
Bagno  Bubnów

Obszary Natura 2000



Bagno Bubnów położone  jest w województwie lubelskim na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.  

Torfowiska niskie (Bagno Bubnów ) otoczone jest  terenami rolniczymi i stanowi fragment 

Poleskiego Parku Narodowego. Jest to głównie ostoja ptaków wodno-błotnych.

Powierzchnia : 2187.6 ha

Kod obszaru : PLB060001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Badanie kwestionariuszowe przeprowadzono na terenie gminy Urszulin

Charakterystyka obszaru



Parki narodowe – Poleski Park Narodowy (wchodzący  w skład Transgranicznego Rezerwatu 

Biosfery "Polesie Zachodnie")

Rezerwat przyrody – "Torfowisko przy Jeziorze Czarnym" 

Parki krajobrazowe – Poleski Park Krajobrazowy

Obszary chronionego krajobrazu – Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu

Pomniki przyrody – Dąb szypułkowy “Wiesztiel” w Starym Załuczu

Użytki ekologiczne – Ciesacin, Uroczysko Uściwierz

Gmina Urszulin – formy ochrony przyrody



Na badanym terenie aktualny plan ochrony Obszarów Natura 2000 w granicach Parku jest w 
przygotowaniu. (wg danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 10.2015  
http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles)

Bagno Bubnów znajduje się w obrębie Poleskiego Parku Narodowego,  dlatego też  podlega 
obowiązującym na tym terenie przepisom ochronnym:

Plan zadań ochronnych:
http://www.poleskipn.pl/images/stories/PlanOchrony/III/2._Polityka_ochrony_i_ksztaltowania__krajobrazu_PPN_i_jego_otuliny.pdf

Plan zadań ochronnych zawierający wskazania do utworzenia planu ochrony:
http://www.poleskipn.pl/images/projektplanu.pdf

Ochrona obszaru na terenie Gminy Urszulin

http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles
http://www.poleskipn.pl/images/stories/PlanOchrony/III/2._Polityka_ochrony_i_ksztaltowania__krajobrazu_PPN_i_jego_otuliny.pdf
http://www.poleskipn.pl/images/projektplanu.pdf


Występuje tu co najmniej 15 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 7 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków 

ptaków:

- błotniak łąkowy, błotniak zbożowy (PCK) 

- sowa błotna (PCK) 

- wodniczka (PCK) 

- dubelt (PCK).

Dane za  http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLB060001

Bagno Bubnów – Ostoja ptasia o randze europejskiej E 66

http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLB060001


Wodniczka – najrzadszy migrujący, ptak 
śpiewający w Europie.

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seggenrohrsaenger_hand.jpg#/media/File:Seggenrohrsaenger_hand.jpg



Sposoby monitoringu oraz stan ochrony zawarte są w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2014 r. i w 

załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań ochronnych dla gruntów Skarbu Państwa jest dyrektor 

Poleskiego Parku. Wśród zaleceń ochronnych dla takich garunków ptaków jak: derkacz, wodniczka, rycyk 

czy  świergotek polny znajdują się m.in:

1. Odłów lub odstrzał, norki amerykańskiej i lisa.

2. Utrzymanie trwałych użytków zielonych

3. Monitoring liczebności gatunku; w  przypadku Wodniczki zaleca się coroczną  kontrolę liczby 

śpiewających  samców.

Źródło: http://www.poleskipn.pl/images/stories/PlanOchrony/projekt%20Rozporz%C4%85dzenia%20M%C5%9A%20-%20plan%20ochrony%20PPN.pdf; str. 134-

154,

Ochrona siedlisk

http://www.poleskipn.pl/images/stories/PlanOchrony/projekt Rozporządzenia MŚ - plan ochrony PPN.pdf


W ramach opracowywywania nowego planu ochronu przyrody i zagospodarowania przestrzennego 

dla Bagna Bubnów wśród najwiekszych zagrożeń wewnętrznych wskazuje się m.in:  

zarastanie torfowisk, ograniczenie lub zaniechanie gospodarki łąkarskiej na obrzeżach bagna oraz 

wypalanie szuwarów. 

Zagrożenia zewnętrzne to m.in:

- rozwój eksploatacji surowców energetycznych(węgiel kamienny) co  w konsekwencji prowadzi do 

obniżenia poziomu wód gruntowych I przesuszenie  gleb 

- wzrost mechanizacji i chemizacji gospodarki rolnej

- niekontrolowany rozwój infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu Parku (zwiększony pobór wody, 

problem z gospodarką odpadami). 

Źródło:  http://www.poleskipn.pl/images/stories/PlanOchrony/projekt%20Rozporz%C4%85dzenia%20M%C5%9A%20-%20plan%20ochrony%20PPN.pdf

Natura 200 a zagospodarowanie przestrzenne

http://www.poleskipn.pl/images/stories/PlanOchrony/projekt Rozporządzenia MŚ - plan ochrony PPN.pdf


Gmina Urszulin, w której prowadzone były badania nie posiada planu/ wytycznych dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego na obszarze Natura 2000.  

W związku z położeniem Bagna Bubnów na terenie Parku Narodowego, nie można wskazać  
inwestycji które,  zostałyby zaoopiniowane jako  negatywnie dla tego obszaru - jednostką 
opiniujacą inwestycje jest Poleski Park Narodowy

Warunki dotyczące zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Natura 2000



Działania na rzecz ochrony przyrody podejmują:

Poleski Park Narodowy – ochrona czynna obszarów Natura 2000, podmiot zarządzający obszarem 
Natura 2000; http://www.poleskipn.pl/

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny  Poleskiego Parku Narodowego- ośrodek edukacyjny, muzeum 
gromadzące zbiory Poleskiego Parku Narodowego; 
http://www.poleskipn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=236

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Polesie"- jego głównym celem jest aktywizacja lokalnej 
społeczności oraz promocję walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Polesia, 
wydawcy Kwaltalnika "Z Życia Polesia"; http://www.lgdpolesie.pl/

Nadleśnictwo Parczew - http://www.parczew.lublin.lasy.gov.pl/

Lubelskie Towarzytwo Ornitologiczne – działania  na rzecz ochronny cennych gatunków ptaków; 
szerzenie wiedzy przyrodniczej; http://www.lto.org.pl/

http://www.poleskipn.pl/
http://www.poleskipn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=236
http://www.lgdpolesie.pl/
http://www.parczew.lublin.lasy.gov.pl/

