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Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zostały opracowane w celu
możliwości poznania tych zagadnień przez społeczeństwo a szczególnie
młodzież szkolną, a ujęte są w formie wiedzy podstawowej, która
wskazuje kierunek dokładnego poznania tematu.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 5 – Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Art. 31.3 – Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo
wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Art. 74.1 - Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
.2
- Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
.3
- Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
.4
- Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy
środowiska.
Art. 86 - Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za
spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Ustawowe formy ochrony przyrody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parki narodowe
rezerwaty przyrody
parki krajobrazowe
obszary chronionego krajobrazu
obszary „Natura 2000”
pomniki przyrody
stanowiska dokumentacyjne
użytki ekologiczne
zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Park narodowy
obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie
mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe, a
tworzy się go w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników
przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i
składników przyrody, oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk
roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów. Park narodowy jest osobą prawną.
Na obszarach graniczących z parkiem narodowym wyznacza się otulinę parku
narodowego, w której może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych ze względu na
potrzebę ochrony zwierząt w parku narodowym.
Utworzenie parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które
określa nazwę parku, obszary wchodzące w jego skład i obszary tworzące otulinę parku, oraz
ograniczenia i zakazy tam obowiązujące.
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Wykaz Polskich Parków Narodowych (rok utworzenia)
Pieniński Park Narodowy (1932)
Białowieski Park Narodowy (1947)
Świętokrzyski Park Narodowy (1950)
Tatrzański Park Narodowy (1954)
Babiogórski Park Narodowy (1954)
Ojcowski Park Narodowy (1956)
Wielkopolski Park Narodowy (1957)
Karkonoski Park Narodowy (1959)
Kampinowski Park Narodowy (1959)
Woliński Park Narodowy (1960)
Słowiński Park Narodowy (1967)
Bieszczadzki Park Narodowy (1973)
Roztoczański Park Narodowy (1974)
Gorczański Park Narodowy (1981)
Wigierski Park Narodowy (1989)
Poleski Park Narodowy (1990)
Drawieński Park Narodowy (1990)
Biebrzański Park Narodowy (1993)
Park Narodowy Gór Stołowych (1993)
Magurski Park Narodowy (1995)
Narwiański Park Narodowy (1996)
Park Narodowy Bory Tucholskie (1996)
Park Narodowy Ujście Warty (2001)
Wszystkie istniejące 23 parki narodowe w Polsce zajmują łączną powierzchnie 317 406 ha, co stanowi
ponad 1 % powierzchni kraju.

Rezerwat przyrody
jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną
wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych. Wokół rezerwatu
przyrody może być utworzona otulina, zabezpieczająca jego obszar przed szkodliwym oddziaływaniem
czynników zewnętrznych.
Rezerwat jest tworzony na podstawie rozporządzenia wojewody.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2005r rezerwaty przyrody zostały sklasyfikowane
na:
1.
leśne,
2.
wodne,
3.
stepowe,
4.
słonoroślowe,
5.
faunistyczne,
6.
florystyczne,
7.
torfowiskowe,
8.
przyrody nieożywionej,
9.
krajobrazowe.
Łącznie istnieje w Polsce 1469 rezerwatów przyrody, o łącznej powierzchni 164 463 ha.
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Park krajobrazowy
jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja a także upowszechnienie tych
wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.
Wokół parku może być utworzona otulina zabezpieczająca park przed szkodliwym oddziaływaniem
czynników zewnętrznych. Park powstaje w drodze rozporządzenia wojewody.
W Polsce istnieje 121 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 2 607 728 ha, co stanowi ponad
8% powierzchni kraju.

Obszary chronionego krajobrazu
obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny o
różnych typach ekosystemów, wartościowe ze względu na możliwości turystyczne i wypoczynkowe, lub
pełnioną funkcję „korytarzy ekologicznych”. Zagospodarowanie tych systemów powinno zapewnić stan
względnej równowagi ekologicznej, a są tworzone rozporządzeniem wojewody.
Z istniejących 386 obszarów na terenie Kraju, zajmują one powierzchnię 7 078 116 ha.

Obszary „Natura 2000”
są terenami prawnie chronionymi w państwach Unii Europejskiej,
która zakłada integrację działań na rzecz ochrony przyrody ze zrównoważoną działalnością gospodarczą i
kulturalną człowieka. Celem tworzenia sieci N2000 jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym,
zagrożonych i reprezentatywnych dla regionów biogeograficznych Wspólnoty Europejskiej siedlisk
przyrodniczych, oraz zagrożonych na terytorium Wspólnoty rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Jest to jedno
z najważniejszych wyzwań w dziedzinie ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Podstawowymi elementami
prawnymi tej ochrony jest Dyrektywa Ptasia w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków, obowiązująca od 1979
roku, oraz Dyrektywa Siedliskowa która od 1992 roku ustanowiona jest w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Istniejące 983 obszary N2000 zajmują łącznie 9 362 665 ha.

