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Abstract. The accession of Poland to European Union on the 1st May 2004 and 
signing the Treaty of Accession simultaneously resulted in implementation of 
the European law (Community law) into the Polish law, including nature con-
servation regulations. The effectuation of the environmental law has ful  lled 
Community obligation and led to creation of new protection form in Poland – 
Natura 2000 site. The Pieniny National Park, which was established in 1932, 
was also designated as Natura 2000 site – Pieniny PLC120002 (initially com-
bined as two Natura 2000 areas: PLB120008 and Pieniny PLH120013).
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Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 
roku miało swoje konsekwencje dla porządku 
prawnego państwa i wielu dziedzin życia spo-
łecznego, w tym także dla ochrony przyrody. 
Stanowiło także zobowiązanie do przyjęcia regu-
lacji prawnych obowiązujących we Wspólnocie. 
W następstwie podpisanego traktatu akcesyjnego 
Polska zadeklarowała wdrożenie obowiązujących 
na obszarze Unii Europejskiej dwóch podstawo-
wych dyrektyw w zakresie ochrony przyrody, 
określających ramy ochrony gatunków ptaków, 
siedlisk przyrodniczych, roślin oraz innych 
gatunków zwierząt (bez ptaków), istotnych 
z punktu widzenia ochrony europejskich zasobów 
przyrodniczych. 

Pierwszym ze wspomnianych dokumentów 
jest dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (Dyrektywa ptasia 1979 i 2009). Drugim 

europejskim aktem prawnym jest dyrektywa 
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzi-
kiej fauny i fl ory (Dyrektywa siedliskowa 1992). 
Zapisy dyrektyw zostały przeniesione do Ustawy 
o ochronie przyrody (2004), a następnie uszczegó-
łowione rozporządzeniami Ministra Środowiska. 
Ponadto przepisy regulujące zagadnienia zwią-
zane z ochroną w formie obszaru Natura 2000 
zostały zamieszczone w Ustawie o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (2008).

Wprowadzenie nowej formy ochrony przy-
rody w polskim prawodawstwie sprawiło, że 
uzyskano nowy instrument ochrony zasobów 
przyrodniczych o znaczeniu ponadpaństwowym 
(Pawlaczyk, Jermaczek 2004). Równolegle z two-
rzeniem ram prawnych rozpoczęto zbieranie infor-
macji o walorach przyrodniczych tych obszarów 
oraz przygotowano podstawy merytoryczne do 
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określania stanu ochrony siedlisk przyrodni-
czych i gatunków, zebrane w 9 tomach „Porad-
ników ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000” 
(Adamski i in. 2004; Gromadzki 2004; Herbich 
2004; Sudnik-Wójcikowska, Werblan-Jakubiec 
2004). Niewątpliwym liderem w tych pracach 
był Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie, w którym z czasem wyodręb-
niła się specjalna komórka o nazwie Centrum 
Natura 2000. 

NATURA 2000 W PIENI SKIM PARKU 
NARODOWYM I JEGO OKOLICY

Sieć Natura 2000 w Pieninach nie może być roz-
ważana w oderwaniu od innych istniejących w tym 
rejonie obszarów. W tej części regionu powołano 
sześć obszarów siedliskowych (Ryc. 1): 

Dolina Białki (PLH120024) −
Pieniny (PLH120013) − *

Niedzica (PLH120045) −
Środkowy Dunajec z dopływami Ostoja  −
Popradzka (PLH120088)
Podkowce w Szczawnicy (PLH120037) −
Małe Pieniny (PLH120025) −

oraz jeden obszar ptasi:
Pieniny (PLB120008) − *. 

Dodatkową wartością jest istnienie obszarów 
powołanych po stronie słowackiej:

Pieniny (SKUEV0337) −
Pieniny (SKUEV1337). −

Łącznie, w najbliższym sąsiedztwie Pieniń-
skiego Parku Narodowego (PPN) po stronie pol-
skiej i słowackiej oraz w ich granicach znajduje 
się aż dziewięć obszarów Natura 2000, co podnosi 
rangę Pienin jako regionu o wyjątkowo cennych 
zasobach przyrodniczych.

W granicach PPN do grudnia 2013 r. istniały 
dwa obszary Natura 2000, oba o nazwie „Pie-
niny”, zgłoszone do Komisji Europejskiej na 
podstawie dyrektywy ptasiej (PLB120008) i sie-
dliskowej (PLH120013). Obejmowały one swym 
zasięgiem teren Parku wraz z uroczyskiem Zamek 
Czorsztyn, z wyłączeniem uroczyska Zielone 

* W 2013 zostały połączone obszary Natura 2000 Pieniny 
PLB120008 i PLH120013.

