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Europa chce dbać, by …

… jej rozwój dokonywał się 
z poszanowaniem 
środowiska, przyrody i 
krajobrazu …



Dlaczego Natura 2000?

Zamienione w kanały rzeki w Holandii …  i silnie 
przekształcony krajobraz rolniczy w dolinie Renu

Łańcuchy górskie usiane turbinami wiatrowymi
- przedgórze Pirenejów w Hiszpanii …

Jeszcze do niedawna krajobraz 
i przyroda Europy szybko ubożały  
i nie były skutecznie chronione



Osuszone  i wyrównane  do linii prostych 
pola w krajobrazie rolnym Holandii 

Trendy pospolitych ptaków krajobrazu 
rolnego w starych (czerwone) i nowych 
(niebieskie) krajach UE

Intensywne przekształcenie ekosystemów w Europie 
prowadzi do silnej utraty różnorodności biologicznej

Dlaczego Natura 2000?



Monokulturowe plantacje topolowe w prowincji 
Castilla Leon (Hiszpania)

Trendy pospolitych ptaków leśnych w krajach 
Europy Wschodniej (czerwone), Zachodniej 
(czarne), Południowej (niebieskie) i Północnej 
(zielone).

Sztuczna drągowina sosnowa w Puszczy 
Noteckiej (Polska)

Dlaczego Natura 2000?

Miejsce naturalnej przyrody 
zajęły sztuczne plantacje



Wyasfaltowany brzeg morza w Holandii

Dlaczego Natura 2000?

Czy takiej Europy chcemy?



Natura 2000 to odpowiedź Unii Europejskiej 
na te zagrożenia

• Zrównoważony rozwój

• Wysoki poziom ochrony
środowiska naturalnego

• „Cel 2010”

Natura 2000 to sposób, jak „zrównoważyć” 
rozwój.

W przypadku Polski to narzędzie wdrażania 
zapisu Konstytucji RP

Jedna z podstawowych wartości europejskich 
– zapisana m. in. w Traktacie Ustanawiającym WE

Zobowiązanie UE:
„Do roku 2010 zatrzymać utratę 
różnorodności biologicznej”
Natura 2000 to podstawowe narzędzie by  osiągnąć 
ten cel!



Ochrona Przyrody w krajach Unii 
Europejskiej



Podstawy prawne ochrony przyrody 
w krajach Unii Europejskiej

Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dyrektywa
Ptasia)

Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 
dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa)

Dyrektywa 83/129/EWG w sprawie ochrony "młodych fok"

Rozporządzenie 348/81/EWG dotyczące ochrony ssaków morskich

Rozporządzenie UE/338/97 mające gwarantować wypełnienie przez UE 
zobowiązań określonych w Konwencji Waszyngtońskiej

Decyzja 82/46/EWG o ratyfikacji Konwencji Bońskiej

Decyzja 82/72/EWG o ratyfikacji Konwencji Berneńskiej



ZATWIERDZANIE DYREKTYW W UE

TRANSPOZYCJA
DO PRZEPISÓW KRAJOWYCH
POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH

PRZEPISY STOSOWANE
PRZEZ RÓŻNE SYSTEMY

ADMINISTRACYJNE

DYREKTYWY dot.
ROZWOJU 

ZRÓWNOWAŻONEGO

DYREKTYWY dot.
OCHRONY

BIORÓŻNORODNOŚCI

Tło prawne: tandem „rozwój zrównoważony –
bioróżnorodność”



Definicja:

 Akt prawny Unii Europejskiej, skierowany do państw 
członkowskich.

Nakłada na te państwa obowiązek wydania w określonym 
terminie własnych przepisów krajowych, wprowadzających w 
życie jej treść.

Państwa członkowskie zachowują swobodę wyboru formy, w 
jakiej wprowadzają przepisy krajowe (ustawa, 
rozporządzenie, inne akty prawne).

Dyrektywa – co to jest?

czyli: Dyrektywy nakreślają cele nie narzucając zwykle 
szczegółowych sposobów realizacji, a wprowadzane są w krajach 
członkowskich poprzez ustawy i inne akty normatywne 



• „Dyrektywa Ptasia” o ochronie dziko żyjących 
ptaków 

- 79/409/EWG z 1979 r.;

• „Dyrektywa Siedliskowa” w sprawie ochrony 
siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - 92/43/EWG 
z 1992 r.

Dyrektywy UE wiążą państwa członkowskie UE co do celu, jaki ma być osiągnięty. Dyrektywy stosują 
się w zasadzie za pośrednictwem prawa krajowego, do którego muszą być transponowane, lecz 
w szczególnych przypadkach stosują się także bezpośrednio.

Sądy, organy administracji i organy samorządu terytorialnego mają obowiązek tzw. prowspólnotowego 
działania i prowspólnotowej interpretacji prawa krajowego – muszą w sprawach krajowych orzekać tak, 
by zrealizować cele dyrektyw. 

