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Sieć Natura 2000 w Polsce 
 

 

• Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii 
Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem 
przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej Europy.  

 

• Podstawę prawną dla tworzenia europejskiej sieci NATURA 2000 stanowią dwie unijne dyrektywy: 
Dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, a także szereg innych rozporządzeń i dokumentów 
wykonawczych.  

 
• Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:  
 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).  
 

• Do chwili obecnej Rząd Polski ustanowił w drodze rozporządzenia 124 obszary specjalnej 
ochrony ptaków oraz wysłał do Komisji Europejskiej, celem akceptacji, 364 propozycje 
specjalnych obszarów ochrony siedlisk.  

 
• do opracowania  wykorzystałam źródła wiedzy: 

 

 www.natura2000.org.pl S. Klimowicz, Całe Kaszuby w jednej miejscowości, Chmielno2006 

 www. przyrodapolska.pl S. Klimowicz, Hej tu u nas na Kaszubach, Chmielno 2007 

 www.natura2000.pl  I. Trojanowska, Szwajcaria Kaszubska, Gdańsk 1997 

 www.obszarynatura2000.org.pl Natura 2000-Edukacja i zabawa, Multico Warszawa 2009 

 www.kartuskipowiat.com.pl Kaszubski Park Krajobrazowy, Eko-kapio Sopot 2002 

 
 

 

 

 

 



 
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego 

 
    

 

    

           powierzchnia : 3922.3 ha 

           kod obszaru : PLH 220050 

           woj. pomorskie 

           pow. kartuski 

 
Specjalny obszar ochrony siedlisk /SOO/ 
Ostoja obejmuje jedne z najcenniejszych przyrodniczo, silnie 

zróżnicowane siedliskowo obszary Pojezierza Kaszubskiego. 

Najbardziej charakterystyczną cechą omawianego obszaru jest 

"łańcuch" jezior rynnowych o różnej wielkości. Są to jeziora: Kłodno, 

Małe Brodno, Wielkie Brodno, Ostrzyckie, Patulskie, Dąbrowskie, 

Lubowisko i Stężyckie oraz Bukrzyno Duże i Bukrzyno Małe. 

Wszystkie te jeziora (wraz z Jeziorami Raduńskimi, które znajdują się 

aktualnie poza obszarem) są połączone ciekami i tworzą 

charakterystyczne ciągi o układzie kaskadowym. Odwadniane są 

przez wypływającą z Jeziora Ostrzyckiego Radunię i stanowią jej 

rejon źródłowy.  



   

 Walory przyrodnicze 

 W ostoi stwierdzono wystepowanie: 

 

-10 gatunków ptaków wymienionych w zał. I Dyrektywy Ptasiej; mają one tu swoje terytoria lęgowe, 

-15 gatunków ptaków regularnie migrujących, nie wymienionych we wspomnianym załączniku, 

-4 gatunki zwierząt kręgowych z zał. II Dyrektywy Siedliskowej: wydrę (1355), strzeblę błotną 

(4009), traszkę grzebieniastą (1166),kozę (1149), a także ważkę - trzeplę zieloną (1037). 

 

Florę zagrożoną i chronioną reprezentuje przeszło 125 gatunków roślin naczyniowych, w tym 

wiele bardzo rzadkich składników flory Polski i Pomorza, charakterystycznych dla specyficznych i 

zagrożonych siedlisk. 

Obecne są trzy gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej - obuwik pospolity Cypripedium calceolus 

(1902) (w kaszubskiej buczynie nawapiennej, lipiennik Loesela Lipris loeselii (1903) (na 

torfowiskach zasadowych), sierpowiec błyszczący Drepanocladus ,vernicosus(1393) (na Ostoja jest 

w szczególności ważnym miejscem dla ochrony zasobów obuwika, który na pojezierzu występuje 

zaledwie na kilku stanowiskach. 

obuwik pospolity lipiennik traszka grzebieniasta 



  Walory turystyczne 

Czyste wody jezior tzw. Kółka Raduńskiego 

kajakarstwo 

piesze wędrówki wędkarstwo 

podglądanie przyrody 

wypoczynek nad wodą rowerowe wycieczki 

Nordic walking 

czyste wody jezior „Kółka Raduńskiego” 

są największym bogactwem obszaru 



Atrakcje turystyczne okolic 

Wieżyca, to największy szczyt moreny 

czołowej na całym Niżu 

Środkowoeuropejskim w tej szerokości 

geograficznej /329m n.p.m./. Na 

szczycie znajduje się wieża im. Jana 

Pawła II widokowa o wysokości 35 

metrów, z której można oglądać piękną 

panoramę Kaszub.  

Chmielno, to jedyny na Pomorzu ośrodek 

tradycyjnego garncarstwa, koniecznie 

trzeba odwiedzić Muzeum Ceramiki 

Kaszubskiej Neclów w którym zobaczyć 

można wytwarzanie oryginalnej ceramiki 

kaszubskiej 

Szymbark, tylko tu znajduje się 

jedyny w Polsce „dom do góry 

nogami” w którym wszystko 

postawione jest „na głowie” 

Kartuzy-stolica Kaszub z bardzo 

cenną XIV wieczną Kolegiatą i 

Muzeum Kaszubskim 

Więcej o atrakcjach turystycznych na stronie: www. kartuskipowiat.com.pl 

oraz w punktach it w Kartuzach, Chmielnie, Ostrzycach i Stężycy 

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://expresskaszubski.pl/pictures/2007-10/logo-kartuzy-najlepsze.jpg&imgrefurl=http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2007/10/nowe-logo-kartuz&usg=__Lo1GbBxbFtwmRXAw7-ncYJdRjrg=&h=397&w=450&sz=21&hl=pl&start=30&um=1&itbs=1&tbnid=uxzpzsGuZ6710M:&tbnh=112&tbnw=127&prev=/images?q=kartuzy&start=20&um=1&hl=pl&lr=&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1


W zgodzie z naturą 

Daj się oczarować pięknej Ziemi Kaszubskiej- przyjedź, zobacz i wracaj tu 

tyle razy, ile dusza zapragnie! 

kaszubski folklor kaszubskie 

truskawki 

kaszubska 

agroturystyka 

kaszubskie 

budownictwo 

zdrowa żywność kaszubskie 

rzemiosło 


