
Natura 2000 szansą czy barierą w rozwoju lokalnym?

Sieć obszarów Natura 2000 to powoływane na podstawie dwóch Dyrektyw Unii Europejskiej (tzw. Ptasiej  
i Siedliskowej):

•	 obszary specjalnej ochrony ptaków OSO (tworzone dla ochrony gatunków ptaków, czasem zwane ostojami ptasimi)
•	 specjalne obszary ochrony siedlisk SOO (tworzone dla ochrony siedlisk przyrodniczych, roślin i zwierząt innych niż ptaki, zwane też ostojami 
siedliskowymi).

Obszar Natura 2000 może obejmować część lub całość terenów i obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody, jak: parki narodowe, parki krajo-
brazowe, rezerwaty przyrody. Jednak zasady ochrony gatunków bądź siedlisk odbiegają od tych, które funkcjonują w parkach i rezerwatach. Obecność 
Natury2000 oznacza pewne ograniczenia w codziennej działalności człowieka lub koniecznością modyfikacji niektórych form gospodarowania, ale 
z pewnością nie stanowią bariery dla rozwoju lokalnego jak to często podają w mediach.

 Prawo unijne nie narzuca konkretnych metod zarządzania i  ochrony na obszarach Natury 2000. Zgodnie z  Dyrektywą Siedliskową 
jedyny warunek, jakiemu podlegają ograniczenia gospodarowania na terenie obszaru to taki, że nie możemy pogarszać stanu siedlisk i gatunków. 
Muszą one być zachowane we właściwym stanie ochrony co oznacza, że:

•	 naturalny zasięg siedlisk nie zmniejsza się;
•	 siedlisko zachowuje specyficzną strukturę i funkcje konieczne do jego dalszego trwania;
•	 zachowane są warunki dla rozwoju typowych dla siedliska gatunków
•	 liczebność i zasięg gatunków nie zmniejsza się.

Zgodnie z zaleceniem dyrektywy powinniśmy też przyczyniać się do odtwarzania biotopów i wspierać restytucje gatunków. 
 W związku z  różnorodnością lokalnych warunków oraz ze zróżnicowanymi potrzebami chronionych gatunków zalecenia ochronne wraz 
z ograniczeniami użytkowania są formułowane indywidualnie dla każdego typu siedliska i dla każdego gatunku w planach ochrony (lub planach 
zadań ochronnych) obszarów NATURA 2000 (zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody). A zatem w zależności 
od rodzaju obszaru zalecenia ochronne, ograniczenia i zakazy mogą być zróżnicowane przestrzennie. W wielu wypadkach utrzymanie dotych-
czasowych metod gospodarowania jest dozwolone, a  niekiedy wręcz wymagane. Ponieważ proces tworzenia planów ochrony w Polsce trwa 
i z pewnością szybko się nie skończy, w międzyczasie musimy stosować zasadę przezorności i korzystać z instrumentu zwanego oceną oddziaływania 
na środowisko (ooś). 
Z  zasady na obszarach Natura 2000 dopuszczone są wszystkie przedsięwzięcia, które nie wywierają znaczącego negatywnego wpływu na  
obszary Natura 2000. Wpływ ten musi być zawsze oceniany na etapie planowania inwestycji/przedsięwzięcia. Postępowanie w sprawie OOŚ prowadzi 
się m.in. przy wydawaniu:

•	 decyzji lokalizacyjnej,
•	 pozwolenia na budowę,
•	 pozwolenia wodno-prawnego,
•	 decyzji na usunięcie drzew lub krzewów.

 

 Generalnie na obszarach Natura 2000 generalnie nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służą-
cych bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie 
zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub zwierząt, ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki 
roślin i  zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 20001. Zatem możliwe jest, np. zalesianie korzystne dla przedmiotów 
ochrony Natura 2000 (odtwarzanie korytarzy ekologicznych), użytkowanie łąk (koszenie, wypas), wprowadzanie zabudowy w miejscach nie kolidują-
cych z siedliskami Natura 2000, remonty i prowadzenie nowej infrastruktura drogowej i technicznej, itp.