Skałki oraz enklaw położonych wokół Parku. 
Oba obszary pokrywały się niemal całkowicie, 
za wyjątkiem niewielkiego fragmentu (więcej na 
ten temat w dalszej części artykułu). 7 listopada 
2013 r. Komisja Europejska wydała decyzję, którą 
ustanowiła nowy obszar Natura 2000 PLC120002 
Pieniny (Decyzja wykonawcza… 2013).

Pierwszy obszar Pieniny, o kodzie PLB120008, 
utworzono w dniu 5 września 2007 r. w oparciu 
o dyrektywę ptasią (Rozporządzenie… 2007). 
Sporządzono listę i określono status gatunków 
ptaków z załącznika I dyrektywy oraz listę ptaków 
migrujących. Siedem gatunków otrzymało status 
przedmiotów ochrony: 

orzeł przedni  − Aquila chrysaetos 
sokół wędrowny  − Falco peregrinus
puchacz  − Bubo bubo
sóweczka  − Glaucidium passerinum (Fot. 1)
dzięcioł białogrzbiety  − Dendrocopos leu-
cotos
dzięcioł trójpalczasty  − Picoides tridactylus
pomurnik  − Tichodroma muraria. 

Kolejnych 12 gatunków: trzmielojad Pernis 
apivorus, jarząbek Bonasa bonasia, puszczyk 
uralski Strix uralensis, włochatka Aegolius fune-
reus, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł 
czarny Dryocopus martius, muchołówka mała 
Ficedula parva, muchołówka białoszyja Fice-
dula albicollis, gąsiorek Lanius collurio, drozd 
obrożny Turdus torquatus, pliszka górska Mota-
cilla cinerea, orzechówka Nucifraga caryocatactes 
nie stanowi aktualnie przedmiotów ochrony, lecz 
planowana jest dla nich inwentaryzacja, której 
wyniki mogą zmienić ich status w obszarze. 

Drugi obszar Pieniny, o kodzie PLH120013, 
utworzono w dniu 25 stycznia 2008 r. w oparciu 
o dyrektywę siedliskową (Decyzja Komisji… 
2008). Zidentyfi kowano 14 siedlisk przyrod-
niczych (Tab. I), 3 gatunki roślin i 7 gatunków 
zwierząt (z wyłączeniem ptaków) (Tab. II). 

Wśród siedlisk przyrodniczych, będących 
przedmiotami ochrony w obszarze Pieniny, prze-
ważają siedliska nieleśne (9). Siedlisk leśnych jest 
znacznie mniej (5), lecz biorąc pod uwagę ich 
powierzchnię, to właśnie one dominują (Tab. I). 
Nieleśne siedliska przyrodnicze stanowią z reguły 
niewielkie, rozproszone, a często pozostające 
w mozaice zbiorowisk płaty roślinności, których 
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istnienie jest zależne od tradycyjnej, ekstensywnej 
działalności człowieka. Zupełnie odmienna sytu-
acja ma miejsce w przypadku leśnych siedlisk 
przyrodniczych, które swoim zasięgiem pokry-
wają około 66% powierzchni obszaru Natura 
2000. Jedynie dwa z nich: łęgi wierzbowe, topo-
lowe, jesionowe i olszowe (kod 91E0) i reliktowe 
laski sosnowe (91Q0) (Fot. 2) zajmują niewielkie, 
rozproszone powierzchnie. Za przedmioty ochrony 
w Pieninach uznano jeden mech i dwa gatunki 
roślin naczyniowych, dwa gatunki owadów, dwa 
gatunki płazów i 3 gatunki ssaków (Tab. II).

