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prezentacje Pawła Pawlaczyka: Natura 2000 a rolnictwo, 2009
r., Natura 2000 a samorządy i społeczności lokalne, 2009 r.,
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Podstawy prawne Natura 2000
Natura 2000 to sieć obszarów chronionych,
tworzona na mocy prawa europejskiego:
 Dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
2009/147/WE zwanej dziś Dyrektywą Ptasią,
 Dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
92/43/EWG, zwaną Dyrektywą Siedliskową
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.
Podstawy prawne w Polsce dla tworzenia i funkcjonowania sieci Natura 2000 określa ustawa o
ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r.

Sieć Natura 2000 składa się z dwóch
rodzajów obszarów*:
 Tzw. OBSZARY PTASIE
Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
tworzone ze względu na występowanie gatunków
ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy
Ptasiej,
 Tzw. OBSZARY SIEDLISKOWE
Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Siedliskowej
w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt z załącznika I i II
Dyrektywy Siedliskowej
* - obszary zwane są czasem ostojami Natura 2000
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PLB, PLH, PLC – oznaczenie międzynarodowe obszarów, każdy obszar ma swoją
nazwę i kod np. PLB020001 Dolina Baryczy

Co nowego w tej formie ochrony?
1. Ustalona dla wszystkich krajów UE jedna, wspólna lista
gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych
będących przedmiotem ochrony w ramach sieci.
2. Mechanizm konsultacji pomiędzy Komisją Europejską
a krajami członkowskimi pozwalający ustalić czy objęto
ochroną reprezentatywną próbę ww. gatunków i siedlisk.
3. Zasady finansowania ochrony przyrody na obszarach
objętych ostojami Natura 2000.
a) mechanizm współfinansowania (art. 8 Dyrektywy
Siedliskowej);
b) preferencje w rozdziale funduszy rolnośrodowiskowych;
c) fundusz LIFE Natura.

Wyznaczanie sieci:
 w oparciu o kryteria naukowe
 względy ekonomiczno-społeczne nie mogą być
powodem niewyznaczenia obszaru
 z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, a nie
danego państwa członkowskiego
Dla każdego obszaru Natura 2000 opracowana jest dokumentacja, która składa
się z:
 Standardowego Formularza Danych (SFD), w którym są zawarte
najważniejsze informacje o położeniu i powierzchni obszaru,
występujących typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach „naturowych”,
o ich liczebności lub reprezentatywności w skali kraju, wartości
przyrodniczej i zagrożeniach;
 Mapy wektorowej i GIS w skali 1:100 000.
SDF i mapy będą aktualizowane w miarę postępu wiedzy o występowaniu
zasobów przyrodniczych w obszarze Natura 2000 (inwentaryzacja, monitoring
przyrodniczy) zgodnie z procedurą określoną przez KE.

Cele ochrony obszaru Natura 2000:

Korzystny status ochrony siedliska lub gatunku Zachowanie właściwego stanu ochrony

Zasadniczy cel ochrony to:
Utrzymanie korzystnego statusu ochrony siedlisk i
gatunków, dla ochrony których powołano dany obszar.

wskazane w SDF (standardowy formularz danych dla
obszaru Natura 2000)

Korzystny status ochrony siedliska i gatunku
Siedliska
 naturalny zasięg/powierzchnia nie zmniejsza się
 zachowane specyficzne struktury i funkcje
 stan zachowania typowych dla siedliska gatunków jest
właściwy

Gatunki
 liczebność nie zmniejsza się
 zasięg nie zmniejsza się
 istnieje wystarczająco duża powierzchnia
siedlisk

żywotność lokalnej populacji

Co konkretnie jest przedmiotem ochrony na
obszarach Natura 2000 …

For. Malene Thyssen z Wikipedia Commons GNU FDL
Licence,
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Malene
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Co konkretnie jest przedmiotem ochrony na
obszarach Natura 2000 …
Siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej
 54 typy siedlisk przyrodniczych