Z drugiej strony podobne działania mogą stanowić poważne zagrożenie dla obszaru i stanu siedlisk i gatunków, a są to na przykład:
•	 intensyfikacja zabudowy i realizacja nowych inwestycji w miejscach występowania siedlisk,
•	 zalesianie, gdy obejmują one cenne łąki, murawy, żerowiska bocianów, biotopy kumaków,
•	 zaoranie łąk stanowiących siedliska „naturowe”,  
•	 wycięcie starych drzew stanowiących siedliska bezkręgowców, najczęściej alei przydrożnych.

Na dużych obszarach o mozaikowym charakterze (tereny rolnicze, zabudowane, lasy) część obszaru może być użytkowana w tradycyjny spo-
sób, część będzie podlegać pewnym ograniczeniom, niektóre fragmenty mogą wymagać ścisłej ochrony. Podsumowując możemy  
mówić o pewnych utrudnieniach, ale też o dużych korzyściach dla gospodarowania na obszarach Natura 2000.

Kłopoty2:
•	 Wobec wysokich wymagań środowiskowych, realizacja inwestycji może być trudniejsza;
•	 Inwestorzy z niektórych – szkodliwych dla  środowiska branż nie będą mieć możliwości 

 inwestowania;
•	 Rozwój lokalny może być mniej pospieszny, za to bardziej zrównoważony;
•	 Natura 2000 tworzy dodatkowe, istotne uwarunkowanie zagospodarowania przestrzennego  

Korzyści2:
•	 Gwarancja, że rozwój lokalny będzie rzeczywiście zrównoważony;
•	 Ochrona przyrody i pośrednio krajobrazu, co istotne jest dla turystyki i rolnictwa wysokiej jakości;
•	 Wykorzystanie marki Natura 2000 do promocji miejsca (eco-labeling)
•	 Preferencje w dostępie do niektórych funduszy:

•	 Wyłączny dostęp do instrumentu LIFE+ Nature na działania ochrony przyrody;
•	 Preferencja w dostępie do środków Priorytetu V PO IiŚ  na ochronę przyrody; 
•	 Dodatkowa punktacja w kwalifikacji wniosków do PO IiŚ na monitoring środowiska, racjonalizację go-

spodarki odpadami, BAT i ochronę powietrza w przedsiębiorstwach;
•	 Możliwość uzyskania dotacji na sieć kanalizacyjną nawet gdy wskaźnik koncentracji  wynosi mniej niż 120 

osób/km sieci ;
•	 Podwyższone o 5-15% płatności rolnośrodowiskowe za pakiety ochrony cennych siedlisk przyrodniczych.

Projekt „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000” finansowany z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu jest promocja dobrych praktyk ochrony obszarów Natura 

2000 oraz praktyczne wzmocnienie potencjału lokalnych liderów działających na tych obszarach.

Tekst: Sabina Lubaczewska, Joanna Woźnicka;     Zdjęcia: Krzysztof Szustka, Krzysztof Ostrowski, Krzysztof Bandarek
Folder przygotowano i wydano w ramach projektu pn. „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000”

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

1.  Prowadzenie ww. działalności na obszarach Natura 2000 wchodzących w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody, jest dozwolone wyłącznie w zakresie, 
w jakim nie narusza to zakazów obowiązujących na tych obszarach.
2.  opracowano na podstawie: Pawlaczyk P., 2009, materiały niepublikowane - prezentacja pt.  „Natura 2000… a samorządy i społeczności lokalne”