Europejskie „Dyrektywy Przyrodnicze”



Dyrektywa ptasia

Dyrektywa Rady 79/409/EWG 
z dnia 2 kwietnia 1979 r. 
w sprawie ochrony dzikich ptaków

najważniejszy akt prawny Unii Europejskiej w zakresie ochrony 
przyrody (obok Dyrektywy Siedliskowej)

Wprowadzanie i realizację Dyrektywy Ptasiej w poszczególnych krajach  
śledzi komitet ORNIS, zarządzający bazą danych zawierających 
informacje o ptakach i ich siedliskach



Dyrektywa ptasia

Zobowiązuje do podejmowania stosownych działań:
- legislacyjnych
- ochronnych
- kontrolnych
- monitoringowych

w celu:
- ochrony i zachowania wszystkich populacji ptaków naturalnie 
występujących w stanie dzikim
- prawnego uregulowania zasad handlu i pozyskiwania ptaków 
łownych
- przeciwdziałania niedopuszczalnym metodom chwytania i zabijania 
ptaków



Dyrektywa ptasia

19 artykułów + 5 załączników

Dotyczy ochrony wszystkich gatunków ptaków naturalnie 
występujących w stanie dzikim na terytorium UE, a także 
ich jaj, gniazd i siedlisk (art. 1)

Podstawowe założenie

Działania podejmowane w celu ochrony populacji tych 
ptaków muszą być zgodne z zasadami zrównoważonego 
gospodarowania (art. 2)



Dyrektywa ptasia

Zadania dla państw członkowskich:

- utrzymanie dostatecznego zróżnicowania i wystarczającej powierzchni 
siedlisk ptaków, włącznie z odtwarzaniem zniszczonych (art. 3)

- objęcia szczególnymi środkami ochrony ptaków wymienionych w zał. I, 
obejmującymi wskazanie dla tych gatunków tzw. obszarów specjalnej ochrony
(art. 4)

- stworzenie systemu ochrony wszystkich gatunków ptaków, których 
Dyrektywa dotyczy (art. 5)

- uregulowanie handlu ptakami (art. 6)

- uregulowanie zasad eksploatacji populacji ptaków łownych (art. 7)



Dyrektywa ptasia

W ramach systemu ochrony wszystkich gatunków, których Dyrektywa dotyczy, należy 
zabronić:

- umyślnego zabijania lub chwytania dzikich ptaków jakąkolwiek metodą,

- umyślnego niszczenia lub uszkadzania ich gniazd i jaj lub usuwania tych gniazd,

- zbierania jaj tych ptaków w naturalnych siedliskach oraz zatrzymywania jaj, nawet 
jeśli jaja te są puste,

- umyślnego płoszenia tych ptaków, zwłaszcza w okresie lęgowym i wyprowadzania 
młodych,

- przetrzymywania ptaków z gatunków, na które polowanie lub których chwytanie jest 
zabronione.



Dyrektywa ptasia: załączniki

Załącznik I

GATUNKI PTAKÓW WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OCHRONY 
(181 taksonów) – tworzenie OSO

- gatunki zagrożone wyginięciem

- gatunki szczególnie podatne na zmiany ich siedlisk

- gatunki rzadkie, ze względu na niewielkie populacje lub ograniczone, lokalne 
rozmieszczenie

- inne gatunki wymagające specjalnej uwagi ze względu na szczególny 
charakter ich siedlisk 



Dyrektywa ptasia: załączniki

Załącznik II: 

- Gatunki, na które można polować na całym obszarze UE (24 gat. 
- Gatunki, na które wolno polować na mocy prawa krajowego (56 gat.) 
w państwach wskazanych w tym załączniku

Załącznik III

- Gatunki, które mogą być sprzedawane, transportowane, przetrzymywane w 
celach handlowych, o ile zostały legalnie pozyskane w krajach członkowskich (7 
gat.)
- Gatunki, które mogą być przedmiotem handlu na terenie konkretnych państw 
członkowskich, o ile zostały pozyskane zgodnie z prawem – odnosi się do prawa 
krajowego (19 gat.)



Dyrektywa ptasia: załączniki

Załącznik IV

Lista nieakceptowanych przez sygnatariuszy urządzeń, sposobów lub metod 
stosowanych do chwytania lub zabijania ptaków na dużą skalę lub 
nieselektywnych oraz środków transportu wykorzystywanych do polowania

Załącznik V

Lista proponowanych badań i prac, które umożliwiałyby podjęcie właściwych 
środków ochrony

Uwaga: W uzasadnionych przypadkach możliwe są odstępstwa (derogacje) od 
postanowień Dyrektywy (reguluje to art. 9)



• Wszystkie ptaki i ich siedliska podlegają ochronie. Odstępstwa możliwe 
tylko w trybie indywidualnych zezwoleń, w ściśle określonych warunkach;

• Na niektóre gatunki wolno polować / odławiać je, ale z ograniczeniami 
(niektóre
metody są niedozwolone,  nie wolno polować na ptaki w okresie lęgowym 
i wędrówek wiosennych);

