Obszar Natura 2000 „Dolina Tyśmienicy”
Tyśmienica koło Górki Kockiej
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Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB060004 „Dolina Tyśmienicy”

Ze względu na wysokie walory ornitologiczne doliny Tyśmienicy między Kockiem a Ostrowem Lubelskim
ustanowiono ostoję ptasią wchodzącą w skład sieci Natura 2000 OSO PLB060004 „Dolina Tyśmienicy”.
Z obszaru o powierzchni 7363,66 ha na szczególną uwagę zasługuje zespół stawów w Siemieniu. To znaczące w skali kraju miejsce bytowania, żerowania i odpoczynku dla tysięcy osobników wielu gatunków
ptaków. Także mozaikowaty krajobraz, tworzony przez rzekę i otaczające ją łąki, stawy i zadrzewienia,
przyczynia się do zachowania różnorodności ornitologicznej. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej aż 1% populacji krajowej 23 gatunków ptaków, wymienionych w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej, w tym 11 zagrożonych wyginięciem (według Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt). Są to m.in. bąk,
bielik, derkacz, dubelt, jarzębatka, puchacz, uszatka błotna.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

Na ścieżce przyrodniczej „Dolina Tyśmienicy”
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Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są tworzone we wszystkich państwach Unii Europejskiej dla zachowania terenów o najwyższych walorach przyrodniczych. Powoływane są w celu zachowania różnorodności biologicznej Europy, najrzadszych gatunków oraz ekosystemów charakterystycznych dla danych regionów geograficznych. Sieć Natura 2000 składa się z Obszarów Specjalnej Ochrony
Ptaków (ostoje ptasie) oraz Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (ostoje siedliskowe), tworzonych
na podstawie (odpowiednio) Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej. Na terenach wchodzących
do sieci ochronie podlegają tylko wybrane gatunki, ich miejsca przebywania oraz wybrane siedliska
przyrodnicze. W odróżnieniu od innych obszarów chronionych nie wprowadza się katalogu zakazów dozwolona jest każda działalność, która nie wpływa znacząco negatywnie na przedmiot ochrony.
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