, woj. wielkopolskie)
Gołańcz (pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie)
Białe Błota (pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie)
Sicienko (pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie)
Kcynia (pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
Nakło nad Notecią (pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
Sadki (pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
Szubin (pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie)
Bydgoszcz (pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie) 

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego leży na terenie dwóch województw: wiel-
kopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Wielkopolski fragment tego obszaru znajduje się w pół-
nocnej części województwa, między Ujściem a Osiekiem nad Notecią.
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Tourism development must not conflict with nature protection, but it can have a positive impact 
on regional development and local infrastructure.

Lesser Polish Gorge of the Vistula is an excellent example of a natural area in which residents 
should  to reconcile the interests of environmentally friendly tourism. By protecting the region in 
the Natura 2000 network, for a long time you will be able to enjoy the beauty of nature offered us 
by a queen of Polish rivers.

4. The Notec River Valley and Bydgoszcz Canal

Site Code PLB300001 

Form of protection within 
Natura 2000 network Special Protection Area for birds (Birds Directive) 

Area 32 672,1 ha

Administrative status

Chodzież (chodzieski poviat, Wielkopolskie voivodeship) 
Szamocin (chodzieski poviat, Wielkopolskie voivodeship)
Białośliwie (pilski poviat, Wielkopolskie voivodeship)
Kaczory (pilski poviat, Wielkopolskie voivodeship)
Krajeński Town (pilski poviat, Wielkopolskie voivodeship)
Ujście (pilski poviat, Wielkopolskie voivodeship)
Wyrzysk (pilski poviat, Wielkopolskie voivodeship)
Gołańcz (wągrowiecki poviat, Wielkopolskie voivodeship)
Białe Błota (bydgoski poviat, Kujawsko-pomorskievoivodeship) 
Sicienkoa (bydgoski poviat, Kujawsko-pomorskie voivodeship)
Kcynia (nakielski poviat, Kujawsko-pomorskie voivodeship) 
Nakło by the Notec River (nakielski poviat, Kujawsko-pomorskie 
voivodeship)
Sadki (nakielski poviat, Kujawsko-pomorskie voivodeship)
Szubin (nakielski poviat, Kujawsko-pomorskie voivodeship)
Bydgoszcz (Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie voivodeship) 

The Notec River Valley and Bydgoszcz Canal lies in two voivodeships: wielkopolskie and 
kujawsko-pomorskie voivodeships. Wielkopolski fragment is located in the northern part of the 
voivodeship, between the mouth and Osiek by the Noteć River. 

This area is an important locus of birds, both breeding within it, as well as migratory popula-
tion. During the breeding season the area is inhabited by about 10% of the national population of 
bluethroat. The relatively high number appears also gadwall, rosefinch, black-tailed godwit and 

Fot. 3 
Ostrygojad zwyczajny /  
Eurasian oystercatcher 
(źródło: GDOŚ)
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Region ten stanowi ważne miejsce występowania ptaków, zarówno tych odbywających lęgi 
w jej obrębie, jak również populacji wędrownych. W okresie lęgowym obszar zasiedla około 10% 
populacji krajowej podróżniczka. W stosunkowo wysokiej liczebności występują również takie 
gatunki jak krakwa, dziwonia, rycyk i derkacz. Spotkać tu można także bociana białego. W czasie 
przelotów zatrzymują się tu zgrupowania ptaków wodno-błotnych liczące 23 000–25 000 osob-
ników. Największą liczebność osiągają w tym okresie stada łabędzi czarnodziobych, gęsi zbo-
żowych, gęsi białoczelnych, siewek złotych i czajek. Nad Notecią odbywają się także jesienne 
zlotowiska żurawi.

Łabędzie czarnodziobe to najmniejsze spośród łabędzi występujących w Polsce. Ptaki te 
gniazdują na obszarze tundry rozciągającej się wokół bieguna północnego. Dawniej zimowa-
ły jedynie w południowej Azji, ale obecnie spędzają zimy również w zachodniej Europie – na 
wybrzeżach mórz Północnego i Śródziemnego, dzięki czemu ich szlaki migracyjne prowadzą 
przez terytorium naszego kraju. W Polsce łabędzie czarnodziobe można spotkać jedynie podczas 
przelotów i w okresie zimowym (IX–V). Obecnie obserwuje się u nas wzrost ich liczby w Polsce. 
Tendencja ta nie ma związku ze wzrostem liczebności gatunku, która utrzymuje się na stałym po-
ziomie. Prawdopodobnie jest to efekt łagodniejszych zim i co za tym idzie wydłużania się okresu 
przebywania ptaków w miesiącach jesienno-zimowych w Polsce.

Innym interesującym gatunkiem, chronionym na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej 
Noteci i Kanału Bydgoskiego, jest derkacz. Gatunek ten jest bardzo płochliwy i niemal całe życie 
spędza w ukryciu, przemieszczając się głównie po ziemi. Bardzo niechętnie zrywa się do lotu. 
Gdy się już na to zdecyduje, łatwo rozpoznać go po jednolicie rdzawobrązowych skrzydłach oraz 
opuszczonych długich nogach. Jednak najbardziej charakterystyczny dla derkacza jest głos godo-
wy. Dźwięk ten przypomina „der-der” i może być słyszalny nawet z odległości jednego kilome-
tra. Derkacz zasiedla otwarte i półotwarte tereny z żyznymi, podmokłymi, ekstensywnie użyt-
kowanymi łąkami oraz turzycowiska. Licznie występuje też w dolinach rzecznych, w okolicach 
strumieni, bagien oraz na obrzeżach wrzosowisk i oczek wodnych. W okresie pierzenia, gdy ptaki 
tracą zdolność lotu, najchętniej przebywa na ugorach, nieużytkach oraz w innych miejscach z wy-
soką roślinnością zielną. Ponieważ derkacze są wtedy bezbronne, łąki powinny być koszone od 
środka do zewnątrz – tak, żeby ptaki te miały czas na ucieczkę. Mimo że derkacz występuje u nas 
na niektórych terenach jeszcze dość licznie, szybkie przekształcanie użytków zielonych w grunty 
orne może w krótkim czasie spowodować znaczne zmniejszenie się krajowej populacji tego ga-
tunku. Zagrożenie dla tych wyjątkowych ptaków stanowi również zaprzestanie użytkowania łąk, 

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
PLB300001

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego
PLB300001
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the corncrake. You can also find here the white stork. During the flights groups of waterfowl pop-
ulation stop there of 23 000 - 25 000 individuals. The greatest numbers reach during this period 
flocks of Bewick’s swans, bean geese , white-fronted Geese, Golden Plovers and lapwings. By the 
Notec River  also hosts autumn cranes’ flosckings. 