• Dla ochrony szczególnie zagrożonych i rzadkich gatunków  (tzw. Załącznik 1) 
oraz ptaków wędrownych, wyznacza się Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków

np. słonka na tokach, gęsi powracające na lęgi

wszędzie, przez cały rok!

nie można wyłączyć ochrony przepisem prawa, a co najwyżej decyzją 
w sprawie indywidualnej

Dyrektywa Ptasia



Dyrektywa Ptasia

Opracowywane projekty 
krajowych planów ochrony 
dla gatunków bo:

- art. 2 Dyrektywy Ptasiej

- art. 57 ustawy z 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody

- plany ochrony gatunków UE



Dyrektywa ptasia
Projekty krajowych planów ochrony dla gatunków

- głuszec,

- cietrzew



Dyrektywa
Siedliskowa

Dyrektywa Siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG w 
sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny 
i flory) 

- najważniejszy akt prawny Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony przyrody (obok Dyrektywy Ptasiej) 

- narzędzie realizacji postanowień Konwencji Berneńskiej 
(1979), która stworzyła grunt prawny dla ochrony siedlisk 
oraz rzadkich i zagrożonych gatunków w Europie (jest to 
narzędzie bardzo skuteczne, bo o charakterze „twardego” 
prawa; konwencja jest prawem „miękkim”).



Dyrektywa
Siedliskowa Cele

Art. 2.1. Celem Dyrektywy jest utrzymanie różnorodności biologicznej
poprzez ochronę zagrożonych i rzadkich typów siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków zwierząt i roślin (ponad 200 typów siedlisk przyrodniczych i 
ponad 1000 gatunków zwierząt i roślin)
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej

Art. 2.2. Działania ochronne podejmowane zgodnie z postanowieniami 
Dyrektywy zmierzają do utrzymania lub odtworzenia tzw. właściwego 
stanu ochrony siedlisk i gatunków o znaczeniu dla Wspólnoty

Art. 2.3. Wdrażanie postanowień Dyrektywy ma się odbywać duchu 
rozwoju zrównoważonego)



Formy ochronyDyrektywa
Siedliskowa

Zgodnie z DS ochrona bioróżnorodności opiera się 
na dwóch filarach:

1. Sieć Natura 2000 dla ochrony określonych typów 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 
(łącznie z ptakami)

2. Ogólny system ochrony gatunków, za wyjątkiem 
ptaków



Dyrektywa
Siedliskowa

Art. 10. Zachęca się kraje członkowskie, aby poprzez 
odpowiednie planowanie przestrzenne i politykę utrzymywały 
cechy krajobrazu, istotne dla dzikiej fauny i flory. 
Te „cechy krajobrazu” to korytarze ekologiczne, o charakterze 
ciągłym (np. doliny rzeczne, miedze) lub nieciągłym - ang. 
„stepping stones” (np. drobne zbiorniki wodne, zagajniki).

Utrzymywanie i odtwarzanie takich cech krajobrazu jest ważne 
dla poprawy spójności sieci Natura 2000

Obszary poza siecią Natura 2000



Dyrektywa
Siedliskowa

Art. 12. Zobowiązuje kraje członkowskie do ustanowienia ochrony ścisłej  
określonych gatunków zwierząt (zał. IV), w tym zakazu:

- wszelkich form chwytania lub zabijania osobników tych gatunków
- świadomego naruszania spokoju tych zwierząt, zwłaszcza w okresie 
rozrodu, wychowywania młodych, zimowania i migracji
- świadomego niszczenia lub wybierania jaj
- pogarszania stanu lub niszczenia miejsc rozrodu i odpoczynku

W stosunku do tych gatunków należy zakazać przetrzymywania, 
transportu, sprzedaży lub wymiany (także oferowania do sprzedaży lub 
wymiany) osobników pozyskanych ze stanu dzikiego

Ponadto, należy ustanowić system monitorowania przypadków chwytania i 
zabijania tych gatunków.

Ochrona  prawna gatunków



Dyrektywa
Siedliskowa

Art. 13. Zobowiązuje do ustanowienia ochrony ścisłej określonych 
gatunków roślin (zał. IV), w tym zakazu:
- świadomego zrywania, ścinania, wykopywania z korzeniami, niszczenia 
okazów w stanie dzikim
- przetrzymywania, transportu, sprzedaży lub wymiany lub oferowania do 
sprzedaży i wymiany okazów pozyskanych ze stanu dzikiego

dotyczy to wszystkich stadiów cyklu biologicznego  

Uwaga: Krajom członkowskim zaleca się rozważenie możliwości restytucji 
gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony ścisłej (Art. 22 a)

Ochrona  prawna gatunków



Dyrektywa
Siedliskowa

Art. 11. Kraje członkowskie są zobowiązane do nadzoru stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu dla Wspólnoty (załączniki 
I, II, IV i V), ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków 
priorytetowych.

