Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
2013-10-29

Deﬁnicja ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów i jej charakterystyka
Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich
Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową regionalny dyrektor
ochrony środowiska może ustalać strefy ochrony w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W stosunku do gatunków objętych ochroną obowiązują zakazy określone w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i wprowadzone:
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.
Regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić w stosunku do gatunków objętych ochroną na czynności podlegające zakazom określonym w art. 56 ust. 2
ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 56 ust. 4 ww. ustawy zezwolenie takie może zostać wydane w przypadku:
braku rozwiązań alternatywnych,
jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz
gdy zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7, z zastrzeżeniem ust. 4a, 4b, 4c, 4d i 5.
Wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do chronionych gatunków
Wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazu pozyskiwania ślimaka winniczka Helix Pomatia
Procedura postępowania w sytuacji przypadkowego schwytania, zabicia bądź znalezienia martwego lub rannego dziko występującego zwierzęcia objętego ochroną ścisłą oraz wydry
Arkusz* zgłoszenia przypadkowego schwytania, zabicia bądź znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn
Karta dokumentacji fotograﬁcznej martwego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn
Arkusz* głoszenia przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia zwierzęcia objętego ochroną innego niż wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn (np. ptaki chronione) wraz z
dokumentacją fotograﬁczną
Procedura postępowania i niezbędne analizy w sytuacji stwierdzenia nielegalnego zabicia gatunku chronionego – propozycja dla organów ścigania
Procedura postępowania w sytuacji schwytania, zabicia bądź znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku objętego ochroną
*Arkusz należy wypełnić zgodnie z posiadanymi informacjami i wiedzą. Nie jest wymagane wypełnienie wszystkich pól formularza w przypadku braku wiedzy specjalistycznej lub trudności z
uzyskaniem informacji.