DOBRE PRAKTYKI     Wykorzystanie marki Natura 2000 we Wrzosowej Krainie

 Wrzosowa Kraina to  jeden  z   naj-
piękniejszych  i  najczystszych  ekologicznie  
zakątków Dolnego Śląska, który nie został 
jeszcze w  pełni odkryty przez turystów. Po-
łożony jest we wschodniej części jedne-
go z  największych zwartych kompleksów  
leśnych Europy – Borów Dolnośląskich. To 
raj dla miłośników przyrody. Tutejsze lasy są 

prawdziwym królestwem sosny,   grzybów,   jagód.   Miejsce   pełne   
tajemnic   i   pasjonujących krajobrazów, które zachwycają każdego, 
kto przybędzie w te strony. To miejsce  idealne  dla  osób  pragną-
cych  wytchnienia  od  zgiełku  miasta, gdzie  można  wyciszyć  się   
i nabrać  sił  na  łonie  natury.  
 Na terenie Wrzosowej Krainy zostało wyznaczonych 8 ob-
szarów Natury 2000 OSO i SOO, jeden park krajobrazowy, liczne re-
zerwaty, obszary chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne. Od 
kilkunastu lat organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja Ekologicz-
na „Zielona Akcja” i Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu w Borach 
Dolnośląskich przy współpracy z  Dolnośląskim Zespołem Parków 
Krajobrazowych i lokalnymi Nadleśnictwami prowadzą liczne działania służące zachowaniu zasobów przyrodniczych tego obszaru, m.in. ochronę sie-
dlisk płazów, zachowanie miejsc zimowania nietoperzy w bunkrach poradzieckich, odbudowa małej retencji, czynną ochronę siedlisk ptaków wodno-
-błotnych poprzez wykaszanie obszarów bagiennych, czynną ochronę wrzosowisk.
Na terenie Wrzosowej Krainy została wyznakowana sieć szlaków rowerowych i pieszych a w miejscach o wysokich walorach przyrodniczych zosta-
ły wyznaczone ścieżki dydaktyczne. Co roku kilkanaście tysięcy uczniów korzysta z zajęć prowadzonych przez instruktorów edukacji przyrodniczej 
w terenie w ramach programu Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” Lekcje w przyrodzie a także przez pracowników Przemkowskiego Parku Krajo-
brazowego czy też Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie. Organizowane są imprezy plenerowe związane z darami obszarów Natury 2000, które 
przyciągają już turystów z całego województwa, m.in. Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, Święto jagody, Święto Wrzosu. W celu promocji dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego tego terenu oraz możliwości bezpośredniego spotkania z nim powstał program Ekomuzeum Wrzosowej Krainy realizowany 
w różnych miejscach Borów Dolnośląskich np. we Wrzosowej Chacie – warsztaty zielarskie, w Domu Leśnika – warsztaty myśliwskie i leśne, w Pasiece 
Maja – warsztaty pszczelarskie, w Piernikowym Świecie Wandy – warsztaty kulinarne. 

www.WrzosowaKraina.pl 

Natura 2000 w Internecie

Na serwisie www.natura2000.pl oraz jego podserwisach: 
liderzy.natura2000.pl, straznicy.natura2000.pl, sciezki.natura2000.pl, obszary.
natura2000.pl omawiane są praktyczne i najistotniejsze kwestie związane z ochroną, 
prowadzeniem inwestycji i gospodarowaniem na obszarach Natura 2000. 
Dzięki jednolitemu rozprowadzaniu (stopka serwisu) w sposób łatwy można odnaj-
dywać poszczególne treści z następujących działów tematycznych: 

•	 Prawo (w tym uwarunkowania prawne sieci Natura 2000, komentarze i inter-
pretacje prawne, praktyczny przewodnik „Jak żyć w zgodzie z Natura 2000”), 

•	 Możliwości (w tym instrumenty finansowe związane z Naturą 2000 oraz 
dobre praktyki rozwoju w zgodzie z Natura w kraju i za granicą)

•	 Działania realizowane przez Liderów Natury (tzw. Małe Projekty). 
•	 Biblioteka: pre-

zentacje, raporty, 
publikacje, itp.