Bewick’s swan is the smallest of the swans found in Poland. Bewick’s swans nest on the tun-
dra area around the North Pole. Formerly they wintered only in South Asia but now also spend 
their winters in Western Europe - on the shores of the North Sea and the Mediterranean Sea, 
thanks to it their migration routes run through the territory of our country. In Poland, Bewick’s 
swans can be met only during flights and in winter (IX-V). Currently, we can observe an increase 
in the number of Bewick’s swans in Poland. This trend is not due to the increased population of 
the species, which has remained constant. This is probably a result of milder winters and thus 
lengthening the period of residence birds in autumn and winter months in Poland. 

Another interesting species, protected on area Natura 2000  The Notec River Valley and Byd-
goszcz Canal is the corncrake. This species is very shy, almost whole its lifetime spents in hiding, 
moving mostly on foot. Very reluctantly soars up to the flight. When it decides on it, it can be 

Fot. 4 
Podróżniczek / Bluethroat 
(źródło: GDOŚ)

Fot. 5 
Derkacz zwyczajny / Corn crake 
(źródło: GDOŚ)
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a co za tym idzie ich zarastanie. Wyjątkowo niebezpieczne jest stosowanie w rolnictwie kosiarek 
rotacyjnych oraz metoda koszenia od peryferii do środka łąki.

Na obszarze Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego występuje również wiele in-
nych zwierząt kręgowych oraz bogata flora roślin naczyniowych, z licznymi gatunkami zagrożo-
nymi i prawnie chronionymi. Podkreślić należy występowanie tam zróżnicowanych zbiorowisk 
roślinnych, w tym różnych typów łęgów, a także muraw kserotermicznych.

5. Bieszczady

Kod obszaru PLC180001 

Forma ochrony w ra-
mach sieci Natura 2000

obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO), projektowany specjalny obszar 
ochrony siedlisk (SOO) (na mocy obu dyrektyw)

Powierzchnia 111 519,5 ha

Położenie 
administracyjne

Czarna (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie)
Lutowiska (pow. bieszczadzki, woj. podkarpackie)
Komańcza (pow. sanocki, woj. podkarpackie)
Zagórz (pow. sanocki, woj. podkarpackie)
Baligród (pow. leski, woj. podkarpackie)
Cisna (pow. leski, woj. podkarpackie)
Solina (pow. leski, woj. podkarpackie) 

Bieszczady należą do najdzikszych i najpiękniejszych regionów Podkarpacia. Górskie lasy, 
doliny potoków i tereny otwarte obfitują w niesamowite bogactwo gatunków flory i fauny, wśród 
których spotkać można prawdziwe osobliwości przyrodnicze, takie jak dzwonek pikowany i tocja 
karpacka wśród roślin czy traszka karpacka i wąż eskulapa wśród zwierząt. Bieszczady mogą 
się poszczycić kompletem endemitów północno-wschodniego regionu Karpat, czyli gatunków 
unikatowych i występujących wyłącznie w tym regionie, a także pulą gatunków puszczańskich 
dużych ssaków (rysia, wilka, niedźwiedzia i żubra). Stanowią one również jedną z najważniej-
szych w skali Europy ostoi ptaków (m.in. orła przedniego).

Bieszczady
PLC180001

USTRZYKI DOLNE
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easily recognized after uniformly reddish-brown wings and abandoned long legs. However, the 
most characteristic of the corncrake is the voice of mating. The sound is reminiscent of “der-der” 
and can be heard even at a distance of one kilometre. Corncrake inhabits open and semi-open ar-
eas with fertile, wetlands, extensively used meadows and sedges. It is numerous also in river val-
leys, near streams, swamps and on the edge of the moors and ponds. In the moulting period when 
the birds lose their ability to fly, most reside in fallow land, wasteland and in other places with 
high herbaceous vegetation. Since then corncrakes are defenceless, meadows should be mowed 
from the inside to the outside, to have had time to escape. Despite the fact that in Poland there is 
a corncrake in some areas, even in large numbers, rapid conversion of grassland to arable land 
can quickly result in significant reduction of the national population of the species. The threat to 
these unique birds is also discontinue use of meadows and hence their overgrowing. Extremely 
dangerous is to use in agriculture rotary mowers and mowing method from the periphery to the 
centre of the meadow.

In the area of the Central Valley of the Notec River and the Bydgoszcz Canal there are also 
many other vertebrates and vascular plants rich flora, with many species endangered and protect-
ed by law. It should be emphasized the presence of diverse plant communities, including various 
types of alluvial forests, grasslands and xerothermics grasslands.

5. Bieszczady Mountains

Site Code PLC180001 

Form of protection within 
Natura 2000 network

special bird protection area (SPA), the draft of Special Area of Conserva-
tion (SAC)(under both directives)

Area 111 519,5  ha

Administrative status

Czarna (bieszczadzki poviat, Podkarpackie voivodeship)
Lutowiska (bieszczadzki poviat, Podkarpackie voivodeship)
Komańcza (sanocki poviat, Podkarpackie voivodeship)
Zagórz (sanocki poviat, Podkarpackie voivodeship)
Baligród (leski poviat, Podkarpackie voivodeship)
Cisna (leski poviat, Podkarpackie voivodeship)
Solina (leski poviat, Podkarpackie voivodeship) 

Bieszczady Mountains are among the wildest and most beautiful regions of Podkarpacie. 
Mountain forests, valleys of streams and open spaces abound in the amazing variety of flora and 
fauna, among which you can meet a real natural curiosities such as: quilted bell and Carpathian 
tocja among plants or Carpathian newt and Aesculapius  snake among the animals. 

Bieszczady Mountains can boast a set of endemics of the north-eastern region of the Car-
pathian Mountains, so species unique and found only in this region, as well as the pool of forest 
species, large mammals (lynx, wolf, bear and bison).

 They also represent one of the most important bird area on the European scale  (including 
the golden eagle).

Bieszczady is a wild expanse of forest and valleys of non-existent charming villages, wild 
orchards and vast pastures of Bieszczady Mountains. They attract tourists fleeing from the bustle 
of civilization, and lovers of the green, unspoilt nature. 

In order to protect the Natura 2000 site Bieszczady Mountains  PLC180001 is to preserve the 
wealth of natural habitat (forest and non-forest) as well as many - often unique - plant and animal 
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Bieszczady to bezmiar dzikiej puszczy, jak i urokliwe doliny nieistniejących już dawnych 
wsi, zdziczałe sady i rozległe bieszczadzkie połoniny. Przyciągają one turystów uciekających od 
zgiełku cywilizacji oraz miłośników nieskażonej przyrody.