STAN PRZEDMIOTÓW OCHRONY 

Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 112 
Ustawy z 2004 r.), przedmioty ochrony wymagają 
monitoringu prowadzonego według określonych 
standardów. Szczegółowe wytyczne do moni-
toringu publikuje Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Warszawie w podręcznikach z serii 
„Biblioteka Monitoringu Środowiska”. Zawierają 
one opisy siedlisk przyrodniczych, roślin i zwie-
rząt, wskaźników i parametrów umożliwiających 
ich ocenę stanu ochrony oraz waloryzację sto-
sowanych wskaźników (Makomaska-Juchiewicz 
2010; Makomaska-Juchiewicz, Baran 2012; Mróz 
2010, 2012; Perzanowska 2010, 2012). Podręcz-
niki nie wyczerpują całości zagadnień związanych 
z prowadzeniem monitoringu w obszarach Natura 
2000. Jak dotąd nie opublikowano np. wytycz-
nych do monitoringu buczyn (kody 9110, 9130) 
czy ptaków. Ważny i godny podkreślenia jest 
jednak fakt sukcesywnego wypełnienia istnieją-
cych luk, czego przykładem jest choćby poradnik 
metodyczny oceny siedlisk ptaków (Zawadzka 
i in. 2013).

W obszarze Natura 2000 Pieniny, jak dotąd,  
nie objęto monitoringiem ptaków, a dla innych 
zwierząt zebrano wyłącznie wyrywkowe dane, 

. Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 w rejonie Pienin. A – PLH120045 Niedzica, B – PLC120002 Pieniny (połą-
czone PLH120013 Pieniny i PLB120008 Pieniny), C – PLH120088 Środkowy Dunajec z dopływami, D – PLH120019 Ostoja 
Popradzka, E – PLH120037 Podkowce w Szczawnicy, F – PLH120025 Małe Pieniny, G – SKUEV0337 Pieniny, H – SKUEV1337 
Pieniny (na mapie nie zaznaczono Doliny Białki ze względu na skalę mapy)

. Distribution of Natura 2000 sites in the Pieniny region. A – PLH120045 Niedzica, B – PLC120002 Pieniny (combined 
Natura 2000 areas: PLH120013 Pieniny and PLB120008 Pieniny), C – PLH120088 Środkowy Dunajec z dopływami, D – 
PLH120019 Ostoja Popradzka, E – PLH120037 Podkowce w Szczawnicy, F – PLH120025 Małe Pieniny, G – SKUEV0337 
Pieniny, H – SKUEV1337 Pieniny (the Białka river valley was not marked because of the map’s scale)
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dlatego ocena ich populacji i siedlisk jest nie-
znana. Dla większości siedlisk przyrodniczych 
i gatunków roślin eksperci wykonali już ocenę 
stanu przedmiotów ochrony (Ryc. 2).

Stan zachowania nieleśnych siedlisk przy-
rodniczych jest w większości przypadków 

uzależniony od utrzymania ekstensywnej gospo-
darki człowieka. W przypadku Pienin zaprzestano 
użytkowania rozproszonych i niewielkich poletek 
ze względu na niewielką opłacalność prac rolnych. 
Zmiany zachodzące w tych siedliskach przyrod-
niczych, czyli rozprzestrzenianie się wysokich 

. Typy siedlisk przyrodniczych wymagające ochrony wynikającej z wyznaczenia obszaru Natura 2000 Pieniny 
PLH120013

. Habitat types which requiring protection under designation of Natura 2000 site Pieniny PLH120013

Lp.
No.

Nazwa typu siedliska przyrodniczego
Name of habitat type

Kod siedliska 
przyrodniczego

Habitat code

Powierzchnia  
Area
[ha]

Ocena ogólna*
Total assessment

 – Forest habitats 1544

1.1 Żyzne buczyny – Asperulo-Fagetum beech forest 9130 882 XX
1.2 Ciepłolubne buczyny storczykowe – Medio-European lime-

stone beech forests of the Cephalanthero-Fagion
9150 563 U1

1.3 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach
– Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

9180 81 FV

1.4 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe – Alluvial 
forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior

91E0 11 U1

1.5 Górskie reliktowe laski sosnowe – Western Carpathian calci-
colous Pinus sylvestris forests

91Q0 7 FV

– Non-forest habitats 277,5

2.1 Formacje jałowca pospolitego na murawach i wrzosowiskach 
– Juniperus communis formations of heaths or calcareous 
grasslands

5130 2 U1

2.2 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) 
i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae) – Alpine and 
subalpine calcareous grasslands

6170 17 U1

2.3 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – Semi-natural 
dry grasslands and scrublands facies on calcareous substrates 
(Festuco-Brometea)

6210 41 FV

2.4 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) – Hydrophilous 
tall herb fringe communities of plains and of the montane 
to alpine levels

6430 1,5 FV

2.5 Górskie łąki kośne konietlicowe i mietlicowe użytkowane 
ekstensywnie (Polygono-Trisetion i Arrhenatherion)
 – Mountain hay meadows

