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Współpracując z
przyrodą
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W przededniu Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej, biuletyn ten przygląda się z
szerszej perspektywy oraz bada niektóre z nowych i nadchodzących tematów ważnych dla polityki na
rzecz utrzymania różnorodności biologicznej oraz Natury 2000, będących obecnie przedmiotem
dyskusji na szczeblu Unii Europejskiej i mających potencjalny wpływ na formułowanie odpowiedzi
polityki UE na utratę bioróżnorodności po 2010 roku.
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Budowa zielonej infrastruktury dla Europy jest jednym z pierwszych tematów. Teraz, kiedy sieć
obszarów Natura 2000 na obszarach lądowych jest prawie kompletna, ważne będzie zapewnienie aby
funkcjonowała ona jako ekologicznie spójny i koordynowany system. Mając na uwadze iż większość
krajobrazu Europy jest w znacznym stopniu pofragmentowana, intensywnie używana lub została
znacząco zurbanizowana, może okazać się to sporym wyzwaniem. Posłużymy się doświadczeniami
pokazującymi jak w różnych częściach Europy adresowano „łączność” funkcjonalną pomiędzy
obszarami chronionymi oraz, który ze sposobów mógłby być zastosowany w przyszłości.
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Potrzeba rozpoznania ekonomicznej wartości różnorodności biologicznej jest drugim tematem
biuletynu. „Niewidzialność ekonomiczna” sprawia, iż liczne korzyści, jakie natura przynosi
społeczeństwu są często niezauważane lub słabo rozumiane i w związku z tym rzadko brane pod
uwagę w codziennych decyzjach. Pod koniec 2007 roku rozpoczęto projekt badawczy “Ekonomia
Ekosystemów i Bioróżnorodności” mający na celu podkreślenie rosnących kosztów utraty
różnorodności biologicznej i degradacji ekosystemów oraz połączenie doświadczeń nauki, ekonomii
polityki w celu znalezienia praktycznych rozwiązań. Prezentujemy niektóre z pierwszych wniosków
tego projektu badawczego, które przycznynią się do rozwoju naszej polityki na rzecz utrzymania
różnorodności biologicznej.
Ladislav Miko
Dyrektor, Dyrektorat B – Natura, DG ds. Środowiska

Okładka: Bocian biały, Ciconia ciconia
– gniazdo na dachu w Hiszpanii
© Philippe Clement/naturepl.com
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Natura 2000
ekologicznie
spójna sieć
obszarów

Robiąc przestrzeń dla przyrody w zurbanizowanym krajobrazie

W kierunku zielonej
infrastruktury dla Europy
Ekosystemy w
Europie ucierpiały
znacznie bardziej
niż na
jakimkolwiek
innym
kontynencie na
skutek
fragmentacji
spowodowanej
przez ludzi
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Europa – znacząco
pofragmentowany krajobraz

Według Milenijnej Oceny
Ekosystemów, Europa
doświadczyła fragmenacji siedlisk i
krajobrazu bardziej niż jakikolwiek
inny kontynent. Spowodowane jest
to głównie tym, iż w zeszłym
stuleciu, tradycyjne sposoby
użytkowania ziemi zostały
zastąpione bardziej intensywnymi,
zmechanizowanymi
działalnościami na skalę
przemysłową, szczególnie w
sektorze rolniczym i leśnym.
W dodaktu wiele obszarów
przekształconych został w obszary
miejskie lub porozcinane przez
infrastrukturę transportową.
	Ostatnie statystyki Europejskiej
Agencji Środowiska ilustrują jak
znacząca jest ta tendencja. W czasie
lat 90-tych XX wieku
wybetonowanych zostało około
8,000 km², stanowiąc 5% wzrost
sztucznych obszarów w ciągu
zaledwie 10 lat. W UE na potrzeby
rozbudowy infrastruktury i
urbanizacji każdego dnia traconych
jest około 1, 500 ha stanowiących

głównie obszary rolne. Jest to
porównywalne z stratą całkowitej
powierzchni rolnej w Holandii co
3–4 lata.
W latach 1990–2003 wzrosła
również długość autostrad w
Europie o około 15,000 km (41%) a
jej dalszy wzrost w nowych krajach
członkowskich w ciągu najbliższych
latach szacowany jest na kolejne
12,000 km.
Wszystko to ma znaczący
wpływ na różność biologiczną.
Obecnie, większość pozostałych
obszarów o wysokiej wartości
przyrodniczej w Europie, włączając

w to obszary w obrębie sieci
Natura 2000, są znacząco
rozdrobnione i odizolowane od
siebie. Również środowisko
otaczające te obszary stało się
wrogie.
W rezultacie, gatunki mają
ogromne trudności w
rozprzestrzenianiu się, migracji i
poruszaniu pomiędzy obszarami
chronionymi. Procesy te są
niezbędne dla ich przetrwania.
Wszelkie ograniczenia tych
procesów, zmniejszają szansę na
powstrzymanie utraty
bioróżnorodności w Europie.

Rycina 1. Zmiany pokrycia głównymi typami siedlisk w latach 1990 –2000.
Kategorie typów siedlisk (habitatów) (ha)

Źródło danych : EEA Data Service (Ref: www.eea.eu.int/coreset)

Siedliska błot, mokradeł i mad (-107,044)
Siedliska śródlądowe o nieistniejącej bądź ubogiej
roślinności (-40,302)
Siedliska wrzosowisk, zarośli i tundry (-298,108)
Użytki zielone (-269,787)
Grunty rolne i uprawne (-757,202)
Siedliska przybrzeżne (-4,465)
Siedliska morskie (-5,346)
Lasy i użytki leśne(603,421)
Śródlądowe wody powierzchniowe (99,471)
Zabudowania, obszary przemysłowe, i innego typu
sztuczne siedliska (779,362)
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W kierunku zielonej
infrastruktury dla Europy

Natura 2000: ekologicznie
spójny system obszarów
chronionych?

