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WPROWADZENIE 
 
 
 
Tło 
 

Akwakultura ma coraz większy wkład w produkcję żywności na całym świecie. Większość 
łowisk na świecie znajduje się obecnie w pobliżu lub powyżej limitów ich zrównoważonego 
użytkowania. Jednocześnie światowa konsumpcja ryb jako żywności podwoiła się w latach 
1973-2003 i oczekuje się jej dalszego wzrostu (EC 20071). Według FAO w 2008 r. na całym 
świecie akwakultura stanowiła około 46% światowej produkcji ryb przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi. Szacuje się, że do 20122 r. osiągnie ponad 50%. Obecnie około 70% ryb 
spożywanych w UE pochodzi spoza Unii. 
 
W UE akwakultura jest ważną działalnością gospodarczą w wielu regionach przybrzeżnych i 
śródlądowych i nie uległo to zmianie w ostatnich latach. Obecna reforma wspólnej polityki 
rybołówstwa ma na celu, między innymi, rozwinięcie pełnego potencjału akwakultury w UE 
zgodnie z celami strategii "Europa 2020": trwałość, bezpieczeństwo żywności, wzrost i 
zatrudnienie.  
 
Wyzwania stojące przed sektorem akwakultury EU są liczne; w szczególności podkreślono 
ograniczony dostęp do przestrzeni/wody i licencjonowania. Lepsze wdrożenie odpowiedniego 
prawodawstwa UE przez państwa członkowskie (PCz) powinno zapewnić równe szanse 
podmiotom gospodarczym w zakresie decyzji wpływających na rozwój akwakultury. W 
związku z tym KE zobowiązała się do opracowania wytycznych w celu ułatwienia dostępu do 
wiedzy i wdrażania głównych instrumentów polityki ochrony środowiska, w szczególności tych 
dotyczących akwakultury i sieci Natura 2000. 
 
Natura 2000 to sieć terenów zaprojektowanych w celu ochrony najrzadszych i najbardziej 
zagrożonych gatunków i typów siedlisk w Europie zgodnie z unijnymi Dyrektywami 
Siedliskową i Ptasią, które są podstawą europejskiej polityki dotyczącej bioróżnorodności. 
Żadna działalność gospodarcza na terenie obszaru Natura 2000 lub wokół niego nie jest 
wykluczana automatycznie. W zamian działalność człowieka musi być zgodna z przepisami 
określonymi w art. 6 Dyrektywy Siedliskowej i tym samym z celami ochrony obszarów Natura 
2000.  
 
W celu wyjaśnienia tych przepisów Komisja opracowała szereg wytycznych dotyczących 
zarządzania obszarami Natura 2000 (stosowanie art. 6 Dyrektywy Siedliskowej). Niektóre PCz 
opracowują również własne wytyczne w zakresie radzenia sobie z tym problemem. Istnieje 
jednak powszechna zgoda co do potrzeby opracowania bardziej szczegółowych wytycznych 
UE dotyczących akwakultury w odniesieniu do sieci Natura 2000. 
 
 

Cel niniejszych Wytycznych 
 

Celem tego dokumentu jest przedstawienie wskazówek, które ułatwiłyby poznanie i wdrożenie 
prawodawstwa UE stanowiącego podstawę programu Natura 2000 w odniesieniu do 
działalności w dziedzinie akwakultury. Wytyczne skupiają się głównie na realizacji 
postanowień art. 6(3) i 6(4) Dyrektywy Siedliskowej (odpowiednia ocena planów i projektów) i 
mają przyczynić się do lepszego zrozumienia celów ochrony obszarów, promując najlepsze 

                                                
1 EC, 2007. Możliwości rozwoju akwakultury wspólnotowej. Dokument konsultacyjny dostępny na 
stronie: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf  
2 FAO. Stan światowej akwakultury 2010 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf
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praktyki w osiąganiu zgodności przepisów o ochronie przyrody i zrównoważonego rozwoju 
akwakultury. 
Dokument został przygotowany w ścisłej współpracy z przedstawicielami sektora akwakultury, 
ekspertami, władzami publicznymi i organizacjami pozarządowymi za pośrednictwem 
specjalnej grupy roboczej. Jego celem jest udzielenie wskazówek głównie podmiotom 
działającym w sektorze akwakultury i władzom publicznym, a także innym zainteresowanym 
stronom (np. zarządcom, organizacjom pozarządowym, społeczeństwu). 
 
 
Ograniczenia dokumentu 
 
Niniejszy przewodnik ma być związany i wierny tekstowi Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej oraz 
szerszym zasadom leżącym u podstaw polityki UE w zakresie ochrony środowiska i 
akwakultury. Inne potencjalnie istotne prawodawstwo UE w zakresie ochrony środowiska (np. 
Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Ramowa w sprawie strategii morskiej, Dyrektywy 
OOŚ i Dyrektywy SOOŚ) nie są szczegółowo omawiane. 
 
Dokument nie ma charakteru legislacyjnego, nie zawiera nowych zasad, ale raczej 
dostarcza dalszych wskazówek dotyczących stosowania tych, które już istnieją. W związku z 
tym odzwierciedla jedynie poglądy służb Komisji i nie ma charakteru prawnie wiążącego. W 
gestii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej leży zapewnienie ostatecznej interpretacji 
dyrektywy. Tam, gdzie ma to zastosowanie, uwzględniono istniejące orzecznictwo Trybunału. 
 
Dokument ten nie zastępuje również istniejących w Komisji ogólnych wytycznych 
interpretacyjnych i wytycznych metodologicznych w odniesieniu do przepisów art. 6 Dyrektywy 
Siedliskowej3. Zamiast tego dąży do wyjaśnienia konkretnych aspektów tych przepisów i 
umieszczenia ich w szczególności w kontekście działalności w dziedzinie akwakultury. 
Dlatego niniejszy przewodnik należy zawsze czytać w połączeniu z istniejącymi ogólnymi 
wytycznymi i oboma dyrektywami4. 
 
W wytycznych stwierdzono, że obie dyrektywy dotyczące ochrony przyrody są zgodne z 
zasadą pomocniczości oraz że do państw członkowskich należy określenie wymogów 
proceduralnych wynikających z dyrektyw. Dobre praktyki opisane w niniejszym dokumencie 
nie mają charakteru nakazowego - mają na celu oferowanie użytecznych porad, pomysłów i 
sugestii opartych na obszernych dyskusjach z przedstawicielami sektora akwakultury, 
organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami. 
 

                                                
3 "Zarządzanie obszarami Natura 2000. Przepisy art. 6 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG". "Ocena 
planów i projektów mających znaczący wpływ na obszary Natura 2000. Wskazówki metodyczne 
dotyczące przepisów art. 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG ". "Wytyczne dotyczące art. 6(3) 
i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG".   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
4 Studia przypadków i przykłady wspomniane w tym dokumencie zostały uwzględnione ze względu na 
ich wartość poglądową pod względem zastosowanych metod; Komisja niekoniecznie popiera wszystkie 
ich wyniki. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1. AKWAKULTURA W UE 
 
 
 
 
 

 Akwakultura powinna być rozumiana jako hodowla lub uprawa organizmów wodnych przy użyciu 
technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji tych organizmów ponad naturalną zdolność 
środowiska. Organizmy pozostają własnością osoby fizycznej lub prawnej na etapie hodowli lub 
uprawy, aż do zbioru włącznie. 

 

 Akwakulturę można scharakteryzować na wiele różnych sposobów, w tym poprzez rodzaj 
hodowanego organizmu, środowisko hodowli, intensywność produkcji i rodzaj stosowanego systemu 
produkcji. Ich znajomość jest kluczem do określenia interakcji działalności akwakultury z 
otoczeniem. 

 

 Akwakultura w UE składa się z trzech głównych podsektorów, które różnią się historią i cechami. Są 
to hodowla mięczaków (57% całkowitej produkcji w 2009 r.), ryb słodkowodnych (18%) i ryb 
morskich (25%5). Hodowla mięczaków objętościowo jest porównywalna z hodowlą ryb, ale stanowi 
jedynie 34% całkowitej wartości produkcji z akwakultury (Framian, 20096). 

 

 
 
1.1 Produkcja w akwakulturze w UE 
 
Akwakultura morska dominuje w UE jednakże akwakultura słodkowodna jest ważnym 
segmentem europejskiej akwakultury, szczególnie w środkowo-wschodnich krajach UE.  
 
Rycina 1. Akwakultura wg typu produktu (2009)  

 

 
Źródło: FAO  

 

                                                
5 https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts_pl  
6 Źródło: Eurostat 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts_pl
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Sektor akwakultury w UE jest zasadniczo zdominowany przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Głównymi producentami akwakultury w UE są Francja, Hiszpania, Włochy, 
Wielka Brytania i Grecja. Rozszerzenie UE zwiększyło wagę kultury karpiowatych w wodach 
słodkich Europy Środkowej i Wschodniej. Zrównoważona akwakultura zapewnia możliwości 
zmniejszenia zależności od dzikich populacji w celu zaspokojenia zwiększonego popytu 
konsumpcyjnego oraz utrzymania lub tworzenia nowych miejsc pracy i przedsiębiorstw.  
 
Rycina 2: Produkcja w akwakulturze w Krajach Członkowskich (2009) 
 

       
 
Główne produkty akwakultury w UE przedstawiono na poniższej rycinie. 

Rycina 3: 10 najczęściej hodowanych w akwakulturze gatunków w UE (2009)  

Wielkość w tonach żywej wagi i procent całości 

 

 

Wartość w tysiącach EUR i procent całkowitej 

wartości 

 

 

Źródło: Fakty i liczby dotyczące WPRyb. 2012. Dostępne pod adresem: 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf 

 

Omułek śródziemnomorski 

Pstrąg tęczowy 

 Omułek jadalny 

 Łosoś atlantycki 

 Ostryżyca japońska 

 Dorada 

 Karp zwyczajny 

 Labraks 

 Małż japoński 

 Turbot 

Żródło: Eurostat 

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_en.pdf
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1.2  Metody i systemy akwakultury stosowane w UE 
 
Akwakulturę można scharakteryzować na wiele różnych sposobów, w tym przez pryzmat 
hodowanego organizmu, środowisko hodowli, intensywność produkcji i rodzaj stosowanego 
systemu produkcji. Zrozumienie tych aspektów jest kluczowe dla określenia interakcji operacji 
akwakultury z otoczeniem. Podstawowe systemy akwakultury stosowane w Europie, w 
wodach morskich i słodkich, zostały w skrócie przedstawione w tej sekcji. 
 
W odniesieniu do intensywności produkcji przyjmuje  się zazwyczaj, że w ekstensywnej 
akwakulturze nie stosuje się pasz a jej produkcja zależy całkowicie od naturalnych procesów. 
W półintensywnej akwakulturze, oprócz naturalnej zdolności do zwiększania produkcji ryb 
można stosować dodatkowe pasze. W systemach intensywnej hodowli w większej mierze 
stosuje się dokarmianie. 
. 
 
1.2.1  Akwakultura w morzu i obszarach przybrzeżnych 
 
Akwakultura w wodach słonych obejmuje różne systemy hodowli mięczaków i ryb, które 
zostały krótko scharakteryzowane poniżej. Wspomniano również krótko o wylęgarniach dla 
tego typu systemów. 
 
• Hodowla mięczaków 
 
Hodowla mięczaków opiera się przede wszystkim na okazach urodzonych na wolności i na 
składnikach odżywczych dostępnych w środowisku. Większość europejskich mięczaków to 
omułki hodowane w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Holandii. Hodowla ostryg jest również 
istotna w UE, zwłaszcza we Francji. Inne gatunki mięczaków hodowane w UE obejmują 
małże, a Włochy są ich głównym producentem. 
 
W UE praktykowane są trzy główne rodzaje hodowli: tratwy i sznury haczykowe, oraz hodowle 
międzypływowe i denne (Huntington i in. 2006). 
 
- Tratwy i sznury haczykowe. Na głębszych wodach hodowla małży i innych mięczaków 

rozwinęła się dzięki wykorzystaniu podwieszonych i haczykowych sznurów do pływających 
tratw. Umożliwia to skorzystanie z miejsc rozrodu, dobrej jakości wody i dostępności 
składników odżywczych. Ta forma akwakultury stała się szczególną cechą galicyjskiego 
wybrzeża Hiszpanii, a także południowych, zachodnich i północno-zachodnich wybrzeży 
Irlandii oraz niektórych szkockich jezior. 
 

- Hodowla międzypływowa jest szeroko stosowana w zachodniej części Europy i jest jedną 
ze starszych, bardziej tradycyjnych form akwakultury w UE. Odbywa się w obszarze 
międzypływowym, w związku z czym korzysta ze względnie dostępnego wsparcia na 
lądzie, a także z dynamicznego środowiska na styku ziemia / woda. 
 

- Hodowla denna jest formą, w której młode zwierzęta są umieszczane lub "przekładane" na 
odpowiednim podłożu do uprawy. Wybrany substrat zależy od hodowanych gatunków - 
omułki i ostrygi wolą twarde lub stałe podłoże, podczas gdy gatunki infaunalne, takie jak 
małże, wolą bardziej miękkie podłoże, w którym mogą się zakopać. Ta forma akwakultury 
jest często praktykowana w płytkich wodach przybrzeżnych lub w ujściach rzek. 

 
Jeśli chodzi o hodowane gatunki, omułki są głównymi gatunkami produkowanymi w UE-27, w 
tym przede wszystkim dwa gatunki: omułek jadalny Mytilus edulis i omułek śródziemnomorski 
Mytilus galloprovencialis. Hiszpania jest zdecydowanie największym producentem omułków w 
akwakulturze, większym niż łączna produkcja innych krajów je hodujących, takich jak 
Holandia, Francja, Włochy, Irlandia i Wielka Brytania. 
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Europejska akwakultura omułków polega na zbieraniu naturalnych jaj i larw. Istnieją trzy 
główne metody hodowli omułków na dużą skalę: denna, bouchot i metoda zawieszonej liny. 
Duży hiszpański przemysł hodowli omułków opiera się na metodzie zawieszonych lin, podczas 
gdy francuska i niderlandzka produkcja jest zazwyczaj oparta na hodowli dennej lub bouchot. 
Włoska produkcja omułków stosuje głównie liny haczykowe w lagunach. 
 
Niektóre kraje produkują mięczaki na farmach morskich. Francja ma na przykład komercyjne 
hodowle omułków w trzech obszarach (Morze Śródziemne, wybrzeże Atlantyku i Morze 
Północne), a Belgia cztery hodowle na Morzu Północnym. Ostatnie sprawozdanie grupy 
roboczej ICES ds. Hodowli Mięczaków Morskich zawiera również  dane  z tego rodzaju 
hodowli w państwach członkowskich (ICES, 20117). 
 
W odniesieniu do ostryg, dwa gatunki są hodowane w Europie, ale zdecydowana większość 
ostryg hodowanych w UE (ponad 95%) to ostrygi poławiane w Pacyfiku (Crassostrea gigas), a 
nie rodzime ostrygi europejskie (Ostrea edulis) (Huntintong et al. 2010). Ta pierwsza jest 
obecnie najczęściej hodowaną ostrygą na całym świecie, a Europa jest czwartym co do 
wielkości producentem na świecie (118 132 tony w 2009 r., Eurostat 20118). Francja jest 
wiodącym europejskim producentem ostryg (104 640 ton w 2009 r., Eurostat 2011). 
 
Stosuje się cztery główne metody hodowli ostryg w zależności od warunków środowiskowych 
(zakres pływów, głębokość wody itp.) i lokalnych tradycji (EC DG MARE9): w workach 
siatkowych przymocowanych do pali w strefach międzypływowych, denna (bezpośrednio na 
podłożu w strefie pływów lub poza nią), na głębokiej wodzie (w parkach na głębokościach do 
10 metrów) i zawieszona (na linach, podobnie jak omułki, umożliwiając ich umieszczenie na 
morzu). Ponieważ są one stale zanurzone, szybciej przybierają na masie. Ta metoda nadaje 
się do hodowli w wodach bez pływów lub na morzu. 
 
Inne gatunki mięczaków hodowane w Europie to małże, przegrzebki i ślimaki morskie. Dwa 
główne gatunki małży hodowanych w Europie to: Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) i 
Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850). 
 
Hodowla małży wymaga jaj, które są pozyskiwane poprzez naturalne tarło w miejscach 
produkcji lub w wylęgarniach. Larwy hoduje się różnymi metodami, dopóki młode małże nie 
zostaną zaszczepione w strefach międzypływowych lub w lagunach by później zostać 
zebrane. Techniki hodowli małży są proste i polegają na regularnej pielęgnacji podłoża, 
usuwaniu glonów, rozgwiazd i innych drapieżników, dotlenianiu podłoża, utrzymywaniu 
odpowiedniej gęstości małży i dosiewaniu młodych małży. 
 
Do zbioru wykorzystywane są różne techniki, ręcznie lub z łodzi, przy użyciu różnych narzędzi. 
Mechaniczny zbiór może być przeprowadzony przez urządzenia ssące lub dźwigowe; ciągnik 
wyposażony w poprzeczny przenośnik taśmowy może wykopywać i sortować małże z 
piaszczystego dna (FAO, 201110). 
 
 
 
 
 

                                                
7 ICES. 2011. Raport Grupy Roboczej ds. Morskiej hodowli mięczaków (WGMASC), 5–8 kwietnia 2011, 

La Trinité-sur-Mer, Francja. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 pp. 
8 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database# 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 
10 FAO 2011. Program informacji o hodowanych gatunkach wodnych. Ruditapes philippinarum. 
Program informacji o hodowanych gatunkach wodnych. Tekst Goulletquer, P. W: FAO Fisheries and 
Aquaculture Department [online]. Rzym. Aktualizacja 1 stycznia 2005. [dostęp 15 June 2011]. 
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
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• Wylęgarnie mięczaków i łowiska jaj omułków: 
 
Metody hodowania małży w wylęgarniach są dobrze poznane w przypadku ostryg i małży, 
jednakże w Europie nie ma komercyjnych wylęgarni omułków czy szkółek hodowlanych, 
mimo, iż kontrolowane rozmnażanie i produkcja jaj i larw jest technicznie wykonalna. Kilka 
wylęgarni istnieje poza Europą (projekt Blue Seed11). 
 
Opracowano także wiele udanych technik wyłapywania przegrzebków, które zapewniają 
przewagę nad tradycyjnym wyławianiem larw w celu dostarczania jaj dla akwakultury, w 
szczególności w hodowli selektywnej, a także zapewniają regularną dostawę larw po niskiej 
cenie. 
 
Techniki dostarczania jaj dla hodowli omułków obejmują zbieranie jaj przez ich naturalne 
osiadanie na linach lub innych podłożach, pogłębianie naturalnych miejsc osiadania jaj i 
zbieranie jaj omułka ze skał. 
 
• • Hodowla ryb morskich 
 
Hodowla ryb w morzu może być podzielona w zależności od lokalizacji hodowli, która może 
być umieszczona na wybrzeżu lub na otwartym morzu. 
 
Akwakulturę morską można zdefiniować jako hodowlę na otwartym morzu, gdzie jest 
narażona na działanie silnego wiatru i fal oraz gdy od czasu do czasu istnieje potrzeba 
doposażania i obsługi urządzeń w celu ich utrzymania i eksploatacji w trudnych warunkach 
morskich. Odległość od wybrzeża, portu lub przystani nadbrzeżnej często, ale nie zawsze, ma 
tutaj znaczenie12. Jednak nie ma wspólnej definicji. Na przykład Holmer (201013) podaje 
pewne wskazówki dotyczące parametrów, które mogą być przydatne do rozróżnienia tych 
trzech rodzajów akwakultury (patrz: tabela 1). 
 
Tabela 1. Definicje nadbrzeżnej, przybrzeżnej i daleko morskiej hodowli w oparciu o niektóre 
fizyczne I hydrodynamiczne aspekty (za Holmer, 2010, zmienione). 

 
 Nadbrzeżna Przybrzeżna Daleko morska 

Aspekty 
fizyczne 

< 500 m od brzegu 
< 10 m głębokość 
wody 
W zasięgu wzroku 

Od 500 m do 3 km od 
brzegu. Od 10 do 50 m 
głębokość wody. Zwykle w 
zasięgu wzroku 

>3 km od brzegu 
>50 m głębokość wody 
Na szelfie kontynentalnym. 
Nie widoczna z brzegu 

Ekspozycja Fale < 1m 
Wiatry lokalne 
Lokalne prądy 
Silne pływy 
Osłonięta 

Fale < 3 to 4 m 
Miejscowe wiatry 
Miejscowe prądy 
Słabe pływy 
Do pewnego stopnia 
osłonięta  

Fale do 5 m 
Wiatry oceaniczne 
Prądy oceaniczne 
Brak pływów 
Nieosłonieta  

 
W strefie przybrzeżnej systemy akwakultury mogą znajdować się w przybrzeżnych zatokach 
lub stawach i zbiornikach na lądzie. Hodowla w zatokach to system akwakultury pochodzący z 
tradycji krajów śródziemnomorskich, który wykorzystuje zatoki w celu wyłapywania 
migrującego narybku i hodowli w celach konsumpcyjnych. Ekstensywna hodowla ryb była 
tradycyjną działalnością w niektórych obszarach solno-błotnych w Europie, gdzie narybek 
pozyskiwano przez odpowiednie zarządzanie dopływem wody wraz z przypływami. 

                                                
11 Raport Końcowy projektu BLUE SEED. 2008. Dostępny na stronie: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Ocena rozwoju akwakultury morskiej poprzez platformę technologiczną (www.offshoreaqua.net) 
(www.offshoreaqua.net) 
13 Holmer, M. 2010. Environmental issues of fish farming in offshore waters: perspectives, concerns and 
research needs. Aquacult Environ Interact Vol. 1: 57–70. 

http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf
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Metody ewoluowały przez ostatnie 50 lat, prowadząc do stopniowej intensyfikacji produkcji, 
dzięki technologii sztucznego dokarmiania i gospodarowania wodą. Zamknięte duże obszary z 
wodą morską zapobiegają powrotowi ryb do morza a złożone systemy przechwytywania, 
barier dla ryb, składające się z przegród na kanałach łączących się z morzem zostały tak 
opracowane aby wyłapywać dorosłe osobniki. Chociaż niektóre systemy korzystają z 
własnego narybku, większość z nich polega na narybku pochodzącego spoza hodowli. 
 
Stawy przybrzeżne powstały z intensyfikacji hodowli w zatokach i obszarach solno-błotnych, 
tam, gdzie nisko położone obszary mogą być zasilane przez fale wiosennego przypływu. 
Bardziej nowoczesne systemy stawowe zostały zbudowane powyżej poziomu wiosennego 
przypływu, ale muszą dopompowywać wodę. Systemy te zwykle są płytkie (np.: głębokość 
stawu 0,75-1,5 m) i rozległe. Stawy mogą być stosowane dla hodowli ryb (np. labraksa, 
dorady, soli, pstrąga tęczowego), ale także do krewetek i skorupiaków. 
 
Stawy takie są głównym systemem produkcji labraksa i dorady w Portugalii i południowej 
Hiszpanii. Różne gospodarstwa stosują różne poziomy intensyfikacji i wielkości stawu, ale 
ogólnie są to systemy półintensywne obejmujące duże obszary o powierzchni od jednego do 
kilku hektarów. Mimo że tradycyjnie hodowane są labraks i dorada, powszechnie występuje tu 
zarybianie dzikim narybkiem innych gatunków ryb, w tym solą senegalską (projekt 
SEACASE14) oraz, w skali eksperymentalnej, solą północnomorską (projekt Zeeuwse Tong, 
Holandia). 
 
Na lądzie akwakultura może również odbywać się w zbiornikach z wodą morską. Systemy 
takie są rozwiązaniem dla intensywnej hodowli ryb o wysokiej wartości. Większość systemów 
jest zamknięta, a zbiorniki mieszczą się w obszarze oddzielonym od środowiska 
zewnętrznego filtrami i drenami. Wiele takich gospodarstw korzysta z systemów recyrkulacji 
wody i może nawet używać sztucznej wody morskiej, co zmniejsza pobór i zrzut wody do i z 
gospodarstwa. Postęp w technologii recyrkulacji otwiera nowe perspektywy dla akwakultury 
lądowej a jego zastosowanie w hodowli różnych gatunków jest obecnie badane. Możliwość 
kontrolowania parametrów wody, w szczególności jej temperatury, pozwala uniezależnić takie 
systemy od klimatu. Hodowla turbota, labraksa i dorady przy użyciu tej metody zyskuje 
znacznie także w bardziej na północ położonych terenach Europy. 
 
Inne systemy akwakultury stosowane na morzu to duże sieci o kształcie kieszeni 
zakotwiczonej do dna, w której trzymane są ryby a sieć utrzymywana jest na powierzchni 
przez prostokątne lub okrągłe pływające ramy. Te morskie klatki są szeroko stosowane na 
wodach przybrzeżnych i otwartych do hodowli ryb, takich jak łosoś, labraks i dorada, a w 
mniejszym stopniu pstrąg.. Otwartość systemu sprawia, że jest on podatny na wpływy 
zewnętrzne (tj. zanieczyszczenia lub uszkodzenia), a także naraża środowisko na wpływ 
stada hodowlanego i ścieki z gospodarstw. 
 
W UE produkcja w wylęgarniach morskich gatunków ryb jest zdominowana przez 
komercyjną produkcję labraksa i dorady w Grecji. Inne kraje produkujące te gatunki to 
Hiszpania, Portugalia, Włochy i Francja. Handlowe wylęgarnie w Europie produkują również 
inne gatunki, takie jak turbot, sola itp. 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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1.2.2 Akwakultura słodkowodna 
 
W UE można wyróżnić różne systemy produkcji ryb słodkowodnych, głównie w oparciu o 
intensywność działalności, system wykorzystywany do zarządzania zasobami wodnymi oraz 
hodowany gatunek. Mogą one jednak się wzajemnie nakładać i przechodzić jedne w drugie 
(Sustainaqua, 200915). 
 
W zależności od systemu wykorzystywanego do zarządzania zasobami wodnymi, podobnie 
jak w hodowlach morskich, można rozróżnić hodowlę stawową, przepływową, recyrkulacyjną i 
hodowle w klatkach w jeziorach i rzekach. Można również znaleźć mieszane systemy, w 
których łączą się dwa typy, jeden intensywny, a drugi ekstensywny, a woda z systemu 
intensywnego jest pobierana i zwracana do drugiego systemu. 
 
Produkcja ryb słodkowodnych w stawach jest często uważana za najstarszą metodę hodowli 
ryb w Europie, sięgającą średniowiecza. Typowymi stawami rybnymi są ziemne budowle, w 
których ryby żyją w naturalnym środowisku, odżywiając się naturalnymi składnikami obecnymi 
w samym stawie dzięki światłu słonecznemu. W większości krajów produkcja w stawach 
rybnych pozostaje "ekstensywna" lub "półintensywna" (z dodatkowym dokarmianiem).  
 
W tradycyjnych przepływowych systemach hodowlanych woda przepływa przez system 
tylko raz i jest następnie odprowadzana z powrotem do środowiska. Przepływ wody przez 
system hodowli dostarcza tlen rybom i przenosi rozpuszczone i zawieszone resztki z systemu. 
Woda jest pobierana z rzeki, krąży w gospodarstwie i jest oczyszczana przed zrzutem do 
rzeki. Cała woda w gospodarstwie jest odnawiana przynajmniej raz dziennie. Najbardziej 
rozpowszechnioną formą akwakultury przepływowej w Europie jest hodowla pstrągów. Pstrąg 
tęczowy (Oncorhynchus mykiss) przeważnie dominuje w europejskiej produkcji pstrągów 
(około 95% całkowitej produkcji). Głównymi producentami w UE są Włochy i Francja, a 
następnie Dania, Niemcy i Hiszpania. Większość państw członkowskich UE posiada hodowle 
pstrągów w pobliżu rzek i korzysta z betonowych basenów lub stawów. Czasami używane są 
także klatki.  
 
Systemy recyrkulacyjne (SR) to systemy naziemne, w których woda jest ponownie 
wykorzystywana po oczyszczeniu mechanicznym, chemicznym i biologicznym. Systemy te 
mają szereg zalet, takich jak: oszczędność wody, rygorystyczna kontrola jakości wody, wysoki 
poziom bezpieczeństwa biologicznego i łatwiejsza kontrola produkcji odpadów w porównaniu z 
innymi systemami produkcyjnymi. Wymagają jednak dużego nakładu kosztów, mają wysokie 
koszty operacyjne, w tym zużycie energii. SR stanowi nadal niewielką część europejskiej 
akwakultury i ma największe znaczenie w Holandii i Danii. Główne gatunki słodkowodne 
produkowane w SR to węgorz, pstrąg i sum, ale również inne gatunki są już produkowane 
przy użyciu tego rodzaju technologii. 
 
Hodowla klatkowa w jeziorach i rzekach zapewnia ograniczone, ale ważne możliwości dla 
akwakultury słodkowodnej w niektórych zbiornikach wodnych. 
 
Tabela 2. Niektóre ważne gatunki hodowane w wodach słodkich UE 

 
Nazwa zwyczajowa Nazwa łacińska Główne kraje produkujące w EU 

Pstrąg Oncorhynchus mykiss Włochy, Francja, Dania, Hiszpania, Niemcy 

Karp Cyprinus carpio Czechy, Polska, Węgry, Niemcy, Słowacja 

Jesiotr Acipenser Baerii,  
A. gueldenstaedtii, A. naccarii 

Francja Włochy, Polska, Niemcy 

Węgorz Anguilla anguilla Holandia, Dania, Włochy 

                                                
15 SustainAqua – Zintegrowane podejście do zrównoważonej i zdrowej akwakultury słodkowodnej 

"(2009). Podręcznik SustainAqua - Podręcznik dla zrównoważonej akwakultury. 
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1.2.3 Akwakultura zintegrowana 
 
W literaturze naukowej termin ten jest używany w odniesieniu do różnych form akwakultury, 
które mogą obejmować polikulturę, akwakulturę wielotroficzną i połączenie akwakultury z 
innymi działaniami, takimi jak rolnictwo itp. Na poziomie gospodarstwa wodnego termin 
integracja może rozumieć pod dwoma głównymi pojęciami: 
 hodowanie różnych gatunków w tej samej jednostce produkcyjnej 
 hodowanie jednego gatunku w dół rzeki względem drugiego (ICES, 200516). 
 
Wielotroficzna akwakultura zintegrowana (WAZ) dotyczy organizmów z różnych poziomów 
troficznych ekosystemu (np. ryby, mięczaki, wodorosty), tak że produkty uboczne jednego 
poziomu stają się wkładem dla innego (Szeremeta i in., 201017).  
 
Takie systemy mogą być stosowane do recyklingu odpadów z wyższego poziomu troficznego 
do produkcji roślin o wartości handlowej z niższego poziomu troficznego (Troell i in., 2009). 
WAZ może zmniejszać wpływ na środowisko bezpośrednio poprzez przyjmowanie 
rozpuszczonych składników odżywczych przez producentów pierwotnych (np. makroglony) i 
drobnoziarnistych składników odżywczych za pomocą podajników zawiesinowych (np. małży) i 
przez usuwanie składników odżywczych z danego systemu (Holmer 2010). Mięczaki filtrują 
wodę pobierając glony i cząstki organiczne jako pokarm. Na przykład, małże działają jak 
naturalne filtry wody usuwając z niej fitoplankton. Jeśli fitoplankton powstał po użyciu N i P w 
hodowli klatkowej lub zrzutów ze zbiorników, wówczas produkcja mięczaków usuwa niektóre 
ze składników odżywczych. 
 
Mięczaki mogą zatem mieć pozytywny wpływ na jakość wody na obszarach przybrzeżnych i 
są dobrze dostosowane do polikultury (koprodukcja z innymi organizmami). Niektóre kraje 
realizują już pilotażowe projekty akwakultury zintegrowanej18. 
 

