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Ochrona przyrody w projektach LIFE – ochrona gatunkowa 
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Źródło: https://www.wwf.pl/aktualnosci/living-planet-report-2016

Globalny wskaźnik żyjącej planety 
– Living Planet Index LPI

W XX w. najwyższy wskaźnik wymierania wśród kręgowców miały ryby słodkowodne.
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Źródło: https://science.sciencemag.org/content/344/6187/1246752

Wskaźnik wymierania gatunków jest obecnie 1000 
razy szybszy niż naturalny (w stosunku do ery 
przedindustrialnej).

Spośród 9927 gatunków ptaków (A) – 4964 ma 
ograniczony zasięg występowania (B) i aż 1308 to 
gatunki zagrożone z wysokim ryzykiem wyginięcia 
(C). Wskazano obszary priorytetowej ochrony (D) 
dla 1080 gatunków z grup (B) i (C).
(BLI dla Czerwonej Listy  Zagroż. Gat. IUCN ).

The biodiversity of species and their rates of 
extinction, distribution, and protection. S. L. Pimm i 
in., Science 30 May 2014: Vol. 344, Issue 6187

Więcej : www.biodiversitymapping.org

Wymieranie gatunków
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http://guyanachronicle.com/2017/09/17/climate-change-and-its-effects-on-guyana

Wyzwania

Zmiany klimatyczne Utrata siedlisk 
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Źródło: https://www.rspb.org.uk/our-work/rspb-news/news/stories/the-rspb-and-the-climate-change-act/

Niektóre skutki zmian klimatycznych dla ptaków i przyrody:

Drzewa wcześniej rozwijają liście. Owady pojawiają się wcześniej. Ptaki 
mogą być zmuszone do gniazdowania wcześniej w odpowiedzi na 
zmieniającą się dostępność pokarmu, aby wykarmić młode. Rośnie 
ryzyko utraty lęgów na skutek mrozów, upałów, ulewnych deszczy.

Niedobory żywności już powodują, że młode ptaki morskie giną z głodu, 
co powoduje dramatyczny spadek liczebności morskich gatunków 
ptaków. 

Siedliska ptaków terenów podmokłych są zagrożone zmianami klimatu –
solniska nadmorskie zostaną zalane przez morze, a podmokłe łąki wyschną 
w upalne lata. 

Migrujące ptaki mogą być zmuszone do zmiany szlaków migracyjnych lub 
miejsc w których się rozmnażają lub spędzają zimę.
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Źródło:Long-distance migratory birds threatened by multiple independent risks from global change
Nature Climate Change volume 8, pages992–996 (2018) 

Zagrożenia dla gatunków migrujących 
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Co możemy robić?

Sieć ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (IBA), Konwencja
Ramsarska, Konwencja Karpacka i inne

Sieć Natura 2000 – ostoje ptasie (OSO) i siedliskowe (SOO)

Monitoring zasobów przyrodniczych (Państwowy Monitoring
Środowiska, GIOŚ):

o Gatunki rzadkie (zagrożone)

o Gatunki pospolite

Działania ochronne, w tym czynna ochrona przyrody
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Właściwy stan ochrony gatunku

Definicja:

Jest to suma oddziaływań na gatunek, mogąca w dającej się
przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego
populacji na terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej
lub naturalnego zasięgu tego gatunku, przy której dane o dynamice
liczebności populacji tego gatunku wskazują, że gatunek jest trwałym
składnikiem właściwego dla niego siedliska, naturalny zasięg gatunku
nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się
populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało
(Dyrektywa siedliskowa, 1992).

175 000 m3/s

15,12  km3/d

5 475  km3/rok
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Ocena stanu ochrony gatunku

Stan ochrony:

o WŁAŚCIWY (FV)

o NIEZADOWALAJĄCY (U1)

o ZŁY (U2)

Dla gatunku oceniane są: zasięg, populacja, jakość i powierzchnia
dogodnego siedliska, perspektywy ochrony gatunku w przyszłości.

175 000 m3/s

15,12  km3/d

5 475  km3/rok
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TYPY PROJEKTÓW LIFE

Podprogram LIFE Obszar priorytetowy Dopuszczalne typy projektów

Środowisko

Ochrona środowiska i efektywne 
gospodarowanie zasobami

Projekty demonstracyjne i pilotażowe

Przyroda i różnorodność biologiczna
Projekty dotyczące najlepszych praktyk, 
demonstracyjne i pilotażowe

Zarządzanie i informowanie                           
w zakresie środowiska

Projekty informacyjne, dotyczące zwiększania 
świadomości i rozpowszechniania informacji 

Klimat

Ograniczenie wpływu człowieka na 
klimat

Projekty dotyczące najlepszych praktyk, 
demonstracyjne i pilotażowe

Dostosowanie się do skutków zmian 
klimatu

Projekty dotyczące najlepszych praktyk, 
demonstracyjne i pilotażowe

Zarządzanie i informowanie                            
w zakresie klimatu

Projekty informacyjne, dotyczące zwiększania 
świadomości i rozpowszechniania informacji 
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Przyroda i różnorodność biologiczna
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Przyroda i różnorodność biologiczna
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Przyroda i różnorodność biologiczna

„Synergie

można osiągnąć dzięki wielozadaniowym podejściom oraz integracji lub
komplementarności z innymi unijnymi politykami i mechanizmami
finansowania. Dodatkowe punkty za synergie w zależności od ich zakresu
oraz jakości.”

„Wielozadaniowość - osiągnięcie we wniosku nie tylko szczególnych celów
projektów dotyczących ochrony przyrody, lecz jest on jednocześnie
ukierunkowany na osiągnięcie innych celów (np. w zakresie ochrony klimatu
lub innych).”
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Plan sesji

1) Polskie Towarzystwo  Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

„Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce”

LIFE12 NAT/PL/000060 LIFE PODKOWIEC+

2) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

„Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”

LIFE15 NAT/PL/000819 LIFEPandionPL
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tel.: (22) 45 90 167 

e-mail: life@nfosigw.gov.pl 
http://ec.europa.eu/environment/life/

http://www.nfosigw.gov.pl/life/

Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE

Komisja Europejska- LIFE
Ireneusz Mirowski