Z ponad 25,000 siedlisk
pokrywających 17% powierzchni
lądowej Unii Europejskiej, sieć
obszarów Natura 2000 była i będzie
niezwykle pomocna w ochronie
bioróżnorodności Europy. Nie tylko
chroni wiele z pozostalych obszarów
naturalnych, które są szczególnie
ważne dla rzadkich i zagrożonych
gatunków oraz typów siedlisk w
obrębie Europy, ale również udziela
schronienia dla wielu innych
powszechnych gatunków i cennych
ekosystemów.
W miarę przesuwania się nacisku
z wyznaczania do zarządzania
obszarami, jednym z głównych
wyzwań w przyszłości będzie
zapewnienie aby system obszarów
działał jako ekologicznie spójny i
koordynowany jako całośc oraz
zapewnienie odpowiedniej
wymiany genetycznej pomiędzy

populacjami w celu zapewnienia jej
długoterminowego przetrwania
(artykuł 3 i 10 Dyrektywy Siedliskowej).

W kierunku zielonej
infrastruktury dla Europy

Bazując na tych informacjach,
Komisja Europejska zorganizowała
w marcu 2009 w Brukseli warsztaty
poświęcone tym kwestiom. Ponad
100 uczestników z różnych
sektorów i krajów zebrało się aby
pomóc w zdefiniowaniu właściwej
odpowiedzi Wspólnoty, która
opierałaby się na istniejących w
różnych częściach Europy
doświadczeniach.
	Pomimo oczywistej zawiłości
tego tematu, zidentyfikowane
zostały pewne wspólne elementy,
które odnoszą się jednocześnie do
typu środków, które mógłby zostać
uwzględnione w przyszłej unijnej
zielonej infrastrukturze, jak również
sposobu w jaki te środki mogłyby
być wdrażane i prezentowane tak,
aby zdobyć poparcie i
zaangażowanie innych sektorów.
Biorąc pod uwagę, iż
bioróżnorodność jest siłą napędową
zdrowych i odpornych
ekosystemów, które dostarczają
wartościowych usług
ekosystemowych, wydaje się, że
głównym celem zielonej
infrastruktury Unii Europejskiej
powinno być przede wzystkim:
• ochrona i zachowanie
różnorodności biologicznej
Europy, inter alia poprzez
zapewnienie ekologicznie
spójnej sieci obszarów Natura
2000, oraz

Elementy mogące tworzyć zieloną
infrastrukturę
Głównie:
Istniejące obszary Natura 2000
Odbudowane ekosystemy
Wyspy sprzyjających habitatów (siedlisk)
Eko-dukty
Korytarze ekologiczne
łączność funkcjonalna
strefy buforowe i wielofunkcyjne
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	Ma to negatywne następstwa
wykraczające daleko poza utratę
gatunków. Bioróżnorodność jest
motorem napędzjącym nasze
ekosystemy i zapewniającym, że są
one zdolne do dostarczania
ważnych dla społeczeństwa usług,
takich jak oczyszczanie wody,
użyźnianie gleby itp. Jeśli
ekosystemy utracą różnorodność
habitatów (siedlisk) i gatunków, lub
jeśli staną się zbyt małe i zbytnio
oddalone od siebie, ich zdolność do
dostarczania tak wartościowych
usług zostanie poważnie
ograniczona lub utracona w całości.

Cieki wodne są potencjalnym istotnym elementem zielonej infrastruktury
• wzmocnienie i regeneracja
funkcjonalnych ekostemów w
skali krajobrazu.
Zielona infrastruktura powinna być
traktowana jako coś więcej, niż
tylko element polityki ochrony
bioróżnorodności. Mianowicie,
powinna stanowić część
wydajnego narzędzia planowania
przestrzennego, które jest zdolne
do dostarczania wielorakich
korzyści dla społeczeństwa, i które
angażuje wszystkie sektory
gospodarki w ich dostarczanie.

Podejmując wielo-wymiarowe
podjeście
Aby osiągnąć ten cel można
zastosować jednocześnie różne
podejścia programowe. Można
użyć na przykład:
•	Zwiększanie “łączności”
przestrzennej pomiędzy
istniejącymi centralnymi
obszarami naturalnymi w celu