6520 207 U1

2.6 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, 
turzycowisk i mechowisk – Alcaline fens

7230 8 U1

2.7 Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne – Medio-Euro-
pean calcareous scree of hill and montane levels

8160 1 U1

2.8 Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia 
caulescentis – Calcareous rocky slopes with chasmophytic 
vegetation

8210 Nieokreślona – 
unknown

FV

2.9 Jaskinie nieudostępniane do zwiedzania – Caves not open to 
the public

8310 685 m długości 
– lenght in 

meters

FV

– Total 1821,5

* XX – stan nieznany, FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający
 XX – status unknown, FV –favourable status, U1 –  inadequate status
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bylin, sukcesja wtórna, zanikanie gatunków typo-
wych sprawiły, że ocena ogólna stanu ochrony dla 
pięciu siedlisk przyrodniczych została obniżona 
do niezadowalającej (Tab. I). 

W przypadku leśnych siedlisk przyrodniczych 
ocenę niezadowalającą otrzymały buczyny stor-
czykowe (9150) i łęgi (91E0). W odniesieniu do 
buczyn storczykowych na ocenie zaważyło wystę-
powanie gatunku obcego – niecierpka drobno-
kwiatowego Impatiens parvi  ora oraz niewielka 
liczba gatunków typowych, obserwowanych 
w Pieninach Zachodnich, będąca wynikiem znie-
kształcenia drzewostanów (sztuczne świerczyny). 
Dla łęgów obniżenie oceny nastąpiło z powodów 
występowania innego gatunku obcego – rde-
stowca ostrokończystego Reynoutria japonica, 
braku wezbrań rzeki, kształtującej warunki ekolo-
giczne siedliska oraz braku wielkowymiarowego 
martwego drewna. Pozostałe leśne siedliska przy-
rodnicze czyli jaworzyny (9180) oraz reliktowe 
laski sosnowe (91Q0) uzyskały w ocenie eks-
pertów najwyższą ocenę czyli ich stan oceniono 
jako właściwy.

Ocenie stanu populacji i stanu siedliska pod-
legały także gatunki roślin stanowiących przed-
mioty ochrony. Spośród tej grupy tylko mech 

bezlist okrywowy otrzymał ocenę właściwą. Stan 
populacji i siedliska pozostałych dwóch gatunków: 
pszonaka pienińskiego i obuwika pospolitego 
(Fot. 3) oceniono jako niezadowalający, z powodu 
zagrożenia możliwą sukcesją wtórną oraz niewiel-
kiej liczebności ich populacji.

W grupie gatunków zwierząt ocenie stanu 
populacji i siedliska podlegał tylko motyl kra-
sopani hera. Stan ochrony tego gatunku oce-
niono jako właściwy. Dla pozostałych gatunków 

. Gatunki roślin i zwierząt (bez ptaków) wymagające ochrony wynikającej z wyznaczenia obszaru Natura 2000 Pieniny 
PLH120013

. Species of plants and animals (excluding birds) which requiring protection under designation of Natura 2000 site 
Pieniny PLH120013

Lp. 
No.

Nazwa gatunku
Species (Polish and Latina name)

Ocena ogólna*
Total assessment

– Plants

1 Bezlist okrywowy Buxbaumia viridis FV
2 Obuwik pospolity Cypripedium calceolus U1
3 Pszonak pieniński Erysimum pieninicum U1

– Animals (excluding birds)

1 Krasopani hera Euplagia (Callimorpha, Panaxia) quadripunctaria FV
2 Biegacz urozmaicony Carabus variolosus XX
3 Kumak górski Bombina variegata XX
4 Traszka karpacka Triturus montandoni XX
5 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros XX
6 Nocek duży Myotis myotis XX
7 Ryś Lynx lynx XX

* XX – stan nieznany, FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający
 XX – unknown status, FV – favourable status, U1 –  inadequate status

. Ogólna ocena przedmiotów ochrony w obszarze Natura 
2000 Pieniny: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, 
U2 – stan zły, XX – stan nieznany

. The overall assessment of protection subjects in the 
Natura 2000 area Pieniny: FV – favourable status, U1 – inad-
equate status, U2 – bad status, XX – status unknown

0%

26%

29%

45%
FV

U1

U2

XX
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zwierząt, jak np. dla kumaka górskiego (Fot. 4), 
znane są tylko wyrywkowe dane, które nie zostały 
ujęte przez ekspertów w ramy oceny ogólnej.