                                                
16 ICES. 2005. Sprawozdanie grupy roboczej ds. interakcji środowiskowych w hodowli (WGEIM), 11–15 
kwiecień 2005, Ottawa, Kanada. CM 2005/F:04. 112 pp. Dostępne na stronie: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (red.). 2010. Akwakultura organiczna. Regulacje EU 
(EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009 - Tło, Ocena, Interpretacja. Grupa IFOAM EU / CIHEAM 
- IAMB Bari. http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 
18 Na przykład: Hiszpania, gdzie Krajowa Rada Doradcza ds. Marikultury (hiszp. JACUMAR) uruchomiła 
projekt pod nazwą: "Zintegrowana akwakultura: doświadczenie pilotażowe w zakresie rozwoju 
akwakultury wielotroficznej”. Projekt polega na rozwijaniu doświadczeń pilotażowych zintegrowanych 
systemów hodowli na lądzie i na morzu, aby wskazać, czy zintegrowane systemy poprawiają 
konkurencyjność przedsiębiorstw, przynosząc im korzyści ekonomiczne i środowiskowe (18). 
Przeprowadzono udane doświadczenia z hodowlą małży poniżej hodowli ryb (JACUMAR 2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   
 http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 

  
 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/
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2. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ A 

SIEĆ NATURA 2000  
 
 
 
 

 Sieć Natura 2000 ma na celu ochronę rzadkich lub zagrożonych siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania EU. Nie jest to jednak system ścisłych rezerwatów wykluczających 
wszelką działalność człowieka. Jej celem jest zapewnienie, że działania człowieka są podejmowane 
w sposób, który nadal pozwala na osiągnięcie celów ochrony obszaru. 

 

 Na obszarach Natura 2000 państwa członkowskie muszą: 1) podejmować odpowiednie działania 
ochronne, które odpowiadają wymogom ekologicznym występujących tam chronionych typów 
siedlisk i gatunków; oraz 2) unikać szkodliwych działań, które mogłyby zagrażać gatunkom lub w 
znacznym stopniu pogorszyć stan siedlisk chronionych gatunków lub typów siedlisk. 

 

 Istnieje wiele interesujących przykładów koegzystencji akwakultury i obszarów Natura 2000. W wielu 
z tych miejsc akwakultura była tradycyjnie praktykowana i jest uważana za zgodną lub dostosowała 
się do potrzeb ochrony obszarów. 

 

 Oprócz ochrony obszarów poprzez sieć Natura 2000, dwie dyrektywy wymagają również, aby 
państwa członkowskie ustanowiły ogólny system ochrony wszystkich dziko występujących gatunków 
ptaków w UE oraz gatunków wymienionych w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej. Przepisy te 
mają zastosowanie zarówno wewnątrz, jak poza obszarami chronionymi. 

 
 
2.1  Polityka UE ws. ochrony bioróżnorodności   
 
Unijna strategia ochrony bioróżnorodności do roku 202019 (opublikowana w maju 2011r.) ma 
na celu odwrócenie procesu utraty bioróżnorodności i przyspieszenie przejścia UE na 
gospodarkę zasobooszczędną i ekologiczną. Obejmuje sześć wzajemnie się wspierających i 
współzależnych celów. Działania określono w Załączniku do Komunikatu. Pełne wdrożenie 
dyrektywy siedliskowej i ptasiej koncentruje się na Celu 1. W odniesieniu do zrównoważonego 
rybołówstwa, w swoim działaniu 14b stwierdza, że "Komisja i państwa członkowskie będą 
wspierać wdrażanie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, w tym poprzez zachęty 
finansowe w formie przyszłych instrumentów finansowych dla rybołówstwa i polityki morskiej w 
odniesieniu do morskich obszarów chronionych (w tym obszarów Natura 2000 oraz obszarów 
ustanowionych przez umowy międzynarodowe i regionalne)". 

2.2  Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa  

 
Dyrektywa Siedliskowa 92/43/EWG, wraz z Dyrektywą Ptasią 2009/147/EC20, tworzą trzon 
polityki UE dotyczącej ochrony przyrody. Mają dwa główne cele:  

 zachowanie rzadkich i zagrożonych gatunków w całym ich naturalnym zasięgu w UE 
poprzez szereg przepisów dotyczących ich ochrony; 

 ochrona kluczowych obszarów dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków i typów siedlisk 
poprzez wyznaczanie i zarządzanie obszarami w ramach sieci Natura 2000. 

                                                
19 KOM(2011) 244 wersja ostateczna. Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna 
strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. SEK(2011) 540 wersja ostateczna. 
SEK(2011) 541 wersja ostateczna. 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Co oznacza "właściwy stan ochrony" w praktyce? 

Ostatecznym celem dyrektywy siedliskowej jest zagwarantowanie, że objęte nią gatunki i 
siedliska osiągną tzw. "właściwy stan ochrony" i że ich długoterminowe przetrwanie jest uważane 
za nie zagrożone w całym ich naturalnym zasięgu w Europie. 
 
W przypadku gatunków objętych dyrektywą (zob. art. 1 lit. i) oznacza to, że: 

 populacje utrzymują się w długim okresie i nie wykazują już oznak ciągłego spadku; 

 ich naturalny zasięg nie ulega zmniejszeniu; 

 istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istnieć, wystarczająco duża powierzchnia ich 
siedliska, aby utrzymać populacje w perspektywie długoterminowej. 

 
W przypadku typu siedliska właściwy stan ochrony (patrz art. 1 lit. e) uzyskuje się, gdy: 

 jego naturalny zasięg i powierzchnia jaką pokrywa są stabilne lub zwiększają się; i 

 obecne są specyficzna struktura i funkcje niezbędne do jego długoterminowego przetrwania i 
które prawdopodobnie utrzymają się w przewidywalnej przyszłości; 

 stan ochrony typowych gatunków żyjących w tych typach siedlisk również jest właściwy.  

 
 
Należy zauważyć, że obie dyrektywy nie obejmują wszystkich gatunków roślin i zwierząt w 
Europie (tj. nie całą bioróżnorodność w UE). Zamiast tego koncentrują się na grupie około 
1500 (na około 100 000 lub więcej gatunków obecnych w Europie) - które są tak rzadkie lub 
zagrożone, że potrzebują ochrony, aby zapobiec ich wyginięciu. Są one często określane jako 
gatunki o znaczeniu europejskim. Dyrektywy te chronią również około 230 "typów siedlisk" (w 
tym siedlisk morskich i przybrzeżnych, siedlisk słodkowodnych, mokradeł itp.) o znaczeniu 
europejskim. 
 
W 2007 r. Państwa członkowskie sprawozdały po raz pierwszy stan ochrony siedlisk i 
gatunków objętych dyrektywą siedliskową. Na tej podstawie Komisja sporządziła 
skonsolidowane sprawozdanie dotyczące stanu ochrony każdego gatunku i rodzaju siedliska 
na poziomie biogeograficznym i unijnym. Raporty te dostarczają użytecznych informacji 
kontekstowych21. 
 
Rycina 4. Ocena stanu ochrony niektórych grup siedlisk istotnych dla rozwoju akwakultury 
(liczba w nawiasie odnosi się do liczby ocen przeprowadzonych dla każdej grupy) (z KE 200922). 

 

 

 
 
 
 
 
 

█   Właściwy █   Nieznany █   Niewłaściwy – niezadowalający   █    Niewłaściwy - zły 
 
 

 

                                                
21 Wszystkie raporty są dostępne na stronach: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 oraz  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 
22 KOM(2009)358 wersja ostateczna. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. 
Sprawozdanie zbiorcze na temat stanu ochrony typów siedlisk i gatunków wymagane na mocy art. 17 
dyrektywy siedliskowej. Dostępne na stronie: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:PL:PDF  

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:PL:PDF
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2.3 Sieć Natura 2000  
 
Sercem obu dyrektyw “Naturowych” jest 
utworzenie sieci obszarów Natura 2000, 
które zostały wyznaczone dla gatunków i 
typów siedlisk o znaczeniu europejskim 
wymienionych w załącznikach dyrektyw. 
Do maja 2012 r. sieć Natura 2000 
zawierała ok. 26 000 obszarów23. Łącznie 
pokrywają one około 18% obszaru 
lądowego UE-27 z dodatkowymi 
obszarami morskimi o znacznej 
powierzchni24. 
 

Każdy obszar ma znaczenie w tym 
procesie, posiadając określone cele ochrony i, zgodnie z wymaganiami, środki ochronne 
wdrażane aby je osiągnąć. Działania te z kolei będą oparte na statusie i specyficznych 
wymogach ekologicznych chronionych gatunków i siedlisk obecnych w tym konkretnym 
obszarze (szczegóły w rozdziale 5). 
 
Rycina 5: Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 na terenie UE-27. 

 
Sieć Natura 2000 nie jest systemem ścisłych rezerwatów przyrody, z których wyłączona jest 
wszelka działalność człowieka. Zamiast tego wspiera ona zasadę zrównoważonego rozwoju. 
Jej celem jest zagwarantowanie, że w ramach tych obszarów działania człowieka są 
podejmowane w sposób gwarantujący, że cele ochrony ustanowione dla danego obszaru 
mogą nadal zostać osiągnięte (w zależności od gatunków i typów siedlisk będących 
przedmiotem zainteresowania Europy). 
 

                                                
23 Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_pl.htm 
24 Czasem zdarza się, że OSO i SOO się pokrywają, więc dane liczbowe nie kumulują się. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_pl.htm
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Artykuł 6 określa działania, które należy podjąć w ramach każdego obszaru Natura 2000. W 
szczególności państwa członkowskie muszą:  

 podjąć odpowiednie działania ochronne, które odpowiadają wymogom ekologicznym 
chronionych typów siedlisk i gatunków obecnych w obszarze (Artykuł 6.1).  

 unikać szkodliwych działań, które mogłyby w znacznym stopniu zagrozić tym gatunkom lub 
pogorszyć stan ich siedlisk lub typów siedlisk (Artykuł 6.2). 

 
Aby pomóc w podjęciu decyzji, jakie działania należy wykonać na poszczególnych obszarach 
Natura 2000, Dyrektywa Siedliskowa zachęca do sporządzania planów zarządzania. Mogą 
one być specjalnie opracowane dla danego obszaru lub zintegrowane z innymi planami. 

 
Podczas gdy art. 6 ust. 1 i 2 Dyrektywy Siedliskowej dotyczy bieżącego zarządzania i ochrony 
obszarów Natura 2000, art. 6 ust. 3 i 4 określają procedurę, którą należy stosować przy 
planowaniu nowych przedsięwzięć, które mogą mieć wpływ na obszar Natura 200025. Ta 
etapowa procedura została szczegółowo przeanalizowana w rozdziale 5. Każdy obszar Natura 
2000 jest unikalny i musi być rozpatrywany indywidualnie w każdym przypadku, zwłaszcza 
jeśli chodzi o przeprowadzanie Ocen Oddziaływania zgodnie z art. 6 Dyrektywy Siedliskowej. 
 
Oprócz wyznaczenia głównych obszarów sieci Natura 2000, art. 10 Dyrektywy Siedliskowej 
wymaga również, aby państwa członkowskie poprawiły spójność ekologiczną sieci na całym 
obszarze kraju, utrzymując i, w stosownych przypadkach, rozwijając cechy krajobrazu o 
dużym znaczeniu dla dzikiej fauny i flory, takie jak korytarze ekologiczne lub miejsca 
odpoczynku wykorzystywane podczas migracji i rozprzestrzeniania. 
 
 
2.4. Akwakultura na obszarach Natura 2000  
 
Akwakultura prowadzona jest na wielu obszarach Natura 2000. Z pierwszej analizy26 
istniejących gospodarstw w sieci Natura 2000 zgłoszonych przez państwa członkowskie i 
informacji z bazy danych Natura 2000, wynika, że akwakultura była prowadzona na ponad 5% 
obszarów w momencie ich wyznaczania, co oznacza ponad 1200 OSO i SOO27. W 
rzeczywistości wiele z tych obszarów zostało wyznaczonych, ponieważ działalność ta 
zachowała odpowiednie siedliska (np. stawy) dla gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania UE. Znaczna część obszarów Natura 2000 znajduje się w całości na 
terenach hodowlanych obejmując naturalne lub stworzone przez człowieka stawy, jeziora lub 
zatoki.  
 
Istnieją interesujące przykłady symbiozy między akwakulturą a obszarami Natura 2000 (zob. 
sekcja 3.6). W wielu z nich akwakultura była tradycyjnie praktykowana i jest uważana za 
zgodną lub dostosowała się do potrzeb ochrony obszarów. Ciekawe przykłady można znaleźć 
w Europie południowej dotyczące akwakultury przybrzeżnej, a w Europie środkowej dotyczące 
akwakultury słodkowodnej. Istnieje wiele dobrze znanych obszarów Natura 2000, w których 
akwakultura działa w sposób zrównoważony, takich jak Morze Wattowe w Holandii, Arcachon 
we Francji, Estuarium Sado w Portugalii, Doñana w Hiszpanii, hodowla mięczaków w Anglii, 
Walii oraz w wielu jeziorach w Szkocji. 
 

                                                
25 Dotyczy to terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, obszarów SOO i OSO oraz nie tylko planów 
lub przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, ale także tych, które znajdują się poza nimi, ale mogą 
mieć znaczący wpływ na ochronę gatunków i siedlisk w obszarze. Na przykład tama zbudowana 
powyżej rzeki, która mogłaby zmienić lub zatrzymać regularne wylewy na ważnym obszarze wodno-
błotnym dla ptaków w obrębie OSO dalej w dół rzeki. 
26 Analizę przeprowadzono za pomocą zbioru danych Natura 2000 z DG ENV Komisji Europejskiej (maj 
2011 r.). Baza zawiera 26124 obszarów Natura 2000 (SOO i OSO). 
27 Baza danych Natura 2000 dostarcza informacji na temat obszarów w sieci i działań w nich 
prowadzonych, w tym akwakultury:  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
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2.5  Wytyczne dotyczące obszarów Natura 2000 
 
Komisja Europejska opublikowała kilka wytycznych dotyczących ustanowienia sieci Natura 
2000 i zarządzania nią, które mają również znaczenie dla rozwoju akwakultury. Obejmują one 
interpretację przepisów art. 6 Dyrektywy Siedliskowej w sprawie zarządzania obszarami 
Natura 2000, wytyczne metodologiczne dotyczące oceny planów i przedsięwzięć mających 
znaczący wpływ na obszary Natura 200028, wytyczne dotyczące ustanowienia morskich 
obszarów Natura 200029, a także szereg dobrych praktyk30. 
 
Inne wytyczne są również dostępne na poziomie krajowym w zakresie zarządzania obszarami 
Natura 2000 oraz w zakresie zarządzania ochroną siedlisk i gatunków chronionych przez 
Dyrektywy „Naturowe”31. Zestawienie odpowiednich źródeł informacji, które mogą być 
przydatne do celów niniejszych wytycznych, przedstawiono w Załączniku 2. 
 

2.6  Inne ważne postanowienia 
 
Oprócz sieci Natura 2000, obie dyrektywy przewidują również ogólny system ochrony, 
zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi, dla wszystkich gatunków dzikiego 
ptactwa występujących naturalnie w UE (Dyrektywa Ptasia, art. 5) oraz dla gatunków zwierząt 
i roślin wymienionych w załączniku IV dyrektywy siedliskowej (art. 1232 i 13) - patrz Zał.1. 
Ponadto podczas planowania działań związanych z akwakulturą lub zarządzania nimi, należy 
wziąć pod uwagę cele środowiskowe określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE i 
Dyrektywie Ramowej w sprawie Strategii Morskiej 2008/56/WE. Odpowiednie przepisy mają 
również zastosowanie zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi i, podobnie jak w 
przypadku Dyrektyw OOŚ i SOOŚ, zostały podsumowane w załączniku 1. 

                                                
28 Zobacz: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
31 Na przykład strona internetowa Wspólnego Komitetu Ochrony Przyrody zawiera informacje na temat 
siedlisk morskich i gatunków, a także o obszarach SOO i OSO dla Wielkiej Brytanii. Na stronie 
internetowej Scottish Natural Heritage znajduje się interaktywna mapa szkockich obszarów SOO wraz z 
poradami dotyczącymi ich zarządzania. Innym przykładem jest opublikowany we Francji Poradnik na 
temat sieci Natura 2000 i akwakultury (Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 - Les 
cultures marines), którego celem jest pomoc podmiotom zarządzającym akwakulturą na obszarach 
morskich. 
32 Zobacz wytyczne dotyczące ochrony ścisłej gatunków zwierząt mających znaczenie dla Wspólnoty 
zgodnie z dyrektywą siedliskową  
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3. POTENCJALNY WPŁYW AKWAKULTURY NA 

PRZYRODĘ 
 
 
 
 
 

 Skutki różnych systemów akwakultury zależą od wielu czynników, w tym od warunków 
hydrograficznych lokalizacji gospodarstwa, rodzaju hodowanych organizmów i metody produkcji, 
praktyk zarządzania itp. Wszystkie te czynniki muszą być brane pod uwagę przy ocenie ryzyka. 

 

 Różne systemy akwakultury mogą wywierać różny wpływ i powodować różnorodne skutki dla 
środowiska naturalnego, w tym utratę lub zanikanie siedlisk, zaburzenie funkcjonowania gatunków i 
zmiany miejsc ich występowania, a także zmiany w lokalnych populacjach. Jednak niektóre systemy 
akwakultury mogą mieć pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną danego obszaru. 

 

 Wrażliwość i odporność ekosystemów oraz zdolność adaptacyjna środowiska są kluczowe dla 
określenia skali i znaczenia oddziaływania. 

 

 Lokalizacja jest często najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w celu 
zapobiegania i ograniczania potencjalnych negatywnych skutków hodowli, wraz z wdrażaniem 
dobrych praktyk w zarządzaniu i odpowiednimi środkami łagodzącymi. Dla różnych systemów 
hodowli, znany i dostępny jest obecnie wachlarz środków łagodzących najbardziej negatywne 

 

 
 
3.1  Potrzeba podejścia indywidualnego - istotne czynniki 
 
Wszystkie rodzaje rolnictwa mają wpływ na środowisko a akwakultura nie jest wyjątkiem. 
Potencjalne skutki różnych systemów akwakultury są szeroko opisane w literaturze naukowej i 
technicznej. Są one bardzo specyficzne dla danego miejsca i zależą od warunków 
środowiskowych i hodowlanych. Wszelkie możliwe zagrożenia należy oceniać, biorąc pod 
uwagę wszystkie istotne cechy i uwarunkowania, a także cele ochrony danego obszaru. 
Należy również podkreślić, że możliwe negatywne skutki można złagodzić poprzez 
odpowiednie zarządzanie, lokalizację itp.  
 
Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na ostateczne skutki działania hodowli. Wśród 
nich, położenie gospodarstwa, rodzaj hodowanych organizmów (ryby, skorupiaki, mięczaki, 
inne bezkręgowce i wodorosty morskie) oraz stosowane metody (np. ilość i rodzaj paszy, 
gęstość obsady, użycie środków chemicznych) określają wpływ na środowisko różnych 
rodzajów hodowli. Ponadto kluczowym czynnikiem jest również wrażliwość lub podatność 
środowiska na ewentualny wpływ czynników związanych z akwakulturą. Wszystko to określa 
zdolność środowiska do adaptacji do akwakultury.  
 
 
3.1.1  Lokalizacja  
 
Umiejscowienie hodowli jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym o jej 
wpływie na środowisko. Charakterystyka ekologiczna, np. bioróżnorodność, struktura 
ekosystemu, dynamika i wzajemne powiązania populacji gatunków, może być różna w 
różnych miejscach. Również cele ochrony są specyficzne dla każdego obszaru Natura 2000.  
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Ponadto zmienne środowiskowe określają, do pewnego stopnia, rodzaj i stopień 
oddziaływania hodowli. Charakterystyka hydrograficzna i topograficzna jest bardzo ważna, 
szczególnie w przypadku morskich i lądowych gospodarstw opierających się na naturalnych 
ruchach wody (prądy, pływy) w celu zapewnienia odpowiedniej wymiany wody i rozpraszania 
odpadów. Okres funkcjonowania, możliwości rozwoju przestrzennego i intensyfikacji hodowli 
oraz jej efekt ekologiczny są często determinowane przez cechy fizyczne wybranej lokalizacji. 
Poziom i zakres zmian ekologicznych może zatem różnić się w zależności od miejsca.  
 
 
3.1.2  Hodowane gatunki 
 
Hodowane organizmy różnią się znacznie pod względem cech biologicznych i 
ekofizjologicznych. Rozmnażanie, nawyki i wymagania żywieniowe, zachowanie, zdolność 
wzrostu, wymagania dotyczące jakości wody, tolerancja na stres, odporność na pasożyty i 
choroby charakteryzują przydatność gatunku do hodowli.  
 
Specyficzne cechy hodowanych organizmów determinują również rodzaj, skalę i zakres ich 
wpływu na ekosystem. Należy również wziąć pod uwagę interakcje między hodowanymi 
organizmami a populacjami dzikimi, które mogą być ograniczone do bezpośredniego 
otoczenia lub wpływać na większy obszar.  
 
 
3.1.3  Metoda hodowli  
 
Wybór metody hodowli będzie w pewnym stopniu zależeć od wyboru gatunku i miejsca. 
Gospodarstwa mogą funkcjonować jako ekstensywne, półintensywne i intensywne. 
 
W przypadku niektórych systemów otwartych intensywność produkcji jest dobrym 
wskaźnikiem potencjalnego wpływu uwzględniającym cechy środowiskowe i lokalną zdolność 
asymilacyjną (patrz poniżej). Jeśli chodzi o europejską akwakulturę, najbardziej oczywistym 
przykładem jest kultura klatkowa, w której biomasa danej hodowli będzie z grubsza 
wskazywać na ogólny potencjalny wpływ na środowisko wywierany przez gospodarstwo.  
 
Niemniej lokalne uwarunkowania i techniki zarządzania gospodarstwem mogą przyczynić się 
do zmniejszenia lub wyeliminowania możliwych skutków jego działania. Jednak w przypadku 
systemów zamkniętych intensywność produkcji nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jej 
potencjalnego wpływu na środowisko - na przykład wysoce intensywne gospodarstwo 
wykorzystujące recyrkulację może być przyjazne dla środowiska ze względu na izolację od 
środowiska zewnętrznego. 
 
W ekstensywnej akwakulturze, głównie w hodowli mięczaków, nie stosuje się dokarmiania lub 
podawania lekarstw, a ten rodzaj hodowli zależy całkowicie od naturalnych procesów i 
dostępnych składników odżywczych. Jest prowadzony w środowisku naturalnym jako 
naturalny składnik ekosystemu. Dlatego też usługi ekosystemowe mięczaków (Ferreira i in., 
2011, Coen & Shumway, 2011) są wewnętrznym wkładem hodowli w naturalne procesy.  
 
Dotyczy to filtracji i obiegu składników odżywczych, zapewniających pokarm dla wyższych 
poziomów troficznych (ptaki) i siedlisk dla (epi)bentonicznych gatunków. Chociaż w niniejszym 
raporcie skupiono się na potencjalnym negatywnym wpływie akwakultury na cele ochrony 
obszarów Natura 2000, należy przyznać, że ekstensywna akwakultura działa również jako 
instrument w zarządzaniu i ochronie przyrody, wywołując tym samym pozytywne skutki dla 
celów ochrony (Smaal et al, 2010).    
 
 
 



 Wytyczne dotyczące akwakultury w kontekście sieci Natura 2000  23 

3.1.4  Wrażliwość, odporność i zdolności adaptacyjne ekosystemów 
 
Niektóre rodzaje ekosystemów są bardziej niż inne wrażliwe na środowiskowe "presje" 
akwakultury (mając na uwadze, że jest to ogólny terminem obejmujący wiele różnych działań, 
które mogą mieć różne skutki w zależności od sposobu, w jakim są realizowane). Słowo 
wrażliwość w odniesieniu do akwakultury można określić jako zakres "wpływu" produkcji w 
sektorze akwakultury na ekosystem, w którym się odbywa.  
 
Może zależeć od: 

 różnych rodzajów środowiska, w których odbywa się hodowla, oraz warunków fizycznych; 

 różnych rodzajów zbiorowisk znajdujących się w środowisku wykorzystywanym do 
akwakultury, oraz "odporności" każdego zbiorowiska na akwakulturę. 

 
Wrażliwość zależy od nietolerancji gatunku lub siedliska na zakłócenia spowodowane 
czynnikami zewnętrznymi i czasu potrzebnego na jego późniejszą regenerację. Wrażliwy 
gatunek lub siedlisko to takie, na które niekorzystnie wpływa zewnętrzny czynnik wynikający z 
działalności człowieka lub zdarzeń naturalnych (zabicie/zniszczenie, "wysoka" nietolerancja) i 
zakłada się, że jego regeneracja nastąpi w ciągu bardzo długiego czasu, tj. więcej niż 10 lub 
nawet do 25 lat ("niska"; zdolność regeneracji). Nietolerancję, a tym samym wrażliwość, 
należy oceniać w odniesieniu do zmiany określonego czynnika (MarLIN, 2005). Warunki 
środowiskowe, które powodują, że ekosystem jest mniej wrażliwy, obejmują większą 
dyspersję w skali gospodarstwa i szybszą wymianę w skali danego zbiornika wodnego. Teoria 
ekologii sugeruje, że dobrze zrównoważone ekosystemy, które zawierają różnorodne gatunki i 
formy życia - łatwiej przeciwstawiają się "presji" (Tett et al., 2007). 
 
Odporność jest "zdolnością ekosystemu do wytrzymania zakłóceń bez przechodzenia w fazę 
zmiany lub utraty struktury lub funkcji" (Odum, 1989). Różne gatunki i siedliska mają różny 
stopień odporności na presje. Stopień, w jakim konkretna jednostka podlega wpływowi 
określonej presji, zmienia się w zależności od samej jednostki i działającej presji. (Crowe i in., 
2011). 
 
Zdolność adaptacyjna to zdolność systemu do regeneracji po zmianie. Ekosystemy morskie 
mają naturalną zdolność adaptacyjną, która różni się w zależności od warunków naturalnych 
oraz charakteru i poziomu presji. Obszary otwarte, które naturalnie doświadczają wysokiego 
poziomu zaburzeń fizycznych, mogą szybciej odzyskiwać swoje funkcje po zaburzeniach 
fizycznych spowodowanych przez człowieka niż obszary zamknięte. (Crowe i in., 2011). 
 
 
3.1.5  Zdolności asymilacyjne i pojemność ekosystemów 33 
 
Zdolności asymilacyjne można zdefiniować jako zdolność ekosystemu wodnego do 
absorbcji wpływu antropogenicznego bez szkody dla zdrowia ekosystemu lub jego zdolności 
do dostarczania towarów i usług.  
Pojemność w akwakulturze określa się jako maksymalną biomasę gatunku utrzymywanego w 
hodowli, która może być wspierana bez przekraczania maksymalnego akceptowalnego 
poziomu oddziaływania na stado hodowlane i jego środowisko. Pojemność zależy między 

                                                
33 Dalsze informacje na temat określania zdolności asymilacyjnej i pojemności można znaleźć w 
zestawie narzędzi ECASA (http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/ 
management-for-sustainability). 
Niedawno opracowano model oceny pojemności akwakultury i zdolności do asymilacji odpadów we 
fiordach i przetestowano go w typowym szkockim fiordzie (Tett i wsp. 2011). Jest to model fizyczno-
biologiczny, który ma służyć jako narzędzie wspomagające zarządzanie jakością wody poprzez 
symulowanie zależności presja-oddziaływanie. 

 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
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innymi od zdolności ekosystemu do ponownego dostarczania substancji, takich jak tlen, 
spożywanych przez wszystkie zwierzęta hodowlane, lub fitoplanktonu, spożywanych przez 
małże filtrujące (Tett i in., 2011).  
 
 
3.2  Główne potencjalne oddziaływania różnych systemów akwakultury - możliwe środki 
łagodzące i dobre praktyki zarządzania 
 
Jak wspomniano powyżej, zaobserwowany wpływ jednej hodowli nie może być bezpośrednio 
odnoszony do innej, nawet w podobnych warunkach hodowli i środowiska, ponieważ szereg 
parametrów powoduje znaczną zmienność zaobserwowanych skutków. 
 
Należy podkreślić, że dzięki właściwemu wdrożeniu odpowiednich przepisów unijnych i 
krajowych (w tym wydawania zezwoleń i kontroli) większość potencjalnych presji i skutków 
hodowli zostaje powstrzymana lub zminimalizowana. Ponadto operatorzy sektora akwakultury 
dobrowolnie podejmują znaczne wysiłki w celu zastosowania dobrych praktyk zarządzania 
(np. Kodeksów postępowania, monitorowania, certyfikacji). Ponadto UE promuje ekologiczną 
akwakulturę. Niektóre istotne informacje w tym zakresie są zawarte w Załączniku 1. 
 
W kontekście niniejszych wytycznych istotne jest zrozumienie potencjalnego wpływu na 
siedliska i gatunki chronione na mocy Dyrektyw ‘Naturowych’, które są przedmiotem ochrony 
w obszarach Natura 2000.  
 
Potencjalne skutki, które należy rozważyć można podzielić na dwie główne kategorie: 

 Utrata siedlisk lub degradacja i modyfikacja zbiorowisk obecnych w obszarze. 
 Zakłócenia i zmiana miejsca występowania populacji gatunków. 

 
Siedliska mogą zostać utracone lub zdegradowane w związku z budową infrastruktury, 
instalacją urządzeń i wykorzystaniem sprzętu i narzędzi (np. do zbioru), które mogą 
powodować bezpośredni fizyczny wpływ na siedliska i populacje. Na siedliska i populacje 
bentosowe może również wpłynąć sedymentacja odpadów organicznych. Zwiększone 
zmętnienie wody i wzbogacanie jej w składniki odżywcze może zmienić warunki, od których 
pewne populacje i gatunki pelagiczne są zależne co powoduje ich wyparcie z obszaru. Należy 
również wziąć pod uwagę skutki stosowania produktów chemicznych w niektórych elementach 
akwakultury. 
 
Zakłócenia w stosunku do gatunków i ich wyparcie z obszaru mogą wynikać z budowy i 
funkcjonowania gospodarstw, na przykład z hałasu i oświetlenia lub z potrzeby kontroli 
drapieżnictwa. Należy uwzględnić również inne interakcje biologiczne między gatunkami 
utrzymywanymi w gospodarstwie a gatunkami występującymi w obszarze, w szczególności 
ewentualne skutki ucieczek, takie jak krzyżowanie lub bezpośrednia konkurencja ze strony 
gatunków obcych wykorzystywanych w akwakulturze. 
 
Główne interakcje między różnymi hodowlami a środowiskiem naturalnym zostały krótko 
opisane poniżej, ze wskazaniem możliwych skutków dla siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania UE, oraz przykłady środków łagodzących, które można 
zastosować w celu uniknięcia lub ograniczenia negatywnych skutków. 
 
Bardziej szczegółowy opis oddziaływań i wpływów, jakie mogą pojawić się w różnych 
systemach akwakultury, przedstawiono w poprzednich badaniach finansowanych przez 
Komisję Europejską (Huntington i inni, 2006, 2010). 
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3.2.1  Morska hodowla klatkowa 
 
Hodowla klatkowa może prowadzić do zwiększonej sedymentacji rozdrobnionych odpadów 
organicznych pod klatkami. Rafy małży i/lub wieloszczetów, łąki trawy morskiej, muliste lub 
piaszczyste płycizny, rodolity i łąki wodorostów mogą być potencjalnie dotknięte przez 
sedymentację ze źle usytuowanych gospodarstw klatkowych (Huntington i wsp. 20006, Crowe 
i wsp. 2011, Ragot 2009, Wilding and Hughes 2010 ). 
 
Łąki trawy morskiej bezpośrednio pod lub w pobliżu klatek mogą być narażone na 
niekorzystne skutki osadzania odpadów organicznych. Wpływ na łąki posidonii i zostery jest 
znany (Ruiz i in. 2001, 2010, Diaz Almela i in. 2008, Apostolaki i in. 2007, Marba i in. 2006, 
Pergent-Martini i in. 2006, Cancemi i in. 2003, Crowe i in. 2011). Krytycznym czynnikiem 
wydaje się być odkładanie odpadów stałych i wynikające z tego wysoka zawartość składników 
organicznych i deoksygenacja osadów (Wilding i Hughes 2010). 
 