powstrzymania rozdrobnienia
(fragmentacji) i zwiększenia ich
ekologicznej spójności (np.
żywopłoty, ciąg dzikiej
roślinności, małe zborniki wodne,
korytarze ekologiczne, ekodukty,
zielone mosty, łańcuch siedlisk
pomostowych).
•	Uwydatnienie „przenikalności”
krajobrazu aby ułatwić
rozprzestrzenianie się gatunków,
ich migrację i adaptację (np.
poprzez wprowadzenie
przyjaznych dzikiej faunie i florze
form użytkowania ziemi lub
programów rolnośrodowiskowych w otoczeniu
obszarów chronionych).
• Identyfikacja wielofunkcyjnych
stref, w których zgodne formy
użytkowania ziemi mogą być
łączone w celu dostarczenia
wielorakich korzyści opartych na
zdrowych funkcjonlanych
ekosystemach (np. obszary gdzie
rolnictwo, działaność
rekreacyjna, usługi ekoystemowe
i ochrona przyrody mogą
współdziałać).
Znaczenie przyznawane każdemu z
tych środków jest zależne w
znacznym stopniu od warunków
lokalnych.
Niektóre kraje UE w dalszym
ciągu posiadają względnie
nienaruszone ekosystemy poza
obszarami chronionymi, które w
przeważającej części są zgodne z
potrzebami dzikiej przyrody.
Głównym priorytetem będzie tu
znalezienie sposobów na
zachowanie tej mozaiki krajobrazu
oraz uniknięcie rozdrobnienia lub
zniszczenia zdrowych
ekosystemów. Osiągnięte może to
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Eko-dukt nad A50 w Holandii zawiera różnorodne typy siedlisk aby
ułatwić przemieszczanie się gatunków
być na przykład poprzez
zastosowanie odpowiedniej
strategii planowania
przestrzennego, która zidentyfikuje
wielofunkcyjne strefy i przedstawi
plan ochrony w celu zachowania
„przenikalności” krajobrazu.
W innych, bardziej zaludnionych
obszarach, środowisko naturalne
może być już tak “nieprzenikliwe”
dla dzikiej przyrody, że nacisk
powinien być położony na
zmiejszenie stopnia rozdrobnienia
krajobrazu i ponowne połączenie
pozostałych obszarów naturalnych
– na przykład poprzez utworzenie
wysp sprzyjajacych habitatów, stref
ochronnych, korytarzy
ekologicznych, zielonych
mostów…

	Elastyczne podejście umożliwi
użycie kombinacji różnych metod i
środków aby pomóc nadążyć za
dynamicznymi i nieustannie
zmieniającymi się formami
użytkowania ziemi w różnych
częściach UE.

Ulepszenie “łączności”
funkcjonalnej

Planując ulepszenie łączności
pomiędzy obszarami chronionymi
należy wziąć pod uwagę kilka
czynników. Po pierwsze należy
przypomieć iż łącznosć jest
kombinacją zarówno łączności
strukturalnej jak i łączności
funkcjonalnej. Doświadczenia
pokazały, iż tworzenie wyłącznie
połączeń fizycznych pomiędzy

Artykuł 10 Dyrektywy Siedliskowej
Według artykuły 10: „Państwa członkowskie planując zagospodarowanie
terenów i formułując politykę rozwwoju, w szczególności mając na względzie
poprawę ekologicznej spójności sieci Natura 2000, będą dążyć tam gdzie
uznają to za konieczne, do popierania zagospodarowania i ochrony tych
elementów krajobrazu, które mają duże znaczenie dla dzikiej fauny i flory”.

obszarami centralnymi
niekoniecznie gwarantuje
mobilność gatuków.
Warunkiem skuteczności
korytarzy eklogicznych jest ich
zdolność do utworzenia
funkcjonalnego związku pomiędzy
centralnymi obszarami
przyrodniczymi. Oznacza to
zwrócenie szczególnej uwagi na
ich projektowanie i ustalanie
lokalizacji. Nie wszystskie elementy
liniowe czy zielone przestrzenie są
jednak dobre dla przyrody, i
rozważne planowanie jest
niezbędne dla uniknięcia ich
nieumyślnej zmiany w kanały dla
inwazyjnych gatunków obcych.
Korytarze ekologiczne powinny
być tworzone z uwględnieniem
ekologii gatunków. Różne gatunki
mają bardzo różne mechanizmy
rozprzestrzeniania się i strategie
adaptacyjne.
Poruszanie się poprzez krajobraz,
będzie znacznie trudniejsze dla
gatunków z niską zdolnością
rozprzestrzeniania się lub o
wyspecjalizowanych wymaganiach
siedliskowych, niż dla bardziej
mobilnych gatunków, chyba że
właściwe siedliska dostępne będą
odpowiednio blisko siebie.
	Podejście gatunkowe jest
szczególnie ważne dla rzadkich i

zagrożonych gatunków, takich jak
wymienione w dyrektywie
siedliskowej i ptasiej. Zapewni ono,
iż elementy krajobrazu będą
planowane w odpowiedniej skali i
jednostce przestrzennej,
umożliwiającej każdemu
gatunkowi swobodne
przemieszczanie się.
W odniesieniu do ogólnych
kwestii ochrony bioróżnorodności,
nie zawsze możliwe będzie
zidentyfikowanie relacji gatunekkrajobraz. W tych przypadkach,
bardziej odpowiednie przy
identyfikacji połączeń w
krajobrazie, może być bardziej
ogólne i oparte na ekosystemach
podejście.
	Pozwoliłoby to na wzięcie pod
uwagę zarówno szerszego zakresu
procesów ekologicznych jak i
nakładających się wymagań
mieszanki gatunków z różnymi
strategiami rozprzestrzeniania się,
wymaganiami obszarowymi i
potrzebami siedliskowymi (gatunki
wskaźnikowe), przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnych korzyści
dla jak największej liczby
gatunków.
	Jednakże, korytarze
ekologiczne mogą przynosić
dodatkowe korzyści tylko wówczas,
gdy obszary centralne, które one