Oznacza to, że każdy kraj musi prowadzić monitoring siedlisk i gatunków 
o znaczeniu dla Wspólnoty, pozwalający na ocenę stanu ochrony tych 
siedlisk i gatunków, uchwycenie ewentualnych niekorzystnych zmian 
zachodzących w parametrach stanu  zastosowanie odpowiednich działań 
ochronnych.

Monitoring!



Dyrektywa
Siedliskowa

Art. 17.
1. Sprawozdawczość!: co 6 lat raporty do Komisji z wdrażania 
postanowień Dyrektywy, w tym  informacji:
- o działaniach podejmowanych w zakresie ochrony
- o efekcie tych działań na siedliska z zał. I i gatunki z zał. II 
obejmującej ocenę postępów we wdrażaniu dyrektyw Siedliskowej i 
Ptasiej, oraz dokonywania oceny skuteczności stosowania krajowych 
przepisów (Art. 17)
- o wynikach monitoringu, prowadzonego zgodnie z Art. 11

2. Nakłada na Komisję obowiązek opracowania zbiorczego raportu w 
oparciu o raporty krajowe (m.in. ocena postępów we wdrażaniu 
Dyrektywy i roli sieci Natura 2000 w osiąganiu celów Dyrektywy)

Informacja



• Dla ochrony szczególnie zagrożonych i rzadkich gatunków i ekosystemów 
(siedlisk przyrodniczych) wyznacza się Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk, 
na których obowiązują specjalne przepisy;

• Zasoby tych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie całego kraju 
obejmuje się nadzorem;

• Szczególnie zagrożone gatunki roślin i zwierząt muszą być skutecznie 
chronione gatunkowo;

• Eksploatacja niektórych gatunków jest dozwolona ale pod warunkiem 
prowadzenia odpowiedniej kontroli;

• Tworzenie i ochrona korytarzy ekologicznych

nie można wyłączyć ich ochrony przepisem prawa, a co najwyżej 

w szczególnych przypadkach decyzją w sprawie indywidualnej

„siedliskowe” 
obszary 
Natura 2000

Utrzymanie i poprawa spójności sieci Natura 2000

„ochrona częściowa”

Nie tylko na obszarach Natura 2000!

Dyrektywa Siedliskowa

http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php?lang=pl


Dyrektywa Siedliskowa - wytyczne UE 
dotyczące ochrony gatunkowej



Dyrektywa Siedliskowa

Projekty planów ochrony dla 
gatunków opracowane gdyż: 

- art. 2 ust. 2 Dyrektywy 

siedliskowej

- art. 57 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody

- plany ochrony gatunków UE



Dyrektywa Siedliskowa

Projekty krajowych planów 
ochrony dla gatunków

Wydra 
Lutra lutra Podkowiec mały

Rhinolophus
hipposideros

Traszka grzebieniast
Triturus cristatus

Nadobnica alpejska
Rosalia alpina

Morświn
Phocoena phocoena

Suseł moręgowany
Spermophilus citellus

Bóbr
Castor fiber

Przeplatka aurinia
Euphydryas aurinia



Dyrektywa 
Siedliskowa

Projekty krajowych planów ochrony dla 
gatunków - rośliny

sasanka otwarta 
Pulsatilla patens dzwonecznik wonny

Adenophora lilifolia

zanokcica serpentynowa
Asplenium adulterinum

obuwik pospolity
Cypripedium calceolus

sierpik różnolistny
Serratula lycopifolia



Dyrektywa Siedliskowa

System Derogacji 



Dyrektywa Siedliskowa
Korytarze ekologiczne

• Art. 10 Dyrektywy Siedliskowej

• Art. 29 ust. 9 Ustawy o ochronie 
przyrody – zakres działań 
ochronnych przy planowaniu ochrony



Sieć Natura 2000

Obszary „ptasie”
(Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)

OSOP (SPA)
Wyznaczane na podstawie dyrektywy 

ptasiej; dla ochrony ptaków

Obszary „siedliskowe”
(Specjalne Obszary Ochrony 

Siedlisk)
SOOS (SAC, SCI, pSCI)

Wyznaczane na podstawie dyrektywy 
siedliskowej, dla ochrony siedlisk 

przyrodniczych, roślin i zwierząt z 
wyjątkiem ptaków

Mogą się całkowicie lub częściowo nakładać

Dwie niezależne 
części sieci to 

zaszłość 
historyczna, 

częściowo jednak 
uzasadniona 

specyfiką biologii 
ptaków



Obszary „ptasie”
(Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków)

Obszary „siedliskowe”
(Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk)

Niezależne, ale mogą się całkowicie lub częściowo nakładać

Aby sieć spełniła wymagania Dyrektywy, musi 
zawierać wszystkie „Międzynarodowe Ostoje 

Paków”, stosownie do danych naukowych

• Państwo Członkowskie samodzielnie 
wyznacza i ustanawia obszary na swoim 
terytorium

• Państwo informuje Komisję Europejską o 
wyznaczonych obszarach

• Państwo Członkowskie proponuje sieć 
obszarów i przekazuje propozycję Komisji 
Europejskiej