Celem ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 jest zachowanie bogactwa sie-
dlisk przyrodniczych (leśnych i nieleśnych), jak również wielu związanych z nimi – często unika-
towych – gatunków roślin i zwierząt. Jest to zarówno „obszar ptasi” (OSO) utworzony w oparciu 
o Dyrektywę Ptasią, jak również „obszar siedliskowy” (SOO, a aktualnie obszar mający znaczenie 
dla Wspólnoty), funkcjonujący na mocy Dyrektywy Siedliskowej.

Jednym z ważnych gatunków chronionym w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 
2000 – gatunkiem priorytetowym, zagrożonym, w odniesieniu do którego państwo polskie pono-
si szczególną odpowiedzialność, a który upodobał sobie przede wszystkim krainę bieszczadzką 
– jest wilk. Wilki żyją w grupach rodzinnych zwanych watahami, liczącymi od czterech do sześciu 
osobników. Są silnymi, przywiązanymi do swych terytoriów ssakami. Wilki unikają ludzi, nie 
stanowią więc dla nas bezpośredniego zagrożenia. Ich żywieniowym celem są głównie leśne ssaki 
kopytne – jelenie, sarny i dziki. Zwierzęta hodowlane stanowią zaledwie kilka procent diety tych 
drapieżników, a na inwentarz poluje mniej niż połowa watah w Polsce. Najczęściej atakowane 
są owce, kozy i bydło, rzadziej psy i konie. Dzieje się tak dlatego, że są one łatwiejszym łupem 
niż dzikie zwierzęta, a ich wypas lub hodowla prowadzone są w pobliżu lasów, stanowiących 
ostoję wilków. Mimo wyrządzanych przez wilki szkód, należy zwrócić uwagę na istotny wpływ 
tych zwierząt na zachowanie równowagi biologicznej. Bez nich las byłby ubogi. Są nie tylko 
selekcjonerami zwierzyny płowej, ale też pozostawiane resztki ich ofiar zapewniają pożywienie 
małym drapieżcom, w tym ptakom.

Innym dużym ssakiem, objętym ochroną w obszarze Bieszczady, zasługującym na wspo-
mnienie, jest niedźwiedź brunatny – drapieżny ssak o krępej budowie ciała, którego masa w przy-
padku dorosłych karpackich osobników niekiedy przekracza 300 kg. Na obszarach o niskim 
zaludnieniu drapieżniki te są w zasadzie aktywne cały dzień, z przerwą w porze południowej. 
Z kolei na terenach o stałej obecności człowieka żerują nocą. Bieszczady stanowią największą ze 
stałych ostoi tego gatunku w Polsce, choć niedźwiedzie można spotkać także w innych rejonach 
Karpat, a nawet daleko na niżu.

W przeszłości niedźwiedź brunatny zasiedlał cały kraj i był wtedy popularnym obiektem 
polowań. Mimo że owe czasy dawno minęły, obecnie czynniki ograniczające normalne funkcjo-
nowanie populacji tych drapieżników są nadal związane wyłącznie z działalnością człowieka, 
w tym z przekształcaniem środowiska, fragmentacją kompleksów leśnych i niepokojeniem zwie-
rząt. Poważnym problemem jest dostosowanie się gatunku do życia w środowisku przekształco-
nym przez człowieka. Niedźwiedzie zwabione zapachem śmieci i resztek pozostawionego pokar-
mu pojawiają się bliżej ludzi, wywołując z jednej strony panikę, z drugiej – skrajne lekceważenie 
niebezpieczeństwa. Nie oznacza to bynajmniej, że nie można pogodzić interesów tych zwierząt 
z rozwojem turystyki. W planach zagospodarowania przestrzennego powinno się jednak zwrócić 
uwagę na zapewnienie przestrzeni niezbędnej do życia tych drapieżnikom, utrzymanie istnieją-
cych lub tworzenie nowych korytarzy leśnych oraz lokalizowanie komunalnych wysypisk śmieci 
z dala od kompleksów leśnych.
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species associated with them. It is both a “bird area” (SPA), created on the basis of Birds Directive, 
as well as “habitat area” (SAC, and is currently an area of Community Importance) functioning 
under the Habitats Directive.

One of the important species protected under the European Natura 2000 ecological network - 
a priority species, threatened, in respect of which the Polish state has a special responsibility, and 
that pleased the Bieszczady land first and foremost, is a wolf. Wolves live in family groups called 
packs, calculating from 4 to 6 individuals. They are strong, strapped to their territories mammals. 
Wolves avoid people, do not constitute a direct threat. Their nutritional targets are mostly forest 
ungulates - deer, roe deer and wild boar. Farm animals account for only a few percent of the diet 
of these predators, and prey on livestock less than half a pack in Poland. The most commonly 
are attacked sheep, goats and cattle, less often dogs and horses. This is because they are easier 
prey than wildlife animals, and their grazing or farming are carried out near the forest, which 
is the mainstay of the wolf. Despite the damage inflicted by wolves attention should be pais to 
the significant impact of these mammals to maintain biological balance. Without them, the forest 
would be poor. These animals are not only selectors of deer, but also feed on their victims little 
predators, including birds.

Another large mammal to be protected in the Bieszczady Mountains, deserving mentioning 
is the brown bear - predatory mammal with a stocky build, whose weight in the case of adults 
individuals in Carpathian mountains sometimes exceeds 300 kg. In areas with low population 
density, these predators are basically active all day, with a break at lunchtime. On the other hand, 
areas with permanent human presence prey at night. Bieszczady Mountains are the largest of the 
permanent refugee of this species in Poland, although these animals can be found in other areas 
of the Carpathian Mountains, even far away in the lowlands. 

In the past brown bear inhabited the entire territory of the country, it was then a popular ob-
ject of hunting. Although those days are long gone, now the limiting factors of normal functioning 
of the populations of these predators are still exclusively due to human activities, including the 
transformation of the environment, fragmentation of forest complexes and disturbance. A major 
problem is to adapt species to live in an environment transformed by man. Animals lured by the 
smell of garbage and debris left food causing panic on the one hand and on the other - extreme 
disregard for danger. This does not mean that you cannot bear to reconcile the interests of the 
development of tourism. The spatial plans should, however, pay attention to ensuring necessary 
to the life of these predators space, maintenance of existing or creation of new corridors of forest 
and locating municipal garbage dumps away from the forest complexes. 

Fot. 6 
Niedźwiedź brunatny / Brown bear 
(źródło: GDOŚ)
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Działania w projekcie prowadzone były dwukierunkowo:
1. Kampania informacyjno-promocyjna,
2. Nawiązanie współpracy oraz integracja środowisk na rzecz sieci  

Natura 2000.