Holenderski Narodowy System Obszarów Chronionych: robiąc przestrzeń dla natury
Holenderski Narodowy System Obszarów Chronionych ma na celu rozwiązanie problemu, jakim jest
fragmentacja i strata jakości przyrody w Królestwie Niderlandów. Posiada on dwa cele: przyczynić
się do wzrostu zdolności absorpcyjnych obszarów naturalnych (powiększenie obszaru i polepszenie
jakości siedlisk naturalnych) oraz polepszenie spójności lub łączności tych obszarów (gęstość
systemu i przenikalność krajobrazu). Końcowym celem jest rozszerzenie do 2018 roku obszaru w
ramach Narodowego Systemu Obszarów Chronionych z 450,000 ha do 73,000 ha, poprzez różne
środki: zaangażowanie, inter alia, tworzenie stref ochronnych i korytarzy ekologicznych.
Zaangażowane są wszystkie sektory polityki, prywatni właściciele ziem, każdy szczebel
administracyjny, którym przypisany jest pewien stopień odpowiedzialności za jego wdrażanie,
szczególnie na szczeblu prowincji. Znacznie ułatwiła to adaptacja Narodowej Strategii Przestrzennej
przekładającej ambicje ekologicznego systemu obszarów w zakres rozwoju przestrzennego.
Narodowy program zmniejszania fragmentacji jest dobrym przykładem tego jak różne sektory
mogą współpracować, w celu wdrożenia systemu obszarów chronionych. Ten polityczny dokument
przygotowany został prze trzy ministerstwa odpowiedzialne między nimi za transport, gospodarkę
wodną, rolnictwo, przyrodę i planowanie przestrzenne. Powstały dokument polityczny przedstawia
długoterminowy program działań i jasno określone ramy czasowe w obrębie, których należy
rozwiązać problem fragmentacji spowodowanej transportem i inną infrastrukturą w kraju (np.
poprzez konstrukcję Eco-duktów, zielonych mostów..). Budżet na lata 2005-2018 wynosi
410 milionów euro.
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W kierunku zielonej
infrastruktury dla Europy
© Boucle de la Grande Bosse, Pierre Pérouse

zamierzają połączyć są
odpowiednio silne, heterogenne i
samoregenerujace się. Korytarze
ekologiczne nie mogą zastąpić lub
zrekompensować braku obszarów
centralnych, lecz przy ich
odpowiednim zaprojektowaniu,
powinny być w stanie wzmocnić
funkcje ekologiczne i przyczynić się
do zwiększenia wymiany
genetycznej pomiędzy
populacjami gatunków.

Zwiększanie „przenikalności”
krajobrazu

Innym głównym elementem każdej
zielonej infrastruktury jest rozwój
stref buforowych wokół
istniejących centralnych obszarów
przyrodniczych, gdzie zgodne
formy użytkowania ziemi są
utrzymywane w dobrym stanie lub
ponownie wprowadzane.
	Poza tworzeniem stref
buforowych wokół obszarów
centralnych, w celu ich ochrony
przed negatywnymi czynnikami
zewnętrzymi, również działalności
przyjazne dzikiej faunie i florze lub
całym ekosystemom mogą uczynić
otaczający je krajobraz bardziej
sprzyjającym przemieszczaniau się
gatunków i dostarczać
dodatkowych siedlisk dla dzikiej
przyrody poza obszarami
chronionymi.
W rezultacie, mogłoby to
zapewnić lepszą integrację
obszarów chronionych tj. obszary
Natura 2000 z otaczającym je
krajobrazem.

La Bassee – przykład wielofunkcyjnych stref poza Paryżem, które łączą kontrolę przeciwpowodziową i
utrzymanie czystej wody dla stolicy razem z ochroną przyrody (jest to obszar OSO), turystyką rekreacyjną,
rehabilitacją ekologiczną i przyjaznymi dzikiej faunie i florze formami gospodarki rolnej.
	Jako, że rolnictwo pozostaje
główną formą użytkowania ziemi w
UE, dodawanie lub
podtrzymywanie przyjaznych
dzikiej faunie i florze form
gospodarki rolnej wokół
centralnych obszarów naturalnych
może mieć znaczący wpływ na
zapewnenie lepszej przenikalności
krajobrazu i łączności ekologicznej.
	Można to osiągnąć poprzez
wprowadzenie skrupulatnie
zaprojektowanych programów
rolno-środowiskowych zgodnie z
Regulacją UE dotyczącą Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jednakże, jak

pokazały doświadczenia z
przeszłości, aby programy te mogły
przynieść wyraźne efekty, powinny
być rozważnie planowane oraz
konieczne jest zapewnienie
odpowiednich środków tak, aby
mogły one wpłynąć na praktyki
zarządzania ziemią na
odpowiednio dużą skalę w obrębie
tych stref buforowych.
W zależności od okoliczności,
inne praktyki użytkowania ziemi
związane z leśnictwem,
gospodarką wodną, infrastrukturą
również mogą wymagać
zastosowania takich stref

buforowych. W tym celu mogą być
użyte różne mechanizmy - na
przykład stosownie do Ramowej
Dyrektywy Wodnej- mogące
przynieść liczne korzyści dla
środowiska i społeczeństwa w tym
samym czasie tj. zmniejszanie
przepływu azotu, ulepszanie
łowiectwa, możliwości
rybołówstwa itp.

Identyfikując wielofunkcyjne
strefy

Jak dotąd przyglądaliśmy się
rozwijaniu zielonej infrastruktury z
perspektywy ulepszania spójności