Pomniki przyrody
są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o
szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej lub pamiątkowej, odznaczające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Do pomników zalicza się w szczególności sędziwe i
okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Na koniec 2011 roku zanotowanych było 36 318 pomników przyrody, w tym ponad 28 tys. drzew, oraz
5 tys. zespołów drzew, 811 - zabytkowych aleji, około 1300 – głazów narzutowych, a także skałki, groty,
jaskinie – około 800.

Stanowiska dokumentacyjne
przyrody nieożywionej są niewyodrębniającymi się na
powierzchni, lub możliwymi do udostępnienia, ważnymi pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca
występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, oraz fragmenty
eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Stanowiska te występują w Polsce na łącznej powierzchni 883 ha.
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Użytki geologiczne
są to pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania
unikalnych zasobów genowych i typów środowisk jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne „oczka wodne”,
kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie
skalne, skarpy, kamieńce i tp, zasługujące na ochronę.
Tą formą objęte są 6952 użytki, na powierzchni 9 362 665 ha.

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
wyznacza się w celu ochrony cennych
fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.
Takich zespołów jest 324 i obejmują obszar 94 926 ha.

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
ma na celu zabezpieczenie
występujących dziko roślin i zwierząt, a w szczególności gatunków rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, jak
też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
Ochronę gatunkową roślin i zwierząt wprowadzana jest w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska,
a w nim określa się listę gatunków objętych ochroną, sposobami jej wykonywania, oraz zakazów i nakazów z
tym związanych.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.01.2012 r zawarte w Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 81 w sprawie
gatunkowej ochrony roślin, wyszczególnia rośliny:
* gatunki objęte ochroną ścisłą - 429
* gatunki objęte ochroną częściową – 52
* gatunki wymagające ustalenia stref ochrony ich ostoi oraz wielkości stref – 10
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 nr 1419 Dz.U. Nr 237 w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt, wymienia zwierzęta:
* gatunki objęte ochroną ścisłą – 319
* gatunki objęte ochroną częściową – 23
* gatunki wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego
przebywania oraz wielkości stref ochrony – 29
Obszary chronione o znaczeniu międzynarodowym

Rezerwaty biosfery
to obszary unikatowe w skali świata, reprezentatywne dla
poszczególnych regionów kuli ziemskiej ze względu na niepowtarzalne walory np. geologii,
rzeźby terenu, stosunków wodnych, flory lub fauny zachowane w naturalnym lub mało
zmienionym stanie. Są terenami szczególnie cennymi dla badań naukowych. Idea ich
utworzenia zrodziła się w Komitecie Koordynacyjnym UNESCO „Człowiek i Biosfera”
(MaB). Decyzje o uznaniu za rezerwat biosfery podejmuje Międzynarodowa Rada
Koordynacyjna Programu UNESCO MaB, na podstawie projektów rezerwatów zgłoszonych
przez Krajowe Komitety MaB – w Polsce Komitet „Człowiek i Środowisko”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Za światowe rezerwaty biosfery zostały uznane w Polsce:
Babiogórski PN,
Białowieski PN
Jezioro Łuknajno (rezerwat łabędzi),
Słowiński PN,
Kampinowski PN,
Polesie Zachodnie,
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1.
2.
3.
4.
5.

oraz transgraniczne:
Karkonoski PN (czesko-polski),
Karpaty Wschodnie (Bieszczadzki PN wraz z Parkami Krajobrazowymi Doliny Sanu i CiśniańskoWetlińskim
PN na Słowacji i Ukrainie,)unikalny obiekt w Europie),
Tatrzański PN (słowacko-polski),
część Borów Tucholskich, obejmująca PN oraz Parki Krajobrazowe
1. Widzycki,
2. Widecki,
3. Tucholski i Zaborski jest projektowanym rezerwatem biosfery.

Wielkości liczbowe
przekazane w tym opracowaniu, dotyczą wartości ujętych w
statystyce państwowej na koniec 2011 roku. W ciągu ostatnich kilku lat, liczby te mogły ulec
częściowym zmianom, wynikającym z presji społecznej na podejmowanie przez służby
ochrony środowiska działań, które powinny prowadzić do rozszerzenia ochrony przyrody i
zabezpieczenia naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego obecnemu, ale również
przyszłym pokoleniom.
Wymienione w opracowaniu formy ochrony przyrody, a także konieczność stałej troski o
stan środowiska, stanowią podstawowe kryteria celu oraz sposobów działania, ujęte w
aktualnym Statucie Ligi Ochrony Przyrody.

____________________
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