Nagromadzenie materiału organicznego na podłożu zwiększa zapotrzebowanie populacji 
bentosowych na tlen i może mieć wpływ na chemizm osadów. Może to powodować zmiany w 
składzie gatunkowym, liczebności i biomasie fauny i flory bentosowej (Wilding i Hughes, 2010, 
Holmer i in. 2007 Maldonado i in. 2005, Vezulli i in. 2008, Tomasetti i in. 2009, Vita i in. 2004, 
Mirto i in. 2009). 
 
Szczególnie ważne jest odpowiednie umiejscowienie klatek i zarządzanie gospodarstwem. W 
celu zmniejszenia oddziaływania spowodowanego przez odpady organiczne stosuje się 
kontrolę i ograniczenie gęstości stada. Poprawa strawności paszy i systemy zmniejszające jej 
marnowanie mogą również złagodzić te skutki. Wykorzystanie pasz peletowych i o wysokiej 
strawności, nowoczesnych systemów automatycznej dystrybucji paszy, codzienna kontrola jej 
ilości mająca na celu minimalizację dyfuzji jej resztek i odpadów w środowisku, to tylko 
niektóre z często stosowanych środków łagodzących. 
 
Warunki hydrodynamiczne odgrywają ważną rolę w rozpraszaniu odpadów organicznych i 
redukcji negatywnych skutków (Cromey i in., 2002a, Modica i in., 2006, Sara i in., 2006). 
 
Dostępne modele komputerowe pomagają w przewidywaniu zakresu i stopnia sedymentacji w 
hodowli i są wykorzystywane do identyfikacji jej potencjalnego wpływu. Na przykład model 
DEPOMOD przewiduje sedymentację z hodowli klatkowych i jej biologiczne skutki na dno 
morskie na podstawie batymetrii terenu i reżimu hydrograficznego w połączeniu z 
maksymalnym tonażem ryb i gęstością obsady (Cromey i in. 2002b; Cromey i in., 2002c). 
Model MERAMOD (Cromey, C., 2008) został opracowany z modelu DEPOMOD i został 
zatwierdzony dla hodowli labraksa i dorady we wschodniej części Morza Śródziemnego. 
 
Klatki uwalniają rozpuszczone związki bezpośrednio do otaczającego słupa wody, w tym 
amoniak, azotany i fosforany razem z rozpuszczonym węglem organicznym. Obejmuje to 
wydzieliny ryb i rozpuszczone składniki paszy peletowej lub cząstek kału. Skutki mogą być 
ograniczone, gdy następuje szybkie ich rozproszenie (Holmer 2010).  
 
Wzbogacenie w składniki odżywcze zostało wykryte wokół hodowli klatkowej dorady i 
labraksa w Morzu Śródziemnym (Dalsgaard i Krause-Jensen, 2006, La Rosa i in. 2002). 
Jednak udokumentowano jedynie ograniczony wpływ i uważa się, że jest on mało istotny 
(Sara 2007). Machias i in. (2005) wykazali, że produkcja pierwotna wzrosła w otoczeniu 
gospodarstw w warunkach oligotroficznych na Morzu Śródziemnym, ostatecznie stymulując 
produktywność na wyższych poziomach troficznych. 
 
Ostatnie badania sugerują, że wzbogacanie w składniki odżywcze hodowli łososia jest 
niewielkie (Laurent i in. 2006) i nie ma dowodów na eutrofizację lub zakwity glonów 
spowodowane uwalnianiem składników odżywczych w szkockich gospodarstwach (Smayda 
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2006). Ze względu na brak dowodów na szkodliwy wpływ z gospodarstw hodujących łososie 
na ekosystem, stwierdzono, że nie wpływa to negatywnie na bioróżnorodność siedlisk 
bentonicznych w Wielkiej Brytanii (Wilding i Hughes, 2010). 
 
Przenosząc farmy dalej w otwarte morze, oczekuje się, że rozproszenie składników 
odżywczych wzrośnie, minimalizując presję na środowisko (Wilding i Huges 2010, Pitta i in. 
2009). 
 
Inne potencjalne oddziaływania hodowli klatkowych obejmują te związane z zastosowaniem 
środków chemicznych, szczególnie w przypadku siedlisk wrażliwych, takich jak łąki posidonii 
i zostery (Ragot 2009, Huntington i in. 2006). Także, siedliska muliste, małże i rafy mają niską 
tolerancję i odporność na niektóre związki syntetyczne stosowane w akwakulturze (Crowe i in. 
2011, Huntington i in. 2006, Wilding i Hughes 2010). 
 
W ostatnich latach promuje się zmniejszenie zastosowania chemikaliów i innych sztucznych 
substancji w akwakulturze, wraz z opracowywaniem alternatywnych, przyjaznych dla 
środowiska substancji i metod leczenia, zapewniając korzystne warunki dla ryb. Ograniczenia 
w stosowaniu związków chemicznych dotyczą zwykle obszarów wrażliwych. Mogą być 
stosowane ekologiczne powłoki i produkty przeciwporostowe. Mogą to być powłoki na bazie 
silikonu, poliuretany i z zastosowaniem technologii enzymatycznych (IUCN, 2007). Ostatnio 
sprawdzane są metody biologiczne34. 
 
Ryzykiem związanym z chemikaliami można zarządzać poprzez stosowanie odpowiednich 
środowiskowych norm jakości zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. W Szkocji normy 
dotyczące jakości środowiska (EQO) są wykorzystywane do oceny wpływu hodowli morskich i 
kontroli zrzutów (OSPAR, 2009). 
 
Klatki mogą przyciągać drapieżniki (dzikie ryby, ptaki rybożerne, wodne ssaki), które mogą 
powodować uszkodzenie sieci. (Holmer 2010). W Szkocji foka pospolita (Phoca vitulina) żywi 
się głównie rybami ale może polować na łososia w zagrodach. Aby chronić swoje stada, 
niektóre gospodarstwa stosują odpowiednie praktyki hodowli, akustyczne środki odstraszające 
(zgodne z odpowiednimi umowami międzynarodowymi) lub sieci. 
 
Fizyczne oddziaływanie infrastruktury jest również możliwe, ponieważ klatki mogą być 
zakotwiczone na dnie morskim i przez to mogą fizycznie uszkodzić siedlisko. Właściwe 
umiejscowienie i zaprojektowanie infrastruktury, unikanie lokalizacji na szczególnie wrażliwych 
siedliskach i rozważenie najlepszego rozwiązania technicznego dla każdego rodzaju obszaru 
(np. dostosowanie konstrukcji cumowniczych do podłoża) może pomóc w uniknięciu i 
zminimalizowaniu potencjalnych niepożądanych skutków hodowli. Na przykład w Szkocji 
niektóre kotwice i sprzęt wymagany do zabezpieczenia stanowiska w zagrodach łososiowych 
znajdują się na głębokiej wodzie, aby uniknąć wpływu hodowli na wrażliwe siedliska (np. rafy). 
 
Duże obszary zamknięte mogą również mieć wpływ na bieżącą cyrkulację wody i przenikanie 
światła. Ryzykiem można zarządzać, jeśli to konieczne, poprzez ograniczanie rozmiarów 
kompleksów i regularne zmiany ich położenia (Nash i in. 2005). 
 
Wpływ zaburzeń związanych z zarządzaniem jest zazwyczaj dość niski i przejściowy, gdy 
klatki znajdują się na głębszych wodach, z dala od miejsc gniazdowania i żerowania ptaków. 
 
Ucieczka ryb35 z klatek może powodować niepożądane skutki genetyczne u dzikich populacji 
poprzez krzyżowanie, ekologiczne poprzez drapieżnictwo, konkurencję i ewentualne 

                                                
34 Patrz na przykład wytyczne projektu CRAB (po angielsku): 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 
35 Wprowadzanie obcych gatunków do akwakultury jest uregulowane w Rozporządzeniu 708/2007 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf


 Wytyczne dotyczące akwakultury w kontekście sieci Natura 2000  27 

przenoszenie chorób na dzikie ryby. Szczególnie niepokojące jest krzyżowanie36 się łososia 
atlantyckiego, ponieważ może to prowadzić do utraty dostosowania subpopulacji rzecznych 
(Naylor i in. 2005). Niedawny projekt UE (Prevent Escape37) ma na celu opracowanie zaleceń 
i wytycznych dla technologii akwakultury i strategii operacyjnych, które ograniczą ucieczki. 
 
Jak wspomniano wyżej, skutki na bentos można zminimalizować unikając nadmiernych 
odpadów, umieszczając gospodarstwo na obszarach o dużym przepływie oraz ograniczając 
biomasę i gęstość obsady. Obecnie hodowcy w celu zminimalizowania niekorzystnych 
skutków hodowli stosują selekcję miejsc z dobrą wymianą wody i praktyki zarządzania, które 
zmniejszają marnowanie paszy i użycie środków chemicznych. Zastosowanie "wysokiej 
energii" (tj. zmniejszanie ładunku amoniaku-N) i "niskiego zanieczyszczenia" (tj. wysoka 
strawność, mało fosforu), wraz z ulepszaniem zarządzania żywieniem, zmniejszyło 
wytwarzanie odpadów. Regularnie usuwa się martwe ryby i organizmy porastające. 
 
 

3.2.2  Tratwy i sznury haczykowe 
 
Hodowle omułków i innych mięczaków na głębszych wodach, dzięki wykorzystaniu 
zawieszonych sznurów i lin haczykowych z pływających tratw korzystają do swojego rozwoju z 
lokalizacji naturalnych miejsc rozrodu, dobrej jakości wody i dostępności składników 
odżywczych. Systemy te mogą prowadzić do zwiększenia ilości osadów zawieszonych w 
gospodarstwach wynikających z depozycji pseudofekaliów, które z kolei wpływają na bentos. 
 
Odkładanie się odchodów i pseudo-fekaliów pod hodowlami omułków może prowadzić do 
organicznego wzbogacania osadów (Hargrave i in. 2008b) i powodować zmiany w 
populacjach organizmów dennych (Danovaro i in. 2004, Ysebaert i in. 2009). Wpływ hodowli 
zawieszonej zależy od lokalnych warunków i jej skali. Oddziaływanie na bentosowe populacje 
infunalne jest zazwyczaj ograniczone, z wyjątkiem warunków ekstremalnych (słabe 
wymywanie lub wyjątkowo duże zagęszczenie stada) (McKindsey i in., 2011). 
 
Oddziaływanie hodowli na tratwach ogranicza się głównie do wpływu sedymentacji na kolonie 
dzikich omułków i inne wrażliwe siedliska sublitoralne, takich jak rafy wieloszczetów, łąki trawy 
morskiej i wodorostów, piaszczyste płycizny i rodolity (Huntington i wsp. 2006). Oddziaływanie 
sznurów haczykowych jest uważane za niższe niż tratw, ponieważ ilość nibyodchodów 
spadających ze sznurów rozłożona jest na większej powierzchni (OSPAR 2009). Przegląd 
badań nad wpływem hodowli omułków na bentos przedstawiono w McKindsey i in. 2011. 
 
Zawieszona hodowla mięczaków może również wpływać na słup wody zarówno pod 
względem poziomu tlenu rozpuszczonego, jak i składników odżywczych. Jednak lokalizacja 
tego typu systemu w obszarach o dobrej wymianie wody, a tym samym dobrej dyspersji 
składników odżywczych, zwykle zmniejsza ten wpływ. W rzeczywistości mineralizacja 
bioosadów i produkcja nieorganicznych substancji odżywczych, w wodzie i na dnie, zapewnia 
składniki odżywcze dla fitoplanktonu. Pozytywny wpływ organizmów filtrujących jest 
szczególnie ważnyw płytkich ekosystemach, i ostatecznie stymuluje produkcję pierwotną, a 
zatem pokarm dla małży (Smaal & Prins 1993; Dame, 2012). 
 
Intensywne hodowle mięczaków hamują produkcję pierwotną, a jeśli zatoka jest zbyt mocno 
zagospodarowana, można przekroczyć pojemność obszaru, w którym znajdują się 
gospodarstwa, co niekorzystnie wpływa na populacje dzikie i hodowlane (WWF 2010b). 
Ponieważ miałoby to bezpośredni negatywny wpływ na plon, nadmierna hodowla 
spowodowałby ograniczenie działalności gospodarstwa. 
 

                                                
36 Projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską przeprowadził ocenę genetycznego 
wpływu akwakultury na rodzime populacje (GENIMPACT 2007) 
37 Prevent Escape (pol. Zapobiec Ucieczce – przyp. tłum): www.sintef.no/preventescape 

http://www.sintef.no/preventescape
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Oszacowano, że hodowla omułków na żuławach Galicji może ograniczyć produkcję pierwotną 
danego obszaru o około 10% (Figueiras i in. 2002). Może to mieć korzystne skutki dla 
zbiorowisk oligotroficznych, tj. trawy morskie, ale może ograniczyć dostępność pokarmu dla 
filtratorów, tj. wieloszczetów i gatunków mulistych i piaszczystych płycizn (Huntington 2006).  
 
Ten potencjał do usuwania fitoplanktonu może być stosowany jako rozwiązanie problemu 
obciążenia składnikami odżywczymi z hodowli ryb. Poprzez integrację hodowli ryb z hodowlą 
wodorostów i mięczaków, odpady jednego elementu stają się zasobem (nawozem lub 
żywnością) dla pozostałych (Scottish Executive 2002). Przeprowadzono kilka badań 
potencjalnych korzyści hodowli małży dla zmniejszenia zrzutu składników odżywczych w 
zintegrowanej, wielotroficznej hodowli rybnej (Troell i in., 2009). 
 
Mogą także wystąpić zaburzenia funkcjonowania wrażliwych gatunków, ale produkcja 
małży w hodowlach zawieszonych ma niewielki bezpośredni wpływ (OSPAR 2009). Zarówno 
liny haczykowe, jak i tratwy mogą zwiększyć zarówno produkcję pierwotną, jak i wtórną, 
zapewniając przestrzeń dla rozwoju glonów i fauny. Takie systemy działają również jako 
obszary dla narybku, a ten z kolei może zapewnić dodatkowe zasoby żywnościowe dla ptaków 
nurkujących (OSPAR, 2009). 
 
Sedymentacja odchodów i pseudofekaliów może być oszacowana za pomocą prostych modeli 
i porównana z odpowiednimi standardami jakości środowiska EQS w celu ustalenia 
bezpiecznej gęstości stada. Z pomocą niektórych modeli przewiduje się obciążenie bentosu 
wokół hodowli małży (patrz opinie w Giles i in. 2009, Weise i in. 2009). Stopień, w jakim 
początkowo rozproszona jest materia organiczna i następnie redystrybuowana, jest dodatnio 
skorelowany z lokalnymi prądami morskimi (Hartstein i Stevens 2005, Giles i in. 2009). 
 
W zakresie usuwania fitoplanktonu, opracowano modele określające optymalną obsadę, przy 
której produkcja mięczaków jest zmaksymalizowana bez negatywnego wpływu na tempo 
wzrostu i minimalizuje wpływ hodowli na środowisko (Kaiser i Beadman 2002, Duarte i in. 
2008). 
 
Odpowiednie usytuowanie tratw i sznurów haczykowych na obszarach o dobrej wymianie 
wody oraz ustalenie właściwych rozmiarów hodowli za pomocą modeli predykcyjnych, które 
umożliwiają oszacowanie obciążenia bentonicznego, mogą zminimalizować ich główne 
możliwe skutki. 
 
 
3.2.3  Międzypływowa hodowla mięczaków 
 
Systemy hodowli międzypływowej na ogół są dość rozległe, chociaż mogą być 
skoncentrowane w ujściach rzek i mogą mieć wpływ na wrażliwe siedliska lub na ważne 
obszary żerowania ptaków i miejsca wylęgu ryb (Huntington i in. 2006). 
 
Potencjalnym oddziaływaniem jest przyducha pobliskich siedlisk międzypływowych i 
sublitoralnych fekaliami i nibyodchodami, a także innymi odpadami wytwarzanymi w 
procesie hodowli, które mogą wpływać na rafy, trawy morskie, rodolity i piaszczyste płycizny 
(Huntington i in. 2006, Ragot 2009). W wodach wysokoenergetycznych odchody i 
nibyodchody mogą się rozprzestrzeniać na pewną odległość. Systemy międzypływowe są tak 
dynamiczne, że normalnie fale i prądy skutecznie przeciwdziałają przydusze. 
 
W celu oceny znaczenia efektów przyduchy spowodowanych hodowlą mięczaków należy: 

 Zidentyfikować rodzaje zagrożonych siedlisk, zrozumieć ich reakcję na przyduchę, na 
przykład zmiany w populacjach infaunalnych i epifaunalnych, i określić obszar 
oddziaływania, który można porównać z całkowitą powierzchnią tych biotopów w 
miejscu, w którym uprawia się omułki (np. obszar Natura 2000). 
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 Ocenić ilość osadu, który jest wnoszony do słupa wody, oraz poziom sedymentacji 
(opadania i osadzania się zawiesiny na dnie morskim). Wpływ zwiększonego 
zmętnienia (wynikającego z osadów i techniki zbioru hodowanych małży) można 
ocenić poprzez porównanie z poziomem zmętnienia tła. 

 
Istnieje również potencjalne ryzyko związane z hodowlą organizmów obcych. Jednak 
możliwy wpływ wprowadzenia obcych gatunków na ich wykorzystanie w akwakulturze jest 
uregulowany w Rozporządzeniu 708/2007, które obejmuje system zezwoleń obejmujący 
specyficzne procedury i oceny ryzyka. Ponadto wykorzystanie gatunków obcych jest 
ograniczone lub poddane szczególnym warunkom. W północnej Walii wprowadzono "Kodeks 
dobrych praktyk w przesiewaniu jaj omułka", aby uniknąć przypadkowego wprowadzania 
gatunków nierodzimych poprzez transport jaj omułka z innych miejsc. 
 
Utrzymanie wymaganych instalacji hodowli międzypływowych może prowadzić do zakłóceń, 
w tym korytarzy ekologicznych, zwłaszcza w ważnych obszarach żerowania i zimowania 
ptaków (Huntington i in. 2006). Czasami stosuje się odpowiednie warunki operacyjne hodowli 
w celu ochrony przyrody przed jakimikolwiek zakłóceniami.  
 
 
3.2.4  Hodowla denna mięczaków 
 
Ta forma akwakultury jest często praktykowana w płytkich obszarach przybrzeżnych lub 
ujściach rzek, gdzie mogą występować chronione siedliska, na przykład piaszczyste i muliste 
płycizny lub łąki trawy morskiej, a zatem mogą pojawiać konflikty dotyczące użytkowania i 
zarządzania obszarem (Huntington i in. 2006). 
 
Główne potencjalne presje wywierane przez hodowlę denną obejmują sedymentację 
zwierzęcych odchodów, pogłębianie stosowane przy zbiorze, jak również niektóre 
uszkodzenia fizyczne. Wpływ kultur dennych na osady i na populacje makrobentosową wydaje 
się raczej lokalny (Ysebaert i wsp. 2009). 
 
Bentoniczne siedliska sublitoralu, takie jak piaszczyste i muliste płycizny/brzegi, mogą być 
narażone na przyduchę przez osady wytwarzane z ekskrementów lub przy zbiorze, 
szczególnie w przypadku urządzeń hydraulicznych lub mechanicznych. Jeśli przyducha 
występuje okresowo, wówczas regeneracja następuje zwykle dość szybko, zwłaszcza jeśli 
podłoże jest omywane przez prądy (Huntington i in. 2006) 
 
Wprowadzenie obcych gatunków może stanowić presję wywieraną przez hodowlę denną38. 
Istnieje również ryzyko przeniesienia patogenu z populacji hodowanych na dzikie, chociaż 
wysokie obciążenia patogenami z hodowli dennej są mało prawdopodobne (OSPAR 2009). 
 
Bagrowanie dna przy pozyskaniu jaj oraz przy zbiorze mięczaków hodowlanych  może 
mieć wpływ na dno morskie i zbiorowiska denne, a także na inne gatunki „niehandlowe”, takie 
jak dziko występujące przegrzebki i małże. 
 
W niektórych krajach (np. w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii) zbiór jaj małży następuje, gdy 
nadbuduje się warstwa mułu omułkowego (muł błotny jest warstwą nagromadzenia odchodów  
małży i pseudofekaliów, które mogą mieć grubość od 30 do 40 cm i mogą oddzielić się od 
podłoża i stają się niestabilne). Pozwala to na zbiór ze stosunkowo niewielkim oddziaływaniem 
na faunę podpowierzchniową. Ponadto bagrowanie jest sezonowe, co pozwala na utrzymanie 
okresu potrzebnego do regeneracji siedliska dna morskiego i bentosu. 

                                                
38 Jak wcześniej stwierdzono, możliwe skutki wprowadzenia obcych gatunków w akwakulturze są 
regulowane Rozporządzeniem 708/2007. 
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W Niderlandach zbiory międzypływowych jaj omułka są dozwolone tylko jesienią na 
niestabilnym podłożu, które są podatne na wypłukiwanie podczas zimowych sztormów 
(Maguire i in., 2007). Jednak jeśli wiosną wylęg jest wystarczający to zbiory także mogą się 
odbyć.  
 
W 2009 r. w Holandii opracowano metodę zbioru omułków, która polega na doczepieniu do 
tratwy lub pala pływającej liny, do której jaja małży mogą się przyczepić. Od 2000 r. 
przeprowadzono eksperymenty mające na celu zbadanie, w jakim stopniu systemy te 
stanowią obiecującą alternatywę dla połowów dennych, a także dodatkową metodę zbioru, na 
wypadek gdyby połowy z dna okazały się niewystarczające. Sektor hodowli małży, rząd i 
organizacje ekologiczne zgodziły się na stopniowe wycofywanie tradycyjnych metod i 
stworzenie miejsca dla alternatywnych systemów zbioru. 
 
Eksploatacja zasobów jaj omułka może być przedmiotem szczególnej troski. Obecnie co roku 
na Morzu Wattowym wykonywana jest inwentaryzacja przyrodnicza mięczaków w strefie 
przybrzeżnej, aby ustalić, czy ilość jaj jest wystarczająca, aby umożliwić połowy. Rybacy 
zorganizowali się w organizację producentów (OP). OP składa wniosek o zezwolenie 
Ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji. Do wniosku dołączona jest ocena, analizująca 
wpływ zbioru na cele ochrony obszaru Natura 2000. 
 
Aby uniknąć zniszczenia dna morskiego, Rząd zainicjował otwarty proces planowania 
włączający wszystkie zainteresowane strony (sektory rybołówstwa i rekreacji, organizacje 
przyrodnicze, lokalne władze) w celu opracowania polityki na lata 2010-2013. Obejmowało to 
wybór odpowiednich lokalizacji dla systemów zbioru jaj małży.  
 
 
3.2.5  Systemy zbiorników naziemnych w hodowli gatunków morskich 
 
Większość tych systemów jest zamknięta, a zbiorniki hodowlane są oddzielone od środowiska 
zewnętrznego za pomocą filtrów mechanicznych i drenów. Niektóre gospodarstwa stosują 
systemy recyrkulacji i mogą nawet używać sztucznej wody morskiej, co zmniejsza pobór i 
zrzut wody do i z gospodarstwa (Huntington i in. 2006). 
 
Jednak niektóre skutki sedymentacji, zmian biogeochemicznych i uwalniania środków 
chemicznych można zauważyć szczególnie w pobliżu miejsca hodowli i w pewnej odległości 
od niego. Wszystkie wrażliwe na tego typu zjawiska siedliska bentoniczne mogą być 
potencjalnie zagrożone (Huntington i in. 2006, Ragot 2009). 
 
Aby tego uniknąć, w niektórych gospodarstwach (np. we Włoszech) woda przed 
odprowadzeniem do kanału komunikacyjnego między zatoką a morzem, jest filtrowana przez 
wirujący mikrofiltr i jest oczyszczana przez system osadników. Pozwala to na wchłanianie 
substancji odżywczych przez mikroglonów. Automatyczny filtr mechaniczny przy ujściu 
zatrzymuje mikroglony w zbiornikach. W celu analizy możliwych zmian biogeochemicznych 
wody monitoruje się populacje tych organizmów w obszarze przybrzeżnym otaczającym 
niektóre systemy zbiorników. 
 
Może to mieć wpływ na siedliska sublitoralne, takie jak rafy i łąki trawy morskiej z powodu 
zwiększonej ilości składników odżywczych i biologicznego zapotrzebowania na tlen. Jednak w 
dużej mierze zależy to od stopnia oczyszczania wody (a może ono być bardzo wydajne) przez 
gospodarstwo (Huntington i in. 2006, Ragot 2006, Aquaetreat 2007). 
 
Niekiedy przeprowadzane jest dogłębne badanie i oczyszczanie ścieków ze zbiorników. Może 
to obejmować ich napowietrzanie w celu zwiększenia aerobowego rozpadu cząstek przed ich 
odprowadzeniem, tym samym zmniejszając biologiczne zapotrzebowanie na tlen w ściekach. 
W ograniczeniu zrzutów ma także znaczenie zwiększenie wykorzystania powtórnego obiegu 
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wody. Można również prowadzić kontrolę nieszczelności grobli/tam lub stosować wyściółki 
zapobiegające podsiąkom i przenoszeniu składników odżywczych do pobliskich wód. 
 
Nowo budowana infrastruktura mogłaby mieć wpływ na siedliska przybrzeżne, takie jak 
solniska, wydmy i kamieniste plaże jednakże tak się nie dzieje, gdyż, większość gospodarstw 
lądowych jest budowana na stabilniejszym podłożu w głębi lądu i planowana tak, by uniknąć 
jakichkolwiek konfliktów z interesami ochrony przyrody. W związku z tym fizyczna zmiana 
siedliska może zostać zminimalizowana lub złagodzona. 
 
Najbardziej intensywne hodowle lądowe sprawnie ograniczają stosowanie chemo-
terapeutyków lub obecność patogenów w systemach produkcyjnych, a ich zrzut do 
środowiska zewnętrznego może być redukowany przez filtrację i uzdatnianie wody 
(Huntington i in. 2006, Ragot 2006) . 
 
Zmiany wywołane przez te gospodarstwa są niewielkie, ponieważ wiele z nich jest 
zamkniętych wewnątrz budynków lub zlokalizowana na niewielkiej przestrzeni. Kontrola 
drapieżnictwa będzie również minimalna, i przede wszystkim pasywna, tj. siatki i monitoring 
(Huntington i in. 2006, Ragot 2009). Wprowadzanie obcych gatunków może również mieć 
znaczenie39. 
 
3.2. 6 Stawy do hodowli gatunków morskich 
 
Hodowle stawowe (wraz ze związaną z nimi infrastrukturą – tj. kanały zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków) często zajmują dużą powierzchnię. Budowa przybrzeżnych 
gospodarstw stawowych, zwykle w formie "odetnij i zalej", może mieć duży potencjalny wpływ 
na te obszary. Jeśli stawy powstały z zatok, prawdopodobnie zmianie ulegnie lokalny reżim 
hydrologiczny, a tym samym funkcjonowanie pozostałych części zatoki (Huntington i in. 2006). 
 
Oddziaływanie działających gospodarstw zależy od hodowanych gatunków i rodzaju 
stosowanego systemu zaopatrzenia w wodę. Podczas gdy niektóre gatunki wymagają 
systemów przepływowych, inne mogą wymagać jedynie okazjonalnego uzupełniania wody, 
(traconą przez podsiąk i parowanie). Takie stawy pulsacyjnie zrzucają odpady hodowlne w 
czasie ich opóźniania w okresie zbiorów. Istnieje możliwość znacznego złagodzenia wpływu 
zarówno przepływowych jak i pulsacyjnych zrzutów przy użyciu osadników i biofiltracji 
(Huntington i in. 2006). 
 
Wokół obszaru zrzutu mogą pojawić się osady organiczne. Aby ich uniknąć powszechnie 
stosowanymi we Włoszech środkami są: mechaniczne usuwanie glonów z powierzchni wody, 
uzdatnianie tlenem resztek osadów,przemieszczanie wody do specjalnych stawów, 
stosowanie ciekłego tlenu w stawach i kanałach ściekowych, itp. Gospodarstwa stawowe 
okalają często obszary zatok (np. zatoki Mesolonghi i Amvrakikos w Grecji) a ich ścieki - 
zarówno pojedynczo, jak i w sposób skumulowany - mogą wpływać na łąki trawy morskiej, 
oraz na inne wrażliwe siedliska lub ekosystem zbiornika wodnego. 
 
Tworzenie przybrzeżnych gospodarstw stawowych tam, gdzie obecne są np. solniska, 
przybrzeżne wydmy i plaże kamieniste, może powodować zmiany w tych siedliskach 
(Huntington i in. 2006). Jednak dzięki odpowiedniemu umiejscowieniu hodowli i zastosowaniu 
właściwego zarządzania łatwo uniknąć wpływu gospodarstw na tego typu siedliska. 
 
Kontrola drapieżnictwa może stanowić poważny problem dla hodowli stawowych. Używanie 
sieci do ochrony stawów przed ptakami jest, o ile to możliwe, szeroko stosowaną metodą w 
większości gospodarstw. 

                                                
39 Jak wcześniej stwierdzono, możliwe skutki wprowadzenia obcych gatunków w akwakulturze są 
regulowane Rozporządzeniem 708/2007. 
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Gospodarstwa naziemne mogą oczyszczać ścieki przed ich odprowadzeniem do środowiska. 
Zastosowanie osadników do sedymentacji zawieszonych cząstek stałych pozwala na 
usunięcie dużej ilości cząstek organicznych i nieorganicznych. Rozpuszczone składniki 
odżywcze można również usunąć poprzez biofiltrację, za pomocą filtrów z trzciny i glonów, a 
także stosując kanały ściekowe wyłożone małżami filtrującymi (Huntington i in. 2006). 
 
 
3.2.7  Hodowle w zatokach 
 
Ekstensywna hodowla w zatokach co do zasady wywiera niewielki wpływ, chociaż może 
oddziaływać na lokalne populacje dzikich zwierząt poprzez zaburzenie ich zachowań i 
ukierunkowaną kontrolę drapieżników. Inne oddziaływanie może wynikać z hodowli obcych 
lub nierodzimych gatunków, takich jak małż z Manili (Ruditapes philippinarum)40. 
 
Głównymi siedliskami, na które może wpływać hodowla w zatoce, są typowe dla tych 
obszarów siedliska - piaszczyste i muliste płycizny, łąki trawy morskiej, listownicy i 
wodorostów. Inne obszary – rafy wieloszczetów i małży oraz złoża rodolitu mogą również być 
zagrożone, jeśli znajdują się w obrębie lub w sąsiedztwie zatok. 
 
Piaszczyste i muliste płycizny mogą cierpieć z powodu przyduchy osadami pochodzącymi z 
gospodarstwa, oraz wszelkich zmian w trofii wód w wyniku przenawożenia i osadów 
organicznych. Są ważnymi żerowiskami dla ptaków brodzących i są siedliskiem populacji 
wielu gatunków bezkręgowców infaunalnych. Mogą one także cierpieć z powodu każdej 
znaczącej zmiany ogólnej produktywności hodowli wynikającej z zastosowania monokultury 
lub hodowli ograniczonej ilości gatunków. 
 
Na populacje trawy morskiej może mieć wpływ zwiększone zmętnienie wody lub zamulenie 
dna, ale największy wpływ ma zbiór małży za pomocą wygrabiania dna lub wydobycia z 
pomocą sprzętu hydraulicznego. Osobniki trawy morskiej mogą również zostać usunięte 
podczas zbioru a gatunek ten słabo się regeneruje z kłącz. 
 
Jednakże, jak wspomniano powyżej, hodowle w zatokach są zwykle ekstensywne i mają 
niewielki wpływ. Przy stosowaniu dobrych praktyk mogą nawet chronić odpowiednie siedliska i 
przyczyniać się do zachowania różnorodności biologicznej (patrz sekcja 3.6). Stawy i hodowle 
w zatokach mogą być zaprojektowane tak, aby przyjmowały fale powodziowe, a tym samym 
zapobiegały uwalnianiu się ścieków. 
 