Barcelona: Używając narzędzi palnowania przestrzennego
W wysoce zurbanizowanej prowincji Barcelony, administracja lokalna ochrania najważniejsze
obszary naturalne od roku 1970, jednak późniejsze próby ponownego połączenia obecnie
odizolowanych rezerwatów przyrody były nieskuteczne. Doprowadziło to do zmiany podejścia.
Lokalny rząd zdecydował rozwinąć obszerny zielony matrix, jako część jego polityki planowania
użytkowania ziemi uwzględniając wszystkie obszary otwarte a prowincja, jako całość traktowana
jest jako jeden system.
Zebrano dane dotyczące różnych form użytkowania ziemi, usług ekosystemowych w celu
uzyskania ogółu oglądu tego jak zielony matrix mógłby wyglądać, kiedy te wartości zostały
nałożone na siebie (np. wartości hydrologiczne lub geologiczne, wartości roślinności i siedlisk,
ocena integralności ekosystemów, dane socjalno-ekonomiczne, różne typy gospodarki rolnej..itp)
Administracja lokalna użyła tych informacji, aby pomóc gminom zintegrować zielony matrix z jej
gminnymi planami zagospodarowania przestrzennego i przez to wpłynąć na rozwój użytkowania
ziemi w przyszłości w tym regionie. W rezultacie około 75% regionu Barcelony objętych zostało
specjalna ochroną bazując na mapach, Plan zielony matrix wytycza również lokalizacje nowych
inwestycji infrastrukturalnych z dala od obszarów wrażliwych oraz identyfikuje każde istniejące lub
potencjalne punkty konfliktowe, tak że specjalna uwaga może być tu poświęcona ochronie lub
polepszeniu przenikliwości krajobrazu podczas planowania.
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zniszczeń spowodowanych
powodziami w tym regionie tylko
w 2005 wydaje się być uzasadniony.

Zintegrowane planowanie
przestrzenne

W praktyce, jedną z najbardziej
skutecznych możliwości osiągnięcia
tego jest planowanie przestrzenne.
Podejście uwzgledniające
planowanie przestrzenne
umożliwia sprawdzenie
przestrzennej integracji różnych
polityk na dostatecznie dużym
obszarze geograficznym (np.
region lub gminy). Łączy to również
różne sektory polityki w celu
zadecydowania o priorytetowych
formach użytkowania ziemi w
zintegrowany i oparty na
współpracy sposób.
	Jako takie, jest to bardzo
skuteczne narzędzie wytyczające w
zrównoważony i inteligentny
sposób przyszły rozwój i
interwencjie polityczne na
poziomie strategicznym (zobacz
przykład Barcelony).
Startegie planowania
przestrzennego są zazwyczaj
rozwijane na szczeblu lokalnym i
regionalnym. Jest to również
szczebel, na którym
opracowywanych jest wiele polityk
UE dotyczących rozwoju obszarów
wiejskich, regionalnych i
terrytorialnych. W związku z tym,
ważne jest zaangażowanie już na
samym początku przedstawicieli
władz i pozostałych interesariuszy z
tego szczebla w przyszłe procesy
związane z zieloną infrastrukturą,
jako że to oni będą odgrywać
główną rolę w jej przyszłej
implementacji.
	Jednkaże, lokalne i regionalne
strategie planowania
przestrzennego związane z
wdrażaniem programów zielonej
infrastruktury muszą być również
wspierane przez ogólne struktury
polityczne, które wyznaczą jasne
cele, zadania, czas realizacji i środki
finansowe na jej wdrażanie (jak w
przypadku Holandii- zobacz
ramka…)

warunkiem skuteczności każdej
przyszłej zielonej infrastruktury
Unii Europejskiej jest zdolność do
zaangażowania innych
użytkowników ziemi i sektorów
polityki w jej planowanie i
wdrażanie.
	Doświadczenia pokazały że
różne sektory polityki, przemysłu
oraz prywatni właściciele ziem
mogą widzieć korzyści dla siebie w
rozwoju wspólnych celów i łączeniu
wybranych form użytkowania ziemi
z utrzymaniem funkcjonalnych
różnorodnych ekosystemów – na
przykład poprzez identyfikację
wielofunkcyjnych stref – co
znacząco zwiększa szanse budowy
funkcjonalnej zielonej
infrastruktury w Europie.
Wymaga to jednak, aby koncept
zielonej infrastruktury był jasno i w
ten sam sposób zrozumiały dla
wszystkich. W związku z tym
niezbędne jest tworznie
klarownych informacji odnośnie
tego co zielona infrastruktura ma
zamiar osiągnąć, tak aby umożliwić
innym zrozumienie jej celów i
zaangażować ich w ten proces.

Główne przesłanie z
warsztatów w Brukseli

Podczas warsztatów w Brukseli
ustalono szereg rekomendacji
dotyczących rozwoju zielonej
infrastruktury dla Europy:
• Koncept powinnien opierać się
na solidnej nauce, być
praktyczny i niezbyt
skomplikowany

• Inicjatywa ta powinna mieć jasno
zdefiniowane cele, łączące
potrzebę zapewnienia
ekologicznie spójnej sieci
obszarów Natura 2000 z
utrzymaniem zdrowych i
odpornych ekosystemów w
dobrym stanie w skali krajobrazu.
• Inicjatywa ta powinna być łatwo
zrozumiała dla innych
interesariuszy i sektorów polityki
oraz powinna dążyć do
wyprcawania wspólnego języka
w celu zachęcenia ich do udziału
w jej wdrażaniu.
• Inicjatywa ta powinna być
umiejscowiona w silnych
strukturach politycznych z jasno
zdefiniowanymi celami,
zadaniami i budżetem, przy
jednoczesnym zapewnieniu
pewnego stopnia elastyczności
odnośnie sposobu osiągniecia
tych celów, tak aby środki mogły
być dostosowane do lokalnych
warunków i kwestii użytkowania
ziemi w różnych częściach UE.
• Wdrażanie powinno być
przypisane do kilku szczebli
rządowych, gdzie mandaty
polityczne i cele sporządzane są
na wyższym szczeblu, a
praktyczna implementacja jest
pozostawiona administracji
lokalnej i regionalnej.
• Aby zapewnić efektywne
wdrożenie incjatywy oraz
określenie wspólnych interesów
należy już na samym początku
zaangażować pozostałe sektory
polityki i grupy interesariuszy.
© Kerstin Sundseth