• Komisja analizuje propozycje w ramach tzw. 
regionów biogeograficznych. Organizowana 
jest dyskusja w formie tzw. Seminarium 
Biogeograficznego, czy poszczególne gatunki i 
siedliska zostały wystarczająco ujęte;

• Komisja przyjmuje listę obszarów dla 
każdego regionu biogeograficznego;

• Państwo ustanawia obszary przyjęte przez 
Komisję

Aby sieć spełniła wymagania Dyrektywy, musi 
zawierać „reprezentatywną część” zasobów każdego 

gatunku i siedliska przyrodniczego

Zbyt skąpe wyznaczenie obszarów to 
uchybienie obowiązkom wynikającym 

z Dyrektywy

Zbyt skąpe zaproponowanie obszarów to 
uchybienie obowiązkom wynikającym z 

Dyrektywy



Kryteria wyznaczania obszarów ptasich

• C1: liczne występowanie gatunków zagrożonych globalnie
podgorzałka, orlik grubodzioby, bielik, derkacz, dubelt, wodniczka

w Polsce bardziej liberalne podejście dla dość pospolitego derkacza – uwzględniano tylko gdy razem z
innymi powodami kwalifikacji lub gdy ekstremalnie wysokie zagęszczenia 

• C2: koncentracja gatunków zagrożonych w UE
>1% przelotnej lub europejskiej populacji gatunków z zał. I DP

• C3: koncentracja innych gatunków migrujących
>1% przelotnej populacji gatunku

• C4: duże koncentracje ptaków wodno-błotnych
regularnie występują skupienia >20000 osobników

• C5: wąskie gardła na szlaku migracji
w czasie migracji występuje >5000 bocianów lub >3000 ptaków drapieżnych lub >3000 żurawi

• C6: główne regionalne (krajowe) lęgowiska gatunków zagrożonych w UE
10 najważniejszych w kraju ostoi lęgowych dla każdego gatunku z zał. I
- z tym że dla „gatunków, za które kraj ponosi szczególną odpowiedzialność” (populacja krajowa
> 10% populacji UE), każda ostoja obejmująca > 1% krajowej populacji

Międzynarodowe kryteria BirdLife International – wspólne dla krajów UE
Bazują tylko na danych naukowych o ptakach

Na podstawie tych kryteriów wyznacza się IBA – ostoje ptaków o randze 
europejskiej. IBA muszą być desygnowane jako OSOP



Seminarium Biogeograficzne

Procent gatunków i typów siedlisk, dla których nie trzeba proponować nowych obszarów, 
to „współczynnik jakości sieci SOO” – syntetyczna ocena postępu danego kraju

Tylko dla obszarów „siedliskowych”
Dla każdego gatunku i typu siedliska występującego w danym kraju i regionie biogeograficznym:

Wszystkie dostępne dane naukowe o siedlisku / gatunku (publikacje, inwentaryzacje, dane 
zaraportowane do KE przy innych okazjach, dane NGO …) vs propozycja sieci

Czy sieć:
- Zawiera odpowiednią część (co najmniej 20-60% - zależnie od unikatowości 
gatunku/typu siedliska) krajowych zasobów?
- W pełni odzwierciedla zróżnicowanie ekologiczne typu siedliska / zmienność gatunku ?
- Dobrze odzwierciedla występowanie w Polsce (nie ma „luk geograficznych”) ?
- Zawiera „miejsca najważniejsze w kraju” dla danego gatunku / siedliska ?
- Umożliwi skuteczną ochronę krajowych zasobów ?

TAK na 
wszystkie pytania

OK
Nie trzeba proponować 

dodatkowych obszarów dla tego 
gatunku / siedliska

NIE na któreś 
z pytań

SIEĆ 
NIEWYSTARCZAJĄCA !

Trzeba zaproponować 
dodatkowe obszary dla tego 

gatunku / siedliska



• wyznaczenie obszarów oparte na danych naukowych i tylko na nich

•nie można brać pod uwagę kryteriów społecznych, gospodarczych i lokalnych

•proponowane obszary muszą zapewniać jednolite i spójne pokrycie 
geograficzne, 

•proponowane obszary odzwierciedlają zróżnicowanie ekologiczne 
przedmiotów ochrony (a w przypadku gatunków także genetyczne) - spójność 
tak powstałej sieci. 