Kontrola drapieżnictwa stanowi problem w akwakulturze w zatokach. Obecnie kontrola 
drapieżnictwa staje się trudniejsza, ponieważ wiele gatunków drapieżnych jest prawnie 
chroniona w państwach członkowskich i UE, szczególnie jest to trudne w obszarach 
chronionych41.  
 
W przypadku ekstensywnych gospodarstw w zatokach, jezior rybackich i hodowli 
umieszczonych na szlakach migracji problem ten jest bardzo poważny. Dużych stawów nie 
można przykryć siatką ochronną i w związku z tym należy stawić czoła dużym corocznym 
stratom. W wielu przypadkach sytuację dodatkowo komplikuje sąsiedztwo obszarów Natura 
200042.  
 

                                                
40 Jak wcześniej stwierdzono, możliwe skutki wprowadzenia obcych gatunków w akwakulturze są 
regulowane Rozporządzeniem 708/2007 
41 Zgodnie z art. 9 dyrektywy ptasiej lub art. 16 dyrektywy siedliskowej Państwa członkowskie mogą, w 
drodze odstępstw, podjąć środki w celu ograniczenia oddziaływania chronionych gatunków. 
42 Kwestia kormorana jest przedmiotem projektów badawczych (np. INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) i platformy UE (http://ec.europa.eu/ 
environment/nature/cormorants/home_en.htm) 

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/
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3.2.8  Systemy hodowli ryb słodkowodnych 
 
Głównymi presjami akwakultury słodkowodnej może być sedymentacja, zmiany w biochemii 
wody i obecność substancji niebezpiecznych (Huntington i in. 2010). Można ich uniknąć 
lub je złagodzić za pomocą różnych dostępnych obecnie systemów uzdatniania wody43. 

Pstrągi i karpie są hodowane w stawach i systemach przepływowych. Ryzyko związane z 
sedymentacją ze zbiorników i stawów jest umiarkowane w przypadku rzek o niewielkim 
przepływie, ale można to jeszcze zminimalizować za pomocą osadników. Z drugiej strony 
stawy mogą mieć pozytywny wpływ np. przez retencje osadów przynoszonych przez strumień 
z górnej części zlewni. 

Istnieje również ryzyko eutrofizacji poprzez zrzut ścieków do rzek. Ponieważ karpie są 
wszystkożerne i hodowane głównie w stawach, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo 
wzbogacenia w składniki odżywcze niż w przypadku systemów przepływowych i zbiorników 
wykorzystywanych do hodowli pstrąga. Obecnie wiele hodowli pstrąga korzysta z 
nowoczesnych technologii (niska intensywność produkcji, systemy wody odpływowej, takie jak 
osadniki, mechaniczne systemy napowietrzania lub uzdatniania ciekłym tlenem, analiza 
ścieków itp.), Rozwiązania te pozwalają efektywnie eksploatować zasoby wodne i 
kompensować potencjalne szkodliwe skutki, szczególnie eutrofizację, wody dolnej. 

W rzekach zlewni Atlantyku ryzyko obniżenia poziomu tlenu w wyniku wzbogacania w 
składniki pokarmowe wzrasta w miesiącach letnich przy wyższych temperaturach i niższych 
przepływach. Wpływ na florę i faunę może być znaczny. Można i należy tego unikać lub 
ograniczać za pomocą sezonowego ograniczenia poboru wody. Rzeki kontynentalne 
charakteryzują się dużą ilością wody, co sugeruje, że ryzyko wzbogacenia w składniki 
odżywcze jest niskie, podobnie jak ryzyko związane z używaniem substancji chemicznych. 

Używanie chemikaliów w hodowli pstrąga stanowi umiarkowane zagrożenie dla rzek. W 
przypadku hodowli pstrągów w obrębie systemów rzecznych pozwolenia są zwykle udzielane 
w oparciu o stopień rozcieńczenia tych substancji zapewniający minimalne oddziaływanie na 
rzekę poniżej hodowli. 

Akwakultura w stawach zdominowana jest przez ekstensywną hodowlę karpi, która stwarza 
niskie lub nieznaczne ryzyko dla elementów jakości wody innych niż związane z 
hydromorfologią rzeki zmienioną przez budowę stawów i sztucznych jezior na terenach 
zalewowych. Większość stawów ma bardzo długą historię i dlatego dobrze się wtopiły w 
krajobraz i odgrywają obecnie ważną rolę w stabilizacji warunków ekologicznych i zwiększają 
zdolności obszaru do przyjmowania wód powodziowych i zatrzymania wody w krajobrazie.  
 
3.2.9 Podsumowanie wszystkich potencjalnych presji i skutków 
 
Poniższa tabela wskazuje zagadnienia, które należy uwzględnić przy ocenie różnych rodzajów 
hodowli. Ma ona jedynie na celu podsumowanie informacji zawartych w poprzednich sekcjach 
omawiających wszystkie możliwe skutki. Należy podkreślić, że te potencjalne 
oddziaływania nie zawsze występują lub mogą nie być istotne dla celów ochrony 
danego obszaru. 
 
Konieczne jest indywidualne podejście w celu określenia rzeczywistych potencjalnych 
skutków, które zależą od warunków środowiskowych i hodowlanych oraz od środków 
łagodzących i odpowiedniego zarządzania, które należy stosować w celu uniknięcia lub 
zminimalizowania takich skutków. Ponadto wiele z tych kwestii jest regulowanych na mocy 
prawodawstwa unijnego lub krajowego. 
 

                                                
43 Uzdatnianie wody w ramach intensywnej akwakultury i nowe metody ograniczania wycieków z 
gospodarstw zostały uwzględnione w projekcie finansowanym przez Unię Europejską w ramach 
szóstego programu ramowego (Sustainaqua, Varadi et al. 2009) 
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Tabela 3. Lista kontrolna zagadnień, które należy uwzględnić w różnych systemach hodowli 
 

 
System hodowli 
 
Potencjalny wpływ 

 Przybrzeżne i morskie Słodowodne 

Klatko-
wa 

Tratwy, i 
sznury 
haczykowe 

Między-
pływowa  

Denna 
mięcza
ków 

Zbior-
niki na-
ziemne 

Stawy  W zato-
kach 

Stawy Przepły
-wowa  

Recyr-
kula-
cyjna  

Sedymentacja X X X X  X X X X  

Zmiany 
biogeochemiczne  

X X   X X X X X  

Zrzut chemikaliów X    X X   X X 

Infrastruktura   X X X X X  X X 

Zakłócenia X X X X X X X X X X 

Kontrola 
drapieżnictwa 

X X X X X X X X X  

Hów wsobny X    X X   X  

Przenoszenie 
patogenów 

X  X X X X X X X  

Gatunki obce X X X X X X X X X  
(wprowadzenie obcych gatunków do hodowli jest regulowane Rozporządzeniem 708/2007) 

 
 
Tabela 4. Przykład możliwej klasyfikacji kluczowych siedlisk i wrażliwości gatunków w ocenie 
ryzyka (z Huntington et al 2006) 
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Rafy: siedliska małży x x x x    x  

Rafy: siedliska wieloszczetów x x ? x    ?  

Sublitoralne łąki trawy morskiej  x x x x  x   x 

Piaszczyste brzegi, muliste płycizny x x x x x x   x 

Złoża rodolitu x x ? x     x 

Populacje listownicy i wodorostów x x ? x     x 

Solniska x x x x x x  ?  

Siedliska piaszczystych wydm   x x x x    

Siedliska plaż kamienistych x   x x x  ?  

Walenie   x  x x    

Płetwonogi    x  x x    

Wydry x  x x x x    

Ryby x x x  x  x x x 

Ptaki x  x x x x    

 

3.3  Przykłady zrównoważonej akwakultury, która chroni różnorodność biologiczną 

 
Istnieje wiele przykładów zrównoważonej akwakultury, które odgrywają ważną rolę w ochronie 
środowiska i bioróżnorodności, retencji wody w krajobrazie i ochronie przeciwpowodziowej. 
Akwakultura może współistnieć z wrażliwymi siedliskami i zapewniać korzyści i usługi 
środowiskowe. Akwakultura prowadzona jest w wielu obszarach Natura 2000 i może być w 
pełni zgodna z zachowaniem walorów przyrodniczych tych obszarów.  
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Zapewnienie odpowiednich siedlisk dla gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE 
 

 Stawy rybne, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej, stanowią bardzo ważne 
siedlisko dla dużej liczby ptaków wodnych. Bardzo często powstawały one na terenie 
byłych naturalnych mokradeł, a przez rozległe zmiany przekształciły się w mokradła 
półnaturalne zachowujące różnorodność biologiczną. W ten sposób akwakultura 
śródlądowa zastąpiła naturalne mokradła jako siedliska dla wielu gatunków roślin wodnych 
i zwierząt. Obecnie wiele z tych obiektów akwakultury znajduje się w obszarach Natura 
2000 lub w ich pobliżu. W Czechach, Rumunii i Węgrzech obszary ze stawami stanowią 
ponad 30% wszystkich obszarów specjalnej ochrony (OSO) w kraju (BirdLife, 2011). 

 Rozległe stawy rybne są zwykle otoczone pasami trzciny i naturalną roślinnością, 
zapewniając tym samym ważne siedliska dla flory i fauny. Wiele stawowych hodowli ryb 
przekształcono w wielofunkcyjne gospodarstwa rybne, w których świadczone są różne 
inne usługi w zakresie rekreacji, zachowania bioróżnorodności i poprawy gospodarki 
wodnej (Varadi i in., 2009). 

 Hodowla ryb spowodowała, że zachowano stawy i tereny podmokłe, gdy presja na 
przekształcenie ich w tereny uprawne była bardzo silna (1970-1990). Niektóre z najlepiej 
zachowanych słodkowodnych mokradeł w regionie Friuli-Wenecja Julijska przetrwały 
melioracje i odwodnienia, które zmieniły równinę Friuli w ostatnim stuleciu dzięki obecności 
hodowli. W niektórych stawach na równinie Veneto (Włochy) zimuje największa kolonia 
kormoranów i znajduje się jedna z ostatnich kolonii kumaka górskiego na równinie. 

 W Belgii niektórzy hodowcy biorą udział w przedsięwzięciach ochrony przyrody służących 
przywróceniu krajobrazu otwartych bagien dla bąka i bączka oraz utrzymaniu stawów 
bezrybnych w celu ochrony rzekotki. 

 W niektórych gospodarstwach w Lotaryngii (Francja) systemy hodowlane wykorzystujące 
stawy o zbliżonym do naturalnego charakterze (m. in. z płytkimi brzegami) umożliwiają 
rozwój specyficznej flory wodnej.. 

 Kolejny przykład pozytywnego wpływu akwakultury można znaleźć w Lombardii, gdzie 
gospodarstwo hoduje rodzimy gatunek jesiotra (Acipenser naccarii), nie tylko do 
sprzedaży, ale także dla zarybiania rzek Po i Ticino. 

 
Najlepsze praktyki przyczyniające się do ochrony różnorodności biologicznej 
 

 Gospodarstwa rybne znajdujące się na obszarach cennych przyrodniczo często stosują 
Kodeks najlepszych praktyk i odpowiednie środki minimalizujące wszelkie potencjalne 
negatywne skutki. Przyczyniają się również do ochrony siedlisk i gatunków tam obecnych. 

 Park przyrody La Brenne we Francji składa się z blisko 4000 stawów stworzonych przez 
człowieka w średniowieczu. Obecnie odgrywają one kluczową rolę w zachowaniu flory i 
fauny, zwłaszcza lęgowych ptaków wodnych oraz ptaków migrujących. Park korzysta z 
pakietów wodno-środowiskowych "stawy rybne", których głównym celem jest rozwój metod 
hodowli przyczyniających się do poprawy stanu środowiska i ochrony przyrody. Niektóre z 
tych działań mają na celu odtworzenie lub utrzymanie sprzyjających warunków dla 
owadów, płazów, ptaków i ryb (otwarte lustro wody za trzcinami, tworzenie płycizn, 
trzcinowisk lub sadzenie lilii wodnych, usuwanie wierzb itp.), utrzymanie pasów roślinności, 
unikanie przenawożenia, zarządzanie gatunkami obcymi, takimi jak nutrie, piżmaki i raki 
(strzelanie, wyłapywanie, używanie filtrów), itp. 

 W niektórych stawach rybnych na Słowacji powszechną praktyką jest nie usuwanie 
roślinności wodnej, co prowadzi do pojawienia się płatów pałki wodnej i trzciny na 
stosunkowo dużej powierzchni gospodarstw rybnych. Służą one jako miejsce lęgowe dla 
czapli (czapla purpurowa, warzęcha, ślepowron), błotniaka, bąka, bączka, perkoza 
rdzawoszyjego, perkoza zausznika (obecnie rzadki) i podgorzałki. 
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 W Polsce niektóre kluczowe elementy dobrej praktyki zapewniające zgodność hodowli z 
celami ochrony Natura 2000 są związane z utrzymaniem ważnych miejsc lęgowych dla 
ptaków, tj. trzcinowiska, wyspy i fragmenty łozin, pływające wyspy (platformy) dla rybitwy, 
pozostawianie w stawach skoszonej biomasy z szuwarów jako miejsca lęgowego budowa 
wież dla obserwatorów ptaków itp. 

 W Czechach w oparciu o staw 
Nesyt, który jest częścią 
obszaru Natura 2000 "Stawy 
Lednice" prowadzona jest  
hodowla ryb. Zarządzający jako 
działanie ochronne połą-czyli 
letnie spuszczanie wody z 
tworzeniem odpowiednich wa-
runków dla halofilnych gatun-
ków roślin rosnących na od-
słoniętych podłożach oraz nie-
których zagrożonych gatunków 
ptaków (Sychra & Danihelka, 
201044). 

 W wielu częściach Europy Południowej odpowiednie zarządzanie akwakulturą w 
obszarach przybrzeżnych okazało się korzystne dla ochrony cennych przyrodniczo 
obszarów i obecnych tam gatunków, np.. W Delcie Sado (Portugalia) akwakultura opiera 
się głównie na wykorzystaniu starożytnych basenów solankowych zamienionych na 
ekstensywną i / lub półintensywną produkcję ryb. Taka ekstensywna i półintensywna 
hodowla jest dozwolona pod warunkiem zrównoważonego użytkowania i stosowania 
zintegrowanego zarządzania, które mają na celu ochronę naturalnych siedlisk i 
różnorodności biologicznej.  

 Podobne wykorzystanie starożytnych basenów solankowych dla akwakultury ma miejsce 
w Parku Przyrody Bahía de Cadiz w Hiszpanii, gdzie hodowla jest uwzględniona w Planie 
Ochrony Parku i jest uznawana za zgodną z celami ochrony przyrody obszaru przy 
spełnieniu pewnych warunków. 

 
Wspieranie systemów zapewniających korzyści środowiskowe i usługi ekosystemowe 

 Hodowla mięczaków może zapewniać usługi ekosystemowe poprzez usuwanie 
nieorganicznych składników pokarmowych z ekosystemów eutroficznych (bioekstrakcja). 
Hodowla i zbiór małży stanowi jednocześnie metodę zarządzania jakością wody na 
obszarach o rozproszonym dopływie składników odżywczych, np. w Szwecji (Lundalv, 
2011). Mięczaki i wodorosty można również hodować w połączeniu z hodowlą ryb, w 
wielotroficznej akwakulturze zintegrowanej (WAZ), w której mięczaki i wodorosty 
rekompensują wzbogacanie wody w składniki odżywcze pochodzące z metabolizmu paszy 
dla ryb. Takie rozwiązania są testowane w Norwegii i regionie Morza Śródziemnego. 

 Porzucenie tradycyjnej hodowli ryb może doprowadzić do wysychania stawów, wkraczania 
zarośli i drzew lub zastąpienia ich inną formą użytkowania; wszystko to prowadzi do 
spadku różnorodności biologicznej. W związku z tym wskazane jest, aby stawy rybne, 
które zapewniają ważne siedliska, były odpowiednio zarządzane i zachowane, aby ich 
wartości przyrodnicze i świadczone przez nie usługi ekosystemowe były zachowane i 
ewentualnie poprawione. 

                                                
44 Sychra, J. and Danihelka, J. 2010. Letnie spuszczanie wody w stawie Nesyt w 2007: skuteczna 
metoda ochrony czy katastrofa ekologiczna? str. 10-11, W: European Pond Conservation Network, 
Newsletter No. 3, Wiosna 2010. Dostępny na:  
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

Rycina 6. Szczaw nadmorski (Rumex maritimus) w środkowej 
części stawu Nesyt podczas letniego spuszczania wody 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf
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4. WAGA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO  
 
 
 
 
 
 

 Opracowanie i stosowanie planowania przestrzennego, w tym planowania przestrzennego obszarów 
morskich (MPP), wraz ze zintegrowanym zarządzaniem strefą przybrzeżną (ZZOP) może ułatwić 
lokalizację hodowli w odpowiednich obszarach - o odpowiedniej jakości wody. 

 

 Większość potencjalnych skutków środowiskowych hodowli może być minimalizowana poprzez 
odpowiednie umiejscowienie i zarządzanie gospodarstwem. Wybór miejsca jest kluczowym 
czynnikiem przy określaniu presji hodowli na środowisko i wydania zgody na działalność na terenach 
wrażliwych. 

 

 Do identyfikacji konfliktów między różnymi interesariuszami niezbędne są kluczowe informacje na 
etapie strategicznego planowania przestrzennego. W szczególności informacje na temat wszystkich 
obszarów Natura 2000, w których planuje się akwakulturę. Przydatne mogą być mapy wrażliwości z 
uwzględnieniem rodzaju planowanych działań, rodzaju ekosystemów i siedlisk oraz warunków 
hydrodynamicznych na tych obszarach.  

 

 Należy dokonać pomiarów zdolności asymilacyjnej środowiska do przyjęcia hodowli bez 
przekroczenia dopuszczalnego wpływu w celu doboru miejsca hodowli i sposobów zarządzania. 
Należy unikać obszarów o ograniczonej zdolności asymilacyjnej. 

 
 
4.1 Planowanie przestrzenne i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
 
Obecnie wyzwaniem stają się rosnące, wzajemnie konkurencyjne formy użytkowania wód 
słodkich i morskich (np. transport morski, rybołówstwo, akwakultura, rekreacja, energetyka 
itp.). Dodatkowo potrzeby lokalnych społeczności oraz ochrony środowiska naturalnego 
muszą zostać spełnione. 
 
Planowanie przestrzenne, w tym planowanie przestrzenne obszarów morskich, jest procesem 
społecznym, który pozwala na kompleksową ocenę wymagań różnych polityk sektorowych na 
dużym obszarze. Dzięki temu można opracować bardziej spójną strategię rozwoju 
regionalnego, która maksymalizuje korzyści i minimalizuje konflikty tam, gdzie to możliwe.  
 
Podejście takie zapewnia również bardziej zrównoważone ramy rozwoju, ponieważ umożliwia 
uwzględnienie problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych na bardzo 
wczesnym etapie procesu planowania. Ponadto może zachęcić różne sektory gospodarki, 
grupy interesów i ogół społeczeństwa do zaangażowania się w konsultacje społeczne, 
zapewniając w ten sposób większą przejrzystość procesu decyzyjnego. 
 
Planowanie przestrzenne jest szczególnie przydatnym narzędziem do określenia, w jaki 
sposób należy wspierać rozwój gospodarczy i społeczny, przy jednoczesnym unikaniu lub 
ograniczaniu, w miarę możliwości, potencjalnie negatywnego wpływu na środowisko naturalne 
i zachowania integralności obszarów Natura 2000. Fakt, że dzieje się to na wczesnym etapie 
planowania, jest ważny, ponieważ zakres badania alternatywnych rozwiązań i scenariuszy jest 
zwykle wtedy znacznie większy. Strategiczne planowanie przestrzenne prowadzi do bardziej 
przewidywalnych i stabilnych ram planowania dla wszystkich zainteresowanych. To z kolei 
powinno pomóc zmniejszyć ryzyko nieprzewidzianych trudności i opóźnień na późniejszych 
etapach, na przykład na poziomie poszczególnych przedsięwzięć. 
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Niektóre państwa członkowskie zamierzają aktualizować wykaz potencjalnych obszarów 
lokalizacji akwakultury. Ponadto wiele z nich wprowadziło już system planowania 
przestrzennego obszarów morskich na szczeblu krajowym lub jest w trakcie jego realizacji. W 
tym kontekście na poziomie krajowym należy zapewnić równe szanse akwakulturze i innym 
sektorom i politykom. Planowanie przestrzenne odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu 
wskazówek i wiarygodnych danych dotyczących lokalizacji działalności gospodarczej, dając 
pewność inwestorom, unikając konfliktów i znajdując synergie między działaniami a 
środowiskiem. W tym kontekście należy określić rolę i funkcję akwakultury. 
 
Komisja Europejska promuje morskie planowanie przestrzenne jako stabilny i przejrzysty 
sposób poprawy konkurencyjności gospodarki morskiej UE i zapewnienia skutecznego 
planowania transgranicznego. W 2008 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania 
dotyczący planowania przestrzennego obszarów morskich45. Planowi temu towarzyszyło 
sprawozdanie z postępów w 2010 r., w którym między innymi stwierdzono, że potrzebne będą 
dalsze prace nad planowaniem przestrzennym obszarów morskich (PPOM) na poziomie UE46. 
 

Projekty testowe morskiego planowania przestrzennego: MASPNOSE i Plan Bothnia 

Komisja współfinansowała dwa projekty testowe dotyczące MPP na Morzu Bałtyckim (BOTHNIA) i 
na północno-wschodnim Atlantyku, w tym na Morzu Północnym i Kanale La Manche 
(MASPNOSE). W każdym projekcie biorą udział organizacje z różnych państw członkowskich i 
mają na celu zdobycie praktycznych doświadczeń w stosowaniu transgranicznego MPP. Projekty 
te trwały 18 miesięcy i zostały zakończone w maju 2012 r. Zaproszenie do składania wniosków 
dotyczących dalszych projektów testowych w innych europejskich basenach morskich zostało 
ogłoszone w 2012 r..  

Więcej informacji o tych przedsięwzięciach można znaleźć na stronie:  
 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 

 
Opracowanie i stosowanie planowania przestrzennego obszarów morskich wraz ze 
zintegrowanym zarządzaniem strefą przybrzeżną (ZZOP) (patrz 4.2) może ułatwić lokalizację 
hodowli w odpowiednich obszarach - o właściwej jakości wody. Ponadto te narzędzia 
planowania mogą ułatwić przewidywanie zagrożeń, na przykład wynikające ze zmian klimatu, 
powodzi lub erozji wybrzeży, które mogą mieć wpływ na obszary gdzie znajdują się 
gospodarstwa. 
 
Komisja przygotowuje nową propozycję opracowania zintegrowanych procesów planowania 
morskiego i zarządzania strefą przybrzeżną, które pomogłyby w osiągnięciu wyżej 
wymienionych celów w zakresie ochrony przyrody. W kontekście planowania strategicznego, 
plany zagospodarowania przestrzennego lub plany i programy w zakresie akwakultury, będą 
musiały podlegać strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z Dyrektywą 
SOOŚ, jeżeli spełniają odpowiednie warunki tej Dyrektywy. 
 
Jeżeli takie plany i programy mogą znacząco wpłynąć na jeden lub więcej obszarów Natura 
2000, wymagana będzie również odpowiednia ocena zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy 
siedliskowej47. Oceny te zapewniają mechanizm badania zakresu i stopnia potencjalnego 
negatywnego wpływu na środowisko oraz dostępnych alternatyw. Więcej szczegółowych 
informacji na temat odpowiedniej oceny planów i programów znajduje się w rozdziale 5. 
 

                                                
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 COM(2010) 771. Maritime spatial planning in the EU - Achievements and future development. 
47 Potrzeba takiej oceny powinna również uwzględniać potencjalny negatywny wpływ akwakultury na 
integralność obszarów Natura 2000, nawet w przypadku braku przestrzennego nakładania się obszaru 
Natura 2000 z obszarem hodowli (np. jakość wody poniżej hodowli). 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
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Europejskie badania i planowanie przestrzenne obszarów morskich 

W ramach siódmego Programu Ramowego KE finansuje kilka projektów związanych z 
zarządzaniem obszarami przybrzeżnymi i MPP w celu zwiększenia bazy wiedzy niezbędnej do 
wspierania zrównoważonego zarządzania i powiązanych procesów decyzyjnych. 

Najważniejsze projekty to: 

 MESMA - Monitorowanie i ocena obszarów zarządzanych przestrzennie 

 COEXIST - Integracja w wodach przybrzeżnych: plan działania na rzecz trwałej integracji 
akwakultury i rybołówstwa 

 SECOA - Rozwiązania dla sprzeczności celów środowiskowych na obszarach 
przybrzeżnych 

 COCONET - sieć morskich obszarów chronionych i ocena potencjału energetyki wiatrowej 
na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Badań i Innowacji: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm    

 
 
4.2 Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi 
 
Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi (ZZOP) jest dynamicznym procesem, 
który promuje zrównoważone zarządzanie tymi strefami i dąży do zbilansowania celów 
środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w zrównoważonym rozwoju w granicach 
wyznaczonych przez cechy ekologiczne obszaru i jego pojemność. Celem ZZOP jest właściwe 
uwzględnienie wszystkich polityk, sektorów i, w miarę możliwości, indywidualnych interesów, 
angażując wszystkie zainteresowane strony. Uwzględnia ono również ochronę przyrody i 
rozwój gospodarczy. ZZOP w połączniu z morskim planowaniem przestrzennym może ułatwić 
wybór obszarów lokalizacji hodowli oraz ich zrównoważone zarządzanie. 

Zgodnie z Zaleceniem UE z 2002 r.48 Państwa członkowskie wykorzystały ZZOP, aby 
uregulować przestrzenne rozmieszczenie działalności gospodarczej i ustanowić systemy 
planowania przestrzennego europejskich wód przybrzeżnych. Zalecenie wymienia 
akwakulturę wśród sektorów i obszarów, które należy uwzględnić w przyszłych krajowych 
strategiach ZZOP. Opierając się na zdobytych dzięki temu doświadczeniach, KE przygotowuje 
nową wspólną inicjatywę dotyczącą zintegrowanych procesów planowania morskiego i 
zarządzania strefą przybrzeżną (patrz także punkt 4.1). 
 

Przykłady ZZOP w Europie 
 
W całej Europie podejmuje się wysiłki w celu wdrożenia ZZOP, a wiele można by się nauczyć z 
doświadczeń innych, gdyby były łatwiej dostępne. Strona internetowa OURCOAST stara się 
przybliżyć te doświadczenia, wiedzę i narzędzia, oraz jak zostały wprowadzone w życie. Baza 
danych może być przeszukiwana według: 
- Regionu geograficznego 
- Tematu (zarządzanie ryzykiem, zrównoważone korzystanie z zasobów i wzrost gospodarczy) 
- Kluczowe aspekty (integracja, uczestnictwo, naukowy, podejście ekosystemowe, społeczno-
ekonomiczne i techniczne) 

Można wyróżnić następujące przykłady działań związanych z akwakulturą: 
- Skoordynowane lokalne systemy zarządzania akwakulturą dla wybranych irlandzkich zbiorników 
wodnych (CLAMS) 
- Zintegrowane zarządzanie połowami omułków i akwakulturą przy zmieniających się warunkach 
ze względu na zmiany reżimu wodnego w Danii. 

Źródło: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 

                                                
48 Zalecenie 2002/413 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2002 r. 
Dotyczące wdrożenia Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi w Europie 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3
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4.3 Określanie odpowiednich lokalizacji dla rozwoju akwakultury 

 
Powszechnie uznaje się, że większość potencjalnych skutków środowiskowych akwakultury 
może być minimalizowana lub poprawiona poprzez zrozumienie związanych z tym procesów 
oraz właściwego rozmieszczenia i zarządzania gospodarstwami. 
 
Wybór miejsca jest kluczowym czynnikiem przy określaniu presji środowiskowych 
pochodzących z działalności hodowlanej i zapewnieniu zgodności akwakultury z celami 
ochrony cennych przyrodniczo obszarów. Dotyczy to położenia gospodarstwa względem 
przedmiotu ochrony, czy hodowla jest skoncentrowana w jednym miejscu, czy rozproszona i 
czy jest narażona na naturalne ryzyka (np. silne wiatry, działanie fal, itp.) lub konflikt z innymi 
użytkownikami obszarów przybrzeżnych (np. żegluga, rybołówstwo, turystyka) (Huntington i 
in., 2006). 
 
Aby opracować zrównoważony projekt gospodarstwa i zminimalizować jego potencjalne 
negatywne skutki, a nawet wzmocnić pozytywne, planiści muszą być w pełni świadomi 
kontekstu środowiskowego. Planowanie i wybór lokalizacji powinny opierać się na najlepszej 
wiedzy prawnej, środowiskowej, technicznej i społeczno-ekonomicznej, która poprawi 
wykonalność tego przedsięwzięcia. 
 
Należy dokonać pomiarów zdolności asymilacyjnej środowiska do przyjęcia hodowli bez przekroczenia 
dopuszczalnego wpływu w celu doboru miejsca hodowli i sposobów zarządzania. Należy unikać 

obszarów o ograniczonej zdolności asymilacyjnej (IUCN 2009, Parlament Szkocji, 200249). 
 

Systemy pozyskiwania omułków w obszarach Natura 2000 w Holandii 

W 2009 r. opracowano politykę dotyczącą systemów zbierania małży w Holandii. Sektor 
rybołówstwa małży, organizacje rządowe i przyrodnicze zgodziły się na stopniowe wycofywanie 
tradycyjnych metod i stworzenie miejsca dla alternatywnych systemów zbioru. Rząd zainicjował 
proces otwartego planowania angażując wszystkie zainteresowane strony (rybołówstwo i 
rekreacja, organizacje przyrodnicze, władze prowincji) w celu opracowania polityki na lata 2010-
2013. Obejmowało to wybór odpowiednich lokalizacji dla hodowli omułków. Około 890 hektarów w 
obszarach Natura 2000 Waddenzee, Oosterschelde i Voordelta zostało wyznaczonych jako 
potencjalne lokalizacje. Oprócz aspektów przyrodniczych w procesie selekcji brano również pod 
uwagę inne aspekty związane z rekreacją, bezpieczeństwem i archeologią. 

Rząd przeprowadził ocenę oddziaływania potencjalnych hodowli. Ocenę oparto na najgorszym 
scenariuszu. Zbadano skutki ekologiczne hodowli na dno morskie, ptaki i foki.  

Źródła:  

Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html   
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669  

 
 
4.4 Kluczowe informacje dla planowania przestrzennego - identyfikacja konfliktów na 
poziomie strategicznym 
 
Kluczem dobrego planowania przestrzennego jest solidna wiedza geograficzna. Duża część 
planowania odbywa się z pomocą map, które umożliwiają nałożenie różnych interesów, 
działań, zasobów itp. na mapy topograficzne obszaru wskazujące także istniejące 
użytkowanie gruntów. Na ich podstawie można podejmować decyzje dotyczące podziału na 
strefy niektórych obszarów dedykując je różnym rodzajom działalności. 

                                                
49 Odpowiedni zapis w raporcie Parlamentu Szkockiego można znaleźć na (początek tuż nad 
paragrafem 19) http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-
02/trr02-05-vol01-02.htm#2. 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-02.htm#2
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Pierwszy krok w kierunku zidentyfikowania możliwych konfliktów z siecią Natura 2000 wymaga 
nałożenia map przedstawiających lokalizację i granice obszarów Natura 2000 w danym 
regionie i potencjalne tereny akwakultury. W ten sposób powinno być możliwe szybkie 
zidentyfikowanie obszarów, w których może istnieć większe ryzyko konfliktu. Przeglądarka 
Natura 2000 jest dostępna online i może być wykorzystywana do szczegółowego 
przeglądania konkretnych obszarów (patrz ramka). 
 