I. Kampania informacyjno-promocyjna

Dla wszystkich działań zrealizowanych w projekcie kluczowa była kampania informacyj-
no-promocyjna, która miała również charakter edukacyjny i wspierający pozostałe zadania pro-
jektowe. Celem kampanii było prezentowanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000, 
siedlisk oraz gatunków chronionych w ramach obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na tere-
nach objętych działaniami projektowymi, jak również pokazanie szans oraz korzyści, jakie płyną 
z włączenia terenów do sieci Natura 2000, które nie zawsze są widoczne dla mieszkańców.

Działania w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej można podzielić na trzy główne 
obszary:

1. Kampania bezpośrednia: spotkania i imprezy lokalne, konkursy,
2. Kampania radiowa i partnerstwo radiowe,
3. Działania wspierające kampanię bezpośrednią: w prasie, telewizji, Internecie, udział na 

festiwalu filmowym EKOFILM oraz w Międzynarodowych Targach POLEKO.

1. Kampania bezpośrednia: spotkania i imprezy lokalne, konkursy, 

udział w Międzynarodowych targach POLEKO

W ramach komunikacji bezpośredniej opracowano strategię komunikacji, kreację kampanii 
– m.in. jej logo i zasady jego stosowania, projekty roll-up’ów oraz winderów kampanii, plakatów 
informujących o działaniach realizowanych w ramach projektu, a także przygotowano i wypro-
dukowano teledysk do utworu dedykowanego kampanii przez Ambasadora kampanii oraz spot 
promujący obszary Natura 2000, który został wyemitowany w telewizji.

Działania w projekcie

POZNAJ SWOJĄ NATURĘ

Projekt „Poznaj swoją Naturę” zakładał realizację szeregu działań, zarówno na pozio-
mie lokalnym, nierozerwalnie związanym ze specyfiką poszczególnych regionów, na 
terenach których zlokalizowane są obszary Natura 2000 objęte działaniami projek-
towymi oraz działań  na poziomie ogólnopolskim. Działania te miały z jednej strony 
charakter edukacyjny, promocyjny, a z drugiej integrujący wiele środowisk (instytucje 
publiczne, organizacje pozarządowe, społeczności lokalne).
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Project operations were carried out in two directions:
1. Information and publicity campaigns,
2. Establishing cooperation and integration of environments for the Natura 2000 network.
 

I. Information and publicity campaigns

For all operations carried out in the project essential was information and promotion cam-
paign, which was also an educational and supportive of other design tasks. The aim of the cam-
paign was to present reliable information on Natura 2000 network, habitats and species protected 
under the Natura 2000 sites located in areas covered by the project operations, as well as to show 
the opportunities and the benefits of including sites for the Natura 2000 network that are not 
always visible for residents.

The operations  within the framework of information and promotion campaign can be divided 
into 3 main areas:

1. Direct campaign: meetings and local events, competitions,
2. Radio campaign and radio partnerships,
3. Activities to support direct campaign: in the press, television, the Internet, taking 

part in EKOFILM Festival and the International Trade Fair POLEKO.

1. Direct campaign: meetings and local events, competitions, taking 

part in  the International Trade Fair POLEKO

In the framework of direct communication there was developed communication strategy, 
including creation of the campaign logo and rules for its use, projects roll-ups and winders cam-
paign posters informing about the activities carried out under the project, as well as prepared and 
produced video for the song dedicated to campaign by the Ambassador of the campaign and spot 
promoting Natura 2000 sites, which was aired on TV. 

Project operations

DISCOVER YOUR NATURE

The „Discover your Nature” project assumed implementation of a number of activities, 
both at the local level, inherent to the specificity of each region, in which are located 
the Natura 2000 areas covered by the project activities and actions on the national le-
vel. These actions have had on the one hand an educational, promotional character but 
also integrates multiple environments (public institutions, NGOs, local communities).
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Podczas realizacji działań kampanii bezpośredniej, od maja do września 2014 roku, Gene-
ralna Dyrekcja Ochrony Środowiska uczestniczyła w wybranych, charakterystycznych i popular-
nych w poszczególnych regionach wydarzeniach lokalnych, które realizowane były na obszarach 
Natura 2000 objętych działaniami projektowymi. W sumie uczestniczono w 20 wydarzeniach 
lokalnych (po cztery na każdy obszar Natura 2000). W celu wsparcia merytorycznego oraz pro-
mocji poszczególnych regionów, do uczestnictwa w tych działaniach byli angażowani również 
przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, którzy najlepiej znają specyfikę oraz 
przyrodę swojego regionu. W trakcie wydarzeń, oprócz materiałów informacyjno-promocyjnych 
przygotowanych w ramach kampanii, dystrybuowane były również materiały (informatory, 
mapy, broszury) dotyczące przyrody danego regionu, dostarczane przez regionalne dyrekcje. 
Elementem wyróżniającym stoisko były atrakcje multimedialne, które ciekawie i w sposób do-
stosowany do odbiorcy przybliżały wiedzę na temat obszarów Natura 2000 oraz chronionych 
w nich gatunków.

Dodatkowo ważnym elementem, wyróżniającym kampanię, było zaangażowanie Ambasa-
dora, którym został artysta muzyczny – Andrzej Piaseczny. Artysta skomponował oraz zadedy-
kował kampanii specjalnie przygotowany utwór „Na Lata”, który był przez niego promowany 
podczas pięciu imprez lokalnych. Do utworu dedykowanego kampanii, w ramach projektu, po-
wstał również teledysk prezentujący piękno przyrody jednego z obszarów Natura 2000 objętych 
działaniami projektowymi – Małopolskiego Przełomu Wisły.

Kluczowym komponentem kampanii „Poznaj swoją Naturę” była strategia PR i ePR. Kam-
panię wspierały: działania media relations, konferencja prasowa, fanpage, strona www oraz licz-
ne konkursy, w tym dwa fotograficzne na „Najpiękniejszy obszar Natura 2000”.

Pierwszy konkurs, zorganizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, skiero-
wany był do fotografów przyrody i wyłonił laureatów najpiękniejszych zdjęć w każdej z czte-
rech kategorii – od krajobrazowych, poprzez chronione gatunki po impresje artystyczne na temat 
koegzystencji człowieka i przyrody. Nagrodzone w ramach konkursu zdjęcia, w formie specjal-
nej wystawy, były prezentowane przy okazji poszczególnych działań realizowanych w ramach 
projektu. 