ekologicznej obszarów
chronionych, w szczególności sieci
obszarów Natura 2000. Jednak jeśli
chcemy utrzymać w dobry stanie
zdrowe ekosystemy wzdłuż całości
krajobrazu potrzebne będzie
szersze podejście.
	Jedną z takich możliwości jest
identyfikacja wielofunkcyjnych
stref. Poprzez połączenie z
istniejącymi kombinacjami typu
„zysk-zysk” (win-win’) lub „mała
strata -duży zysk” (‘small loss-big
gain’), wielofunkcyjne strefy
mogłyby dostarczyć wielorakich
korzyści społeczeństwu, opartych
na zdrowych i odpornych
ekosystemach.
	Tworząc kombinację kilku
zgodnych form użytkowania terenu
w zintegrowany sposób mogłoby
pomóc wypracować wspólne
podejście do innych problemów,
które wpływają na kilku
użytkowników, takich jak zmiany
klimatu, zapobieganie czy kontrola
zanieczyszczenia.
Wielofunkcyjne strefy mogłyby
na przyklad pomóc zabezpieczyć
zaopatrzenie w czystą wodę,
zapobiegać erozji gleby lub
absorbować wodę podczas
powodzi jak i dwutlenek węgla oraz
jednocześnie chronić różnorodność
biologiczną. Mogłoby również
stanowić odpowiedź na rosące
zapotrzebowanie na tereny
rekreacyjne i turystykę opartą na
walorach przyrodniczych, poprzez
atrakcyjne „strefy wypoczynku”
(„breathing spaces’), w których te
czynności mogą mieć miejsce, lub
poprzez promowanie innych
bardziej przyjaznych dla dzikiej
fauny i flory działalności na
obszarach objętych
niszczycielskimi formami
użytkowania.
Na poziomie strategicznym,
argumenty ekonomiczne
przemawiające za utrzymaniem w
dobrym stanie tych
wielofunkcyjnych stref, mogłby być
niezwykle znaczące. Przykładem
może być plan odbudowy
obszarów położonych wzdłuż
dolnego biegu Dunaju stanowiący
część programu zmniejszania
ryzyka wystąpienia powodzi,
którego szacunkowy koszt wynosi
280 milionów Euro. Mimo, iż jest to
znaczący koszt, to w porównaniu z
400 milionowymi kosztami

Więcej informacji dostępnych jest na:
http://ec.europa.eu/environment/nature/
ecosystems/index_en.htm
Włączając szczegóły odnośnie warsztatu na
temat Zielonej Infrastruktury zorganizowanego
w Brukseli w marcu 2009 (sprawozdanie,
materiał informacyjny, prezentacje) oraz
projektu badawczego finansowanego przez KE
“Utrzymanie łączności pomiedzy elementami
krajobrazu jest niezywkle ważne dla dzikiej fauny i
flory - wytyczne dotyczące wdrażania artykułu 3 dyrektywy
siedliskowej i artykułu 10 dyrektywy ptasiej.”

Angażowanie wszytkich
sektorów sołeczeństwa
w konstrukcje zielonej
infrastruktury

Jednym z głównych przesłań z
warsztatów w Brukseli było, iż

Uczestnicy warsztatów na temat zielonej infrastruktury, Bruksela,
marzec 2009
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• 	 Barometr Natura 2000 zarządzany jest
przez Dyrekcję Generalną ds.
Środowiska KE wraz z Europejską
Agencją Środowiska w oparciu o
oficjalne informacje dostarczone przez
kraje członkowskie.

• 	 Globalna ocean narodowych list może
być zrewidowana w górę lub w dół, w
następstwie bardziej kompletnej
naukowej analizy danych w
szczególności podczas odpowiednich
seminariów biogeograficznych.



Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSOP)
Dyrektywa Ptasia
Liczba
siedlisk

Całkowita
powierzchnia
(km2)

Obszar
lądowy (%)*

Liczba siedlisk
morskich

Obszar
morski (km2)

BELGIË/BELGIQUE

234

3,282

9.7

4

315

BULGARIA

114

23,217

20.4

14

539

39

9,684

12.3

-

-

DANMARK

113

14,718

5.9

59

12,180

DEUTSCHLAND

738

59,784

12.2

15

16,055

66

12,592

13.5

27

6,502

ÉIRE/IRELAND

131

2,827

2.9

66

810

ELLÁDA

163

16,740

11.9

77

1,099

ESPAÑA

599

105,032

20.6

33

1,034

➜

• 	 12 nowych krajów członkowskich, które
przystąpiły do UE w maju 2004 oraz
styczniu 2007 roku mają obowiązek
sklasyfikować Obszary Specjalnej
Ochrony Ptaków oraz zaproponować
Siedliska o Znaczeniu Wspólnotowym
w dniu ich akcesji. Obecnie prowadzona
jest ewaluacja, list dostarczonych przez
wszystkie kraje.