Przeglądarka Natura 2000 - natychmiastowy dostęp online do map obszarów Natura 2000 

Komisja Europejska, z pomocą Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA), opracowała nową 
aplikację on-line o nazwie "Przeglądarka Natura 2000", która umożliwia użytkownikowi od ręki 
zlokalizowanie i zbadanie obszarów Natura 2000. 
(Zobacz: http://natura2000.eea.europa.eu/) 

Dostępne są różne opcje wyszukiwania: 

 przeglądanie rejonu, aby zobaczyć, które, jeśli w ogóle, obszary Natura 2000 są tam obecne – 
np. wzdłuż strefy przybrzeżnej. Po wpisaniu nazwy: np. najbliższej wioski, mapa automatycznie 
przybliży ten obszar i podświetli wszystkie znajdujące się tam obszary Natura 2000. 

 zlokalizować konkretny obszar Natura 2000, dla którego znana jest już nazwa lub kod 

 szukanie określonego gatunku lub typu siedliska chronionego na mocy Dyrektywy Siedliskowej 
i dowiadywanie się, które obszary zostały dla niego wyznaczone 

 wyszukiwanie na różnych podkładach: topograficzny, satelitarny, mapa Corine Land Cover lub 
mapa regionów biogeograficznych. 

Dla każdego obszaru Natura 2000 określonego na mapie dostępna jest standardowy formularz 
danych, który identyfikuje gatunki i typy siedlisk, dla których obszar został wyznaczony, 
szacunkową wielkość populacji i stan ochrony oraz znaczenie obszaru dla gatunku. Te formularze 
to dokumenty, które zostały oficjalnie przedłożone Komisji w ramach procesu wyznaczania sieci i 
które należy odczytywać w odniesieniu do załączników do dyrektyw. 
 
Przykład mapy z Przeglądarki Natura 2000 dla atlantyckiego wybrzeża Francji. Na czerwono OSO 

wyznaczone na podstawie Dyrektywy Ptasiej, na niebiesko SOO wyznaczone na podstawie Dyrektywy 
Siedliskowej (czasami obszary te mogą się nakładać)  

 

 
 
 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Szczegółowe badanie obszarów potencjalnych konfliktów powinno również uwzględniać 
wrażliwość ekosystemów i siedlisk obecnych na obszarach Natura 2000, w (lub pobliżu) 
których planuje się gospodarstwa akwakultury, a także warunki hydrodynamiczne na danym 
obszarze, ponieważ mają one znaczący wpływ na transport osadów i odpadów. 
 
Mapy wrażliwości mogą być przygotowane z uwzględnieniem rodzaju planowanych rodzajów 
hodowli i ich przewidywalnych skutków środowiskowych, rodzaju obecnych w obszarze 
ekosystemów i siedlisk oraz ich warunków hydrodynamicznych. 
 
Nowa inicjatywa Komisji w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich i 
zarządzania strefą przybrzeżną (patrz 4.1) ma między innymi przyczynić się do integracji tych 
różnych potrzeb, prowadząc do przygotowania map użytecznych dla wielu adresatów. 
Doświadczenia zdobyte w obszarach Natura 2000 będą tu pomocne.  
 
 
4.5 Przykłady planowania akwakultury i działania hodowli na obszarach Natura 2000 
 
Niektóre administracje zapewniają wsparcie dla dobrego planowania działań w dziedzinie 
akwakultury, zwłaszcza na obszarach, na których tego rodzaju działalność ma tradycyjne 
znaczenie dla lokalnej gospodarki. Odpowiedni przykład można znaleźć w Szkocji, gdzie 
akwakultura jest prowadzona przez Rząd Szkocki, przy planowaniu indywidualnych wydarzeń 
zarządzanych przez władze lokalne.  
 

Szkocja: planowanie akwakultury 

Rząd Szkocji dąży do promowania polityki wspierającej zrównoważony wzrost gospodarczy 
akwakultury. Potrzeba zachowania wysokich standardów ochrony środowiska jest podkreślana na 
każdym etapie planowania, eksploatacji i zarządzania gospodarstwami rybackimi. 

Planowanie przestrzenne akwakultury w Szkocji datuje się na późne lata osiemdziesiąte XX w., 
kiedy to opracowano Plany Ramowe hodowli ryb, aby wypełnić lukę powstałą w czasie planowania 
rozwoju przemysłu na poziomie lokalnym. Od tego czasu inne władze lokalne przejęły i 
udoskonaliły takie podejście. Obecnie władze lokalne są właściwym organem decyzyjnym w 
zakresie hodowli ryb a wszystkie nowe/modernizowane hodowle (ponad 0,1 ha) podlegają OOŚ. 

Władze lokalne są również zobowiązane do uwzględnienia bezpośrednich i skumulowanych 
skutków planowanej inwestycji na środowisko, m.in. pojemności (wyznaczonej na podstawie 
modelowania szacującego wzrost ilości składników odżywczych i wpływ na bentos), wpływu na 
krajobraz (wytyczne opracowane przez Scottish Natural Heritage) – także w ujęciu historycznym i 
kulturowym, dno morskie i dno jezior oraz ryzyko chorób ryb. 

Wszelkie nowe inwestycje (lub modyfikacje, w zależności od tego, co obejmują) muszą również 
uzyskać licencję od Szkockiej Agencji Ochrony Środowiska lub od Marine Scotland w związku z 
zrzutami ścieków z hodowli ryb lub łodzi rybackich. Ponadto hodowcy ryb opracowali dobrowolny 
Kodeks Dobrych Praktyk, obejmujący zagadnienia wykraczające poza kontrolę planowania, w tym: 
projektowanie klatek i sprzętu, bezpieczeństwo biologiczne, zarządzanie i praktyki operacyjne. 
 
W przypadkach, gdy rozwój może mieć znaczny wpływ na specjalne obszary ochrony siedlisk, 
przeprowadza się ocenę oddziaływania w celu uwzględnienia potencjalnego wpływu na przedmioty 
ochrony przed podjęciem decyzji przez właściwy organ. Loch Sunart jest przykładem ramowego 
planu dotyczącego akwakultury, który obejmuje morski SOO50. 
 
Ostatnio podjęto próby opracowania bardziej zintegrowanych planów, obejmujących nie tylko 
akwakulturę ale i inne działania i poszerzonych o środowisko morskie. Szczegółowe plany, takie 
jak te dotyczące Sound of Mull i Loch Fyne, to próba zwrócenia uwagi na obszary potencjalnego 

                                                
50 Więcej informacji na: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-
0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
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rozwoju akwakultury w oparciu o mapy lokalizujące ograniczenia. Jednak w planach obejmujących 
większe obszary (jak na Szetlandach) takie podejście okazało się być trudniejsze.  
 
Przykładami takich zintegrowanych planów są: 

 Pilotażowy morski plan zagospodarowania Sound of Mull: Ogólne wytyczne dotyczące 

akwakultury (General policies on aquaculture), Wytyczne w zakresie lokalizacji akwakultury 
(Locational policies for aquaculture) 

  plan ZZOP Loch Fyne 

 Projekt pilotażowy planowania morskiego na Szetlandach.   
 
Narodowy Plan dla obszarów morskich będzie określał szczegółowe wytyczne dla planowania na 
poziomie regionalnym i wesprze proces decyzyjny w zakresie środowiska morskiego. Ponadto 
plany rozwoju lokalnych samorządów będą dostarczały wskazówek dotyczących obszarów, które 
są odpowiednie dla rozwoju akwakultury i obszarów, na których rozwój ten może być ograniczony. 

 
Plan wyboru miejsc hodowli w południowo-zachodniej Finlandii i Satakunta jest przykładem 
planowania regionalnego. Plan został przygotowany w regionalnej grupie roboczej 
obejmującej szerokie grono ekspertów, z przedstawicielami z branży akwakultury, 
administracji środowiska i rybołówstwa, organizacji planowania regionalnego i nauki. 
 

Fiński Plan Wyboru Miejsc Hodowli  
 

Celem krajowego planu wyboru miejsc hodowli jest umiejscawianie nowych gospodarstw 
rybackich w obszarach, które są odpowiednie do takiej działalności z punktu widzenia 
środowiska, hodowców ryb i innych użytkowników wód. Grupa robocza wykorzystała 
narzędzie GIS do planowania przestrzennego w celu identyfikacji obszarów wodnych 
odpowiednich dla akwakultury. Na wybrzeżu wskazano obszary wodne nieodpowiednie dla 
hodowli wraz ze strefami buforowymi wyznaczonymi z uwzględnieniem głębokości morza, 
obecności domków letniskowych, dróg wodnych, obszarów chronionych itp. 

  
 

http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Final%20Plan%20-%20Part%201%20(updated%20June%202011).pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/sites/default/files/planning-and-environment/Sound%20of%20Mull%20Marine%20Spatial%20Plan%20Part%202.pdf
http://www.argyll-bute.gov.uk/planning-and-environment/loch-fyne-integrated-coastal-zone-management-plan
http://www.nafc.ac.uk/WebData/Files/Part%20One%20Policy%20Framework.pdf
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We wstępnym planie hodowle nie mogły być realizowane w parkach narodowych. Ponadto grupa 
robocza zasugerowała, że nowe gospodarstwa rybne nie powinny być umiejscawiane na 
obszarach Natura 2000 bez wcześniejszych badań związanych z rafami (SOO/Dyrektywa 
Siedliskowa) jeśli leżą płyciej niż 20 metrów pod wodą. Ponadto, wyznaczona została 500-metrowa 
strefa ochronna wokół wysp, gdzie gniazdują ptaki w obszarach Natura 2000 (OSO/Dyrektywa 
Ptasia). 
 
Te szerokie strefy ochronne powodują, że prawdopodobny negatywny wpływ gospodarstwa 
hodowlanego na wartości przyrodnicze chronione przez obszary Natura 2000 jest niewielki. 
Jednak potrzeba Oceny Oddziaływania jest rozważana wraz z wnioskiem o pozwolenie. Hodowcy 
ryb mogą ubiegać się o pozwolenia na obszarach, które nie są określone w Planie. Jeśli tego 
rodzaju przedsięwzięcia znajduje się na terenie obszaru NATURA, konieczne jest wyczerpująca 
ocena uzasadniająca taki wniosek. 
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5.  SEKWENCYJNA PROCEDURA OCENY PLANÓW I 

PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE AKWAKULTURY  

MAJĄCYCH WPŁYW NA OBSZARY NATURA 2000 
 

 

 

 

 

 

 Dyrektywa Siedliskowa (art. 6) określa szereg zabezpieczeń, które muszą być stosowane w 
odniesieniu do planów i przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na obszar Natura 2000. 
Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy plan lub przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ na 
obszar Natura 2000. W takim przypadku powinien przejść ocenę oddziaływania (OO). 

 

 Celem OO jest ocena skutków planu lub przedsięwzięcia w odniesieniu do celów ochrony obszaru, 
indywidualnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami. Wnioski powinny umożliwić 
właściwym organom sprawdzenie, czy plan lub przedsięwzięcie wpłynęłoby niekorzystnie na 
integralność danego obszaru. 

 

 Ocena oddziaływania musi uwzględniać wszystkie potencjalne presje i ich skutki na przedmioty 
ochrony obszaru. Ocena oddziaływania musi koncentrować się na gatunkach i siedliskach, które 
uzasadniały włączenie obszaru do sieci Natura 2000 oraz wszystkie elementy niezbędne do jego  
funkcjonowania i zachowania struktury. 

 

 OO powinna być sporządzana indywidualnie dla każdego przypadku, a stopniu eksperckim na 
każdym jej etapie. Ocena efektów powinna opierać się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej, 
ocenie ekspertów i badaniach terenowych, w zależności od potrzeb. 

 

 Wynik OO jest prawnie wiążący. Jeżeli nie można stwierdzić, że nie wystąpią negatywne skutki dla 
integralności obszaru(ów) Natura 2000, nawet po zastosowaniu środków łagodzących lub innych 
warunków w pozwoleniu na realizację, wówczas plan lub przedsięwzięcie nie może zostać 
zatwierdzone, chyba że zostaną zastosowane odstępstwa na podstawie art. 6 ust 4. 

 
 
5.1 Artykuł 6 Dyrektywy siedliskowej  
 
Artykuł 6 Dyrektywy Siedliskowej określa przepisy dotyczące ochrony i zarządzania obszarami 
Natura 2000 i określa związek między ochroną a użytkowaniem gruntów. Ustęp 1 wymaga 
ustanowienia niezbędnych środków ochronnych i koncentruje się na pozytywnych i 
proaktywnych interwencjach. Ustęp 2 przewiduje, że w obrębie obszarów Natura 2000 unika 
się niszczenia siedlisk i znaczącego wpływu na gatunki. 
 
Z drugiej strony, ustępy 3 i 4 określają szereg proceduralnych i merytorycznych zabezpieczeń, 
które muszą być stosowane w odniesieniu do planów i przedsięwzięć mogących mieć 
znaczący wpływ na obszar Natura 2000. Ta procedura ma na celu:  

 W pełni ocenić wpływ planów lub przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący negatywny 
wpływ na obszar Natura 2000 poprzez ocenę oddziaływania; 

 Ustalić poprzez ocenę oddziaływania, czy wpływ będzie niekorzystny na integralność 
terenu, a jeśli tak, to czy plan lub przedsięwzięcie może nadal być zatwierdzone pod 
warunkiem wprowadzenia określonych środków łagodzących lub warunków planowania, 
które usuwają lub minimalizują negatywne skutki do poziomu nieistotnego;   
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 W wyjątkowych okolicznościach, zapewnić mechanizm zatwierdzania planów lub 
przedsięwzięć, które, nawet po wprowadzeniu środków łagodzących, mają niekorzystny 
wpływ na obszar Natura 2000 a plany te lub przedsięwzięcia są uważane za niezbędne z 
istotnych powodów nadrzędnego interesu publicznego, ale w przypadku braku 
alternatywnych rozwiązań (patrz punkt 6.4) 

 

ARTYKUŁ 6 ust. 3 i 4 DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ  
 

 Art. 6 ust. 3.  Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne 
do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie 
jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe 
wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on 
niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego 
społeczeństwa. 

 

 Art. 6 ust. 4. Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów o 
charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów 
mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje wszelkie środki 
kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych 
środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję. Jeżeli dany teren obejmuje 
typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, 
jedyne względy, na które można się powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub 
bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, 
po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym wynikających z 
nadrzędnego interesu publicznego. 

 
 
5.2 Kiedy stosuje się procedurę artykułu 6?  
 
Procedura oceny i wydawania zezwoleń na mocy art. 6 ust. 3 i 4 ma zastosowanie do 
wszelkich działań (lub zmian w istniejącej działalności), które: 

 nie jest bezpośrednio związane z lub konieczne do zarządzania obszarem Natura 2000; 

 prawdopodobnie wywierają znaczący wpływ na cele ochrony obszaru, indywidualnie lub w 
połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami. 

 
Obejmuje ona:  

 Plany lub przedsięwzięcia mające wpływ na tereny zaklasyfikowane zgodnie z Dyrektywą 
Ptasią oraz tereny wyznaczone lub proponowane do wyznaczenia zgodnie z Dyrektywą 
Siedliskową (obie stanowią część sieci Natura 2000)51 

 Plany, które służą jako ramy dla zezwoleń na inwestycję i indywidualnych przedsięwzięć. 
Gwarantuje to uwzględnienie potencjalnego wpływu na obszary Natura 2000 zarówno na 
poziomie planowania strategicznego, jak i na poziomie poszczególnych inwestycji52. 

 Plany lub przedsięwzięcia w obrębie obszaru Natura 2000 i poza nim, jeżeli 
prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ na obszar Natura 2000 (np. inwestycja 

                                                
51 W przypadku proponowanych OSO, art. 6 ust. 3 - 4 nie ma zastosowania, ale ma zastosowanie art. 4 
ust. 4 Dyrektywy Ptasiej. Obszary, które nie zostały a powinny być wyznaczone jako OSO, nadal 
podlegają systemowi określonemu w art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze Dyrektywy Ptasiej [Basses Corbières, 
C-374/98]. W przypadku proponowanych SOO: państwa członkowskie są zobowiązane do podjęcia 
odpowiednich środków ochronnych, z punktu widzenia celów ochrony, w celu zachowania istotnych 
elementów ekologicznych, dla których obszar jest proponowany na poziomie krajowym [Dragaggi, C-
117/03 ; Bund Naturschutz, C-244/05].   
52 Sprawa C-6/04: 20 października 2005. 
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znajdująca się poza obszarem Natura 2000 może nadal mieć znaczny wpływ na gatunki i 
siedliska występujące na obszarze Natura 2000 i odwrotnie)53. 

 Działania w zakresie akwakultury, które zostały zatwierdzone przed wyznaczeniem 
obszaru jako Natura 2000 mieszczące się w definicji przedsięwzięcia i mogące mieć 
znaczący wpływ na obszar, muszą zostać poddane ocenie ich skutków na obszar, na 
którym są prowadzone jeśli działalność ta ma być kontynuowana54. Dotyczy to również 
zatwierdzonych zmian w hodowli, w których wprowadza się nowe aspekty lub zmienia się 
sposób zarządzania (np. intensyfikacja). 

 
 
5.3 Procedura sekwencyjna 
 
Procedura określona w art. 6 ust. 3 i 4 powinna odbywać się etapami. Każdy etap określa, czy 
wymagany jest dalszy krok w procesie. Na przykład, jeśli po pierwszym kroku zostanie 
stwierdzone, że nie będzie znaczących skutków dla obszaru Natura 2000, wówczas plan lub 
przedsięwzięcie można zatwierdzić bez potrzeby dalszej oceny. 
 
Poniższy schemat (rycina 7) pokazuje, w jaki sposób etapy są stosowane i w jaki sposób są 
podejmowane decyzje dotyczące autoryzacji lub odrzucenia planu lub projektu. Kolejne sekcje 
w tym rozdziale badają każdy z etapów, które należy przeprowadzić w ramach procesu 
zgodnie z Artykułem 6.3. 
 
Z powyższego jasno wynika, że  proces decyzyjny opiera się na zasadzie ostrożności. Należy 
położyć nacisk na obiektywne wykazanie, przy wiarygodnych dowodach potwierdzających, że 
nie będzie żadnych negatywnych skutków dla integralności obszarów Natura 2000. Z tego 
powodu brak danych naukowych lub informacji na temat potencjalnego ryzyka lub znaczenia 
skutków nie może być powodem do kontynuowania planu lub projektu. 
 
 

KROK 1. ROZPOZNANIE 
 
5.4 Kiedy ocena oddziaływania jest wymagana? 
 
Pierwszy krok ma na celu określenie, czy OO jest potrzebna. Jeżeli można z całą pewnością 
stwierdzić, że plan lub przedsięwzięcie nie może mieć znaczącego wpływu, indywidualnie lub 
w połączeniu z innymi planami lub projektami, wówczas plan lub projekt można zatwierdzić 
bez dalszej oceny. 
 
5.4.1  Zbieranie informacji o planie lub przedsięwzięciu i o obszarze(rach) Natura 2000 
 
Rozpoznanie jest zwykle przeprowadzane przez organ odpowiedzialny za przyjęcie planów 
lub zatwierdzenie wniosków o pozwolenie i/lub organy ochrony przyrody. Najczęściej będą 
one szukać pomocy i opierać swoją ocenę na informacjach uzyskanych od firm budowlanych, 
władz środowiskowych lub ekspertów. Współpraca organów ochrony przyrody ma kluczowe 
znaczenie, ponieważ mogą one dostarczyć wszystkich istotnych informacji na temat obszarów 
Natura 2000, które należy wziąć pod uwagę na tym etapie. 

                                                
53 Sprawa C-98/03 paragraf 32: "… W swojej definicji działań, które mają podlegać ocenie skutków, 
dyrektywa nie dokonuje rozróżnienia między działaniami podejmowanymi na zewnątrz lub wewnątrz 
chronionego obszaru." 
54 Zobacz wyrok ETS w sprawie C-226/08 (Papenburg). "Bieżące prace konserwacyjne, na które 
zezwala prawo krajowe przed upływem terminu transpozycji Dyrektywy Siedliskowej, muszą, o ile 
stanowią one projekt i mogą mieć znaczący wpływ na dany teren, zostać poddane ocenie ich skutków 
dla tego obszary, gdzie są one kontynuowane po włączeniu tego obszaru do sieci zgodnie z art. 4 ust. 2 
akapit trzeci tej dyrektywy ". 
54 Zobacz wyrok ETS Waddensea C-127/02 
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Rycina 7: Opis procedury z Artykułu 6 ust. 3 i 4  
 
 
 
 
 

 
 
 

Czy plan lub przedsięwzięcie (PP) są 
bezpośrednio związane z/niezbędne do 
zarządzania danym obszarem w celach 

ochrony przyrody? 

Czy PP może mieć znaczący wpływ na 
obszar? 

Ocena skutków z punktu 
widzenia założeń ochrony 

danego obszaru 

Czy PP będzie miało znaczący 
negatywny wpływ na obszar? 

Czy są znane rozwiązania 
alternatywne? 

Przebudowa PP 
uwzględniająca 

działania 
łagodzące 

lub  
opracowanie 
nowego PP 

Czy obszar jest miejscem 
występowania priorytetowych 

gatunków/siedlisk?  

Nie 

Tak Nie 

Tak 

Tak 

Czy istnieją istotne 
przyczyny  nadrzędnego 

interesu publicznego? 

Czy istnieją względy związane ze 
zdrowiem ludzkim, bezpieczeństwem 

lub ważnymi korzyściami dla 
środowiska? 

Zezwolenie może 
być udzielone  

po poinformowaniu 
Komisji i 

zastosowaniu 
odpowiednich 

działań 
kompensujących  

Tak 

Zezwolenie może być 
udzielone z istotnych 

przyczyn nadrzędnego 
interesu publicznego, po 

konsultacji z Komisją. Muszą 
zostać podjęte działania 

kompensujące.  

Zezwolenie może 
być udzielone  

Nie można udzielić 
zezwolenia   

Nie 

Tak 

Krok 1: Rozpoznanie 

Krok 2: Ocena oddziaływania 

Krok 3: Odstępstwa z                                  
 Art. 6.4  

Tak 

Nie Tak 

Tak Tak Nie Nie 
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W celu przeprowadzenia rozpoznania należy zebrać wystarczającą ilość informacji zarówno 
na temat samego planu lub przedsięwzięcia z zakresu akwakultury, jak i obszaru(ów) Natura 
2000, na które może mieć wpływ. Informacje te powinny zawierać dane dotyczące lokalizacji 
gospodarstwa i jego infrastruktury w odniesieniu do obszaru(ów) Natura 2000, a także 
szczegóły dotyczące harmonogramu i czasu trwania wszystkich planowanych działań w 
trakcie każdego etapu życia przedsięwzięcia, tj. budowa, eksploatacja, konserwacja itp. 
 
Należy również zebrać informacje na temat gatunków i typów siedlisk, dla których obszar(y) 
został wyznaczony, oraz ogólnych celów ochrony obszaru (patrz dalsze szczegóły w punkcie 
5.5). Część tych informacji można znaleźć w Standardowych Formularzach Danych Natura 
2000 lub w, tam gdzie są one dostępne, planach zadań ochronnych. 
 

Standardowy Formularz Danych Natura 2000 

Standardowy Formularz Danych dostępny dla każdego obszaru Natura 2000 zawiera informacje na 
temat chronionych w UE gatunków i typów siedlisk, dla których obszar został wyznaczony (często 
określane jako "przedmioty ochrony") i zapewnia ogólną ocenę stanu każdego gatunku lub typu 
siedliska w obszarze (ocena od A do D). Dostarcza informacji na temat powierzchni, 
reprezentatywności i stanu ochrony siedlisk obecnych na terenie, jak również globalnej oceny wartości 
obszaru pod kątem ochrony danych typów siedlisk przyrodniczych. W przypadku gatunków 
występujących w tym obszarze informacje dotyczą ich populacji, statusu (osiadała, rozrodcza, zimująca, 
migrująca) oraz wartości obszaru dla danego gatunku. 
 
Działania ochronne i plany ochrony/zadań ochronnych  

W przypadku specjalnych obszarów ochrony państwa członkowskie ustanawiają niezbędne działania 
ochronne, obejmujące w razie potrzeby odpowiednie plany opracowane specjalnie dla tych obszarów 
lub których zakres uwzględniony jest w innych planach, a także odpowiednie środki ustawowe, 
administracyjne lub umowne wypełniające ekologiczne wymogi ochrony typów siedlisk przyrodniczych z 
załącznika I oraz gatunków z załącznika II występujących w obszarze. 
 
Jeśli są opracowane, plany dla obszarów Natura 2000 mogą dostarczać informacji na temat celów 
ochrony siedlisk, lokalizacji i statusu gatunków i siedlisk występujących w obszarze, zagrożeń oraz 
działań ochronnych wymaganych w celu poprawy ich stanu ochrony. Informacje te mogą być przydatne 
dla etapie rozpoznania i oceny oddziaływania.  

 
Warto przypomnieć, że przeprowadzone rozpoznanie nie jest tym samym, co pełna ocena 
oddziaływania – wymaga ono bowiem dostarczenia jedynie informacji wystarczających, do 
podjęcia decyzji  , czy może wystąpić znaczący efekt, czy też nie. 
 
Zdecydowanie zaleca się, aby informacje dotyczące obszaru Natura 2000 zostały 
zgromadzone przed opracowaniem projektu przedsięwzięcia (tj. nawet przed etapem 
rozpoznania), tak aby możliwe było zidentyfikowanie możliwych wrażliwych elementów 
przyrody oraz dzikiej fauny i flory oraz uwzględnienie ich podczas przygotowywania projektu. 
Może to na przykład wpływać na wybór lokalizacji, jak również na ostateczny projekt, tak aby 
tylko najbardziej odpowiednie przedsięwzięcia były dalej rozpatrywane.  
 
Jest również bardzo przydatne, by na wczesnym etapie wstępnej analizy deweloperzy 
przeprowadzili pilotażowe rozmowy z  urzędami odpowiedzialnymi za planowanie oraz 
ochronę przyrody, aby dowiedzieć się więcej o potencjalnych ograniczeniach środowiskowych, 
z którymi mogą się spotkać przedsięwzięcia i jak można ich uniknąć. Może to również pomóc 
zidentyfikować potencjalne problemy, na które należy zwrócić uwagę, lub wszelkie luki w 
wiedzy naukowej, które mogą wymagać dalszego badania, zanim plan lub przedsięwzięcie 
zostaną zatwierdzone. 
 
Doświadczenie pokazuje, że właściwie przeprowadzone badania i konsultacje na samym 
początku prac projektowych pomagają uniknąć niepotrzebnego czasu i wydatków później. 
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Kluczowe działania na etapie rozpoznania: 
 

 Określić zasięg geograficzny planu lub przedsięwzięcia i jego główne cechy 

 Zidentyfikować wszystkie obszary Natura 2000, na które może mieć on/ono wpływ. 

 Zidentyfikować kluczowe elementy danego obszaru Natura 2000 (tj. siedliska i gatunki, dla 
których wyznaczono obszar) oraz cele ochrony. 

 Określić, na które z tych gatunków i siedlisk mogą mieć wpływ planowane działania. 

 Przeanalizować inne plany lub przedsięwzięcia, które mogłyby, w połączeniu z 
planowanymi działaniami, mieć prawdopodobnie znaczący wpływ na obszar Natura 2000. 

 Przeanalizować wszystkie możliwe interakcje między planem lub przedsięwzięciem, 
indywidualnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, oraz kluczowe 
elementy przyrodnicze, funkcje ekologiczne i procesy, które je wspierają. 

 Określić, czy prawdopodobne jest wystąpienie znaczących skutków, uzasadnić wnioski i 
wskazać ostateczną decyzję etapu rozpoznania. 

 
 
5.4.2 Ustalenie, czy plan lub przedsięwzięcie "może mieć znaczący wpływ" 
 
Odpowiednia ocena będzie wymagana tylko w przypadku tych planów lub przedsięwzięć, 
które "... mogą mieć znaczący wpływ ...". Pierwszym krokiem jest zatem określenie, które z 
gatunków i siedlisk, dla których obszar Natura 2000 został wyznaczony (kluczowe elementy), 
mogą w znacznym stopniu znaleźć się pod wpływem planowanych działań. 
 
Należy określić wszelkie bezpośrednie, potencjalne presje związane z planowanymi 
działaniami w zakresie akwakultury (np. sedymentacja na dnie morskim) lub indukowane na 
większą skalę (np. eutrofizacja), które mogą mieć znaczny wpływ na cele ochrony obszaru 
Natura 2000. Należy także uwzględnić wrażliwość i podatność odpowiednich gatunków i 
siedlisk na te presje, aby ocenić ryzyko znaczących skutków. 
  
Nacisk kładziony jest na "prawdopodobieństwo" znaczących efektów - a nie pewność. 
Wskazuje to na zapobiegawczy charakter tego wstępnego etapu. Należy określić elementy 
przyrodnicze, które mogą być zagrożone (siedliska, gatunki, procesy ekologiczne), biorąc pod 
uwagę ich wrażliwość w odniesieniu do planowanych działań. Jeżeli wstępna ocena wskazuje, 
że mogą istnieć powody do obaw lub w przypadku wątpliwości, czy skutki będą 
prawdopodobnie znaczące, należy przeprowadzić ocenę oddziaływania, aby upewnić się, że 
te potencjalne skutki będą w pełni zbadane. Brak informacji lub danych nie może być 
powodem nie przeprowadzenia oceny oddziaływania55. 
 
Znaczenie wpływu jest związane z celami ochronny obszaru i będzie zależeć od stopnia 
oddziaływania i wrażliwości lub podatności siedlisk i gatunków na potencjalne presje i skutki 
hodowli. Stopień, w jakim dany obszar podlega określonej presji, jest różny w zależności od 
gatunków i siedlisk występujących w danym obszarze oraz od rodzaju presji. Należy również 
uwzględnić wpływ na inne gatunki i siedliska, które mogą być ważne (np. jako źródło 
pożywienia, do rozmnażania lub jako schronienie itp.) w odniesieniu do gatunków i siedlisk, 
dla których obszar wyznaczono, a które przez to należy uwzględnić w celach ochrony. 
Oceniając potencjalny wpływ planu lub przedsięwzięcia, ich znaczenie musi być ustalone w 
kontekście, między innymi, cech charakterystycznych i szczególnych warunków 
środowiskowych obszaru objętego planem lub przedsięwzięciem56. 
 
Analiza wrażliwości siedlisk morskich była przedmiotem ostatnich przedsięwzięć i badań, które 
są istotne dla niniejszych wytycznych. Sieć Informacji o Środowisku Morskim (MarLIN), 
inicjatywa Marine Biological Association (Morskie Stowarzyszenie Przyrodnicze) w Wielkiej 

                                                
55 Wyrok ETS C-127/02 Waddensea, paragraf 43 i dalsze.  
56 Sprawa C-127/02, paragrafy 46-48 
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Brytanii, podjęła się oceny podatności poszczególnych siedlisk wybrzeża Wielkiej Brytanii i 
Irlandii na różne rodzaje presji57. 
 
Niedawne badania przeprowadzone w Irlandii oceniły potencjalny wpływ presji związanych z 
działalnością człowieka na siedliska dna morskiego (Crowe i in. 2011)58. Badanie obejmowało 
przegląd literatury tematu i konsultacje z ekspertami oraz analizę odporności siedlisk dna 
morskiego na potencjalny wpływ różnych rodzajów presji na ich zasięg i jakość, a także na 
prawdopodobny czas ich regeneracji (zdolność adaptacyjna). 
 
W odniesieniu do potencjalnej wrażliwości gatunków i siedlisk na skutki akwakultury, niektóre 
kraje (np. Francja i Wielka Brytania) opublikowały wytyczne, które pomagają identyfikować 
potencjalne negatywne skutki hodowli ryb dla niektórych siedlisk i gatunków z dyrektyw 
siedliskowej i ptasiej. Niektóre inne inicjatywy krajowe dostarczają użytecznych narzędzi i 
informacji wspierających ochronę morskich gatunków i siedlisk, zrównoważonego zarządzania 
i planowania. Odpowiednie źródła informacji znajdują się w załączniku 2. 
 