15 siedlisk leśnych
41 siedlisk nieleśnych

Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej
 46 gatunków







11 roślin
11 bezkręgowców
9 ryb
5 płazów i gadów
10 ssaków

Łąki zmiennowilgotne

Nizinne łąki
kośne

Murawy kserotermiczne

Co konkretnie jest przedmiotem ochrony na
obszarach Natura 2000 …

Ptaki


z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej



Wędrowne nieobjęte Załącznikiem I
(z grup: perkozy, pełnopłetwe,
brodzące, blaszkodziobe,
żurawiowe, siewkowe)

... Ale dzięki ochronie wybranych gatunków chronimy także inne
komponenty przyrody i krajobrazu

Fot. M. Czasnojć

Fot Marek Szczepanek, z Wikipedia Commons GNU FDL Licence
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Bombina_bombina_1_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
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Natura 2000 w Polsce – stan aktualny

141 obszarów ptasich
15,6 % powierzchni kraju

Natura 2000 w Polsce – stan aktualny

823 obszary siedliskowe
11,0 % powierzchni kraju

Co w praktyce oznacza ochrona w sieci
Natura 2000?
Jest to jedyny warunek, jakiemu podlegają ograniczenia
gospodarowania na terenie obszaru to taki, że
nie możemy pogarszać stanu siedlisk naturalnych i siedlisk gatunków.
Zniszczenia siedliska
powodować może
 zalesianie np. gdy zalesiane są łąki,
murawy, żerowiska bocianów, miejsca
zlotowisk żurawi, biotopy kumaków
 zaoranie łąk stanowiących siedliska
„naturowe”
 zabudowa siedlisk

Co w praktyce oznacza ochrona w sieci
Natura 2000?
Zniszczenia siedlisk
Natura 2000
na skutek:
 wycięcie starych drzew, alei przydrożnych
– siedliska bezkręgowców
prace „melioracyjne” powodujące
odwadnianie i regulowanie cieków
 zabiegi gospodarcze w lesie

Co w praktyce oznacza ochrona w sieci
Natura 2000?
Co zatem możemy robić na obszarach Natura 2000?
Korzystny status ochrony
wymagać może:
 Zalesianie np. gdy korzystne jest dla przedmiotów ochrony Natura
2000 (np. gdy odtwarza korytarze ekologiczne dla rysi i wilków) …
 Użytkowanie łąk stanowiących siedliska „naturowe” (koszenie, wypas)
 Prace regulacyjne cieków i rzek, ale w sposób „zbliżony do natury”,
niemal niewidoczny dla ludzi i przyrody
Ponadto dopuszczone są wszystkie inwestycje, które nie wywierają
znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, w tym:
 Zabudowa w miejscach nie kolidujących z siedliskami Natura 2000
 Infrastruktura drogowa i techniczna, itp..

Co w praktyce oznacza ochrona w sieci
Natura 2000?
Skąd wiemy, że nie ma wpływy na Natura 2000?

ZASADA: Projekt każdego przedsięwzięcia, które
może wpływać na Naturę 2000, musi być oceniony
pod kątem tego wpływu (tzw. ocena habitatowa)
Także przedsięwzięcia
zlokalizowanego poza obszarem,
lecz mogącego wpływać na Natura 2000

Wpływ na obszar „z punktu widzenia celów
jego ochrony” (konkretne siedliska i gatunki!)

Lepiej mieć ocenę!
Jeżeli nie wykona się oceny, a okaże się, że negatywny wpływ wystąpi – RDOŚ musi
nakazać wstrzymanie inwestycji i przywrócenie stanu poprzedniego (ustawa
o ochronie przyrody art. 37) – nawet, jeżeli inwestor ma ważne pozwolenie na budowę
Jeżeli wystąpi negatywny wpływ, który nie został „uprzednio przewidziany”
w procedurze oceny, to będzie on „szkodą w środowisku”, nawet jeżeli
inwestor miał ważną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Gdzie szukać informacji o Natura 2000?
 www.natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natur

a2000/
 www.kp.org.pl/n2k/index.html

 www.natura2000.pl
 www.natura2000.org.pl
 www.liderzy.natura2000.pl