ostatnio dokonany znaczący
postęp

FRANCE

381

76,297

7.9

73

33,041

➜

• 	 Niektóre kraje członkowskie poza
obszarami głównymi, zaproponowały
również ogromne obszary wraz z
strefami buforowymi. W obu
przypadkach, dla nowych działań,
planowanych poza obszarami Natura
2000 a mogącymi mieć na nie znaczny
wpływ, stosuje się artykuł 6 Dyrektywy
Siedliskowej

w dużej mierze kompletny

ITALIA

597

43,777

13.6

45

2,724

7

788

13.4

1

21

LATVIJA

95

6,999

10.0

4

520

LIETUVA

81

6,031

9.0

1

171

LUXEMBOURG

13

145

5.6

-

-

MAGYARORSZÁG

55

13,512

14.5

-

-

MALTA***

13

16

5.1

0

0

NEDERLAND

77

10,125

12.6

6

4,895

ÖSTERREICH

96

9,869

11.8

-

-

141

55,228

15.6

4

6,490

59

10,438

10.7

10

622

109

-

-

1

-

SLOVENIJA

27

4,656

23.0

1

3

SLOVENSKO

38

12,236

25.1

-

-

SUOMI

468

30,838

7.5

66

5,567

SVERIGE

531

29,874

6.2

108

4,018

UNITED KINGDOM

257

16,114

6.2

4

901

5,242

574,819

11.1

619

97,507

CESKÁ REPUBLIKA

EESTI

KÝPROS**

POLSKA
PORTUGAL
ROMÂNIA****

EU

Postęp
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• 	Procent powierzchni obszaru odnosi się
tylko do powierzchni lądowej, która
została wyznaczona, jako Obszary
Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
(Dyrektywa ptasia), proponowane
Siedliska o znaczeniu wspólnotowym,
Siedliska o znaczeniu wspólnotowym i
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk
(dyrektywa siedliskowa) nie
uwzględniając obszarów morskich.
Niektóre kraje członkowskie
wyznaczyły znaczną część ich wód
morskich. Te uwzględnione zostały w
liczbie zaproponowanych siedlisk i
obszarów, lecz nie w procencie
powierzchni obszarów. Trwają obecnie
prace polegające na ocenie
wystarczalności propozycji krajów
członkowskich odnośnie siedlisk i
gatunków morskich dla pomyślnego
zastosowania Natury 2000 według obu
dyrektyw, włączając przybrzeżne
środowisko morskie.

niekompletny

➜

• 	Zgodnie z obiema dyrektywami
naturowymi w całości lub częściowo
wyznaczone zostały liczne obszary.
Z powodu tego potencjalnego
pokrywania się obszarów
wyznaczonych na podstawie
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy
ptasiej, nie jest możliwe połączenie
liczby Siedlisk o Znaczeniu
Wspólnotowym (SZW) i Obszarów
Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO), aby
uzyskać ogólną liczbę obszarów
Natura 2000.

dalece niewystarczający

➜

barometr

Nota Bene:

barometr
natura2000
©Station Alpine Joseph Faurier

Barometr Natura2000 – sprawozdanie
z postępu

dalece niewystarczający
niekompletny

➜

w dużej mierze kompletny

Liczba
siedlisk

Całkowita
powierzchnia
(km2)

Obszar
lądowy (%)*

Liczba siedlisk
morskich

Obszar
morski (km2)

280

3,269

10.1

2

198

Belgia

228

33,430

29.6

14

592

Bułgaria

1,082

7,854

10.0

-

-

➜

Republika Czeska

261

19,319

7.4

125

16,145

➜

Dania

4,622

54,342

9.7

53

19,768

Niemcy

531

11,321

16.7

46

3,752

Estonia

424

13,558

10.7

97

6,014

Irlandia

239

27,798

16.3

114

6,344

Grecja

1,448

131,434

24.5

97

7,926

➜

ostatnio dokonany znaczący
postęp

Hiszpania

1,366

72,418

8.5

132

25,709

➜

Siedliska o Znaczeniu Wspólnotowym (SZW)
Dyrektywa Siedliskowa

Francja

2,288

45,309

14.3

162

2,254

Włochy

36

711

11.5

5

50

Cypr

324

7,856

11.3

6

562

Łotwa

279

8,822

13.2

2

171

Litwa

48

399

15.4

-

-

Luksemburg

467

13,973

15.0

-

-

Węgry

28

50

13.3

1

8

Malta

146

14,342

8.4

14

10,857

Holandia

168

8,978

10.7

-

-

Austria

823

38,003

11.0

6

3,600

Polska

96

16,788

17.4

25

775

Portugalia

273

32,833

13.2

6

1,353

Rumunia

259

6,360

31.4

3

-

Słowenia

382

5,739

11.7

-

-

Słowacja

1,715

48,552

12.7

98

5,460

Finlandia

3,983

64,468

13.7

334

7,512

Szwecja

623

29,066

6.8

49

12,409

Wielka Brytania

22,419

716,992

13.6

1,391

131,459
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Kraje członkowskie

Istniejący barometr monitoruje postęp, jaki
został zrobiony we wdrażaniu dyrektywy
siedliskowej i dyrektywy ptasiej we wszystkich
27 krajach do listopada 2009.
Od czasu ostatniego wydania barometru w
grudniu 2008 roku nastąpił znaczący postęp w
wielu krajach. Polska, Litwa i Hiszpania
znacząco zwiększyły liczbę Obszarów
Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) i Siedlisk o
Znaczeniu Wspólnotowym w obrębie ich
terytorium. Polska lista OSO jest obecnie
uważana za prawie kompletną. Republika
Czeska również dodała nowe siedliska do jej
listy Siedlisk o Znaczeniu Wspólnotowym.
W następstwie wzmożonej koncentracji na
skompletowaniu sieci obszarów Natura 2000
dla środowiska morskiego, w dniach 23–25
listopada 2009 w Sopocie w Polsce
zorganizowane zostało drugie seminarium
biogeograficzne dla region Morza Bałtyckiego.
Francja, Dania i Niderlandy dodały nowe,
ważne obszary morskie do swoich list
Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków i/lub
Siedlisk o Znaczeniu Wspólnotowym. W
rezultacie, nastąpiło podwojenie całkowitego
obszaru morskiego włączonego do sieci
obszarów Natura 2000 w każdym z tych krajów.
We Francji natomiast obszar morskich siedlisk
zwiększył się czterokrotnie.
Komisja Europejska kontroluje kompletność
sieci obszarów OSO wyznaczanych w
poszczególnych krajach członkowskich, biorąc
pod uwagę różne źródła naukowe i krajowe
katalogi obszarów, które BirdLife International
wytypował i nadał rangę ważnych ostoi
ptaków o znaczeniu europejskim (Important
Bird Areas in Europe – w skrócie IBA).