Trybunał 
Sprawiedliwości

Wspólnot 
Europejskich:

Pełne orzecznictwo Trybunału (większość także po polsku) znajdziesz na www.curia.eu

http://www.curia.eu/


do momentu zatwierdzenia/wyznaczenia obszarów, 
Państwa Członkowskie są obowiązane zapewnić nie 
pogorszenie ich stanu ekologicznego

Trybunał 
Sprawiedliwości

Wspólnot 
Europejskich:

Pełne orzecznictwo Trybunału (większość także po polsku) znajdziesz na www.curia.eu

http://www.curia.eu/


Przedmiotem ochrony na obszarach są tylko wybrane siedliska 
przyrodnicze i gatunki …

Fot. P. Pawlaczyk

Fot. P. Pawlaczyk

Fot. P. Pawlaczyk

Fot. P. Pawlaczyk

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Lucanus_cervus.jpg


... Lecz w praktyce stanowią 
one „parasol” chroniący także 

inne komponenty przyrody i 
krajobrazu

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Bombina_bombina_1_%28Marek_Szczepanek%29.jpg


Od Gibraltaru do Estonii …

… funkcjonują jednakowe zasady ochrony 
sieci Natura 2000. Ich strażnikiem jest 

Komisja Europejska i Trybunał 
Sprawiedliwości. Dlatego Natura 2000 

rzeczywiście działa

Natura 2000 nie zastępuje krajowych systemów ochrony 
przyrody, ale je uzupełnia i nadaje ochronie przyrody 
europejską skuteczność

Fot. P. Pawlaczyk

Fot. J. Kujawa-Pawlaczyk

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Europa_point%2C_Gibraltar_2005.jpg


Od Orkadów po bułgarskie Rezowo …

Sieć ponad 26.000 obszarów, obejmujących 
około 850 000 km2,  stanowiąca ponad 20% 
terytorium Unii Europejskiej. 

Jest największą zwartą siecią obszarów 
chronionych na świecie

Natura 2000 to narzędzie Europy służące wdrażaniu idei 
zrównoważonego rozwoju, Konwencji Berneńskiej, Konwencji o 

Różnorodności Biologicznej …

27 państw Unii Europejskiej wspólnie 
stara się, by wdrażając sieć Natura 2000 
zachować dla nas i dla przyszłych pokoleń 

wspólne dziedzictwo przyrodnicze

Fot. P. Pawlaczyk

Fot. P. Pawlaczyk



Czerwiec 2009 r.:
ok. 5,2 tys. obszarów;
ok. 560 tys. km2;
średnio 11,0% terytorium

… lecz tylko w Belgii, Danii, Niemczech, Estonii, 
Francji, Holandii, Luksemburgu i Włoszech
można uznać, że sieć jest już prawie kompletna

Natura 2000 w Europie – obszary ptasie

Po aktualne dane zob.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm


Czerwiec 2009 r.:
ok. 21,7 tys. obszarów;
ok. 682 tys. km2;
średnio 13,3% terytorium

… lecz tylko w przypadku Danii, Holandii, 
Włoch, Belgii, i Niemiec można uznać, że sieć 
jest już prawie kompletna

Natura 2000 w Europie - obszary siedliskowe

Po aktualne dane zob.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm


do 1.11.2008 wyznaczono 141
obszarów specjalnej ochrony 
ptaków, zajmujących łącznie 
15,65% terytorium.

Sieć obszarów specjalnej ochrony 
jest  obecnie tożsama z 
„katalogiem IBA 2004”.

Rozważane jest jeszcze 
wyznaczenie dodatkowych 
obszarów, które planowane są na 
podstawie wyników najnowszych 
badań 

W Polsce:

Historia wyznaczania obszarów ptasich



do 15.12.2008 r. Polska zgłosiła 

do Komisji Europejskiej, a 

Komisja zatwierdziła 364 (18 - r. 
alpejski, 214 - r. kontynent., 2 
– M. Bałtyckie) Obszary 
Mające Znaczenie dla 
Wspólnoty, zajmujące łącznie 
8,1% terytorium.

Podobnie jak w innych 
państwach sieć nie jest 
ukończona - dalsze obszary są 
jeszcze potrzebne, by 
zapewnić reprezentatywne 
ujęcie gatunków i siedlisk

Zorganizowana przez MŚ 
dyskusja wykazała, że tylko dla 
31% gatunków 
i siedlisk sieć nie wymaga 
uzupełnienia

Polska:

Historia wyznaczania obszarów siedliskowych



… obszary ptasie zajmują 18% terytorium kraju, a siedliskowe - 22%

Ale np. w Hiszpanii …
Z: http://www.eeb.org/activities/biodiversity/documents/CompensationmeasuresinSpain-GrossoCasalini.pdf, by  Miguel Ángel Llamazares 

http://www.eeb.org/activities/biodiversity/documents/CompensationmeasuresinSpain-GrossoCasalini.pdf
http://www.eeb.org/activities/biodiversity/documents/CompensationmeasuresinSpain-GrossoCasalini.pdf
http://www.eeb.org/activities/biodiversity/documents/CompensationmeasuresinSpain-GrossoCasalini.pdf


W Słowenii:

… a siedliskowe – 32%

… obszary ptasie 
zajmują 23% 
terytorium …

Z: www.natura2000.gov.si

http://www.natura2000.gov.si/


Szczegóły wdrażania w państwach UE: linki na
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/db_gis/index_en.htm


Przykłady obszarów Natura 2000

Najważniejsze przedmioty ochrony 
to żubr oraz gatunki „naturowych” 
ptaków i owadów związanych z 
lasem naturalnym, nie 
zagospodarowanym – mają one tu 
często swoje jedyne stanowiska 
albo najsilniejsze populacje w 
Polsce.