PROBLEMY

W polskim prawodawstwie nowa forma przyrody, 
jaką jest obszar Natura 2000, została usankcjo-
nowana przepisami prawa krajowego (Ustawa… 
2004, 2008; Habuda 2013). Wymogiem usta-
wowym jest między innymi zachowanie spój-
ności sieci Natura 2000. Do obowiązków służb 
ochrony przyrody należy również dążenie do 
utrzymania lub odtworzenia korytarzy ekologicz-
nych, umożliwiających zachowanie właściwego 
stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze 
(Kistowski, Pchałek 2009). 

W „Planie ochrony Pienińskiego Parku Naro-
dowego” wyznaczono dziewięć korytarzy eko-
logicznych wokół obszaru Natura 2000 Pieniny, 
z których jeden jest wybitnie zagrożony postę-
pującym ograniczaniem. Opisywane miejsce, 
położone między Krościenkiem a Szczawnicą 
(Piaski), jest jedynym miejscem migracji zwie-
rząt, łączącym Pieniny z Beskidem Sądeckim. 
Obszar ten od wielu lat ulega nieustannej, nasi-
lającej się presji inwestycyjnej, szczególnie od 
strony Szczawnicy. Istnieje realne zagrożenie, że 
w przyszłości korytarz ten może stać się coraz 
mniej funkcjonalnym przejściem dla zwierząt, 
ograniczając skutecznie możliwość ich migracji. 
Drugim korytarzem, którego ochrona staje się 
coraz bardziej problematyczna, jest teren w rejonie 
Przełęczy Snozka, łączący Pieniny z Gorcami 
(pasmo Lubania) (Ryc. 3).

Kolejnym problemem było do niedawna ist-
nienie (wspomnianych wcześniej) nakładają-
cych się dwóch obszarów Natura 2000 Pieniny: 
„ptasiego” o kodzie PLB120008 i „siedlisko-
wego” PLH120013, które różniły się o 1,8 ha 
powierzchni. W lutym 2013 r. Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Warszawie skierowała 
do Komisji Europejskiej (KE) wniosek o uznanie 
obydwu obszarów za jeden wspólny obszar Pie-
niny PLC120002. Po ogłoszeniu decyzji KE 
aktualny stan prawny jest następujący. Obszar 
„ptasi” Pieniny PLB120008 powołano rozporzą-
dzeniem (czyli aktem prawa krajowego) Ministra 

Środowiska (2007), które nadal obowiązuje. Po 
przyjęciu przez Komisję Europejską wniosku 
strony polskiej o ujednoliceniu granic obszarów 
i ich połączeniu w jeden, nastąpi konieczność 
zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska 
(2007). Z kolei, obszar „siedliskowy” Pieniny 
PLH120013 posiadał status obszaru mającego 
znaczenie dla Wspólnoty (OZW). W chwili 
obecnej ustanowiony obszar PLC120002 znosi 
istnienie obszaru PLH120013, który również miał 
status obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
(OZW). W oparciu o przepisy Ustawy o ochronie 
przyrody (2004) Minister Środowiska jest zobo-
wiązany w ciągu najbliższych 6 lat od ustano-
wienia obszaru OZW powołać specjalny obszar 
ochrony siedlisk PLC120002.

Dla pełnego obrazu ewentualnych zmian 
w prawie polskim należy dodać, że Plan ochrony 
PPN również jest publikowany jako rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska (2014). W świetle 
aktualnego prawa Plan musi zawierać wytyczne 
ochrony dla przedmiotów ochrony w obszarze 
Natura 2000, w tym przypadku w dwóch obsza-
rach. Opublikowanie rozporządzenia w sprawie 
ustanowienia Planu ochrony dla PPN, uwzględ-
niającego stan na koniec 2013 r., spowoduje 
konieczność opublikowania rozporządzenia zmie-
niającego.

