
 

 

 

 

Założenia do opracowania planu zadań ochronnych 

obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 

 

 

Celem opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie 

właściwego stanu przedmiotów ochrony. Obowiązek ten wynika z art. 6 (1) Dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory – (Dz.U.UE.L92.206.7, Dz.U.UE-sp.15-2-102 z zm.) oraz art. 4 Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U.UE.L.2010.20.7 z zm.) 

 

 

Obszar Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 został wyznaczony 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000.  

Aktualnie obowiązującą podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 

stycznia 2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 Nr 25 poz. 133). 

 

 Opis obszaru: 

 

Obszar obejmuje kompleks torfowisk niskich typu węglanowego leżących na pograniczu 

Nizin Poleskich i Wyżyny Lubelskiej. Ostoja zabezpiecza unikatowe w skali Europy rozległe 

obszary torfowisk węglanowych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi, bogatą 

florą roślin naczyniowych z wieloma rzadkimi gatunkami zwierząt. Torfowiska powstały w 

wyniku akumulacji materiału organicznego i mineralnego, w zagłębieniach terenu. Są one 

efektem działalności krasu. Cechą charakterystyczną obszaru jest występowanie wśród płatów 

torfowiska suchych wzniesień tzw. grądzików, na których występują m.in. murawy 

kserotermiczne. 

 

Obszar znajduje się na terenie powiatu chełmskiego, gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Ruda 

Huta. Położony jest w części na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego oraz Chełmskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie obszaru znajdują się trzy rezerwaty przyrody: 

Brzeźno, Bagno Serebryskie i Roskosz . Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 68. 

Na dużej powierzchni obszaru znajdują się liczne kanały odwadniające oraz liczne oczka 

wodne. Obszar ostoi, sąsiaduje z Cementownią Chełm oraz ważnymi szlakami 

komunikacyjnymi (droga krajowa nr. 12, linia kolejowa nr 7 Warszawa – Dorohusk) 

 

Powierzchnia obszaru wynosi 4309, 42 ha. 

 

 

 

 



 

 

Przedmioty ochrony na terenie obszaru: 

 

Gatunki ptaków: 

 

A294 wodniczka Acrocephalus paludicola 

A222 uszatka błotna Asio flammeus 

A021 bąk Botaurus stellaris 

A084 błotniak łąkowy Circus pygargus 

A153 kszyk Gallinago gallinago  

A154 dubelt Gallinago media 

A156 rycyk Limosa limosa 

A272 podróżniczek Luscinia svecica 

A160 kulik wielki Numenius arquata 

A162 krwawodziób Tringa totanus 

 

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac. 

 

Dla całego obszaru Natura 2000 będzie opracowywany projekt planu zadań ochronnych. 

 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

zostanie sporządzony z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 28 ust. 10 ustawy o 

ochronie przyrody oraz zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 

lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru 

Natura 2000 (Dz. U.2010. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.).     

  

Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla Obszaru jest 

utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotu ochrony, który to obowiązek wynika 

z art. 6 (1) Dyrektywy siedliskowej (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 

sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory .  

 

Dokumentację projektu planu zadań ochronnych zestawia się etapowo w formie 

elektronicznej. Materiały będą publikowane na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Lublinie (www.lublin.rdos.gov.pl) 

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na pocztę sekretariat@rdos.lublin.pl, bez konieczności 

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013. poz.262. z późn. zm.). 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie zorganizuje spotkania 

dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących 

działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono 

obszar Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe. 

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia, w drodze aktu prawa 

miejscowego, w formie zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, 

kierując się wynikającą z zapisu ustawowego koniecznością utrzymania i przywracania do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Ustalenia planu zadań ochronnych mogą w 

sposób bezpośredni oddziaływać na: organy administracji leśnej; organy administracji 

samorządowej i terenowe organy administracji rządowej; właścicieli i użytkowników gruntów 

rolnych, leśnych oraz wód oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie, których występują 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na 
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obszarze Natura 2000; przedsiębiorców zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na 

obszarze Natura 2000. Ponadto ustalenia planu zadań ochronnych winny być transponowane 

do różnych obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach 

organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów 

urządzenia lasu.  

 

Plan Zadań Ochronnych dla Obszar Natura 2000 Chełmskie Torfowiska Węglanowe 

realizowany jest w ramach projektu finansowanego przez Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 „Ochrona bioróżnorodności siedlisk 

trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”, (Nr 520/2014/Wn-03/OP-XN-02/D). 

 

 