•	 Mapa i opisy 
obszarów Natura 
2000

•	 Przypadki na-
ruszeń siedlisk 
i gatunków (opisy 
interwencji, mapa 
naruszeń, raporty, 
ekspertyzy)

•	 Baza terenowych 
ścieżek edukacyj-
nych w obszarach 
Natura 2000

•	 FAQ – odpowiedzi 
na najczęściej zada-
wane pytania

Liderzy Natury 2000

 W latach 2010-2011 zrealizowano intensywny program szkoleniowy dla liderów Lokalnych Grup Działania LGD oraz samorzą-
dowców działających na obszarach Natura 2000, wykorzystujący różnorodne metody m.in.: warsztaty oraz działania praktyczne realizowane 

w terenie przez Liderów – przygotowanie i realizacja inicjatywy lokalnej służącej ochronie, czy też promocji sieci Natura 2000. W kursie szkolenio-
wym wzięło udział 20 lokalnych liderów działających na 20 reprezentatywnych obszarach Natura 2000. 
 Szerszej promocji modelowych przykładów ekorozwojowych inicjatyw, w  tym wypracowanych projektów posłużył Ogólnopolski Konkurs „Liderzy Natury” 
połączony z promocją w formie wystawy prezentowanej w 12 miejscach Polski.

Kto stoi za Liderami Natury?

Fundacja Ekologiczna 
„ZIELONA AKCJA”

Fundacja
EkoRozwoju

 Tematem europejskiej sieci Natura 2000 Fundacja EkoRozwoju zaj-
muje się od 2001 roku.  Jako jedna z pierwszych instytucji w Polsce rozpoczę-
ła proces wyznaczania ostoi Natura 2000 - przygotowując formularze zgłosze-
niowe (Standard Data Form) dla 26  najcenniejszych obszarów w dolinie Odry 
(2001) oraz przeprowadzając modelową  inwentaryzację siedlisk priorytetowych 
Natura 2000 dla Dolnego Śląska (2003). W kolejnych latach zajęła się promocją 
sieci Natura 2000 oraz wypracowaniem modelu rozwoju  w zgodzie z naturą na 
przykładzie Doliny Baryczy. Kontynuacją prac inwentaryzacyjnych i promocyj-
nych był, realizowany w latach w 2009-2010, program Strażnicy  Natury  mający 
na celu zapobieganie niszczeniu siedlisk Natura 2000. Jego dopełnieniem stał się 
zainicjowany w 2010 roku program Liderzy Natury służący wspieraniu lokalnych 
aktywistów działających na rzecz lokalnego rozwoju wykorzystującego walory 
przyrody. 

Kontakt:
Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław  
tel/fax: 713430849, 713445948, biuro@eko.org.pl 
www.fer.org.pl

 Fundacja Ekologiczna „Zielna Akcja” od 1996r. realizuje działania zwią-
zane z czynną ochroną przyrody i obszarami Natura 2000 aktywnie włączając 
społeczności lokalne w zakresie podejmowania decyzji dot. tych obszarów, jak 
również wykorzystania walorów w rozwoju lokalnym. Pomaga tworzyć obsza-
ry i obiekty ochrony przyrody takie jak: rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, czy pomniki przyrody. Od 16 lat prowadzi 
program „Lekcje w przyrodzie”  - terenowe zajęcia edukacyjne w najciekawszych 
obszarach przyrodniczych Dolnego Śląska, w tym również na terenie Obszarów 
Natura2000.Wyznacza i organizuje sieć szlaków rowerowych, kajakowych i edu-
kacyjnych celem lepszego udostępnienia mieszkańcom atrakcyjnych i cennych 
przyrodniczo obszarów. Fundacja prowadzi szereg działań związanych z ochroną 
przyrody oraz jej odtworzeniem, jak również stara się pomóc w promocji przyro-
dy