Puszcza Białowieska jest ostatnim naturalnym lasem nizinnym w 
Europie.

Jest to zarówno 
obszar ptasi, jak i 
siedliskowy 
Natura2000 we 
wspólnych granicach 
(PLC200004)

Fot. J. Kujawa-Pawlaczyk



Przykłady obszarów Natura 2000

Lasy Iławskie

Duży kompleks leśny z licznymi jeziorami 
jest dogodnym obszarem gniazdowania 
tych ptaków drapieżnych, w których diecie 
istotną część stanowią ryby: bielika, 
rybołowa i kań. Rozległe lasy ze starymi 
drzewami to lęgowiska także innych 
gatunków ptaków drapieżnych, wśród nich 
orlika krzykliwego i trzmielojada.

Jest to obszar ptasi (PLB280005), choć 
planowane jest uznanie jego części także 
za ostoję siedliskową



Przykłady obszarów Natura 2000

Dolina Środkowego Bugu 

Obejmuje duży fragment doliny jednej z 
największych polskich rzek wraz z jej 
naturalnymi brzegami i wykształconymi pod 
wpływem wielowiekowej tradycyjnej gospodarki 
rolnej łąkami i pastwiskami, stanowiącymi 
siedliska ptaków. 

Występuje tu bogactwo ptaków 
charakterystycznych dla łąk, mokradeł i lasów 
łęgowych. W sieci Natura2000 jest to obszar 
ptasi (PLB030003)



Przykłady obszarów Natura 2000

Ławica Słupska

to jedyne na polskich wodach morskich miejsce 
masowego występowania zbiorowisk roślinności 
dennej, związanych ze specyficznym, kamienistym, 
twardym i stabilnym dnem. Zbiorowiska te 
charakteryzują się dużą naturalnością. Jest to 
złożony ekosystem powiązanych ze sobą gatunków 
roślinności morskiej, zbiorowisk bezkręgowców, ryb 
oraz zimujących ptaków, korzystających z płytko 
znajdującej się bazy pokarmowej. W ramach sieci 
Natura 2000 jest to zarówno obszar ptasi jak i 
siedliskowy we wspólnych granicach (PLC990001).



Przykłady obszarów Natura 2000

Jeziora Szczecineckie to obszar siedliskowy (PLH320009) 
chroniący kompleks wielu siedlisk przyrodniczych: jezior 
różnych typów, buczyn, borów bagiennych i torfowisk 
wysokich. 

W obszarze znajduje się najlepiej zachowanych w Polsce 
torfowisko wysokie typu bałtyckiego – Bagno Kusowo. Natura 
2000 pomogła ocalić go przed przeznaczeniem do 
eksploatacji torfu.



Przykłady obszarów Natura 2000

Ostoja Świdnik (PLH060021) obejmuje trawiastą 
płytę lotniska, która  jest  regularnie koszona i 
wyrównywana. 

Obszar jest szczególnie cenny z europejskiego 
punktu widzenia ponieważ swoje siedliska mają tu 
bardzo rzadkie w Polsce susły perełkowane, 
uznane za gatunek priorytetowy. Stanowisko susła 
powstało w wyniku przypadkowego sztucznego 
wsiedlenia, ale dziś jest to największa kolonia 
tego gatunku w UE.

Status obszaru Natura 2000 już pomógł ocalić 
to miejsce przed zniszczeniem: plany 
rozbudowy lotniska zostały zmienione tak, że 
nie będzie ono przeszkadzać susłom.

Fot. J. Krogulec



Przykłady obszarów Natura 2000

Obszar siedliskowy Sztolnie w Senderkach zajmuje 0,5 km², w  Sieci 
Natura 2000 ochroni on siedliska (miejsca zimowania) nietoperzy 
(PLH060020).

Na ostoję składa się kilka komór powstałych po wydobyciu piaskowca. 
Sztolnie mają mikroklimat sprzyjający zimowaniu nietoperzy

Stwierdzono tu zimowanie 9 gatunków 
nietoperzy, występują między innymi:
• Mopek,
• Nocek Bechsteina,
• Nocek duży,
• Nocek łydkowłosy.



Przykłady obszarów Natura 2000

Kościół w Konradowie (PLH020008) 

To przykład maleńkiego obszaru chroniącego 
kolonię rozrodczą nietoperzy. Znajduje się w 
województwie dolnośląskim, na terenie gminy 
Lądek Zdrój. Nietoperze zamieszkują wieżę i 
strych kościoła. Jedną z największych kolonii 
rozrodczych, liczących około 200-300 osobników, 
założyły tu nocki duże. Licznie występuje tu 
również gacek brunatny. 

Z punktu widzenia ochrony gatunków nietoperzy, 
taki obszar powinien być jednak uzupełniony o 
tereny wokół, na których nietoperze żerują.



Jak funkcjonuje obszar Natura 2000?