 
5.4.3 Ocena ryzyka potencjalnych efektów skumulowanych z innymi planami i 
przedsięwzięciami  
 
Proces rozpoznania ma zastosowanie do planów lub przedsięwzięć indywidualnie lub w 
powiązaniu z innymi planami lub przedsięwzięciami. Może się zdarzyć, że jedno 
przedsięwzięcie akwakultury samo w sobie nie będzie miało znaczącego wpływu, ale jeśli 
zostanie podjęte w połączeniu z innymi planami lub inwestycjami (np. inne gospodarstwa 
rybne) na danym obszarze, łączne skutki mogą okazać się znaczące. Na tym etapie 
konieczne jest zidentyfikowanie innych planów lub przedsięwzięć, które wspólnie z ocenianym 
przedsięwzięciem mogą wywierać presję na obszar. 
 
Skala geograficzna, na podstawie której należy uwzględnić te skumulowane skutki, będzie 
zależeć od okoliczności i skali planowanego przedsięwzięcia, ale powinna obejmować 
wystarczająco duży obszar, aby uchwycić skumulowane skutki. Odpowiednie organy ochrony 
przyrody będą w stanie pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnych planów lub przedsięwzięć, 
które należy wziąć pod uwagę oceniając efekty skumulowane. 
 
 
5.4.4  Podejmowanie decyzji po rozpoznaniu 
 
Ponieważ pierwszy etap oceny jest wymogiem prawnym, w ostatecznej decyzji należy 
wskazać, czy należy przeprowadzić pełną ocenę oddziaływania, a w jej uzasadnieniu zawrzeć 
wystarczające informacje ją podtrzymujące. 
 
Jeżeli wnioski z rozpoznania są takie, że nie wystąpią znaczące skutki dla obszarów Natura 
2000, nie ma potrzeby prowadzenia dalszego postępowania. Jeżeli zostanie stwierdzone, że 
planowane działania mogą mieć znaczny wpływ na obszar, ten etap oceny może być również 
przydatny do zidentyfikowania zagadnień, które należy szczegółowo uwzględnić w ocenie 
oddziaływania.  
 

                                                
57 MarLIN 2005. Ochrona życia morskiego. Sieć Informacji o Środowisku Morskim: Podprogram 
dotyczący kluczowych informacji o biologii i wrażliwości [on-line]. Plymouth: Marine Biological 
Association of United Kingdom. Dostępne na: http://www.marlin.ac.uk 
58 Ramy zarządzania siedliskami dna morskiego w przybrzeżnych Specjalnych Obszarach Ochrony. 

Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Raport Departamentu 
Środowiska, Dziedzictwa i Władz Lokalnych, Irlandia. Kwiecień 2011 

http://www.marlin.ac.uk/
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PRZYKŁAD TESTU SPRAWDZAJĄCEGO PRAWDOPODOBNY ZNACZĄCY WPŁYW ("BADANIE ISTOTNOŚCI") 

 
Hodowla małży w rejonie Europejskiego Obszaru Morskiego Wash i Północnych Wybrzeży Norfolk (OSO), Anglia 
Ocena wpływu działalności uprawy omułka rozpatrywała zagadnienia na etapie hodowli i zbioru, ale nie na etapie zbierania jaj - co jest przedmiotem innej procedury udzielania pozwolenia. 
Test potencjalnie znaczącego wpływu (TPZW) został przygotowany przez organ udzielający pozwolenia i przedłożony organowi ochrony przyrody (Natural England). TPZW stwierdził, że 
dzierżawa działek w celu hodowli mięczaków nie była konieczna do celów ochrony oraz że działania te miały prawdopodobnie znaczący wpływ na obszar. Specyficzne kwestie to: zmiany w 
zawartości składników pokarmowych (poprzez obecność dużej dodatkowej biomasy małży w porównaniu ze stanem naturalnym) oraz przyducha naturalnych biotopów poprzez przykrycie ich  
złożami hodowanych małży lub wzniecone osady i ich ponowną sedymentację. Tabela poniżej zawiera podsumowanie niektórych z potencjalnie zaburzonych elementów, odpowiednich celów 
ich ochrony oraz mechanizmów reakcji na skutki wynikające z hodowli. Przedstawia zagadnienia, które należy szczegółowo uwzględnić w ocenie oddziaływania, w oparciu o opinię Natural 
England dotyczącą zakresu tego opracowania.     
Chronione 

cechy/elementy  

Potencjalne 

mechanizmy 

oddziaływania z 

hodowli 

Istotne: należy rozważyć je w pełnej ocenie oddziaływania Odpowiednie cele ochrony 

(wytyczne) 

Międzypływowe 

błotniste i 

piaszczyste 

płycizny 

Fizyczna strata przez 

przyduchę 

 

 

Fizyczne uszkodzenie 

przez zdarcie 

 

Zaburzenia 

biologiczne poprzez 

selektywne 

wprowadzanie 

gatunków 

Tak, obszar międzypływowy potencjalnie utracony w wyniku przyduchy 

spowodowanej hodowlą nie jest znaczący w porównaniu z całkowitym 

zasięgiem siedliska międzypływowego w obszarze, ale należy wziąć pod uwagę 

odsetek poszczególnych zaburzonych biotopów.  

Nie, nie ma możliwości znacznego uszkodzenia przez zdarcie, ponieważ 

pogłębiarka zgarnia małże z powierzchni pseudofekaliów, ale nie niszczy 

podłoża. 

Nie: Mytilus edulis występuje naturalnie w obrębie tego siedliska. 

Obecność omułków zwiększa różnorodność w porównaniu z pierwotnym 

podłożem, chociaż uprawiane ławice małży są mniej płochliwe niż naturalne 

(dzierżawa na cele hodowlane nie przyznawana w naturalnych obszarach 

występowania małża lub pąkli). 

Skład biotopu osadów litoralu - zachować 

różnorodność biotopów w każdym jego elemencie 

(muł, mulasty piasek, piasek i żwir), umożliwiając 

naturalną sukcesję / znaną cykliczną zmianę. 

Charakter osadu (typ) - utrzymywać dystrybucje mułu, 

mulastego piasku, piasku i żwiru, umożliwiając 

naturalną sukcesję / znaną cykliczną zmianę. 

Zakres cech biotopów 

Rozmieszczenie biotopów - utrzymywanie 

rozmieszczenia każdego elementu biotopów (muł, 

mulasty piasek, piasek i żwir), pozwalające na 

naturalną sukcesję / znaną cykliczną zmianę 

Gatunki: charakterystyczny skład gatunkowy biotopu. 

Piaszczyste 

ławice  

Fizyczna strata przez 

przyduchę 

 

 

Fizyczne uszkodzenie 

przez zdarcie 

 

 

 

Zaburzenia 

biologiczne poprzez 

selektywne 

Tak, strefa międzypływowa potencjalnie utracona wskutek przyduchy 

spowodowanej hodowla prawdopodobnie nie będzie znacząca w porównaniu z 

całkowitym zasięgiem piaszczystych ławic w obszarze, ale wymaga to dalszego 

zbadania w pełnej ocenie.  

Nie, nie ma możliwości znacznego uszkodzenia przez zdarcie, ponieważ 

pogłębiarka zgarnia małże z powierzchni pseudofekaliów, ale nie niszczy 

podłoża. Hodowane małże znajdują się głównie w obszarach 

międzypływowych, i w bardzo niewielkim stopniu wchodzą na sąsiednie 

płytkie strefy. 

Nie: Mytilus edulis występuje naturalnie w obrębie tego siedliska. 

Obecność omułków zwiększa różnorodność w porównaniu z pierwotnym 

podłożem, chociaż uprawiane ławice małży są mniej płochliwe niż naturalne 

Zasięg - brak zmian w zasięgu siedliska sublitoralnego 

osadu 

Dystrybucja - zachować wzór rozmieszczenia 

dominujących siedlisk w całym zasięgu (duże płytkie 

ujścia rzek i zatoki) 
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wprowadzanie 

gatunków 

(dzierżawa na cele hodowlane nie przyznawana w naturalnych obszarach 

występowania małża lub pąkli). 

Duże płytkie 

ujścia rzek i 

zatoki 

Zmiany w ilości 

składników 

odżywczych i/lub 

eutrofizacja  

Tak: Istnieje możliwość znaczących zmian w ilości składników odżywczych 

dzięki obecności dużej dodatkowej biomasy małży filtrujących i produkujących 

pseudofekalia w porównaniu ze stanem naturalnymi. Potencjalna konkurencja 

pokarmowa z naturalnymi populacjami pąkli i małży. Zakres i skutki zmian 

wymagają dalszej oceny oddziaływania. 

Jakość wody – tam gdzie to możliwe, wartości 

docelowe powinny domyślnie odpowiadać właściwym 

normom krajowym lub międzynarodowym. Jeśli 

dostępne są wystarczające dane lokalne do ustalenia 

wartości bazowej, można ustawić cele specyficzne dla 

obszaru. 

Foka szara  Fizyczna strata przez 

przyduchę 

 

 

 

Zakłócenia 

spowodowane 

hałasem i obecnością 

 

Przyducha - Tak, strefa międzypływowa potencjalnie utracona wskutek 

przyduchy spowodowanej hodowlą nie jest znacząca w porównaniu z 

całkowitym zasięgiem strefy międzypływowej w obszarze, ale należy wziąć 

pod uwagę odsetek fok wycofujących się z obszaru. 

 

Zakłócenie - Nie: nieinwazyjna metoda wykładania jaj, przyzwyczajenie przez 

foki do działalności człowieka oraz położenie małży z dala od 

zidentyfikowanych miejsc występowania, powodują że czynności związane z 

hodowlą nie wprowadzają znaczących zakłóceń dla tego gatunku 

Zakres (rozmieszczenie foki szarej w obrębie obszaru) 

- stabilny lub zwiększający się obszar występowania 

foku w obrębie obszaru 

 

Populacja - stabilna lub rosnąca liczba fok na danym 

obszarze 

Rafy Sabellaria 

spimulosa  

Fizyczna strata przez 

przyduchę  

 

 

 

Zniszczenie przez 

zdarcie 

Tak, nie powinno się wydawać zgody hodowle małża położone na lub w 

pobliżu  raf Sabellaria spimulosa.Jednak możliwość przyduchy rafy Sabellaria 

spimulosa w obrębie obszaru w wzniecenia osadów i ponownej sedymentacji 

wynikające z hodowli wymaga dalszego zbadania w pełnej ocenie 

oddziaływania. 

Nie, hodowle małży nie są dozwolone na obszarach, na których występuje rafa 

Sabellaria spimulosa, ani w ich sąsiedztwie. 

Zasięg - brak zmian w zasięgu raf Sabellaria spimulosa 

pozwalających na naturalną sukcesję / znaną cykliczną 

zmianę 

Gatunki OSO 

nie 

rozmnażające 

się, nie 

rozmnażające z 

załącznika I, nie 

rozmnażające 

się kolonie 

> 20 000 

ptaków 

wodnych 

Zakłócenia 

spowodowane 

hałasem i obecnością  

 

Zaburzenia 

biologiczne poprzez 

selektywny zbiór / 

wprowadzanie 

gatunków 

Nie - Tofts, Roger, Thief i Hull Sands są bogatymi w ptactwo obszarami, ale 

nie ma dowodów na to, że zarówno hodowla denna, jak i zbiór małży, czy też 

kontrola piesza, mogą znacznie zakłócać występowanie gatunków OSO 

. 

Nie: Mytilus edulis występuje naturalnie w obrębie obszaru. Obecność małży 

uprawnych zapewnia dodatkowe zasoby pokarmowe dla ptaków drapieżnych w 

OSO oraz ptaków żywiących się związaną z hodowlą epifauną. Niniejszy 

przegląd nie uwzględnia pochodzenia jaj małży (ponieważ ten aspekt nie jest 

regulowany przez WFO). 

Zasięg siedliska - nie zmniejsza się względem stanu 

początkowego, podlega naturalnym zmianom. 

 

Wielkość populacji (nie rozmnażające się, nie 

rozmnażające się z załącznika I, kolonie nie 

rozmnażające się > 20 000 ptactwa wodnego) - 

populacje nie mogą spaść o 50% lub więcej z 

ustalonego poziomu początkowego 
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KROK 2. PRZEPROWADZANIE OCENY ODDZIAŁYWANIA 
 
5.5 Cel Oceny Oddziaływania 

 
Celem oceny oddziaływania (OO) jest określnie wpływu planu lub przedsięwzięcia na cele 
ochrony obszaru, z uwzględnieniem wszelkich skumulowanych skutków, które wynikają z 
połączenia tego przedsięwzięcia z innymi planami i przedsięwzięciami. OO musi poprzedzać 
decyzję zatwierdzającą i umożliwiać właściwemu organowi stwierdzenie, czy plan lub 
przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na integralność obszaru. 
 
Obowiązkiem właściwego organu jest zapewnienie przeprowadzenia OO. W związku z tym 
inwestor może być zobowiązany do przekazania wszelkich niezbędnych informacji 
właściwemu organowi, aby umożliwić mu podjęcie w pełni świadomej decyzji. W ten sposób 
właściwy organ może także zbierać odpowiednie informacje z innych źródeł. 
 
Właściwa ocena oddziaływania oznacza, że ocena musi służyć celowi dyrektyw siedliskowej i 
ptasiej - tj. zachowania gatunków i typów siedlisk o znaczeniu europejskim objętych oboma 
dyrektywami by osiągnąć cele ochrony obszarów sieci Natura 2000 oraz że ocena musi być 
uzasadnioną decyzją - tj. wskazać uzasadnienie stanowiące podstawę późniejszej decyzji. 
 
Należy zatem przypomnieć, że w przeciwieństwie do OOŚ lub SOOŚ wynik oceny 
oddziaływania jest prawnie wiążący dla właściwego organu i warunkuje jego ostateczną 
decyzję. Zatem, jeśli nie można stwierdzić, że nie wystąpią negatywne skutki dla integralności 
obszaru Natura 2000, nawet po wprowadzeniu środków łagodzących, wówczas plan lub 
przedsięwzięcie nie może zostać zatwierdzone, chyba że zostaną spełnione warunki 
określone w art. 6 ust. 4. Ma to zastosowanie również w przypadku wątpliwości co do skutków 
przedsięwzięcia. 
 
 
Kroki w Ocenie Oddziaływania planów i przedsięwzięć w dziedzinie akwakultury 
 
5.5.1  Określić zakres i cel oceny: ustalenie stanu początkowego i zebranie dalszych 
informacji  
 

Przedmiotem właściwej oceny powinno być możliwe oddziaływanie planu lub przedsięwzięcia 
na typy siedlisk i gatunki, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. Powinno to również 
obejmować wszelkie pośrednie skutki dla tych gatunków i / lub rodzajów siedlisk, np. na ich 
ekosystemy i procesy naturalne. Ustalenie zakresu zapewnia, że OO jest dobrze 
ukierunkowana i ma jasne warunki odniesienia dla oceny potencjalnie negatywnych skutków 
przedsięwzięcia dla celu ochrony obszaru Natura 2000. Jego celem jest dokładniejsze 
określenie presji jakie OO powinna rozpatrywać oraz zapewnienie zebrania wszystkich 
niezbędnych informacji w celu umożliwienia właściwej oceny tych presji. 
 
Warunki analizy presji powinny zostać uzgodnione z władzami w celu poprawy efektywności 
kosztowej oceny i uproszczenia procesu. Na tym etapie przydatne jest również zdefiniowanie 
badanego obszaru; niektóre narzędzia do modelowania pozwalają na oszacowanie obszaru 
wpływu planowanych hodowli (np. sedymentacji, wzbogacenie w składniki odżywcze), z 
uwzględnieniem warunków lokalnych (np. prądy, głębokość, itp). 
 
Ten etap opiera się na informacjach zebranych już w ramach procesu rozpoznania, ale tym 
razem wszelkie luki w wiedzy powinny zostać wypełnione tak dalece, jak to możliwe, aby 
ocena była przeprowadzona na solidnych podstawach naukowych. Dobre dane wyjściowe 
mają zasadnicze znaczenie, ponieważ OO musi być w stanie zapewnić, iż 
przedsięwzięcie nie wpłynie na integralność danego obszaru.  
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Informacje potrzebne dla OO i od kogo oczekuje się ich dostarczenia 

 

Informacje na temat planu lub przedsięwzięcia powinny zawierać szczegóły wszystkich 
elementów istotnych dla oceny, w tym: 

 Informacje na temat wszystkich działań związanych z rozwojem akwakultury 

 Mapy z dokładnym położeniem wszystkich działań związanych z akwakulturą i powiązanych 
prac (w odniesieniu do obszaru(ów) Natura 2000 na danym terenie); 

 szczegółowe informacje na temat realizacji, czasu trwania i harmonogramu wszystkich działań 
(budowa, eksploatacja i utrzymanie, zbiory itp.) 

 Szczegóły dotyczące środków łagodzących potencjalne skutki, które należy zastosować. 

Oczekuje się, że informacje te zostaną dostarczone przez inwestora. 
 

Informacje na temat obszaru Natura 2000 powinny zawierać szczegóły o: 

 Celach ochrony obszaru i ustalone działania ochronne, w tym plany zadań ochronnych itp.; 

 Każdym gatunku i typie siedliska, dla którego wyznaczono obszar, oraz odpowiednie mapy ich 
lokalizacji w danym obszarze w czasie (np. w ciągu rocznych cykli); 

 Zasięgu i jakości siedlisk i gatunków na terenie. 

 Korzystaniu z obszaru w celach takich jak żerowanie, rozmnażanie, odpoczynek lub zimowanie 
przez odpowiednie gatunki; 

 Reprezentatywności i stanu ochrony siedlisk i gatunków w obszarze i ogólnie (w tym między 
innymi dane dotyczące wielkości populacji, stopnia izolacji, ekotypu, puli genetycznej, struktury 
klasy wiekowej itp.); 

 Strukturze ekologicznej i funkcjonowaniu obszaru oraz jego ogólnego stanu zachowania; 

 Roli obszaru w regionie biogeograficznym i sieci Natura 2000; 

 Wszelkich innych aspektach obszaru lub jego zasobach przyrodniczych, które mogą mieć 
wpływ na stan zachowania i cele ochrony obszaru (np. bieżące działania ochronne, inne 
inwestycje). 

Informacje te powinny zostać przekazane przez właściwe organy odpowiedzialne za sieć Natura 
2000, które są odpowiedzialne za ustalanie celów ochrony i działań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000. 
 

Szczegóły dotyczące innych planów lub przedsięwzięć planowanych lub trwających. 
Organy odpowiedzialne za udzielanie pozwolenia i ochronę przyrody powinny określić możliwe 
plany lub przedsięwzięcia, które należy uwzględnić, aby ocenić możliwe efekty skumulowane; 
informacje mogą być również zbierane przez inwestora w miarę możliwości. 

 
W niektórych przypadkach mogą być konieczne dalsze prace i badania terenowe w celu 
uzupełnienia istniejących danych. Szczegółowe badania i prace terenowe powinny 
koncentrować się na tych elementach, które są podatne na wpływ przedsięwzięcia. 
 
Wrażliwość należy analizować biorąc pod uwagę możliwe interakcje między przedsięwzięciem 
(jego natura, zasięg, metody, potencjalne presje i ich skutki itp.) a siedliskami i gatunkami (ich 
lokalizacja, wymagania ekologiczne, obszary występowania, zachowanie itp.). Badania 
powinny mieć zakres uzgodniony z właściwymi organami publicznymi, ochrony przyrody, 
sektorem akwakultury, organizacjami pozarządowymi, naukowcami i społeczeństwem. 
 
Gromadzenie informacji musi być procesem iteracyjnym. Jeżeli pierwsza identyfikacja i 
analiza skutków ujawni, że istnieją istotne luki w wiedzy, konieczne będą dalsze badania i 
prace monitoringowe aż do osiągnięcia pełnego obrazu sytuacji. Zapewni to wystarczającą 
naukową podstawę, aby móc podjąć uzasadnioną decyzję. 
 
Szczegółowe badania mogą również pomóc w zaplanowaniu odpowiednich działań w sposób, 
który zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na przedmioty ochrony obszaru (patrz 
przykład poniżej). 
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Hodowle rybne w Loch Sunart, Szkocja 

W 2005 r. Marine Harvest Scotland przeprowadziła poważną restrukturyzację swojej działalności w 
SOO Loch Sunart; 9 hodowli łososia i halibutów zostało połączonych w 3 większe gospodarstwa 
łososia, a pozostałe zostały przekazane lub zamknięte. Konsolidacja zaowocowała mniejszymi 
gospodarstwami na płytkich wodach z których woda przekazywana jest do głębszych miejsc 
(ponad 30 m). Oceny oddziaływania zostały przeprowadzone dla całego Loch Sunart podczas 
konsolidacji. Siedliskiem z załącznika I obecnym jako przedmiot ochrony w obszarze są rafy. 
Gatunkiem z załącznika II, dla którego powołano obszar jest wydra (Lutra lutra). 

Przed sfinalizowaniem wniosku o pozwolenie dno morskie zostało dokładnie sfilmowanie. Celem 
tych badań było ustalenie, czy jakiekolwiek z przedmiotów ochrony są obecne w zasięgu 
potencjalnego oddziaływania. Projekt przedsięwzięcia został następnie odpowiednio dostosowany, 
aby zapobiec znaczącemu wpływowi na integralność SOO. 

Porady i wskazówki zostały zaczerpnięte ze Scottish Natural Heritage, ponieważ najbardziej 
odpowiednie usadowienie kotw pozycjonujących pozwala uniknąć wpływu na przedmioty ochrony 
(rafy). Podczas prac zostały użyte kamery podwodne, aby zapobiec instalowaniu cum w miejscu 
występowania cennych gatunków bytujących na rafach. 

Źródło: Marine Harvest (Scotland) Ltd., Szkocka Organizacja Producentów Łososia, Wspólny 
Komitet Ochrony Przyrody. 

 
 
5.5.2 Ocena wpływu na obszar Natura 2000 
 
Ocena oddziaływania powinna uwzględniać potencjalny wpływ na cel ochrony obszaru Natura 
2000 wszystkich aspektów planu lub przedsięwzięcia i obejmować wszystkie ich etapy, na 
przykład: przygotowanie terenu, budowa lub instalacja infrastruktury i urządzeń, obsługa i 
konserwacja, likwidacja itp. 
 
Przydatnym jest opisanie dokładnej lokalizacji, czasu, częstotliwości i czasu trwania 
wszystkich działań związanych z realizacją inwestycji. Jest to konieczne do analizy 
potencjalnych presji i skutków, które mogą wystąpić w różnych porach roku lub dnia. Należy 
również podać szczegółowe informacje o potencjalnych wpływie na ekosystemy każdego 
działania na terenie obszaru, jego źródłach oraz mechanizmach przez które oddziaływanie się 
ujawnia. 
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Tabela 5. Przykład sezonowego, dziennego i przypływowego profilu działalności związanej z 
produkcją małży w hodowli w regionie Oceanu Atlantyckiego 59 
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POŁÓW JAJ: Mechaniczny zbiór jaj z 
łowiska  

 X X         N W    

WYLĘGARNIA: Umieszczenie jaj w 
wylęgarni i ich hodowla 

X X X  N N N N N    W N N N 

WZROST: Mechaniczny zbiór ławic jaj z 
obszaru międzypływowego do miejsc 
wzrostu na głębszych wodach 

 X X       W W W     

ZBIÓR: 
Mechaniczny zbiór małży i sprzedaż 

 X X  W N N      N W W W 

Zakłócenia (związane z produkcją małży, 
połowów, akwakulturą oraz rekreacją) 

X X X  N N N N N N N N N N N N 

X= Działalność, W = wysoka intensywność, N = Niska intensywność 

 
Tabela 6. Przykład potencjalnego wpływu hodowli małży – wykładanie jaj - na gatunki OSO 60 

 
 
 

                                                
59  Na podstawie: Odpowiednia ocena wpływu połowów małży oraz hodowli małży, omułków i ostryg na 
port Castlemaine SAC i SPA (Marine Institute, Ireland. 2011). 
60 Źródło: Mussel Cultivation in The Wash. Assessment. Additional Information. ESFJC. 2008 
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Rozdział 3 zawiera przegląd rodzajów skutków, które mogą być związane z akwakulturą i 
identyfikuje gatunki lub typy siedlisk, które okazały się szczególnie podatne na tę formę 
działalności. Efekty każdego przedsięwzięcia będą inne i muszą być oceniane indywidualnie 
dla każdego przypadku.  
 
Wpływ planu lub przedsięwzięcia powinien być oceniany w stosunku do celów ochrony 
obszaru. Na przykład, jeśli celem jest by populacja danego gatunku ptaków osiągnęła 
określoną liczbę osobników w przeciągu 10 lat i przewiduje się działania ochronne by to 
osiągnąć, to czy inwestycja uniemożliwi realizację tego celu ochrony? Jeżeli nie ustalono 
szczególnych celów, można przyjąć, że jest nim zapobieganie dalszemu pogarszaniu się 
stanu ochrony przedmiotów ochrony od czasu włączenia obszaru do sieci Natura 2000 (art. 6 
ust. 2 dyrektywy siedliskowej). 
 

Cele ochrony 
 
Cele ochrony obszaru Natura 2000 określa się na poziomie państw członkowskich. SDF 
dostarcza informacji dotyczących przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 i, w przypadku 
braku bardziej szczegółowej definicji, stanowią one cele ochrony w tym obszarze. Niektóre 
kraje opracowały bardziej szczegółowe cele ochrony dla swoich obszarów Natura 2000 na 
poziomie strategicznym w sieci obszarów lub na poziomie poszczególnych obszarów. Niektóre 
obszary mogą mieć również plany ochrony/zadań ochronnych, które dostarczają wyraźnych 
wskazówek na temat celów ochrony, które należy osiągnąć. 
 
Przykłady szczególnych celów ochrony dla siedlisk wymienionych w załączniku I mogą 
obejmować np.: utrzymanie powierzchni siedliska lub jej zwiększenie. W przypadku gatunków 
występujących w obszarze, można ustalić jako cele, np. liczebność populacji, którą należy 
utrzymywać, utrzymanie długoterminowego trendu lub jego wzrost lub zachowanie obszaru 
występowania. Potrzebne są odpowiednie informacje bazowe, aby ustalić cele ochrony 
specyficzne dla danego obszaru. 
 

 
Przedmioty i cele ochrony obszaru powinny zostać już zidentyfikowane na etapie rozpoznania. 
Na tym etapie mogą być jednak potrzebne bardziej szczegółowe informacje, aby móc 
właściwie przeprowadzić ocenę.  
 
W tym kontekście przydatne może być rozważenie parametrów służących do oceny stanu 
ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania UE. W odniesieniu do 
siedlisk, parametry te obejmują: zasięg, powierzchnię siedliska w obrębie jego zasięgu, a 
także specyficzną strukturę i funkcje (w tym gatunki charakterystyczne)61. Parametry te mogą 
być również przydatne zarówno do ustalania celów ochrony (na poziomie obszaru), jak i do 
oceny skutków akwakultury na siedliska i gatunki, dla których wyznaczono obszar. 
 
Ocena powinna analizować wszelkie możliwe zmiany lub zmniejszenie zasięgu i jakości 
siedlisk i gatunków występujących w obszarze, w oparciu o potencjalne skutki zidentyfikowane 
dla różnych działań przedsięwzięcia oraz miejsc występowania, stanu i wrażliwości tych 
siedlisk i gatunków. 
 

                                                
61 Pierwsza ocena stanu ochrony gatunków i siedlisk chronionych na mocy Dyrektywy Siedliskowej 
została opublikowana w 2009 r. Zapewnia to użyteczne informacje na temat stanu ochrony każdego z 
gatunków i siedlisk wymienionych w dyrektywie w podziale na kraj i region biogeograficzny. 
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Przykład celów ochrony uwzględnionych w ocenie oddziaływania 

OO dla gospodarstwa hodowlanego w Castlemaine Harbor SOO i OSO (Irlandia) 
 
Przeprowadzono pełen proces oceny kompleksowego przedsięwzięcia w zakresie akwakultury w 
rejonie Castlemaine Harbour SOO i OSO. Szczegółowe cele ochrony obszaru ustalone przez 
organy ochrony przyrody (Urząd ds. parków narodowych i przyrody, NPWS) zostały uwzględnione 
w OO: 

- utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunków: minóg morski, minóg rzeczny, łosoś, wydra, 
wąsonóg, nur rdzawoszyi, kormoran, bernikla jasnobrzucha, świstun zwyczajny, krzyżówka, 
rożeniec, ogorzałka, markaczka, ostrygojad, sieweczka obrożna, piaskowiec, szlamnik, 
krwawodziób, kwokacz, kamusznik i wrończyk.   

- utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk: ujścia rzek, muliste i piaszczyste mielizny 
odsłaniane w czasie odpływu, kidzina na brzegu morskim, wieloletnia roślinność kamienistych 
brzegów, śródlądowe błotniste solniska z solirodem, atlantyckie słone łąki, śródziemnomorskie 
słone łąki, Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, Wędrujące wydmy z Ammophila arenaria, 
wydmy szare, wydmy z Salix repens ssp. argentea (Salix arenariae) i wilgotne obniżenia 
międzywydmowe.  

- przywrócenie właściwych warunków ochrony dla lasów łęgowych z olszą czarną (Alnus glutinosa) 
i jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior). 

 
Poniżej przedstawiono przykład konkretnych celów ochrony siedlisk morskich zawartych w 
załączniku I do dyrektywy siedliskowej w celu ułatwienia procesu oceny. 

Cel: utrzymanie właściwych warunków ochrony dla mulistych i piaszczystych mielizn odsłanianych 
w czasie odpływu w porcie Castlemaine, który określają następujące atrybuty i cele szczegółowe:  
   -  Cel 1: Stały zasięg siedliska jest utrzymany lub wzrasta, podlega naturalnym procesom 
   - Cel 2: Zasięg płatów zdominowanych przez Zostera jest zachowany, podlega naturalnym 

procesom. 
   - Cel 3: Następujące zespoły powinny być zachowane w stanie naturalnym: związane z mulistymi 

obszarami międzypływowymi; mulistymi obszarami ze zbiorowiskami wieloszczetów; 
piaszczyste obszary międzypływowe z Nephys cirrosa. 

 



 60 Wytyczne dotyczące akwakultury w kontekście sieci Natura 2000  

Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych można rozpocząć ocenę potencjalnych skutków. 
Jak opisano powyżej, należy to zrobić w świetle: 
- najlepszej wiedzy naukowej w danej dziedzinie (orzeczenie ETS w sprawie C-127/02) 
- celów ochrony obszaru; 
- charakterystyki ekologicznej i stanu zachowania obszaru oraz jego cech docelowych. 
 
Ocena skutków musi opierać się na obiektywnych i jeśli to możliwe, wymiernych kryteriach. 
Jednym z powszechnych sposobów jest wykorzystanie kluczowych wskaźników, takich jak 
utrata lub degradacja siedlisk, zmiana w populacji gatunku, zmiana kluczowych funkcji itp. 
Niektóre atrybuty, które należy uwzględnić w ocenie, przedstawiono poniżej. 
 
Tabela 7 Przykłady atrybutów uwzględnianych przy ocenie potencjalnych skutków na cele 
ochrony obszaru 
 

Atrybuty Cele ochrony Ocena skutków 

Powierzchnia 
siedliska 
 

Zasięg siedliska powinien być stabilny 
lub zwiększać się (można odnieść się 
do  ogólnej docelowej powierzchni 
siedliska). 

Możliwa redukcja zasięgu (szacowana 
powierzchnia i procent całkowitej 
powierzchni obszaru).  

Struktura i 
funkcje 

 

Populacje gatunków na siedliskach 
powinny mieć stabilną strukturę i skład. 
Zachowane są funkcje siedliska i 
parametry ekologiczne, od których 
zależy trwałość siedliska. 

Możliwa redukcja zasięgu, zakłócenie 
składu gatunkowego, zaburzenia 
typowych gatunków itp. Utrata lub 
degradacja funkcji (np. jako żerowiska, 
ostoje lub miejsca lęgowe) 

Liczebność 
gatunków i ich 
rozmieszczenie, 
struktura 
populacji itp. 