W ramach Pienińskiego Parku Narodowego 
chroniona jest całość przyrody w jego granicach, 
natomiast ważne z punktu widzenia Unii Europej-
skiej jest zachowanie lub odtworzenie właściwego 
stanu przedmiotów ochrony. Powierzchniowymi 
przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze, 
które zajmują ogółem 1821,5 ha z 2334,6 ha 
(powierzchnia obszaru PLH120013), czyli sta-
nowią łącznie 78% powierzchni obszaru. Z uwagi 
na zachowanie integralności obszaru (rozumianej 
jako spójność czynników strukturalnych i funkcjo-
nalnych warunkujących zrównoważone trwanie 
populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla 
których zaprojektowano lub wyznaczono obszar 
Natura 2000 – art. 5 pkt 1d Ustawy z 2004 r.) 
oraz konieczności zachowania siedlisk zwierząt 
i roślin w obszarach Natura 2000, należy chronić 
także ich siedliska. Bez zapewnienia właściwego 
stanu zachowania elementów składających się 
na „obszar funkcjonalny” gatunku, stanowiący 
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. Sóweczka Glaucidium passerinum – chroniony gatunek ptaka (fot. B. Kozik)
. Eurasian Pygmy owl Glaucidium passerinum – protected species of bird (phot. B. Kozik)

. Reliktowy lasek sosnowy na Czerwonych Skałach (91Q0) – chronione siedlisko przyrodnicze (fot. G. Vončina)
. Western Carpathian calcicolous Pinus sylvestris forest (91Q0) – protected habitat (phot. G. Vončina)
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. Obuwik pospolity Cypripedium calceolus – chroniony gatunek rośliny (fot. G. Vončina)
. Lady’s slipper orchid Cypripedium calceolus – protected species of plant (phot. G. Vončina)

. Kumak górski Bombina variegata – chroniony gatunek zwierzęcia (fot. B. Kozik)
. Yellow-bellied toad Bombina variegata – protected species of animal (phot. B. Kozik)
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całość obszaru bytowania gatunku, czyli terenów 
wykorzystywanych między innymi jako biotop 
lęgowy, żerowiska, miejsca odpoczynku podczas 
migracji itp., niemożliwe jest zapewnienie wła-
ściwego stanu zachowania przedmiotu ochrony 
w obszarze. Z punktu widzenia sprawującego 
nadzór nad obszarem kluczowe jest zatem okre-
ślenie, jakie siedliska bądź elementy występujące 
w środowisku, mogą wchodzić w skład „obszaru 
funkcjonalnego” (siedliska ptasiego) i jakie cechy 
siedliska mogą rzutować na zachowanie gatunku 
w przyszłości (Zawadzka i in. 2013). Dopiero 
wspólne traktowanie obszarów siedlisk przy-
rodniczych i „obszarów funkcjonalnych” staje 
się narzędziem rzeczywistej ochrony obszaru 
Natura 2000.

Istotnym problemem z punktu widzenia 
ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków 
w omawianych obszarach Natura 2000 Pieniny 
oraz funkcjonowania PPN jest kwestia własności 
gruntów i ich gospodarczego wykorzystania. 

Według stanu na koniec 2012 r., na terenie PPN 
powierzchnia gruntów należących do Skarbu Pań-
stwa, będących w posiadaniu Parku (użytkowanie 
wieczyste, własność, współwłasności), stanowiła 
około 58% jego powierzchni. W obszarze Natura 
2000 Pieniny PLH120013 jest to odsetek bardzo 
zbliżony do podanego dla Parku. 

Z punktu widzenia ochrony przyrody nie-
bagatelne znaczenie ma utrzymanie zabiegów 
ochronnych w nieleśnych siedliskach przyrod-
niczych, które zostały ukształtowane w minio-
nych stuleciach. Taki jest cel działań ochronnych 
na łąkach, młakach i murawach kserotermicz-
nych na gruntach będących w posiadaniu PPN. 
W ostatnich dekadach obserwuje się porzucanie 
tradycyjnej gospodarki rolnej przez prywat-
nych właścicieli i odstąpienie od ekstensywnych 
zabiegów w siedliskach nieleśnych z powodu ich 
niewielkiej rentowności. Zaniechanie dotychcza-
sowej gospodarki przyczynia się do zmian zacho-
dzących w siedliskach przyrodniczych i do utraty 

. Lokalizacja korytarzy ekologicznych wokół obszaru Natura 2000 Pieniny: A – istniejący, niezagrożony korytarz ekolo-
giczny, B – istniejący, zagrożony korytarz ekologiczny, C – obszary Natura 2000, D – schematyczna linia zabudowy, E – granica 
między Słowacją i Polską

. Location of ecological corridors around the Natura 2000 site Pieniny: A – existing, not threatened ecological corridor, 
B – existing, threatened ecological corridor, C – Natura 2000 areas, D – schematic building line, E – border between Poland 
and Slovakia
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ich stanu zachowania uznawanego za typowy 
(np. zmiana składu florystycznego, sukcesja 
wtórna, pojaw gatunków ekspansywnych itp.). 
Jednocześnie dyrektor parku narodowego, jako 
sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, 
nie posiada żadnych skutecznych instrumentów, 
które mogłyby zmotywować właścicieli prywat-
nych gruntów do przywrócenia lub kontynuacji 
prowadzenia tradycyjnej gospodarki. 

