Obszar Natura 2000 „Dolny Wieprz”
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH060051 „Dolny Wieprz”

Znacząca część ujściowego odcinka doliny Wieprza wyróżnia się wysokimi walorami przyrodniczymi. Na powierzchni 8182,3 ha ochroną objęto aż 8 rodzajów siedlisk przyrodniczych (starorzecza, murawy kserotermiczne, ciepłolubne murawy napiaskowe, zalewane muliste brzegi rzek, ziołorośla nadrzeczne, niżowe łąki
ekstensywne, nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, łęgi wierzbowe,
topolowe, olszowe i jesionowe). Występuje tu 6 gatunków zwierząt chronionych w ramach prawa unijnego
– boleń, piskorz, bóbr europejski, wydra, kumak nizinny i żółw błotny. W ostoi znajduje się także jedyne w
kraju stanowisko marsylii czterolistnej. Naturalna dolina rzeczna charakteryzuje się wybitnym krajobrazem i
jest ważnym korytarzem ekologicznym. Te wartości spowodowały objęcie jej ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”.
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Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

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 (tzw. 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 roślin i zwierząt, ich miejsca występowania lub przebywania oraz niektóre 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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