Populacje gatunków są stabilne lub 
rosną (w stosunku do liczby docelowej). 
Trend ulega poprawie. 
Rozmieszczenie gatunków, w tym 
obszary kluczowe i korytarze są 
utrzymane lub poprawiane (np. poprzez 
poprawę warunków siedliskowych i ich 
rekolonizację). Struktura populacji jest 
zachowana. 

Zaburzenia i wycofanie się z obszarów, 
które wcześniej zajmowały. Zmiany 
liczebności lub rozmieszczenia w 
obszarach występowania. 
Utrata lub degradacja kluczowych 
siedlisk i obszarów (zmniejszenie 
areału i procentu całkowitej 
powierzchni w obszarze). Wpływ na 
kluczowe etapy cyklu życia gatunku. 

 

Przykład parametrów, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie wpływu na siedliska / 
gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, które uzasadniały wyznaczenie 
obszaru  
 

- Łączna powierzchnia zagrożonego siedliska i odsetek w stosunku do szacowanej całkowitej jego 
powierzchni w granicach obszaru Natura 2000. 

- Szacunkowa liczba zagrożonych osobników i odsetek populacji występujących w obszarze. 
- Oszacowane trendy dla siedlisk i populacji gatunków w zasięgu wpływu i w obszarze. 
- Częstość występowania i ogólne tendencje siedlisk i gatunków w zasięgu wpływu; 
- Istnienie programu przywracania siedlisk lub gatunków, na który może mieć wpływ inwestycja. 
- Odwracalność zmian lub potencjalna możliwość przywrócenia uszkodzonych elementów z 

istniejących źródeł z lub spoza obszaru. 
- Rozmieszczenie siedlisk lub gatunków w obszarze Natura 2000 (ciągłe, rozproszone itp.) 
- Wpływ na ogólne funkcjonowanie ekologiczne obszaru Natura 2000. 

 

 
Przewidywanie prawdopodobnego wpływu przedsięwzięcia/planu hodowli może być trudne, 
ponieważ należy dobrze rozumieć procesy ekologiczne i wymogi ochrony poszczególnych 
gatunków lub typów siedlisk, które mogą być w zasięgu wpływu inwestycji. Współpraca 
między inwestorem i władzami jest kluczowa w czasie przeprowadzania oceny. Zdecydowanie 
zaleca się, aby właściwe organy zapewniły niezbędne porady ekspertów i wsparcie w 
przeprowadzaniu badań terenowych i oceny skutków. 
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W ocenie należy zastosować najlepsze dostępne techniki i metody w celu oszacowania 
zakresu i skali skutków. Obecnie dostępnych jest wiele modeli do symulacji i prognozowania 
np. skutków eutrofizacji z gospodarstw rybnych na obszarach morskich.  
 

Powszechnie stosowane metody przewidywania skutków: 
 
Niektóre z powszechnie stosowanych technik są wymienione poniżej: 
 
- Bezpośrednie pomiary, na przykład powierzchni siedlisk zniszczonych lub uszkodzonych, 

proporcjonalne straty gatunkowe, siedlisk i populacji.   

- Schematy przepływów, sieci i systemów w celu identyfikacji łańcuchów oddziaływań bezpośrednich; 
pośrednich określanych jako skutki wtórne, trzeciorzędnych itd., zgodnie z ich przyczynami. 
Schematy systemów są bardziej elastyczne niż schematy sieci w ilustrowaniu wzajemnych relacji i 
procesów.  

- Ilościowe modele predykcyjne zapewniające prognozy matematycznie oparte na danych i 
założeniach dotyczących siły i kierunku oddziaływań. Jeśli chodzi o akwakulturę, modelowanie 
predykcyjne często odgrywa ważną rolę, ponieważ niektóre oddziaływania często zależą od 
warunków hydrologicznych, które mogą wpływać na np. sedymentację, od której zależne są biotopy 
wodne. 

- Badania na poziomie populacji są potencjalnie korzystne dla określenia na przykład wpływu na 
populację gatunków ptaków, nietoperzy lub ssaków morskich. 

- Systemy informacji geograficznej (GIS) wykorzystywane do tworzenia modeli relacji 
przestrzennych, takich jak nakładanie się wzajemne ograniczeń, lub do mapowania wrażliwych 
obszarów i lokalizacji zniszczonych siedlisk. GIS to połączenie komputerowej kartografii, 
przechowującej dane przestrzenne oraz systemu zarządzania bazami danych przechowującego 
atrybuty, takie jak zagospodarowanie terenu lub nachylenie. GIS umożliwiają bardzo szybkie 
wyświetlanie, łączenie i analizowanie przechowywanych zmiennych..   

- Informacje z poprzednich podobnych przedsięwzięć mogą okazać się przydatne, zwłaszcza jeśli 
zostały wykonane prognozy ilościowe i były monitorowane podczas realizacji.  

- Opinia ekspercka i osąd oparty na wcześniejszych doświadczeniach i konsultacjach dotyczących 
podobnych przedsięwzięć.  

- Opis i korelacja: czynniki fizyczne (np. reżim wodny, prądy, podłoże) mogą być bezpośrednio 
związane z rozmieszczeniem i liczebnością gatunków. Jeśli można przewidzieć przyszłe warunki 
fizyczne, można na tej podstawie także przewidzieć przyszłe zmiany siedlisk i populacji lub ich 
reakcje.  

- Przeprowadzanie analiz zdolności adaptacyjnych obejmuje określenie progu stresu, poniżej którego 
populacje i funkcje ekosystemu mogą być utrzymane. Polegają ona na identyfikacji potencjalnie 
czynników ograniczających, a równania matematyczne opisują zdolności zasobu lub systemu pod 
względem progu narzuconego przez każdy czynnik ograniczający.  

 
Na podstawie: "Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. 
Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów art. 6(3) i 4 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG"; 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf.  

 
Wpływ powinien być przewidziany tak precyzyjnie, jak to możliwe, a podstawa tych 
przewidywań powinna zostać wyjaśniona (to oznacza również określenie stopnia 
niepewności). O ile to możliwe, prognozy należy przedstawiać w taki sposób, aby były 
możliwe do zweryfikowania. 
 
Dla każdego zidentyfikowanego oddziaływania, jego znaczenie będzie zależeć od wielu 
istotnych parametrów, takich jak: skala, zasięg, czas trwania, intensywność, moment 
wystąpienia, prawdopodobieństwo itp.. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_pl.pdf
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Przykład: Metody oceny skutków.   
 
Ocena oddziaływania połowów małży i akwakultury omułków, ostryg i małży w porcie 
Castlemaine SOO 

 
Znaczenie możliwych skutków proponowanych działań na siedliska określono na podstawie wytycznych 
nt. celów ochrony opracowanych przez organ ochrony przyrody (Urząd ds. parków narodowych i 
przyrody, NPWS), biorąc pod uwagę: 
 
1. Stopień, w jakim działanie zakłóci przedmioty ochrony. Przez zakłócenie rozumie się zmianę w 

gatunkach charakterystycznych dla siedlisk, wymienionych w wytycznych nt. celów ochrony dla 
tych siedlisk. 

2. Trwałość zakłócenia w odniesieniu do zdolności adaptacyjnej siedliska. 
3. Powierzchnia siedliska lub odsetek populacji zaburzonych. Ustala się wartość procentową, 

powyżej której wpływ uznaje się za znaczący. 
 
Przykład dla dwóch działań przedsięwzięcia przedstawiono poniżej: 

 
WSO: Właściwy Stan Ochrony (mierzony wg podanych parametrów) 
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5.5.3  Uwzględnianie efektów skumulowanych  
 
Efekty skumulowane mogą powstać, gdy na danym obszarze jest kilka hodowli lub w wyniku 
połączonych skutków hodowli i innych rodzajów działalności (np. rybołówstwo, rekreacja itp.); 
wskazuje to na korzyści wynikające z planowania strategicznego (patrz rozdział 4). 
 
W wielu obszarach przybrzeżnych różna działalność ludzka nakłada się na siebie, a jej 
połączone efekty mogą prowadzić do większego (lub mniejszego) oddziaływania w 
porównaniu do ich efektów indywidualnych (efekt nakładania się). Podczas podejmowania 
decyzji ważne jest rozważenie potencjalnego dodatkowego lub nakładających się 
(synergicznie lub antagonistycznie) skutków presji i wynikających z nich zmian. 
 
Na przykład, pomijając zaburzenia dna morskiego, obszar z aktywną hodowlą ryb może 
korzystać z wprowadzenia glonów lub hodowli mięczaków, ponieważ gatunki te skutecznie 
usuwają nadmiar składników odżywczych pochodzących z hodowli ryb (efekt 
antagonistyczny). Z drugiej strony, zrzut ścieków do zatoki, gdzie prowadzona jest hodowla 
ryb może powodować, że szkodliwość tych działań jest większa (efekt synergistyczny) niż 
oczekiwano by z prostego dodania tych presji (Crowe i in. 2011).  
 
Skala geograficzna, dla której muszą być wzięte pod uwagę efekty skumulowane, będzie 
zależeć od okoliczności i skali planu lub przedsięwzięcia, od uwarunkowań lokalnych (np. 
prądy itp.) oraz od potencjału dalekosiężnych skutków działań. Powinna jednak obejmować 
wystarczająco duży obszar, aby uchwycić skumulowane skutki, które mogą powstać w 
związku z ocenianym planem lub przedsięwzięciem. Ponownie, właściwe organy ochrony 
przyrody będą w stanie pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnych planów lub przedsięwzięć, 
które należy rozważyć w ramach tego badania. 
 
Ocena efektów skumulowanych powinna koncentrować się na obiekcie poddanemu 
skumulowanemu oddziaływaniu, a nie wpływie na środowisko, oraz badać zdolności obiektu 
do przystosowania się do dodatkowych zmian. Ocena efektów skumulowanych może 
uwzględniać kwestie, które zostały wyjęte spod oceny oddziaływania, ponieważ uznano je za 
nieistotne indywidualnie, ale mogą być znaczące, gdy zostaną rozważone w połączeniu z 
innymi (Rząd Szkocji, 2007 r.62). 
 
Opracowano różne metody, aby pomóc w ocenie potencjalnych efektów skumulowanych 
działań na środowisko. Przykładem tego typu narzędzi jest model opracowany przez 
Sutherland i in. (200763) do oceny obszarów morskich. Aby oszacować efekty skumulowane, 
w modelu wykorzystuje się zbiory danych przestrzennych zasobów naturalnych, 
inwentaryzacji siedlisk, wartości z działalności komercyjnej i rekreacyjnej oraz ze zrzutów 
ścieków obecnych na obszarze. 
 
Te zestawy danych są przetwarzane jako warstwy tematyczne GIS opisujące obszar morski. 
Eksperymenty wykazały, że model działa dobrze w szacowaniu efektów skumulowanych 
interakcji warstw składowych powiązanych z różnymi obszarami morskimi. 
 
5.5.4  Identyfikacja odpowiednich środków łagodzących 
 
Środki łagodzące mają na celu minimalizację, a nawet usuwanie negatywnego wpływu 
przedsięwzięcia. Jako takie powinny być bezpośrednio związane z prawdopodobnymi 
negatywnymi skutkami, które zostały zidentyfikowane podczas oceny opisanej powyżej. 
Unikanie lub ograniczanie skutków u źródła powinno być preferowane (EC 2000). 

                                                
62Rząd Szkocki, 2007. Ocena oddziaływania na środowisko - praktyczne wytyczne dla hodowli ryb morskich. 

Przygotowane przez RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
63 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, i W. Michalowski. 2007. Estimating Cumulative Effects using Spatial Data: An 

aquaculture case study.  In Geomatica, Vol. 61, No. 1, pp. 349-353 
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Środki łagodzące są integralną częścią specyfikacji planu lub przedsięwzięcia i powinny być 
brane pod uwagę podczas OO. W praktyce tworzy to proces powtarzalny: projekty, które 
początkowo mogą wydawać się nieodpowiednie, można poprawić dzięki odpowiednim 
środkom łagodzącym zapobiegającym niekorzystnym skutkom dla integralności obszaru 
Natura 2000. 
 
Identyfikacja i opis środków łagodzących powinien zawierać: 
- szczegółowe informacje na temat każdego z proponowanych działań oraz wyjaśnienie, w 

jaki sposób pozwolą uniknąć lub zmniejszyć zidentyfikowane niekorzystne oddziaływania; 
- wykazanie, w jaki sposób będą one realizowane i przez kogo; 
- harmonogram ich wdrożenia w odniesieniu do planu lub przedsięwzięcia (niektóre mogą 

wymagać wdrożenia przed rozpoczęciem prac rozwojowych); 
- szczegółowe informacje dotyczące tego, w jaki sposób będą monitorowane i w jaki sposób 

wyniki zostaną ponownie wykorzystane w codziennej działalności hodowli. 
 
Środki łagodzące należy rozumieć jako możliwe technicznie rozwiązania, które są najmniej 
szkodliwe dla siedlisk, gatunków i integralności obszaru Natura 2000, szczególnie jeżeli nie 
ma alternatywnych lokalizacji. Powinny one koncentrować się na zapewnieniu osiągnięcia 
celów ochrony obszarów i na zachowaniu tych elementów, od których zależy jego 
integralność. Przykłady takich potencjalnych działań łagodzących zostały zawarte w rozdziale 
3 i odnoszą się do głównych potencjalnych skutków opisanych w różnych systemach 
hodowlanych. 
 
 
5.5.5  Ocena niekorzystnego wpływu na integralność obszaru 
 
Po dokonaniu jak najdokładniejszej oceny potencjalnych skutków przedsięwzięcia, ocena 
oddziaływania może przejść do następnego etapu, który ma na celu ustalenie, czy wystąpią 
niekorzystnie skutki dla integralności obszaru Natura 2000, samodzielnie lub w połączeniu z 
innymi planami lub przedsięwzięciami.  
 
Oznacza to ustalenie, czy plan lub przedsięwzięcie niekorzystnie wpłynie na: 
- spójność struktury i funkcji w całym obszarze, 
- i/lub siedliska, zespoły siedlisk, 
- populacje gatunków, dla których wyznaczono obszar.  
 

Integralność obszaru 
 
Integralność biologiczną można zdefiniować jako wszystkie czynniki przyczyniające się do utrzymania 
ekosystemu, w tym jego struktury i funkcji. W ramach dyrektywy siedliskowej "integralność" obszaru jest 
powiązana z celami ochrony, dla których obszar został wyznaczony jako część sieci Natura 2000 (WE 
2007b). Zwykle określa się ją jako "spójność struktury i funkcji ekologicznej całego obszaru, która 
umożliwia utrzymanie siedliska, kompleksu siedlisk i/lub populacji gatunków, dla których wyznaczono 
obszar" (EC 2000b) . Jeśli chodzi o znaczenie "integralności", można za nią uznać jakość lub warunek 
kompletności. W dynamicznym kontekście ekologicznym można ją również definiować jako posiadanie 
zdolności adaptacyjnych i ewoluowania w sposób sprzyjający ochronie. (EC 2000b). 

Obszar można opisać jako posiadający wysoki stopień integralności, gdy realizowany jest stale 
potencjał osiągnięcia celów ochrony, zdolność do samonaprawy i samoodtwarzania w warunkach 
dynamicznych jest zachowana i wymaga minimalnej ingerencji z zewnętrz. Mówiąc zatem o 
"integralności obszaru", ważne jest, aby wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym możliwość 
wystąpienia efektów krótko, średnio i długo okresowych (EC 2000b). 

Zezwolenie na plan lub przedsięwzięcie przyznane zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej musi 
zakładać, że przedsięwzięcie nie wpłynie niekorzystnie na dany obszar, a w konsekwencji nie 
spowoduje pogorszenia jakości ani znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 6 ust. 2 (orzeczenie ETS w 
sprawie C-127/02, pkt 36). 
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Ocena wpływu na integralność obszaru powinna koncentrować się na określeniu, czy projekt: 

 powoduje zmiany istotnych funkcji ekologicznych niezbędnych dla przedmiotów ochrony; 

 znacznie zmniejsza obszar występowania typów siedlisk lub żywotności populacji 
gatunków w danym miejscu, które są przedmiotami ochrony; 

 zmniejsza różnorodność obszaru; 

 prowadzi do fragmentacji obszaru; 

 prowadzi do utraty lub zmniejszenia kluczowych cech obszaru (np. drzewostanu, 
regularnych rocznych wylewów), od których zależy status przedmiotów ochrony; 

 zakłóca lub pogarsza stan kluczowych siedlisk gatunków, takich jak miejsca hibernacji, 
żerowania lub rozrodu gatunków, dla których wyznaczono obszar; 

 zakłóca realizację celów ochrony obszaru. 
 
Należy pamiętać, że celem oceny powinno być obiektywne wykazanie, wraz z 
potwierdzającymi dowodami, że nie będzie negatywnych skutków dla integralności obszaru 
Natura 2000, w świetle jego celów ochrony64. W związku z tym właściwy organ, aby 
zatwierdzić plan lub przedsięwzięcie, musi mieć pewność, że nie ma uzasadnionych 
naukowych wątpliwości co do braku takiego skutku (wyrok ETS C-127/02, Waddensea). 
 
Podsumowując, na podstawie tej oceny można wyciągnąć dwa wnioski: 
- nie ma negatywnego wpływu, a projekt lub plan można zatwierdzić w obecnym kształcie; 
- nie można wykluczyć niekorzystnych lub niepożądanych skutków. 
 
To ostatnie nie musi oznaczać, że plan lub przedsięwzięcie zostanie odrzucone. Właściwy 
organ może zwrócić się do inwestora o przeprojektowanie, przeniesienie gospodarstwa lub 
wprowadzenie środków łagodzących, które pozwolą uniknąć lub wyeliminować przewidywane 
niekorzystne skutki. Oznacza to zwykle drugą rundę oceny oddziaływania by zapewnić, że 
środki łagodzące / zabezpieczenia ograniczające ryzyko są rzeczywiście wystarczające. 
 

5.5.6  Uzasadnienie wyników oceny oddziaływania 

 
Niezależnie od wyników OO, powinny one być wyraźnie uzasadnione. W tym względzie raport 
oceny oddziaływania powinien być wystarczająco szczegółowy, aby wykazać, w jaki sposób i 
na podstawie jakich dowodów naukowych została podjęta ostateczna decyzja. Potwierdza to 
orzeczenie ETS: ocena oddziaływania powinna zawierać pełne, precyzyjne i definitywne 
wnioski mogące usunąć wszelkie uzasadnione naukowe wątpliwości co do skutków prac 
proponowanych na danym obszarze (Komisja / Włochy, C-304/05). 
 
Raport oceny oddziaływania powinien: 

 opisać przedsięwzięcie lub plan wystarczająco szczegółowo, by laik mógł zrozumieć 
jego rozmiar, skalę i cele; 

 opisać podstawowe warunki i cele ochrony obszaru Natura 2000; 

 zidentyfikować niekorzystne skutki przedsięwzięcia lub planu na obszar Natura 2000; 

 wyjaśnić, jak można uniknąć tych skutków poprzez środki łagodzące; 

 wyznaczać przedziały czasowe i określać mechanizmy, dzięki którym zabezpieczone 
zostanie wykonanie i monitorowanie środków łagodzących.  

 
Ocena oddziaływania może również określić odpowiednie warunki realizacji przedsięwzięcia 
tak, by zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom. 

                                                
64  Planu lub przedsięwzięcia mającego znaczący szkodliwy wpływ na obszar nie można zaakceptować na 
postawie faktu, że stan ochrony typów siedlisk i gatunków w obszarze pozostanie właściwy w obrębie danego 
państwa członkowskiego lub UE. 

 



 66 Wytyczne dotyczące akwakultury w kontekście sieci Natura 2000  

Zarys Raportu Oceny Oddziaływania 

Przykład: OO akwakultury małż w SAC i SPA 

 Szczegóły proponowanych operacji / działań 
o Połowy jaj i hodowla małży 
o Akwakultura międzypływowa/denna 

 Działania z potencjalnym efektem skumulowanym 

 Potencjalne zakłócenia 

 Cele i przedmioty ochrony obszaru 
o Cele i przedmioty ochrony SOO 
o Cele i przedmioty ochrony OSO 

 Efekty ekologiczne 
o szczegółowe informacje na temat potencjalnych skutków ekologicznych 

każdego proponowanego działania, na cele ochrony SOO i OSO, ich źródeł 
oraz mechanizmu ich wystąpienia. 

 Rozpoznanie 

 Ocena oddziaływania: specjalny obszar ochrony 
o Metody oceny 
o Ocena połowu jaj na głębokiej wodzie 
o Ocena wykładania jaj na piaszczyste płycizny międzypływowe 
o Ocena mechanicznego zbioru niedojrzałych małży z głębokich wód 
o Ocena wykładania i mechanicznego zbioru małży w głębokich wodach 
o Ocena kontroli drapieżników, zbierania pobrzeżek, zrzutów 
o Ocena skutków produkcji mięczaków i efektów skumulowanych na cele 

ochrony wydry, łososia i minoga 

 Ocena Oddziaływania: Obszar specjalnej ochrony 
o Ocena skutków rybołówstwa i akwakultury na ptaki wodne 

 Status populacji ptaków będących przedmiotami ochrony w OSO 
 Ocena połowów jaj małży 
 Ocena wpływu wykładania omułków w międzypływowym obszarze 

połowowym: wpływ hodowli na przydatność siedliska dla ptaków 
wodnych 

 Ocena międzypływowej hodowli omułków w obszarze ich 
występowania: skutki zaburzeń spowodowanych przez ludzi 

 Ocena wykładania małży na głębszych wodach 
 Ocena potencjalnych skutków skumulowanych: połączenie różnych 

działań hodowlanych 
 Ocena potencjału wystąpienia skutków skumulowanych: rekreacja w 

powiązaniu z akwakulturą  

 Wnioski z Oceny Oddziaływania 
o Cechy OSO 
o Cechy SOO 

 Zakres dodatkowych działań monitoringowych i łagodzących 

 Załączniki: szczegółowe informacje techniczne uzasadniające wnioski z oceny. 
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KROK 3. PROCEDURA DEROGACJI NA MOCY ART. 6.4 

 
5.6  Schemat art. 6.4 
 
Wymogi art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej określają zestaw warunków, które muszą zostać 
spełnione, aby właściwy organ zezwolił, w drodze odstępstwa, na plan lub przedsięwzięcie, na 
wypadek gdyby OO wykazała, że integralność obszarów Natura 2000 zostanie naruszona. 
Ten wyjątek od art. 6 ust. 3, wymaga spełnienia jasno określonych warunków, na jakich może 
być stosowany i może być stosowany jedynie w wyjątkowych okolicznościach. 
 
Warunki te dotyczą braku alternatyw, obecności koniecznych wymogów nadrzędnego interesu 
publicznego (KWNIP) i przyjęcia wszelkich niezbędnych środków wyrównawczych. 
 
Komisja Europejska opublikowała Wytyczne dotyczące art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej 
(WE 2007b), które wyjaśniają pojęcia alternatywnych rozwiązań, koniecznych przyczyn 
nadrzędnego interesu publicznego, środków wyrównawczych, ogólnej spójności i opinię 
Komisji wymaganą w niektórych przypadkach65. 
 
 
5.6.1 Brak alternatywnych rozwiązań 
 
Poszukiwanie alternatyw powinno być dość szerokie i być powiązane z publicznymi celami 
planu lub przedsięwzięcia. Może obejmować alternatywne lokalizacje, różne skale lub projekty 
rozwiązań lub alternatywne procesy. Jeżeli celem jest rozpoczęcie lub zwiększenie produkcji 
hodowli, pojawia się pytanie: czy można to osiągnąć w mniej szkodliwy sposób, na przykład 
wybierając bardziej odpowiednie miejsce w innym obszarze lub zmniejszając skalę planu lub 
przedsięwzięcia. 
 
W praktyce rozwiązania alternatywne powinny zwykle zostać już zidentyfikowane w ramach 
oceny wstępnej zgodnie z art. 6 ust. 3. Są częścią powtarzalnego procesu, mającego na celu 
szukania najlepszej lokalizacji i projektu planu lub przedsięwzięcia na wczesnych etapach. 
 
Zgodnie z zasadą pomocniczości właściwe władze krajowe oceniają względny wpływ innych 
rozwiązań alternatywnych na dany lub inny obszar Natura 2000, na który mogą mieć one 
wpływ. Wybrane alternatywne rozwiązania powinny również podlegać takiemu samemu 
rozpoznaniu jak pierwotny plan lub przedsięwzięcie i mogą podlegać nowej OO. 
 
Właściwe organy muszą również przeanalizować i wykazać najpierw potrzebę realizacji 
danego planu lub przedsięwzięcia. Dlatego na tym etapie należy również rozważyć opcję 
zerową - tzn. brak realizacji przedsięwzięcia. 

 
 
5.6.2 Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego (KWNIP) 
 
W przypadku braku alternatywnego rozwiązania można rozważyć KWNIP. Pojęcie 
koniecznego wymogu nadrzędnego interesu publicznego nie zostało zdefiniowane w 
dyrektywie. Z brzmienia art. 6 ust. 4 wynika jednak, że jedynie interes publiczny, niezależnie 
od tego, czy przedstawiane są przez podmioty publiczne, czy prywatne, może być 
równoważony z celami ochrony dyrektywy. W związku z tym przedsięwzięcia realizowane 
przez podmioty prywatne można uznać za spełniające warunek art. 6 ust. 4 tylko wtedy, gdy 
taki interes publiczny zostanie spełniony i odpowiednio uzasadniony (EC 2007b). 
 

                                                
65 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_pl.htm 
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Interes publiczny może obejmować zdrowie ludzi, bezpieczeństwo publiczne, korzystne 
konsekwencje o podstawowym znaczeniu dla środowiska i inne interesy o charakterze 
społecznym (np. zatrudnienie) lub gospodarczym. 
 
Aby spełnić wymogi art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, właściwe organy krajowe mogą 
zatwierdzić dane plany i przedsięwzięcia pod warunkiem, że równowaga interesów między 
celami ochrony narażonych obszarów Natura 2000 i wyżej wymienione konieczne przyczyny 
przemawiają na korzyść tych ostatnich.  
 
Należy zauważyć, że warunki nadrzędnego interesu publicznego są jeszcze bardziej 
rygorystyczne, jeśli chodzi o realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą niekorzystnie 
wpłynąć na integralność obszaru Natura 2000, na których narażonymi na uszczerbek 
przedmiotami ochrony są priorytetowe siedliska i / lub gatunki. Można to uzasadnić jedynie, 
jeżeli konieczne przyczyny nadrzędnego interesu publicznego dotyczą66: 
- zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa publicznego 
- nadrzędnych korzyści dla środowiska, lub 
- z innych nadrzędnych powodów, jeżeli przed zatwierdzeniem planu lub przedsięwzięcia 

została wydana opinia Komisji (WE 2007b). 
 
 
5.6.3 Przyjęcie wszystkich niezbędnych środków wyrównawczych 
 
Środki wyrównawcze67, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, stanowią 
"środek ostateczny" i są stosowane wyłącznie w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu 
do planu lub przedsięwzięcia, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na integralność obszaru 
Natura 2000, ponieważ nie istnieją rozwiązania alternatywne, a przedsięwzięcie spełnia 
wymogi nadrzędnego interesu publicznego zgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 
 
Działania kompensujące stanowią środki dedykowane nieuniknionym negatywnym skutkom 
inwestycji lub planu. Ich celem jest zapewnienie ochrony ogólnej spójności sieci Natura 2000 i 
zapewnienie rekompensaty odpowiadającej bezpośrednio negatywnym skutkom dla danych 
gatunków lub siedlisk.  
 
Uważa się, że dobrą praktyką jest podejmowanie takich działań jak najbliżej terenu 
zniszczonego przez inwestycję, aby zmaksymalizować szanse na ochronę ogólnej spójności 
sieci Natura 2000. Zasadniczo środki wyrównawcze powinny zostać wykonane przed 
rozpoczęciem prac. Ma to pomóc w złagodzeniu szkodliwych skutków przedsięwzięcia dla 
gatunków i siedlisk poprzez zaoferowanie im odpowiednich alternatywnych lokalizacji w 
obszarze realizacji działań kompensujących. 
 
Informacje na temat środków wyrównawczych należy przedkładać Komisji przed ich 
wdrożeniem, a nawet przed realizacją danego planu lub przedsięwzięcia (WE 2007b).  
 
 

                                                
66 Definicja istniejącego w polskim prawie „nadrzędnego interesu publicznego” jest węższa niż ta 
pochodząca z dyrektywy i nie należy ich traktować jako tożsame [przyp. tłum].  
67 Też: kompensacje [przyp. tłum.] 
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ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA UE I RAMY PRAWNE ORAZ INICJATYWY 
PROMUJĄCE ZRÓWNOWAŻONĄ AKWAKULTURĘ 
 
 
1. Ramy polityczne UE dla sektora akwakultury 
 
W ramach wspólnej polityki rybołówstwa głównymi instrumentami finansowymi skierowanymi 
do akwakultury są Europejski Fundusz Rybołówstwa (rozporządzenie Rady (WE) nr 
1168/2006) oraz wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury 
(rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2004). Wiele czynników kształtujących akwakulturę ma 
silny wymiar pomocniczości i zależy od priorytetów i decyzji podjętych na poziomie krajowym i 
regionalnym. 
 
Europejski Fundusz Rybołówstwa (EFR) przyjęty w 2006 r.68 określa ramy, które mają 
przyczynić się do zrównoważonego rozwoju akwakultury w Europie do 2013 r. W ramach osi 2 
a w szczególności programu wodno-środowiskowego wspiera wykorzystanie metod produkcji 
w sektorze akwakultury, służących ochronie i poprawie środowiska oraz ochronie przyrody.  
 
Trwający proces reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa ma na celu promowanie 
zrównoważonej akwakultury poprzez krajowe wytyczne strategiczne oraz utworzenie Komitetu 
Doradczego ds. Akwakultury, którego celem jest doradztwo i konsultacja. „Horyzontalne” 
prawodawstwo UE, takie jak przepisy ochrony środowiska, zdrowia publicznego w odniesieniu 
do produktów rybołówstwa czy zdrowia zwierząt ma zastosowanie do przemysłu akwakultury i 
jego produktów.  
 
 
2. Trendy w akwakulturze i czynniki środowiskowe wpływające na produkcję w UE 
 
W skali globalnej akwakultura pozostaje rozwijającym się i ważnym sektorem produkcyjnym - 
przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej 8,3% na świecie w latach 1970-2008 (5,3% w latach 
2006-2008). W 2008 r. produkcja w tym sektorze osiągnęła poziom 68,3 miliona ton i wartość 
105,4 miliarda USD. W 2008 r. akwakultura stanowiła 45,7% światowej produkcji ryb 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (do 42,6% w 2006 r.). 
 
Całkowita produkcja w sektorze akwakultury w UE wynosiła blisko 1,3 miliona ton, o wartości 
około 3,2 miliarda euro w 2009 roku. Ogólna akwakultura UE niestety nie podąża za 
globalnym trendem wzrostu i raczej utrzymuje się na stale niskim poziomie. 
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Zdecydowania większość produkcji UE jest przeznaczona na rynek UE. Eksport produktów 
akwakultury w UE pozostaje bardzo ograniczony (około 122 000 ton "ekwiwalentu żywej wagi" 
w 2009 r.). Produkty akwakultury importowane do UE odgrywają ważną rolę (około 2 miliony 
ton "równoważnika żywej wagi" o wartości około 4,6 miliarda euro w 2009 r.) - stanowią one 
22% wielkości i 32% wartości całkowitego importu owoców morza. 
 
UE wyznaje wysoki poziom ochrony środowiska i istnieje szereg przepisów zapewniających 
zrównoważony rozwój akwakultury z punktu widzenia ochrony środowiska. Należy również 
podkreślić, że akwakultura wymaga wody najwyższej jakości, aby zagwarantować zdrowie 
zwierząt wodnych oraz bezpiecznych i wysokiej jakości produktów. Aspekty środowiskowe 
akwakultury zostały potwierdzone jako bardzo ważne kwestie dla tego sektora. 
 