Nadzieje pokładane w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007–2013 nie spełniły 
oczekiwań i na obszarze Natura 2000 Pieniny 
uczestniczy w nim tylko kilku rolników (także 
Pieniński Park Narodowy). Poza motywacją 
fi nansową trudno dzisiaj o skuteczne narzędzie 
kontynuowania gospodarki rolnej w tradycyjny 
sposób, chociaż w ramach prowadzonej edu-
kacji PPN ma już pewne sukcesy, uświadamiając 
lokalną społeczność o walorach przyrodniczych 
Parku i sposobach jego ochrony. Pewną rolę 
edukacyjną miały także konsultacje społeczne 
przeprowadzone w ramach prac nad projektem 
Planu ochrony PPN (równocześnie plan zadań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000), ponieważ 
spowodowały większe zainteresowanie zapisami 
dokumentu, zawierającego także informacje przy-
rodnicze. W tym sensie konsultacje społeczne 
mogą mieć również znaczenie edukacyjne i być 
instrumentem komunikacji społecznej (de Piérola 
i in. 2009).

Podstawowym wymogiem programu Natura 
2000 jest odtworzenie lub utrzymanie właści-
wego stanu ochrony przedmiotów ochrony (sie-
dlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt 
wraz z ich siedliskami). W przypadku niektó-
rych siedlisk przyrodniczych zachodziła obawa, 
że dążenie do modelowego stanu przedmiotu 
ochrony może być sprzeczne z ochroną sponta-
nicznych procesów przyrodniczych zachodzą-
cych w ekosystemach, realizowaną dotychczas 
w parku narodowym (ochrona ścisła). Wobec 
niektórych siedlisk przyrodniczych lub gatunków 
stosuje się ochronę bierną (Herbich 2004), która 
także uważana jest niekiedy nawet za jedyny 
sposób zachowania naturalnych siedlisk przyrod-
niczych i gatunków z nimi związanych (Guide-
lines on… 2013; Pawlaczyk 2012 –2013). Należy 
podkreślić, że ochrona ścisła jest przydatna do 

osiągania celów stawianych sieci Natura 2000 
w przypadku większości siedlisk leśnych i części 
siedlisk naskalnych. Trzeba jednak pamiętać, że 
nie może być polecana dla ochrony siedlisk pół-
naturalnych, powstałych i ukształtowanych dzięki 
ekstensywnej działalności człowieka.

NATURA 2000 A PLAN OCHRONY PPN

Wprowadzenie nowej formy ochrony przyrody 
w Polsce, jaką jest obszar Natura 2000, spowodo-
wało konieczność uzupełnienia przygotowanego 
w latach 1998–2000 Planu ochrony PPN o kolejne 
wytyczne. W latach 2008–2010 przygotowano 
jego projekt, który w 2014 r. został opublikowany 
w Dzienniku Ustaw, w formie rozporządzenia 
Ministra Środowiska. 

Wspomniane powyżej uzupełnienie Planu 
ochrony PPN nie byłyby możliwe do wykonania 
bez środków fi nansowych, które zgodnie z Ustawą 
o ochronie przyrody (2004) mają być zapew-
nione z budżetu Państwa, środków Narodowego 
i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz budżetów jednostek 
samorządowych. Konieczność uzupełnienia 
planów ochrony o część dotyczącą obszarów 
Natura 2000 spowodowała konieczność ubie-
gania się o dofi nansowanie z funduszy krajowych. 
W PPN część mniej kosztochłonnych zadań (skie-
rowanych głównie na monitoring przedmiotów 
ochrony) sfi nansowano ze środków własnych. 
Dodatkowym źródłem funduszy, które stało się 
dostępne dzięki włączeniu Pienin do sieci Natura 
2000, są środki Komisji Europejskiej przezna-
czone na działania związane z ochroną składników 
przyrody ważnych z punktu widzenia europej-
skiej ochrony przyrody. Dlatego w 2013 roku, 
w ramach ochrony Pienin jako obszaru Natura 
2000, podpisano umowę w ramach instrumentu 
fi nansowego LIFE+ na fi nansowanie wybranych 
działań ochronnych, zbieżnych z zapisami pro-
jektu Planu ochrony dla PPN. 

