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Oceń
opracowanie
Oceń
opracowanie Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła.

a, b Bez: a- otuliny, b- rezerwatów i innych form ochrony przyrody położonych na ich terenie.
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Źródło: dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
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Ogrody botaniczne i zoologiczne

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

Nakłady służące ochronie
środowiska

w tym na ochronę różnorodności
biologicznej i krajobrazu

w tym na ochronę i odbudowę
gatunków i siedlisk oraz naturalnego
i półnaturalnego krajobrazu

832 891,4 tys. zł

2 243,4 tys. zł

1 461,0 tys. zł

3 53,4 ha

49,9 ha

liczba powierzchnia
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Ważniejsze zwierzęta chronione

2007 r. 2017 r.
(szt.) (szt.)
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Barszcz Sosnowskiego

Wybrane inwazyjne gatunki obce

Źródło: Baza danych Gatunki Obce w Polsce, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
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