W drugim konkursie – III edycji plebiscytu „7 Nowych Cudów Polski”, organizowanego 
przez miesięcznik National Geographic Traveler, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Fot. 7 
Stoisko Kampanii „Poznaj swoją 
Naturę” / „Discover your Nature” 
campaign exhibition 
(źródło: GDOŚ)
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During the implementation of the direct campaign activities between May and September 
2014 the General Directorate for Environmental Protection, participated in selected, characteristic 
and popular in various regions, local events, which were implemented in Natura 2000 areas cov-
ered by the project operations. In total, we participated in 20 local events (4 on each Natura 2000 
site). For substantive support and the promotion of individual regions, representatives of the re-
gional directorates of environmental protection who best know the specificity and nature of their 
region were also involved to participate. In the course of events, in addition to information and 
promotional materials prepared as part of the campaign were also distributed materials (guides, 
maps and brochures) on the nature of the region supplied by the regional directorates. The feature 
distinguishing the stand were multimedia attractions that in an interesting and adapted to recipi-
ent way give knowledge about the Natura 2000 sites and species protected there.

Additionally, an important component, dominating the campaign was the involvement of 
Ambassador, who was musical artist - Andrzej Piaseczny. The artist has composed and dedicated 
campaign specially prepared song „For years”, which was promoted by him during the five local 
events. To the song dedicated to the campaign, as part of the project, was also created music video, 
which presented the natural beauty of one of the Natura 2000 sites covered by the project activities 
i.e. the area of Lesser Polish Gorge of the Vistula. 

A key component of the campaign „Discover Your Nature” was the PR strategy and ePR. The 
campaign was supported by: media relations, press conference, Fanpage, website and numerous 
competitions, including two photographic competitions on the „Most Beautiful Natura 2000 site”. 

The first competition organized by the General Directorate for Environmental Protection, 
was aimed at nature photographers and emerged winners of the most beautiful images in each of 
the 4 categories - from landscapes, through the protected species to the artistic impressions about 
the coexistence of man and nature. The photo which won the competition, in the form of a special 
exhibition, were presented on  various activities carried out within the framework of the project. 

In the second competition - the third edition of the „7 New Wonders of Poland” organized by 
the magazine National Geographic Traveller, the General Directorate for Environmental Protec-
tion participated as a content partner. To the competition was added a special category „Nature”, 
in which you can vote for 16 Natura 2000 sites - one nominee from each voivodeship. 

Fot. 8 
Stoisko Kampanii „Poznaj swoją Naturę” /  
„Discover your Nature” campaign exhibition 
(źródło: GDOŚ)
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uczestniczyła jako partner merytoryczny. Do konkursu wprowadzono specjalną kategorię „Natu-
ra”, w ramach której można było głosować na 16 obszarów Natura 2000 – po jednym nominowa-
nym z każdego województwa.

W ramach projektu zrealizowano także konkurs na „Najlepszy produkt lokalny”, prowa-
dzony w trakcie wydarzeń lokalnych z udziałem Ambasadora. Podczas imprez prezentowano 
produkty lokalne (artykuły spożywcze i przetwory, rękodzieło itp.) pochodzące z regionów, 
w których znajdują się poszczególne obszary Natura 2000 objęte działaniami projektowymi. Spo-
śród uczestników konkursu wyłoniono trzech zwycięzców, którzy zostali zaproszeni do udziału 
w Targach POLEKO na stoisku kampanii.

Zrealizowano także konkursy skierowane do młodzieży szkolnej: konkurs plastyczny dla 
uczniów szkół podstawowych, a w szkołach ponadgimnazjalnych – młodzieżowe debaty oks-
fordzkie o tematyce związanej z ochroną przyrody na obszarach Natura 2000. Działania skie-
rowano także do studentów – konkursem „Śladami Natury” oraz do dziennikarzy na najlepszy 
materiał o obszarach Natura 2000. W przygotowaniu prac konkursowych miał pomóc, przygoto-
wany w ramach kampanii, „Casebook – Jak pisać o Naturze 2000?”.

W październiku 2014 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wzięła udział w tar-
gach POLEKO. Celem udziału była promocja projektu „Poznaj swoją Naturę”, a przez to również 
obszarów Natura 2000. Na stoisku prezentowano wyniki konkursów – fotograficznego oraz kon-
kursu na najlepszy produkt lokalny.

2. Kampania radiowa i partnerstwo radiowe

Działania realizowane w ramach projektu, takie jak spotkania i imprezy lokalne, konkursy, 
konferencja otwierająca, a także udział w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Ekologicznych 
im. Macieja Łukowskiego w Nowogardzie swoim patronatem objęło Radio ZET. 

Od maja 2014 roku rozpoczęto w ramach projektu komunikację na poziomie lokalnym, która 
wspierana była emisją spotów – zarówno ogólnych, informujących o kampanii, jak również pro-
mujących konkretne wydarzenia lokalne, podczas których oprócz funkcjonowania stoiska kam-
panii każdorazowo odbywał się występ Ambasadora kampanii – Andrzeja Piasecznego. Z ini-
cjatywy samej stacji w ramach audycji Beaty Pawlikowskiej, która była drugim Ambasadorem 
kampanii, został zrealizowany konkurs „Porozmawiajmy o cudach Natury”, w którym słuchacze 
mieli szansę wskazać, który z polskich obszarów Natura 2000 jest według nich najpiękniejszy. Do 
31 października 2014 roku wyemitowano blisko 200 spotów ogólnych kampanii, ponad 140 zapo-
wiedzi konkursu realizowanego na antenie audycji Beaty Pawlikowskiej oraz 53 audycje „Świat 
według blondynki”, w których dziennikarka poruszała tematykę związaną z ochroną przyrody, 
w tym w ramach obszarów Natura 2000.

W ramach kampanii radiowej emitowane były także wywiady z przedstawicielami regional-
nych dyrekcji ochrony środowiska (w stacjach o zasięgu regionalnym) oraz Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska (w stacji o zasięgu ogólnopolskim).

Inne działania realizowane w ramach umowy z Radio ZET to wywiady z Ambasadorem 
kampanii – Andrzejem Piasecznym, emisja jego utworu „Na lata”, działania na podstronie radia 
dedykowanej kampanii oraz działania wspierające na stronie głównej (pięć artykułów sponsoro-
wanych), a także wpisy na fanpagu stacji. Działania były różnorodne i miały za zadanie w sposób 
niekonwencjonalny promować ideę ochrony przyrody wśród odbiorców.
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The project included also a competition for the „Best local product”, which was conducted 
during local events attended by the Ambassador. During the event there were presented local 
products (food, dairy products, handicrafts, etc.) originating from regions which are located in 
different sites of Natura 2000 covered by the project activities. Among the competition partici-
pants there were selected 3 winners who were invited to participate in the Fair POLEKO on the 
stand of the campaign. 

There were also implemented competitions addressed to school children, art competition 
for primary school pupils and and for secondary school - youth Oxford debate on topics related 
to the protection of Natura 2000 areas. Communications were also addressed to the students - by 
competition „Traces of Nature” and to journalists for the best material for Natura 2000 sites. In 
preparing competition works, there was for help, prepared as part of the campaign, „Casebook - 
How to write about Nature 2000?