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie nowej formy ochrony o zna- 
czeniu europejskim podniosło rangę Pienin 
w ochronie przyrody, czego niezbitym 
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dowodem jest powołanie aż 9 obszarów 
Natura 2000 w tym rejonie.
Pomimo konieczności utrzymania łączności  
między obszarami w sieci Natura 2000 
zachodzą obawy zaburzenia właściwego funk-
cjonowania korytarzy ekologicznych, szcze-
gólnie między Krościenkiem a Szczawnicą.
Udział innych własności niż Skarbu Państwa  
w obszarze Natura 2000 powoduje zróżnico-
wanie zabiegów ochronnych, a nawet zanie-
chanie użytkowania, co w efekcie powoduje 
niekorzystne przemiany siedlisk przyrodni-
czych lub ograniczenie ich występowania.
Zgłoszenie do Komisji Europejskiej dwóch  
obszarów Natura 2000: Pieniny PLH120013 
i PLB120008, o nieznacznej różnicy poło-
żenia i powierzchni, spowodowało ich różne 
traktowanie w prawodawstwie krajowym. 
Połączenie obszarów w jeden wspólny obszar 
Pieniny PLC120002 rozwiązuje ten problem, 
lecz pociąga za sobą zmiany legislacyjne.
Różnice w podejściu do ochrony przyrody  
w parku narodowym (ochrona całości przy-
rody na obszarze) i w obszarze Natura 2000 
(ochrona wybranych siedlisk przyrodniczych 
i gatunków) mogą być w pojedynczych przy-
padkach przyczyną konfl iktu i wymagają usta-
nowienia hierarchii celów ochrony. Zalecane 
jest jednak stosowanie w ochronie przyrody 
standardów przyjętych dla parku narodo-
wego, dla którego ustanowiono najwyższe 
wymogi ochronne i obszerniejszy katalog 
obowiązujących ograniczeń (Habuda 2013). 
W sytuacji Pienińskiego Parku Narodowego 
działania ochronne dla ekosystemów i siedlisk 
przyrodniczych są w większości przypadków 
zbieżne, chociaż dla przykładu ochrona ścisła 
reliktowych lasków sosnowych (91Q0) może 
prowadzić do osłabienia populacji obuwika 
pospolitego przez zacienienie istniejącej tam 
populacji.
W dotychczasowych ocenach stanu przed- 
miotów ochrony, którymi są siedliska przy-
rodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt żaden 
nie otrzymał oceny złej, co stanowi dobrą per-
spektywę ich zachowania w obszarach Natura 
2000 Pieniny. 
Finansowanie działań związanych z ochroną  

czynną ukierunkowaną na przedmioty ochrony 
na obszarze Natura 2000 jest w dużej mierze 
zbieżne z wydatkami ponoszonymi na działania 
ochronne parku narodowego. Wyjątkiem jest 
konieczność sporządzenia zadań ochronnych 
oraz prowadzenie monitoringu przedmiotów 
ochrony według określonych standardów.

P . Autor składa podziękowania Pani 
Joannie Perzanowskiej z Instytutu Ochrony Przyrody 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za cenne uwagi 
złożone do niniejszej pracy oraz Panu Bogusławowi 
Kozikowi z Pienińskiego Parku Narodowego za 
udostępnienie zdjęć sóweczki i kumaka górskiego 
zamieszczonych w niniejszej pracy.
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SUMMARY 

The establishment of additional form of nature 
protection in the Pieniny, important for the Euro-
pean Union, has raised the rank of this moun-
tain range as a valuable natural area (Fig. 1). The 
creation of Natura 2000 sites Pieniny PLB120008 
and PLH120013 was preceded by determination 
of the list of protection subjects (Tab. I–II, Phot. 
1–4). Problems faced by the administration of the 
Pieniny National Park are: gradual narrowing of 
ecological corridors (Fig. 3), legislative changes at 
the national level (regulation changes by the Min-
ister of the Environment) in the case of merging 
both Natura 2000 sites in one, diversifi ed own-
ership structure within the Natura 2000 sites, an 
abandonment of traditional agricultural activities, 
the necessity of obtaining additional funding to 
conduct monitoring of subjects of conservation 
(Fig. 2) and creation management plans of Natura 
2000 areas.