Jeśli chodzi o ochronę przyrody, wdrażanie sieci Natura 2000 jest często postrzegane jako 
główny czynnik ograniczający rozwój akwakultury i dostęp do przestrzeni w niektórych 
państwach członkowskich. Wychodząc temu naprzeciw opracowywane są, na podstawie 
wspólnych modeli prognostycznych, dokumenty interpretacyjne lub wytyczne dotyczące 
prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska, wspólnych wyznaczników "pojemności 
ekosystemów", ocen naukowych i wytycznych w zakresie ocen oddziaływania. Potrzebne są 
również szersze konsultacje i dyskusja między zainteresowanymi stronami i odpowiedzialnymi 
organami (zamiast narzuconych działań). 
 
Rosnąca konkurencja o przestrzeń i wodę stanowi duże wyzwanie dla dalszego rozwoju 
hodowli ryb słodkowodnych i akwakultury na obszarach przybrzeżnych. Społeczna akceptacja 
rozwoju akwakultury na danym obszarze jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalna do gęstości 
zaludnienia i atrakcyjności turystycznej obszaru. Ekstensywna akwakultura w stawach i na 
obszarach podmokłych lub w zatokach również napotyka zwiększoną konkurencję z innymi 
aspektami gospodarki (rolnictwo, przemysł, turystyka...)69. Planowanie przestrzenne, w tym 
zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną, jest uważane za przydatne narzędzie do 
lokalizacji akwakultury na właściwych ku temu obszarach. 
 
 
3. Prawodawstwo UE w zakresie ochrony środowiska 
 
Zgodnie z unijnym prawem ochrony środowiska Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa 
Ramowa w sprawie Strategii Morskiej zapewniają ramy dla określenia i ochrony wód słodkich i 
morskich w UE. Inne dyrektywy UE odnoszące się do środowiskowych aspektów akwakultury 
to: dyrektywa 67/548 / EWG w sprawie substancji niebezpiecznych, dyrektywa 2006/113 / WE 
znana jako "dyrektywa w sprawie mięczaków"70 i dyrektywy dotyczące wprowadzania do 
obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych. Istotne znaczenie ma również rozporządzenie 
w sprawie "obcych gatunków"71, którego celem jest ocena i zminimalizowanie możliwego 
wpływu wprowadzenia obcych gatunków w akwakulturze poprzez ustanowienie systemu 
zezwoleń na szczeblu państw członkowskich. Rezolucje i komunikacja związane z ZZOP72 
mają również znaczenie. Ponadto mogą mieć również zastosowanie Dyrektywy UE w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
(SOOŚ). Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa zostały omówione w powyżej w rozdz. 5; jednakże 
zastosowanie mogą mieć także ich przepisy dotyczące gatunków. 
 
Podsumowanie informacji na temat niektórych z tych przepisów znajduje się poniżej. 

                                                
69 Możliwości rozwoju akwakultury WE. Dokument konsultacyjny. Komisja Europejska, 2007. Dostępne 
na: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
70 Dyrektywa ta została w 2013 r zastąpiona RDW. Musi zapewniać co najmniej taki sam poziom 
ochrony dla wód, jak dyrektywa ws. wymaganej jakości wód, w której żyją mięczaki i skorupiaki. 
71 Rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczące wykorzystania w 
akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo  
72 Dostępne na:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF
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3.1 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 
 
RDW (2000/60/WE), która ma zastosowanie do wód śródlądowych i przybrzeżnych do 1 mili 
morskiej od linii brzegowej państwa, ma na celu ochronę i poprawę stanu wszystkich wód 
powierzchniowych i podziemnych, tak aby do 2015 r. osiągnęły dobry stan ekologiczny i 
chemiczny. Wprowadza pojęcie ekosystemu wodnego, stwarza ramy do zapobiegania 
dalszemu pogarszaniu się stanu ekosystemów wodnych i, jak również określa jego naturalną 
strukturę i funkcje, jako element badania jakości w ocenie stanu wód powierzchniowych. 
 
Istnieją silne powiązania między RDW a dyrektywami siedliskową i ptasią - mają one 
zasadniczo podobne ambicje, jeśli chodzi o zapobieganie dalszemu pogarszaniu się stanu 
środowiska i poprawę stanu ekologicznego ekosystemów wodnych, ale mają inne wymogi 
prawne i ważne różnice. Jeżeli cele sieci Natura 2000 wymagają surowszych warunków 
ekologicznych pod względem jakości wody niż te wymagane do osiągnięcia dobrego 
potencjału ekologicznego zgodnie z RDW, wówczas należy zastosować te bardziej 
rygorystyczne (zgodnie z art. 4.2 RDW) i na odwrót. 
 
3.2 Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej (RDSM)  
 
RDSM (2008/56/WE) ma zastosowanie do wód morskich, w tym wód przybrzeżnych objętych 
RDW (ale w tych szczególnych aspektach w niej nieuwzględnionych), ale rozciąga się na 
wody podlegające Państwom Członkowskim (głównie WSE73). Niektóre z celów RDSM są 
podobne jak RDW, ale wykraczają one poza wiele jej aspektów, takich jak wskaźniki 
dotyczące bioróżnorodności, odpadów i hałasu. Jednakże mniejsza koncentracja akwakultury 
morskiej dalej niż 1 mila morska od brzegu sprawia, że instrument ten jest obecnie mniej 
istotny, jednak spodziewany rozwój morskiej akwakultury oznacza, że w przyszłości może on 
nabrać większego znaczenia. (Huntington i wsp. 2010). 
 
Dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie opracowały na szczeblu regionalnym 
strategie, które muszą zawierać szczegółową ocenę stanu środowiska, definicję jego dobrego 
stanu na poziomie regionalnym oraz określenie celów środowiskowych i programów 
monitorowania z celem utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu środowiskowego najpóźniej 
do 2020 r. Wymogi RDSM mają zastosowanie do wszystkich działań akwakultury na wodach 
morskich, niezależnie od tego, czy znajdują się one na obszarach Natura 2000, czy poza nimi. 
We wszystkich przypadkach obowiązują bardziej rygorystyczne cele. 
 
Akwakultura jest jedną z presji, którą należy uwzględnić w początkowych ocenach 
przeprowadzanych przez państwa członkowskie i uregulować do października 2012 r. Na tej 
podstawie określają kryteria dobrego stanu środowiskowego i cele środowiskowe. Państwa 
członkowskie muszą również wyznaczyć morskie obszary chronione inne niż Natura 2000 
(por. art. 13.4 i 13.5).  
 
3.3  Przepisy dotyczące ochrony gatunków na mocy Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej 
 
Oprócz ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000, Dyrektywy „Naturowe” wymagają 
również, aby państwa członkowskie ustanowiły ogólny system ochrony wszystkich naturalnie 
występujących gatunków dzikich ptaków w UE oraz gatunków wymienionych w załączniku IV 
do Dyrektywy Siedliskowej. zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obszarów Natura 2000. 
Warunki zostały określone w art. 5 Dyrektywy Ptasiej i art. 12 (dla gatunków zwierząt) i art. 13 
(dla gatunków roślin) Dyrektywy Siedliskowej74. 

                                                
73 Wyłączna Strefa Ekonomiczna 
74 Zobacz Wytyczne ws. ścisłej ochrony gatunków zwierząt mających znaczenie dla WE zgodnie z Dyr. 
Siedliskową http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Artykuły 12 i 13 Dyrektywy Siedliskowej 

Państwa powinny podjąć niezbędne środki w 
celu ochrony gatunków wymienionych w 
załączniku IV w całym ich naturalnym zasięgu w 
Europie. W przypadku zwierząt chronionych 
oznacza to zakaz: 
- celowego zabijania lub chwytania dowolną 

metodą; 
- celowego zakłócania, szczególnie podczas 

rozrodu, chowu, hibernacji i migracji; 
- celowego niszczenia lub zbierania jaj w 

środowisku naturalnym; 
- pogarszania lub niszczenia miejsc rozrodu 

lub odpoczynku; 
- przechowywania, sprzedaży i transportu 

dzikich okazów. 

W przypadku roślin chronionych oznacza to 
zakaz: 
- celowego zbierania, wycinania, wyrywania 

lub niszczenia takich roślin; 
- przetrzymywania, przewozu i sprzedaży 

osobników pochodzenia naturalnego. 

Artykuł 5 Dyrektywy Ptasiej 
 
Państwa członkowskie powinny podjąć 
niezbędne środki w celu ustanowienia 
ogólnego systemu ochrony wszystkich 
gatunków dzikiego ptactwa w ich naturalnym 
zasięgu w obrębie UE. 

W szczególności powinny zakazać: 
- celowego zabijania lub chwytania 

dowolną metodą; 
- celowego niszczenia lub uszkadzania ich 

gniazd i jaj lub usuwania gniazd; 
- zbierania i przetrzymywania jaj; 
- celowego zakłócania szczególnie w 

okresie rozrodczym i chowu, o ile 
miałoby to znaczny negatywny wpływ na 
ptaki; 

- trzymania ptaków w niewoli i ich 
sprzedaży. 

 
3.4 Dyrektywy OOŚ I SOOŚ 
 
Celem dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (Dyrektywa 
SOOŚ 2001/42/WE) jest zapewnienie, aby skutki środowiskowe niektórych planów i 
programów zostały zidentyfikowane, ocenione i wzięte pod uwagę w trakcie ich 
przygotowania i przed ich przyjęciem. 
 
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko jest obowiązkowa dla wielu planów i 
programów (tj. opracowywanych dla rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, energetyki, przemysłu, 
transportu, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, telekomunikacji, turystyki, planowania 
przestrzennego lub użytkowania gruntów), które ustalają ramy przyszłych pozwoleń na 
realizację inwestycji wymienionych w "Dyrektywie OOŚ". Powinna ona zostać 
przeprowadzona także w odniesieniu do wszelkich planów lub programów, które ze względu 
na prawdopodobny znaczący wpływ na obszary zostały określone jako wymagające oceny 
zgodnie z art. 6 lub 7 Dyrektywy Siedliskowej. 
 
Ostatecznie SOOŚ ma na celu zachęcenie do bardziej zintegrowanego i efektywnego 
podejścia do planowania przestrzennego, w którym środowisko, w tym bioróżnorodność, są 
brane pod uwagę znacznie wcześniej w procesie planowania i na znacznie bardziej 
strategicznym poziomie. Zwykle prowadzi to do mniejszej liczby konfliktów na dalszym etapie 
na poziomie poszczególnych przedsięwzięć. Pozwala również na właściwsze lokalizowanie 
przyszłych inwestycji z dala od obszarów potencjalnego konfliktu z ochroną przyrody75. 
 
Podczas gdy proces SOOŚ funkcjonuje na poziomie planów i programów, Dyrektywa w 
sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (85/337/EWG, zmieniona w 2009 r.76) działa na 

                                                
75 Należy zauważyć, że Konwencja z Aarhus wymaga konsultacji społecznych w sprawie planów 
dotyczących środowiska, nawet bez SOOŚ 
76 Ujednolicona wersja dostępna na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF
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poziomie indywidualnych przedsięwzięć publicznych i prywatnych. Tak więc pozwolenie77 na 
inwestycję dla przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko powinno 
zostać przyznane po przeprowadzeniu oceny jego prawdopodobnego wpływu na środowisko. 
 
Dyrektywa OOŚ rozróżnia projekty wymagające obowiązkowej OOŚ (z załącznika I) oraz te, w 
których organy państw członkowskich muszą określić, w procedurze zwanej "rozpoznaniem", 
czy przedsięwzięcia mogą mieć znaczące skutki, biorąc pod uwagę kryteria z załącznika III 
Dyrektywy (przedsięwzięcia z załącznika II). Intensywna hodowla ryb jest przedsięwzięciem z 
załącznika II. Zgodnie z artykułem 4.2 Dyrektywy OOŚ, w przypadku przedsięwzięć 
wymienionych w załączniku II państwa członkowskie określają: a) badanie jednostkowe, lub b) 
progi lub kryteria określające czy przedsięwzięcie podlega ocenie. Państwa członkowskie 
zapewniają, aby ustalenia dokonane przez właściwe organy zgodnie z ust. 2 zostały podane 
do wiadomości publicznej.  
 
Relacje między SOOŚ, OOŚ i ocenami oddziaływania zgodnymi z Dyrektywą Siedliskową 
 
Istnieje wiele podobieństw między procedurami dotyczącymi SOOŚ i OOŚ, a ocenami 
oddziaływania przeprowadzanymi na mocy Dyrektywy Siedliskowej dla planów lub 
przedsięwzięć mających wpływ na obszary Natura 2000. Nie znaczy to jednak, że są jednym i 
tym samym. Są też pewne ważne różnice. Dlatego też SOOŚ i OOŚ nie mogą zastąpić lub 
być równoważnikiem tej oceny oddziaływania, ponieważ żadna z procedur nie zastępuje 
drugiej. 
 
Mogą oczywiście być prowadzone równolegle i ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 
może stanowić część oceny OOŚ/SOOŚ, ale w takich przypadkach ocena ta powinna być 
wyraźnie odróżnialna i możliwa do zidentyfikowania w Raporcie SOOŚ lub OOŚ, lub należy 
opracować osobny Raport, tak aby jego wyniki można było odróżnić od wyników ogólnych 
OOŚ lub SOOŚ78. 
 
Jedną z kluczowych różnic między SOOŚ/OOŚ a ocenami oddziaływania na obszary Natura 
2000 jest to, że oceniają różne aspekty środowiska naturalnego i mają różne kryteria 
określania "istotności". Inny jest też zakres Dyrektyw: SOOŚ/OOŚ mają zastosowanie w 
przypadku wszystkich planów i przedsięwzięć, które mieszczą się w ich zakresie, bez względu 
na to, gdzie mają zostać zlokalizowane na terytorium UE. Ocena oddziaływania na obszar 
Natura 2000 ma zastosowanie tylko do tych planów i przedsięwzięć, które mogą mieć 
negatywny wpływ na obszar Natura 2000. 
 
Istnieje również ważna różnica dotycząca wyniku oceny. SOOŚ/OOŚ określają wymogi 
proceduralne i nie ustanawiają obowiązkowych norm środowiskowych. Ocena na podstawie 
Dyrektywy Siedliskowej ustanawia takie obowiązki. Innymi słowy, jeśli ocena taka ustali, że 
plan lub przedsięwzięcie wpłynie negatywnie na integralność obszaru Natura 2000, organ nie 
może zgodzić się na jego realizację w tej formie, chyba że, w wyjątkowych przypadkach, 
przedsięwzięcia takie uznano za spełniające konieczne wymogi nadrzędnego interesu 
publicznego.  
 
Jest to odmienne od SOOŚ/OOŚ, które mają na celu uświadomienie władzom 
odpowiedzialnym za planowanie skutków środowiskowych proponowanego planu lub 
przedsięwzięcia, tak aby uwzględnić je w ostatecznej decyzji zezwalającej na ich realizację.  
 
 
 

                                                
77 Dyrektywa OOŚ definiuje "przedsięwzięcie" jako wykonanie robót budowlanych lub innych instalacji, 
systemów lub interwencji w otoczeniu naturalnym i krajobrazie 
78 Patrz Wytyczne KE: "Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących obszary Natura 2000. 
Wskazówki metodyczne dotyczące przepisów art. 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43 / EWG”.   
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Tabela 2: Porównanie ocen oddziaływania na obszary N2000 (OO), na środowisko i strategicznej 

 

Przykłady inicjatyw promujących zrównoważoną akwakulturę w UE 
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Oprócz wyżej wymienionej polityki UE i ram prawnych, wiele organizacji i państw 
członkowskich podjęło działania stymulujące zrównoważony rozwój akwakultury. Różne 
inicjatywy na poziomie krajowym, europejskim i globalnym rozwijają i stale aktualizują kodeksy 
postępowania, wskaźniki zrównoważonego rozwoju i systemy certyfikacji, w celu osiągnięcia 
wspólnego i akceptowanego rozumienia zrównoważonego rozwoju w akwakulturze wśród 
wszystkich zainteresowanych stron oraz sposobu osiągnięcia tych celów w praktyce. 
 
Organiczna hodowla ryb została wprowadzona w kilku krajach europejskich w latach 90tych 
XX w., zgodnie z krajowymi kodeksami postępowania. W celu zharmonizowania zasad 
krajowych i prywatnych oraz ustanowienia minimalnych standardów akwakultury organicznej 
na szczeblu UE, przepisy dotyczące takiej produkcji zostały ustanowione w prawodawstwie 
UE79. Nowe Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2010 r.   
 
Przykłady takich dokumentów to Wytyczne Techniczne FAO dotyczące rozwoju akwakultury80, 
Przewodnik zrównoważonego rozwoju śródziemnomorskiej akwakultury. Interakcje między 
akwakulturą a środowiskiem opracowane przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN)81, 
Przewodnik dla zrównoważonej hodowli pstrągów (UICN, 2011)82 oraz Kodeks postępowania 
dla europejskiej akwakultury (FEAP). 
 
Innym przykładem jest Kodeks postępowania ICES w sprawie wprowadzania i przenoszenia 
organizmów morskich (2003)83, który określa zalecane procedury i praktyki zmniejszające 
ryzyko szkodliwych skutków zamierzonego wprowadzenia i transferu organizmów morskich (w 
tym wód słonawych). 
 
Ponadto UE jest członkiem Organizacji Ochrony Łososia Północnoatlantyckiego (NASCO). 
Szczególnie istotne dla sektora akwakultury jest Rezolucja Stron Konwencji o ochronie łososia 
na Północnym Oceanie Atlantyckim w celu zminimalizowania skutków akwakultury, 
wprowadzania i przenoszenia oraz transgenetyki na zasoby dzikiego łososia (2003). 
 
UE jest również stroną Konwencji OSPAR z 1992 r. o ochronie środowiska morskiego 
północno-wschodniego Atlantyku, która bezpośrednio dotyczy akwakultury morskiej, na 
przykład poprzez Zalecenie 94/6 w sprawie najlepszych praktyk środowiskowych (BEP) w celu 
redukcji ilości potencjalnie toksycznych chemikaliów pochodzących z akwakultury. 
 
Istnieją również krajowe inicjatywy, które mają na celu promowanie zrównoważonej 
akwakultury poprzez odpowiednie wytyczne (np. Francja, Dania, Wielka Brytania itp.) lub 
systemy akredytacji (np. Irlandia itp.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
79 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 
80 Wytyczne techniczne FAO dotyczące odpowiedzialnego rybołówstwa. Nie. 5: Rozwój akwakultury. 
81 Przewodnik opublikowany w 2007 r., Opracowany we współpracy z hiszpańskim Ministerstwem Rolnictwa, 

Rybołówstwa i Żywności oraz Europejską Federacją Producentów Akwakultury (FEAP). 
82 UICN (2011). Guide pour le développement durable de l’aquaculture : Réflexions et recommandations pour la 

pisciculture de truites. Gland, Suisse et Paris, France : UICN 
83 Dostępne na: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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4.1 Przykłady przedsięwzięć finansowanych przez UE promujących zrównoważoną 
akwakulturę 
 
Niektóre przedsięwzięcia finansowane przez UE mają na celu promowanie zrównoważonego 
rozwoju akwakultury. Wśród nich warto wspomnieć o projekcie SEACASE84. Ostatecznym 
jego celem było opracowanie skutecznych narzędzi zrównoważonego rozwoju ekstensywnej i 
półintensywnej hodowli na południu Europy, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na 
środowisko oraz poprawie jakości i wizerunku publicznego swoich produktów. Autorzy projektu 
przeanalizowali i opracowali przyjazne dla środowiska procedury hodowli, a także możliwości 
dobrowolnej certyfikacji dla hodowli przemysłowych. 
 
Kolejne przedsięwzięcie miało na celu wypracowanie ekosystemowego podejścia do 
zrównoważonej akwakultury (ECASA)85. Kluczowym jego rezultatem jest wirtualny zestaw 
narzędzi pomagający właścicielom i operatorom gospodarstw w wyborze miejsc i sposobów 
zarządzania hodowlami, tak aby zminimalizować ich wpływ na środowisko i zapewnić trwałość 
obszarów i wód na potrzeby akwakultury. 
 
W ramach przedsięwzięcia UE CONSENSUS (2005-2008)86 pn. "Angażowanie wielu 
zainteresowanych stron w tworzenie procedur zrównoważonej akwakultury w Europie", 
opracowano zestaw wskaźników jako punkt wyjścia dla systemu certyfikacji dla 
zrównoważonej akwakultury oraz analizy porównawczej, który jest oparty na niskim 
oddziaływaniu na środowisko, wysokiej konkurencyjności i odpowiedzialności etycznej w 
odniesieniu do różnorodności biologicznej i dobrostanu zwierząt. Zaangażowano wszystkie 
główne organizacje i stowarzyszenia zajmujące się akwakulturą. 
 
Przedsięwzięcie UE SustainAqua87 miało na celu uczynienie europejskiego sektora 
akwakultury słodkowodnej bardziej zrównoważonym poprzez ulepszenie metod produkcji, 
potencjalnych zastosowań badawczych i podniesienie jakości produktów. SustainAqua 
przeprowadziło pięć różnych analiz przypadków w Europie, reprezentujących najważniejsze 
systemy akwakultury słodkowodnej i gatunki hodowanych ryb. Przetestowano różne 
praktyczne techniki, w jaki sposób wzmocnić różne gospodarstwa w Europie w sposób 
zrównoważony - od ekstensywnych i półintensywnych systemów stawowych, które dominują w 
Europie Środkowej i Wschodniej po intensywne systemy recyrkulacyjne (SR) praktykowane w 
Europie północno-zachodniej. Najważniejsze ustalenia opisano w Podręczniku 
Zrównoważonej Akwakultury, który jest głównym produktem przedsięwzięcia. 
 
Platforma EATIP - Europejska Platforma Technologii i Innowacji w Akwakulturze 
(http://www.eatip.eu) zawiera streszczenia (broszury techniczne) przedsięwzięć badawczych 
dotyczących akwakultury finansowanych ze środków UE, opracowane w 5, 6 i 7 Programie 
Ramowym Badań. Dokumenty te zostały przygotowane w ramach przedsięwzięć Profet Policy 
i Aquainnova. Wiele z nich dotyczy wpływu na środowisko i kwestii związanych ze 
zrównoważonym rozwojem w akwakulturze. 

 
 

                                                
84 SEACASE podejmie studia przypadków dotyczące ekstensywnych i półintensywnych systemów produkcyjnych w 

Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Grecji w celu opracowania przewodników dobrych praktyk i standardów 
certyfikacji jakości. Zobacz także: http://www.seacase.org/ 
85 Przedsięwzięcie ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
86 Przedsięwzięcie CONSENSUS, dostępne na: http://www.euraquaculture.info/ 
87 Zintegrowane podejście do zrównoważonej i zdrowej akwakultury słodkowodnej: podręcznik 
zrównoważonej akwakultury. Przedsięwzięcie nr: COLL-CT-2006-030384, 6 Program Ramowy 

http://www.eatip.eu/
http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/
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ZAŁĄCZNIK 2. Informacje na temat obszarów Natura 2000 i siedlisk oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Europy w krajach UE 
 
Niektóre źródła krajowe (strony internetowe) dostarczają użytecznych informacji w celu 
wsparcia ochrony gatunków i siedlisk, zrównoważonego zarządzania, ochrony i planowania. 
Narzędzia te mogą być również przydatne do określenia wrażliwości siedlisk i gatunków na 
różne presje, w tym z akwakultury, ponieważ dostarczają informacji na temat wymagań 
ekologicznych, zagrożeń i innych istotnych kwestii. Niektóre istotne źródła są zawarte poniżej. 
 
AUSTRIA 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter ((Opracowanie kryteriów, wskaźników i 
wartości progowych do oceny stanu ochrony dóbr Natura 2000). Po niemiecku. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Dolna Austria: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (strona internetowa regionalnego 
urzędu Dolnej Austrii o sieci Natura 2000). Po niemiecku:  
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Tyrol: Strona internetowa z ogólnymi informacjami o N2000 w Tyrolu (po angielsku). 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
BELGIA 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Siedliska Natura 2000: cele i stan ochrony. Po holendersku) 
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Flandria: Informacje na temat planów Natura 2000 we Flandrii (po holendersku), w tym celów 
ochrony obszarów, parametrów właściwego stanu ochrony areału siedlisk oraz "działań i 
narzędzi”. http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
BUŁGARIA 
 
Mapy i informacje na temat obszarów Natura 2000 w Bułgarii: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
CZECHY 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Zasady 
gospodarowania siedliskiem gatunków w miejscach o znaczeniu europejskim). Po czesku. 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Dostarcza rekomendacji o działaniach ochronnych wybranych siedlisk gatunków roślin i 
zwierząt o znaczeniu dla UE (103 taksony: 63 gatunki zwierząt i 40 gatunków roślin), które są 
przygotowane głównie z myślą o opracowywaniu planów dla obszarów Natura 2000. Obejmuje 
informacje na temat biologii i ekologii każdego gatunku oraz główne zagrożenia, czynniki i 
działania, które mogą negatywnie wpłynąć na populację gatunków w miejscach o znaczeniu 
europejskim.  

Strona internetowa z informacjami o obszarach Natura 2000. Po czesku. www.natura2000.cz. 
Zobacz także: http://drusop.nature.cz 
 

http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/
http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist
http://www.natura2000.cz/
http://drusop.nature.cz/
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DANIA 
 
Plany obszarów Natura 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Dokumenty techniczne i naukowe są również dostępne w National Environmental Research 
Institute na: www.dmu.dk. 
 
 
NIEMCY 
 
Informacje na temat obszarów Natura 2000 (zarządzanie, interaktywna mapa itd.) oraz 
siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Europy (monitorowanie stanu 
ochrony itp.) Po niemiecku: http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Habitat Mare web site. Federalna Agencja Ochrony Przyrody dostarcza szczegółowych 
informacji o aktualnych wynikach badań i ogólnych informacji o ochronie przyrody morskiej w 
szczególności na obszarach Natura 2000 - OSO na niemieckich obszarach Mórz Bałtyckiego i 
Północnego: http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Działania ochronne dla siedlisk przybrzeżnych i ujść rzek do Mórz 
Bałtyckiego i Północnego (NaBiV 91, 2010). Publikacja. BfN. 
 
Badenia - Wittenbergia http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Bawaria: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Berlin: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Brandenburgia: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Hesja: www.natureg.de, wciąż w przygotowaniu: http://natureg.hessen.de/natureg/index.html#  
dostarcza informacji wykorzystywanych do zarządzania siecią Natura 2000 (Artensteckbriefe, 
Artenhilfskonzepte – po niemiecku); wkrótce zostaną dodane dodatkowe informacje, takie jak 
plany zarządzania, szczegółowe informacje na temat gatunków / siedlisk w obszarach Natura 
2000, dokumenty z wytycznymi, raporty ekspertów itp. 
 
Meklemburgia-Pomorze Przednie: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
Nadrenia północna - Westfalia: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 
Nadrenia - Palatynat:  http://www.naturschutz.rlp.de ; http://www.natura2000.rlp.de 
 
 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer
http://www.dmu.dk/
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html
http://www.bfn.de/habitatmare/de/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/
http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/index.shtml
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-managementplanung.html
http://www.natureg.de/
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Landschaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp
http://88.198.49.242/mako/install/
http://www.naturschutz.rlp.de/
http://www.natura2000.rlp.de/
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Saksonia: Planowanie zarządzania: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Skrócone wersje planów: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Mapowanie i kodeksy oceny: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Saksonia-Anhalt: Informacja o trwających jak i opracowanych planach (strona Landesamt für 
Umweltschutz): http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Szlezwig - Holsztyn: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Dostarcza informacji na temat sieci Natura 2000, w tym celów ochrony i zarządzania wodami 
w oparciu o ochronę zasobów wodnych itp. Po niemiecku 
 
Turyngia: Artengruppen (Grupy gatunków) Po niemiecku 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Dostarcza informacji na temat gatunków różnych grup (ssaki, nietoperze, płazy, gady, 
skorupiaki, mięczaki, ważki, chrząszcze, motyle, rołśiny kwiatowe, paprotniki, porosty, ptaki) 
 
 
ESTONIA 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
HISZPANIA 
 
Informacja o sieci Natura 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-
natura-2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España (Ekologiczne podstawy ochrony typów siedlisk będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty w Hiszpanii). Informacje na temat wymagań ekologicznych, 
zarządzania ochroną itp. dla wszystkich siedlisk będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, które są obecne w Hiszpanii. http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Wytyczne dotyczące przygotowania planów zarządzania dla 
OSO. Obejmuje informacje o środkach ochrony wszystkich gatunków ptaków objętych 
załącznikiem I Dyrektywy Ptasiej, które są obecne w Hiszpanii, ich główne zagrożenia i 
działania, które mogą być w konflikcie z ich ochroną, zakłóceniami wynikającymi z działalności 
człowieka itp.  
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
FRANCJA 
 
Cahiers d’habitats: zestawienia zawierające syntezę wiedzy naukowej i działania ochronne dla 
siedlisk i gatunków obecnych we Francji (w tym działania mogące wpływać na siedliska itp.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines 
Wytyczne dotyczące Natura 2000 i akwakultury we Francji. Agence des aires marines 
protégées. 2009. 
http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35704
http://www.natura2000.schleswig-holstein.de/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.tlug-jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/
http://www.envir.ee/1684
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-natura-2000/
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
http://www.aires-marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_2010_BD.pdf
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Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Dostarcza informacji na temat stanu ochrony 
i zagrożeń dla wszystkich rodzajów siedlisk chronionych przez sieć Natura 2000 i możliwych 
presji ze strony rybołówstwa, akwakultury i turystyki na morzu. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
WĘGRY 
 
Informacja o obszarach Natura 2000: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
IRLANDIA 
 
Informacja o wszystkich obszarach Natura 2000 (cele ochrony, etc.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
WŁOCHY 
 
Abruzja:  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Marchia: http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Piemont: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Sardynia: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Sycylia: http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Trentino: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
HOLANDIA 
 
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
LITWA 
 
Rezolucja przyjęta w 2004 r. informuje o ograniczeniach i dozwolonych działaniach dla 
każdego z siedlisk będących przedmiotem zainteresowania WE. W języku litewskim 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 
 
 

http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2_comp.pdf
http://www.naturaterv.hu/
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx
http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html
http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html
http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2=
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POLSKA 
 
Informacja o sieci Natura 2000, gatunkach i siedliskach. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
PORTUGALIA 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Sektorowy Plan Sieci Natura 2000. Dostarcza informacji 
na temat wszystkich obszarów Natura 2000, siedlisk i gatunków o znaczeniu europejskim, 
które są obecne w Portugalii. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
SŁOWACJA 
 
Informacja o sieci Natura 2000: www.sopsr.sk/natura/,  
www.enviro.gov.sk i www.daphne.sk. 
 
 
SŁOWENIA 
 
Informacja o sieci Natura 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
SZWECJA 
 
Informacje na temat sieci Natura 2000, gatunków i siedlisk, planu zarządzania siecią Natura 
2000 w Szwecji, dostępne na stronie internetowej SEPA:  
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 
 
Joint Nature Conservation Committee (JNCC – Wspólny Komitet Ochrony Przyrody) – 
Przedmioty ochrony SOO  
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

Plan Działań na rzecz Bioróżnorodności – Siedliska: http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

JNCC Ocena stanu ochrony każdego siedliska z załącznika I do Dyrektywy: 
http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Morskie Obszary Chronione: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 

Sieć Informacji o Życiu Morskim: Podprogram o kluczowych informacjach o biologii i 
wrażliwości [on-line]. Marine Biological Association of the United Kingdom. Dostępne na: 
http://www.marlin.ac.uk 

Szkocja: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Anglia: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Północna Irlandia: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Walia: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 

http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm
http://www.sopsr.sk/natura/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.natura2000.gov.si/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx
http://www.jncc.gov.uk/page-4064
http://jncc.defra.gov.uk/page-4524
http://www.marlin.ac.uk/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-designations/sac/sac-location/
http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx
http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home
http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx
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