• Obszar ochrony, a nie obszar chroniony

• Cel = Właściwy Stan Ochrony

• Ochrona „celowościowa” a nie system zakazów

• Formy i sposoby ochrony nie są z góry dane, ale elastycznie 
dostosowane do celu

Ochronie podlega nie cały obszar, ale konkretne siedliska i gatunki 
na nim. Z drugiej strony, ograniczenia oraz działania ochronne, 
niezbędne dla ochrony obszaru, mogą wykraczać poza jego granice 

Różne podejścia: „Ochrona przez właściwe użytkowanie”, ochrona przez modyfikacje 
sposobu zagospodarowania, ochrona czynna i ochrona ścisła  powinny być stosowane 
zależnie od potrzeb siedlisk i gatunków. Dla siedlisk półnaturalnych ochrona nie 
wyklucza gospodarczego użytkowania, a czasem wręcz go wymaga. Możliwe 
strefowanie obszaru (np. mozaika fragmentów chronionych rezerwatowo i 
fragmentów użytkowanych w zrównoważony sposób)

Wymogi ochrony 
nie ostrzejsze, 
niż to naprawdę 
niezbędne 
dla siedlisk
przyrodniczych
i gatunków !

… ale 
obejmujące 
zachowanie 
typowych 
procesów 
ekologicznych, 
związanej z 
siedliskiem 
przyrodniczym, 
związanej z nim 
różnorodności 
biologicznej, 
ważnych cech 
siedliska 
gatunku  itp.

Gatunku nie ubywa, jego siedlisko jest w dobrym stanie, są perspektywy 
że zachowa się też w przyszłości. 
Siedliska nie ubywa, zachowana struktura i funkcje (w tym procesy 
ekologiczne, różnorodność biologiczna), są perspektywy że tak będzie także w 
przyszłości

Nie ma żadnych z góry narzuconych zakazów. Na każdym z obszarów należy 
indywidualnie zastosować środki (w tym regulacje planistyczne, zakazy 
i działania ochronne) takie i tylko takie, by osiągnąć cel ochrony



Jak funkcjonuje obszar Natura 2000?

Przedmioty ochrony

Przedmiotem ochrony w konkretnym 
obszarze Natura 2000 są konkretne 
siedliska przyrodnicze i gatunki. Są one 
wskazane w przekazanym Komisji 
Europejskiej Standardowym Formularzu 
Danych Obszaru przez ocenę „globalnego 
znaczenia obszaru” A, B lub C.

Te i tylko te siedliska przyrodnicze (wraz 
z ich typowymi gatunkami) i gatunki (wraz 
z ich siedliskami i korytarzami 
ekologicznymi) muszą być uwzględniane w 
planowaniu ochrony obszaru. Celem 
ochrony jest utrzymanie lub przywrócenie 
ich właściwego stanu ochrony.

Te i tylko te siedliska przyrodnicze (wraz 
z ich typowymi gatunkami) i gatunki (wraz 
z ich siedliskami i korytarzami 
ekologicznymi), wraz z ich 
przewidywanymi potrzebami ochrony w 
przyszłości, muszą być uwzględniane w 
ocenach oddziaływania na obszar Natura 
2000.



Jak funkcjonuje obszar Natura 2000?

• Obowiązek ochrony

• Obowiązek analizowania

Zakaz szkodzenia

• Zakaz zakazywania

Państwo jest obowiązane podjąć wszelkie działania (także ochronę czynną) konieczne 
dla skutecznej ochrony (tj. utrzymania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony) gatunków i 
siedlisk  przyrodniczych w obszarze. Nie można braku właściwej ochrony usprawiedliwiać np. 
lukami w krajowym prawodawstwie. Państwo ma obowiązek zapobiegać wszelkim pogorszeniom 
stanu ochrony, niezależnie od ich przyczyn.

Każdy plan, przedsięwzięcie lub działanie  musi być rozważone pod kątem wpływu na 
obszar, z punktu widzenia celów jego ochrony

Plany, przedsięwzięcia ani działania, które wpływałyby znacząco negatywnie na obszar, 
w zasadzie nie mogą być wdrożone (wyjątek: jeżeli są niezbędne dla zrealizowania 
nadrzędnego interesu publicznego i jednocześnie udowodniono, że nie można tego interesu 
zrealizować w inny, nie szkodzący obszarowi sposób; wówczas konieczne są kompensacje). 

W żaden sposób nie są ograniczane plany, przedsięwzięcia ani działania, które nie 
wpływają negatywnie na obszar z punktu widzenia celów jego ochrony

Zasada ostrożności: nie rozwiane wątpliwości muszą być 
interpretowane na korzyść środowiska, a nie na korzyść 
projektu!



Obowiązującym prawem (również w 
Polsce!) są wyroki Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot 

Europejskich. Organy państwa i 
samorządu mają obowiązek tzw. 
prowspólnotowej interpretacji 

prawa,  są więc związane 
precedensami tego orzecznictwa

Pomocą w interpretacji 
prawa są opracowania 

publikowane przez Komisję 
Europejską