In October 2014 the General Directorate for Environmental Protection participated in the 
POLEKO Fair. The purpose of the attendance on the POLEKO Fair was the promotion of the pro-
ject „Discover your Nature”, and hence the Natura 2000 sites. The stand presented the results of 
competitions - photographic and competition for the best local product.  

2. Radio campaign and radio partnerships

Measures implemented under the project, such as: meetings and local events, competitions, 
opening conference, as well as participation in the International Festival of Films on Ecology  of 
Maciej Łukowski in Nowogard covered under the patronage of Radio ZET. 

Since May 2014 there as started under the project the communication at the local level, which 
was supported by issuance of spots, both general, informing on the campaign, as well as promot-
ing specific local events, during which apart from stands, each campaign held a performance of 
the campaign Ambassador - Andrzej Piaseczny. On the initiative of the station itself within the 
broadcast of Beata Pawlikowska, which was the second Ambassador of the campaign, there was 
realized a competition entitled „Let’s talk about the wonders of Nature”, in which the  audiotors 
themselves had a chance to point out that the Natura 2000 site in Poland is according to them the 
most beautiful. Until 31st October 2014 there were issued: nearly 200 spots of overall campaigns, 
more than 140 announcements of the competition realized on the air broadcast Beata Pawlikowska 
and 53 broadcasts „The World According blondes” - in which the journalist was touching themes 
related to nature conservation, including the Natura 2000 sites . 

As part of the campaign there were broadcasted radio interviews with representatives of the 
regional directorates of environmental protection (in the regional stations) and the General Direc-
torate for Environmental Protection (in nationwide stations). 

Other activities carried out under contract with Radio ZET are interviews with the Ambassa-
dor of the campaign - Andrzej Piaseczny, issue of his song „For years,” subpage Radio activities 
dedicated to the campaign and the support on the home page (5 sponsored articles), as well as 
entries on fan page station. Activities were diverse and had the task to promote the idea of  nature 
protection in an unconventional way among consumers. 

Totally for all sites there were issued almost 1 100 spots on the project and local events.
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Razem dla wszystkich obszarów wyemitowano niemal 1100 spotów dotyczących projektu 
oraz imprez lokalnych.

3. Działania wspierające kampanię bezpośrednią: w prasie, telewizji, 

Internecie, udział na festiwalu filmowym EKOFILM

Dopełnieniem działań komunikacyjnych oraz informacyjnych były:
a) Kampania w prasie

Działania w ramach kampanii prasowej zostały zrealizowane zarówno na poziomie ogól-
nopolskim, jak również regionalnym, na terenach województw, na których znajdują się obszary 
Natura 2000 objęte działaniami projektowymi. 

Dzięki 55 artykułom w prasie (14 w prasie ogólnopolskiej i 41 w prasie regionalnej) udało 
się dotrzeć do blisko 13 milionów czytelników. Artykuły napisano w sposób przystępny, wzbo-
gacając je ciekawostkami oraz przykładami prezentującymi informacje o obszarach Natura 2000 
w danym regionie oraz o chronionych tam gatunkach. Obalały też mity, które narosły w Polsce 
wokół sieci Natura 2000 oraz wyjaśniały jak wygląda proces inwestycyjny i proces uzgadniania 
realizacji przedsięwzięć. Dodatkowo w prasie ogólnopolskiej, jako tzw. inserty, rozdystrybuowa-
no 30 000 map przygotowanych dla poszczególnych 16 województw. Mapy prezentowały zarów-
no obszary cenne przyrodniczo, objęte w naszym kraju ochroną, jak również, w celu zwiększenia 
wartości merytorycznej i podniesienia atrakcyjności, wzbogacono je o dodatkowe informacje na 
temat wybranych obszarów Natura 2000 z danego województwa oraz przedstawiono atrakcje 
przyrodnicze i turystyczne.

b) Udział w Festiwalu Filmów Ekologicznych EKOFILM
W ramach projektu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska została patronem Festiwalu 

Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego, który odbył się w maju 2014 roku w Nowogar-
dzie. Po raz pierwszy na festiwalu oceniano filmy w utworzonej specjalnie na potrzeby projektu 
kategorii, „Natura 2000”, do której zgłoszono krótko- i średniometrażowe filmy przedstawiające 
piękno przyrody i różnorodność biologiczną na obszarach Natura 2000. Pośród wszystkich zgło-
szonych filmów w festiwalu, zostało wyłonionych trzech laureatów: 

1. Film Marty Kądzieli pt. „Gorąco i sucho”
2. Film Marcina Krzyżańskiego pt. „Wisła Warszawska” 
3. Film Bogusława Sępioła pt. „Z biegiem rzeki”

c) Emisja w telewizji
W 2014 roku w telewizji ogólnopolskiej zaprezentowano nowatorski spot promujący kampa-

nię oraz obszary Natura 2000, który został przygotowany w ramach kampanii bezpośredniej. Spot 
wyróżniał się szybkim montażem, muzyką i wplecionymi „odgłosami” przyrody. Spot został do-
ceniony i w 2015 roku został nagrodzony w Polskim Konkursie Reklamy KTR.

W sierpniu 2015 roku w stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnopolskim zostały wyemitowane 
trzy filmy o tematyce związanej z obszarami Natura 2000, które nagrodzono w kategorii „Natura 
2000” w ramach Festiwalu Filmów Ekologicznych w 2014 roku.

d) Strony internetowe projektu, profil na Facebooku
W ramach kampanii, w celu promocji oraz informowania o prowadzonych w ramach pro-

jektu działaniach, stworzono stronę internetową poznajnature.pl oraz profil na portalu Facebook, 
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3. Activities to support direct campaign: in the press, television, the 

Internet, taking part in EKOFILM Festival

Complement of information and communication activities  were:
a)  Press campaign

 Activities under the campaign had been carried out both on the national level, as well as 
regional, in the provinces, which are located in Natura 2000 sites covered by the project activities.  