Kontakt: 
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” , Al. Ora Białego 2, 59-220 Legnica
tel: (76) 723 81 01, e-mail: woznicka@zielonaackja.pl
www.ZielonaAkcja.pl

DOBRE PRAKTYKI     Wykorzystanie marki Natura 2000 w Dolinie Baryczy

 Obecność Natury 2000 to potencjał, który gdy jest umiejętnie wykorzystany może wspierać rozwój i pro-
mocję regionu. Świetnym przykładem wykorzystania marki jaką stała się Natura 2000 jest obszar Doliny  Baryczy, 
gdzie ustanowiono zarówno ostoję siedliskową jak i ptasią. Inspiracją dla tego obszaru była niemiecka “Górnołużycka 
Kraina Wrzosowisk i Stawów”. Do sukcesu przyczyniło się partnerstwo kilku organizacji pozarządowych i współpraca 
z samorządami, ale to obecność wysokich walorów przyrodniczych i ustanowienie tam obszaru Natura 2000 dało 
impuls do wspólnych działań. Celem stała się ochrona bioróżnorodności tego obszaru, ale nie stojąca w opozycji 
do rozwoju lokalnego. Jest to o tyle istotne, że bez funkcjonowania tradycyjnej gospodarki rolnej, a szczególnie ry-

backiej ochrona zasobów przyrody nie byłaby tu możliwa. To hodowla ryb i utrzymanie wielkich akwenów 
– stawów, zapewnia trwanie siedlisk Natura 2000 i obecność licznych populacji różnych gatunków, 

w szczególności ptaków. 
Obecność od wielu lat Fundacji EkoRozwoju w tym terenie, a wcześniej też in-

nych organizacji przyrodniczych, przyczyniła się do ściągnięcia w ten 
rejon dużych środków finansowych na jego promocję i utworzenie trwałej infrastruktury słu-
żącej turystyce i edukacji (uczniom miejscowym, ale też spoza regionu) oraz rozwojowi „zie-

lonych miejsc pracy”. Obecnie można mówić o modelu Doliny Baryczy w tematach takich jak: 
ekoturystyka, marka lokalna, produkty tradycyjne, kampanie i imprezy promocyjne. Zre-

alizowano m.in. szlak rowerowy i konny Doliny Baryczy oraz kajakowy rzeką Barycz, wybudowano 
wieże widokowe i czatownie do obserwacji ptaków, a także ścieżki i wiaty edukacyjne. Wszystko 

zgodnie z ideą ochrony najważniejszych walorów przyrodniczych rezerwatu „Stawy Milickie”- serca  
Natury 2000. 

Zainicjowano działania pn. „Wioski z pomysłem” służące promocji poszczególnych wsi i stworze-
nia lokalnej oferty turystycznej, a  także przygotowano koncepcje zagospodarowania kilku wsi do 

programu odnowy wsi. Wypracowano system certyfikacji towarów i usług wraz z systemem iden-
tyfikacji wizualnej. Zgłoszono szereg produktów z Doliny Baryczy na listę produktów tradycyjnych, 

a karpia milickiego zarejestrowano w UE jak produkt regionalny.  Równolegle prowadzono kampanie 
i  imprezy promocyjne w  tym gry terenowe, rajdy, oraz coroczne święto Dni Karpia - realizowany od 

2006 ponad miesięczny zbiór wydarzeń: festynów, pikników, rajdów i wycieczek po stawach połączonych 
z sesjami kulinarnymi organizowanymi przez restauratorów oraz impreza kulminacyjna „Odłowy – Wido-
wisko i Festyn”. Nakręcono przepiękna opowieść o przyrodzie tego regionu - film „Rytmy Natury w Dolinie 
Baryczy”, zdobywający nagrody w konkursach i przeglądach filmowych.

Więcej na stronach:  
www.barycz.pl, www.nasza.barycz.pl,  www.karpmilicki.pl


