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Ustawowe zadania parków narodowych
1) prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających 

do:

a) zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody 
nieożywionej i walorów krajobrazowych,

b) przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników przyrody,
c) odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt 

lub siedlisk grzybów

2) udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony 
lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku 

3) prowadzenia działań związanych z edukacją przyrodniczą



Państwowy monitoring środowiska, według art. 25 ust. 2 
ustawy Prawo ochrony środowiska, jest systemem

pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska
oraz

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania 
informacji o środowisku

Celem PMŚ, zgodnie z art. 25 ust. 3 POŚ jest wspomaganie 
działań na rzecz ochrony środowiska



Główny zakres tematyczny PMŚ

• Monitoring powietrza

• Monitoring wód

• Monitoring gleby i ziemi

• Monitoring hałasu

• Monitoring odpadów

• Monitoring pól 
elektromagnetycznych

• Monitoring 
promieniowania 
jonizującego

• Monitoring przyrody

o Monitoring ptaków Polski

o Monitoring gatunków i 
siedlisk przyrodniczych

o Monitoring Lasów

o Zintegrowany Monitoring 
Środowiska 
Przyrodniczego 



Zakres monitoringu w RPN

Państwowy Monitoring 
Środowiska

o Zintegrowany Monitoring 
Środowiska 
Przyrodniczego

o Monitoring Ptaków Polski

o Monitoring siedlisk i 
gatunków Natura 2000

Monitoring przyrodniczy wg 
proj. Planu Ochrony RPN

o Monitoring przyrodniczy

o Monitoring krajobrazowy

o Monitoring walorów 
kulturowych i historycznych

o Monitoring turystyczny



Zintegrowany Monitoring 
Środowiska Przyrodniczego

Zadaniem ZMŚP jest prowadzenie obserwacji możliwie jak 
największej liczby elementów środowiska przyrodniczego, w 
oparciu o badania stacjonarne.

Celem ZMŚP jest dostarczenie danych do określania aktualnego 
stanu środowiska oraz w oparciu o wieloletnie cykle 
obserwacyjne, przedstawienie krótko- i długookresowych 
przemian środowiska w warunkach zmian klimatu i 
narastającej antropopresji – na podstawie geo- i 
biowskaźników.
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Stacja Bazowa ZMŚP Roztocze



Obszar badawczy Stacji Roztocze zdefiniowany został w obszarze i otulinie 
Roztoczańskiego Parku Narodowego, z podziałem na dwie strefy:

- zlewnia rzeki Świerszcz, gdzie prowadzone są szczegółowe pomiary 
w układzie programu podstawowego, w oparciu o aparaturę i urządzenia 
badawcze zainstalowane w terenie i w laboratorium,

- otulina zlewni badawczej, obejmująca cały obszar RPN oraz otulinę Parku, 
gdzie będą prowadzone badania w ramach programu podstawowego oraz 
badania w ramach programu rozszerzonego (zwłaszcza badania w ramach 
podsystemu monitoringu przyrody).



Obszar badawczy Stacji Roztocze



Obszar badawczy Stacji Roztocze

Około 30% powierzchni zlewni leży w granicach 
RPN a w całości w sieci Natura 2000

Powierzchnia zlewni:
4600 ha

Pokrycie zlewni:
- lasy - 2908 ha 
- grunty rolne - 1673 ha
- wody - 42,7 ha 
- miejscowości - 113 ha



Programy pomiarowy (16) Programy analityczne (5)

Meteorologia Zmiany pokrycia terenu i użytkowanie ziemi

Zanieczyszczenie powietrza Modelowanie zmian bilansu wodnego
i  biogeochemicznego dla zlewni 

reprezentatywnych ZMŚPChemizm opadów atmosferycznych

Chemizm opadu podkoronowego Świadczenia usług geoekosystemów

Chemizm spływu po pniach Zjawiska ekstremalne

Metale ciężkie i siarka w porostach Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni
badawczych ZMŚP z wykorzystaniem

geo- i biowskaźników
Gleby

Chemizm roztworów glebowych

Wody podziemne

Opad organiczny

Wody powierzchniowe - rzeki

Struktura i dynamika szaty roślinnej

Gatunki inwazyjne roślin obcego pochodzenia – rośliny

Uszkodzenia drzew i drzewostanów

Epifity nadrzewne - porosty

Hydrobiologia rzek – makrofity 
i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego

ZMŚP - zakres programowy



ZMŚP - zakres programowy

















Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

• Weryfikacja i ocena 
stanu siedlisk 
przyrodniczych Natura 
2000

• Monitoring i ocena 
stanu borów jodłowych 
na wybranych 
powierzchniach

• Analiza danych i ocena 
stanu ochrony obuwika 
pospolitego i dzwonecznika 
wonnego



Buczyna karpacka



Torfowisko przejściowe



Rośliny widnych lasów i kserotermów



Monitoring Ptaków

• MPPL – monitoring 
pospolitych ptaków 
lęgowych
(7 powierzchni w RPN i otulinie)

• MLSL – monitoring 
lęgowych sów leśnych
(1 powierzchnia w RPN)

• MFGP – monitoring 
gatunków flagowych 
(1 powierzchnia w RPN)

• MRD – monitoring rzadkich 
dzięciołów 

(4 powierzchnie w RPN i otulinie)



Monitoring Pospolitych 
Ptaków Lęgowych



Monitoring Lęgowych 
Sów Leśnych



Monitoring Rzadkich 
Dzięciołów



Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków



Monitoring Ptaków Drapieżnych (projekt)



Monitoring przyrodniczy, krajobrazowy i turystyczny 
wg projektu planu ochrony RPN

1. Monitoring ekosystemów leśnych

2. Monitoring ekosystemów wodnych

3. Monitoring gatunków roślin, grzybów i ich siedlisk

4. Monitoring gatunków zwierząt i ich siedlisk

5. Monitoring siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000 w granicach 
Parku (Roztocze Środkowe PLH060017 i Roztocze PLB060012)

6. Monitoring walorów krajobrazowych

7. Monitoring udostępnienia w celach naukowych edukacyjnych, 
turystycznych, rekreacyjnych i sportowych



Sprawozdawczość

• Sprawozdanie merytoryczne • Raport wynikowy 



Wykonawcy monitoringu w RPN

o Państwowy Monitoring 
Środowiska –
pracownicy Stacji 
Roztocze, Służby Parku, 
koordynatorzy krajowi i 
regionalni ZMŚP (UMCS, 
WIOŚ w Lublinie)

o Monitoring 
przyrodniczy – Służba 
Parku i NGO’s



Współpraca instytucjonalna

o Centrum ZMŚP UAM 
w Poznaniu 
(Zint. Monit. Środ. Przyr.)

o WIOŚ w Lublinie 
(monitoring powietrza)

o UMCS 
(monit. meteorologiczny, 
hydrologiczny, glebowy, 
krajobrazowy)

o UP w Lublinie
(monitoring ichtiofauny)

o MiIZ PAN w Warszawie
(monitoring ptaków)

o IOP PAN  w Krakowie 
(monitoring siedlisk i roślin Natura 
2000)

o OTOP, LTO 

(monitoring ptaków)

o ZamToP 

(monitoring płazów, organizacja 

dni roślin i dni ptaków)



Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu 
Środowiska Przyrodniczego Roztocze
Roztoczański Park Narodowy 
ul. Biały Słup 16
22-470 Zwierzyniec
tel. 0-84 687 30 56
tel. 509 667 780
e-mail: monitoring@roztoczanskipn.pl 
www.roztoczanskipn.pl