With 55 articles in the press (14 in nationwide newspapers and 41 regional press) we managed 
to reach nearly 13 million readers. Articles were written in simple language, operating curiosities 
and examples presenting information about Natura 2000 sites in the region and protected species. 
They also overthrew myths that have grown up around the Natura 2000 network in Poland and 
explained how the investment process and the process of reconciliation of implementation of pro-
jects. In addition, in the national press, as the so-called inserts, have been distributed 30 000 maps 
prepared for each of 16 regions in Poland. Maps presented both natural areas under protection in 
our country as well, in order to increase the substantive value and attractiveness, additional infor-
mation on certain Natura 2000 sites from the province as well as natural and tourism attractions.

b) Taking part in w EKOFILM Festival  
Under the project, the General Directorate for Environmental Protection was the patron of 

the EKOFILM Festival of Maciej Łukowski, which took place in May 2014 in Nowogard. For the 
first time at the festival there were assessed movies created specifically for the project category, 
„Natura 2000”, to which were reported the short- and medium-length films depicting the beauty 
of nature and biodiversity in Natura 2000 sites.  Among all the films entered in the festival, there 
were selected three winners: 

1. Marta Kądziela’s film titled  „Gorąco i sucho” 
2. Marcin Krzyżański’s film titled „Wisła Warszawska” 
3. Bogusław Sępioł’s film  titled „Z biegiem rzeki”

c) The transmission on Television
In 2014 in national television there were presented innovative  spot promoting the campaign 

and the Natura 2000 sites, which was prepared under the direct campaign. Spot stood out with 
fast installation, music and woven „sounds” of nature. The spot was appreciated and in 2015 it 
was awarded with the Polish Advertising Competition KTR. 

In August 2015 in the nationwide television station there were issued 3 videos on topics re-
lated to Natura 2000 sites which was awarded in the category of „Natura 2000” as part of the 
Environmental Film Festival in 2014. 

d) Project’s websites, Facebook profile
As part of the campaign to promote and inform about the activities carried out in the project, 

there were created a web page poznajnature.pl and profile on Facebook, where was conducted 
constant communication with the recipients of the campaign, informed of events in the campaign, 
conducted competitions. The activities under the campaign were also reported on the website of 
the General Directorate for Environmental Protection.
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gdzie prowadzono stałą komunikację z odbiorcami kampanii, informowano o wydarzeniach w jej 
ramach i przeprowadzono konkursy. O działaniach w ramach kampanii informowano również 
na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

II. Nawiązanie współpracy oraz integracja środowisk na 
rzecz sieci Natura 2000

Kluczowymi działaniami podejmowanymi w celu realizacji założeń projektu w zakresie 
nawiązania oraz wzmocnienia współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz ochrony 
przyrody w ramach sieci Natura 2000, uwzględniającymi także udział wspomnianych wyżej in-
teresariuszy w podjęciu próby rozwiązania zidentyfikowanych w ramach projektu konfliktów na 
pięciu obszarach Natura 2000 objętych działaniami projektowymi były:

1. Utworzenie i rozwój Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000.
2. Powołanie i praca, na obszarach Natura 2000 objętych działaniami projektowymi, Natu-

rowych Grup Roboczych oraz realizacja spotkań moderowanych.

1. Tworzenie i rozwój Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000

Powołanie Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000 było działaniem mającym na celu 
integrację przedstawicieli różnych środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji po-
zarządowych, prowadzących działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Ini-
cjatywa Forum ukierunkowana była na szeroko rozumianą komunikację, której wynikiem miało 
być nawiązanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk w zakresie 
działań na rzecz sieci Natura 2000. Członkowie Forum Współpracy zostali zaangażowani do 
udziału w spotkaniach ze społecznością lokalną poprzez zaangażowanie w prace Naturowych 
Grup Roboczych.

W ramach działania głównymi rezultatami są:
• popularyzowanie ochrony przyrody, w tym na obszarach Natura 2000,
• wymiana doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej – „dobre 

praktyki”.

2. Powołanie i praca, na obszarach Natura 2000 objętych działaniami 

projektowymi, Naturowych Grup Roboczych oraz realizacja spotkań 

moderowanych 

Naturowe Grupy Robocze (NGR), powołane w ramach projektu, obejmowały interesariu-
szy poszczególnych obszarów Natura 2000, na których prowadzone były działania projekto-
we. W skład Naturowch Grup Roboczych weszli przedstawiciele różnych stron interesu wy-
żej wymienionych obszarów, w tym m. in. urzędów gmin, organizacji ekologicznych, parków 
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II.  Establishing cooperation and integration of 
environments for the Natura 2000 network

The key activities undertaken in order to achieve the objectives of the project to establish 
and strengthen cooperation between representatives of various communities on nature protection 
in the Natura 2000 network, including a involvement in the above mentioned individuals in the 
attempts of solving non-identified within the project conflicts on 5 Natura 2000 sites covered by 
the project activities were:

1. Establishment and development of Cooperation Forum for the Natura 2000 network,
2. Establishment and work, on Natura 2000 sites covered by the project activities, Nature 

Working Groups and implementation of moderated meetings.

1. Establishment and development of Cooperation Forum for the 

Natura 2000 network

Establishment of Cooperation Forum for the Natura 2000 network was an activity for the 
integration of representatives of various communities, with particular emphasis on non-govern-
mental organizations, carrying out activities focused on environmental protection and environ-
mental education. Forum initiative was aimed at the wider communication, the result of which 
was to establish cooperation, exchange of experiences and promotion of good practices in ac-
tivities for the benefit of the Natura 2000 network. Cooperation Forum members were involved 
to attend meetings with the local community through involvement in the work of the Nature 
Working Groups.

Within the measure, the main results are:
• popularisation of nature protection including Natura 2000 sites,
• exchange of experience in the field of nature protection and environmental education 

- „good practice”.

2. Establishment and work, on Natura 2000 sites covered by the project 

activities, Nature Working Groups and implementation of moderated 

meetings 

Nature Working Group (NWG), set up under the project included various individuals of 
Natura 2000 sites, where were carried out project activities. The Nature Working Group included 
representatives of various parts of the above-mentioned interest among others: municipal offic-
es, environmental organizations, national parks, National Forests, regional water managements 
boards, voivodship management boards of drainage and water facilities, local communities, re-
gional directorates of environmental protection, regional agencies restructuring agriculture.
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narodowych, Lasów Państwowych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wojewódzkich 
zarządów melioracji i urządzeń wodnych, społeczności lokalnych, regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska, regionalnych agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa.

Powołanie NGR było działaniem na poziomie lokalnym, nierozerwalnie związanym ze 
specyfiką poszczególnych obszarów Natura 2000 i potrzebami ich mieszkańców. Z tego punktu 
widzenia szczególnie istotne w pracy z Naturowymi Grupami Roboczymi było zaangażowanie 
Moderatora – doświadczonego w konsultacjach społecznych i w zakresie rozwiązywania konflik-
tów społecznych, w tym związanych z siecią Natura 2000. Zadaniem Moderatora było dokonanie 
analizy poszczególnych, określonych w projekcie, typów konfliktów, jak również dobór technik 
i metod ich rozwiązywania, a następnie przygotowanie, jako rezultatu spotkań NGR, wspólnych 
planów działań oraz scenariuszy ich rozwiązywania.
W ramach działania:

• przeprowadzono analizę pięciu typów konfliktów na bazie studiów przypadków wraz 
z możliwymi scenariuszami rozwiązań,

• przygotowano pięć wspólnych planów działań – dokumentów, które stanowią wspól-
nie wypracowany przez przedstawicieli Naturowych Grup Roboczych plan działań, 
uwzględniający jednocześnie rozwój danego obszaru Natura 2000 oraz potrzeby po-
szczególnych interesariuszy, a także stanowią wkład do dokumentów dotyczących gmin 
„naturowych”, a także scenariusze rozwiązywania konfliktów dla określonych typów 
konfliktów społecznych wokół sieci Natura 2000 – po jednym dla każdego z pięciu ob-
szarów Natura 2000 objętych projektem,

• przeprowadzono pięć wizyt studyjnych, po jednej dla każdej z Naturowych Grup Ro-
boczych, w państwach członkowskich Unii Europejskiej, których celem były zdobycie 
i wymiana doświadczeń oraz poznanie rozwiązań, które mogą posłużyć jako dobre prak-
tyki w zakresie  osiągania kompromisu w poszczególnych typach konfliktów będących 
przedmiotem projektu i godzenia interesów różnych stron (ochrony przyrody, społecz-
nych, ekonomicznych).

W celu wsparcia realizacji projektu powołano Komitet Sterujący – jako ciało doradcze 
i konsultacyjne.

Fot. 9 
Konkurs na najlepsze produkty lokalne 
z obszarów Natura 2000 / Competition 
for Local product of Natura 2000 
(źródło: GDOŚ)
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Establishment of NGR was an operation at the local level, inherent to the specificity of each 
Natura 2000 sites and the needs of its residents. From this point of view, particularly important in 
working with the Nature Working Groups was the involvement of the Moderator - experienced 
in social consultations and the resolution of social conflicts, including those related to the Natura 
2000 network. Moderator task was to analyze each individual, identified in the draft, types of con-
flicts, as well as the selection of techniques and methods of solving them, and then preparation, as 
a result of NWG meetings, joint action plans and scenarios of conflict resolution. 
Within the measure:

• there were conducted an analysis of 5 types of conflicts on the basis of case studies togeth-
er with possible scenarios,

• there were prepared 5 joint action plans - documents, which are jointly developed by 
representatives of the Nature Working Groups action plan, taking into account both the 
development of the Natura 2000 site and the needs of different stakeholders, as well as 
a contribution to the documents concerning the ‚nature’ municipalities’ ,as well as sce-
narios for resolving conflicts for certain types of social conflicts around the Natura 2000 
network - one for each of the 5 Natura 2000 sites covered by the project,

• 5 study visits were conducted, one for each of the Nature Working Groups, to the Mem-
ber States of the European Union, whose aim was to acquire and exchange of experience 
and knowledge on solutions that can serve as good practices in reaching a compromise on 
the different types of conflicts which are the subject of the project, reconcile the interests 
of different parties (environment social and economic protection),

In order to support the implementation of the project the Steering Committee was set up - as 
a consultative and advisory body.

Fot. 10 
Spotkanie Naturowej Grupy Roboczej / 
Nature Working Group meeting 
(źródło: GDOŚ)
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Nie bez znaczenia pozostaje także aspekt społeczny zrealizowanego projektu, który poprzez 
przeprowadzoną kampanię informacyjną przyczynił się do zmniejszenia różnic społeczno-go-
spodarczych, poprzez umożliwienie dostępu do rzetelnej informacji na temat sieci Natura 2000, 
zaprezentowanie szans rozwoju wynikających z jej bezpośredniego sąsiedztwa oraz możliwości 
rozwoju gospodarczego społeczności lokalnej i regionu. Jednocześnie zrealizowane spotkania mo-
derowane na obszarach Natura 2000 objętych projektem stworzyły realne możliwości dla poszcze-
gólnych interesariuszy, w tym przedstawicieli społeczności lokalnych, dały szanse zabrania głosu 
na temat zagadnień bezpośrednio ich dotyczących oraz zaangażowania się w działania mające na 
celu rozwiązanie problematycznych dla nich kwestii.

Rezultaty projektu

KLUCZOWYMI REZULTATAMI REALIZOWANEGO PROJEKTU SĄ:

 ¼ podniesienie świadomości ekologicznej, szczególnie w  zakresie tematyki zwią-
zanej z siecią Natura 2000, wśród społeczeństwa polskiego na terenach objętych 
działaniami projektowymi, w wyniku przeprowadzonych działań w ramach komu-
nikacji bezpośredniej poprzez przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci 
Natura 2000 – prezentowanie faktów i obalanie mitów, budowanie pozytywnego 
wizerunku, uczestnictwo ze stoiskiem kampanii w  wybranych spotkaniach oraz 
imprezach lokalnych z udziałem społeczności, przeprowadzonej kampanii radio-
wej, prasowej, działaniach w TV oraz Internecie,

 ¼ umożliwienie nawiązania współpracy oraz integracja przedstawicieli różnych śro-
dowisk, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, działają-
cych na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,

 ¼ umożliwienie nawiązania współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w ra-
mach prac Naturowych Grup Roboczych, w tym poprzez przeprowadzenie spo-
tkań moderowanych na obszarach Natura 2000, uczestnictwo w wizytach studyj-
nych do państw członkowskich UE, oraz wspólne wypracowanie, jako wyniku zre-
alizowanych działań, wspólnych planów działań oraz scenariuszy rozwiązywania 
konfliktów.
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 Not without significance is also the social aspect of the project which, through the conducted  
information campaign contributed to reducing socio-economic disparities by providing access to 
reliable information on the Natura 2000 network, presentation of growth opportunities arising 
out of its immediate neighbourhood and opportunities for economic development of local com-
munities and the region. At the same time the conducted the moderated meetings in Natura 2000 
sites covered by the project, also created real opportunities for different individuals, including 
representatives of the local community, speak out on issues that directly affected their subject 
matter and to engage in activities aimed at solving the problematic issues for them.

The project results

THE KEY RESULTS OF THE PROJECT ARE:

 ¼ raising ecological awareness, in particular as regards issues related to the Natura 
2000 network among Polish society in areas covered by the project activities, as 
a result of the activities carried out under the direct communications by providing 
reliable information on the Natura 2000 network - providing facts and demysti-
fying, building positive image, the participation of the stand of the campaign in 
selected meetings and local events with the community, conducted a radio cam-
paign, press campaign, the activities on TV and on the Internet. 

 ¼ allowing cooperation and integration of representatives of various communities, 
with particular emphasis on NGOs working for environmental protection and 
environmental education,

 ¼ enabling cooperation and exchange of knowledge and experience in the work of 
the Nature Working Groups, including conducting meetings moderated in Natura 
2000 sites, participation in study visits to EU Member States, as well as joint deve-
lopment, as a result of the implemented measures, joint action plans and scenarios 
of conflict resolutions.
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