*% Powierzchni lądowej Obszarów Specjalnej Ochrony
Ptaków (OSO) i Siedlisk o Znaczeniu Wspólnotowym w
porównaniu z powierzchnią lądową krajów członkowskich
** powierzchnia i % terytorium odpowiada powierzchni
Cypru, gdzie prawo Wspólnoty ma obecnie zastosowanie
zgodnie z protokołem 10 Traktatu Akcesyjnego Cypru.
*** Niektóre siedliska morskie, ale brak informacji o
powierzchni morskiej w bazie danych
**** Brak informacji o powierzchni w rumuńskiej bazie
danych
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Różnorodność
biologiczna:
usługi i dobra
ekosystemowe

Trzmiel: znaczący dla zapylania zbóż i innych roślin

Rozpoznawanie ekonomicznej
wartości natury
„Utrzymanie
zdrowych
ekosystemów jest
ekonomicznie
uzasadnione i
niezbędne dla
kontroli zmian
klimatu”,
mówi komisarz Dimas

10

Niedowartościowane zasoby

Natura dostarcza społeczeństwu
ogromną różnorodność korzyści
pod postacią pożywienia, włókien,
czystej wody, niezanieczyszczonej
gleby, możliwości pochłaniania
dwutlenku węgla i wielu innych.
Mimo, że ekonomiczny i społeczny
dobrobyt ludności jest bardzo
zależny od ciągłego przypływu
usług ekosystemowych, większość z
nich uważana jest przeważnie za
dobra publiczne pozbawione
wartości ekonomicznej.
W konsekwencji, ten kapitał
naturalny – ekosystemy,
różnorodność biologiczna i zasoby
naturalne- jest w dalszym ciągu
niedowartościowany.
Według Milenijnej Oceny
Ekosystemów, przypuszczalnie 60%
usług dostarczanych przez
ekosystemy Ziemi zostało
zdegradowanych w ciągu ostatnich
50 lat. Przypuszczalny wzrost
ludności świata do 8 bilionów w
2030 dodatkowo pogorszy ten
problem i może skutkować
dramatycznym brakiem żywności,
wody i energii.

W odróżnieniu od kapitału
wytworzonego przez ludzi, kapitał
naturalny nie ma odpowiedniego
systemu wyceny. „Niewidzialność
ekonomiczna” sprawia, iż korzyści,
jakie natura przynosi
społeczeństwu są często
niezauważane lub słabo rozumiane
i w związku z tym rzadko brane pod
uwagę w codziennych decyzjach
handlowych.

Rozpoczęcie globalnego
studium nad ekonomiczną
wartością natury

W wyniku rozmów prowadzonych
na spotkaniu ministrów środowiska
państw grupy G8+5, które odbyło
się w Poczdamie w maju 2007,
Niemcy i Komisja Europejska
rozpoczeli projekt badawczy
“Ekonomia Ekosystemów i
Bioróżnorodności” mający na celu
prowadzenie niezależnych badań
ekonomiki utraty różnorodności
biologicznej na szczeblu
światowym.
	TEEB jest niezależnym
projektem badawczym,
prowadzonym prze Pavan Sukhdev,

starszego bankiera Deutsche Bank,
w ramach Programu Ochrony
Środowiska Narodów
Zjednoczonych (UNEP) przy
wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Norwegii, Holandii i
Szwecji jak również przy
współudziale wielu innych
partnerów. Projekt badawczy łączy
w sobie doświadczenie, wiedzę i
ekspertyzy z wszystkich regionów
świata w zakresie nauki, ekonomi i
polityki.
W maju 2008, na 9-tym
spotkaniu Stron Konwencji o
Różnorodności Biologicznej COP-9,
zaprezentowany został
średniookresowy raport, który
dostarcza solidnych dowodów na
znaczące globalne i lokalne starty
ekonomiczne i wpływ na dobrobyt
ludzi powiązany z utratą
bioróżnorodności i usług
ekosystemów. Raport ten podaje
również orientacyjną sumę,
szacowaną na około 50 bilionów
euro na rok.
	Celem fazy II projektu TEEB jest
zakończenie prac badawczych
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prowadzonych w ramach fazy I oraz
zrealizowanie nowych istotnych
celów. Należą do nich:
•	Umocnienie „naukowych i
ekonomicznych podstaw”
łączących wiedzę z zakresu
ekologii i ekonomii,
stanowiących ramy oceny usług
ekosystemowych
•	Znalezienie „odpowiednich
metodologii wyceny” do
stosowania w różnych warunkach
i przy różnych założeniach.
•	Zbadanie kosztów
gospodarczych zmniejszenia
bioróżnorodności i utraty usług
ekosystemowych na świecie,
oraz kosztów i korzyści
wynikających z działań mających
na celu zmniejszenie tych strat .
•	Opracowanie „pakietu
narzędziowego instrumentów
polityki” dla decyduszy na
szczeblu międzynarodowym,
regionalnym i lokalnym, aby
przyspieszyć zrównoważony
rozwój i lepszą ochronę
ekosystemów i bioróżnorodności.
•	Umożliwienie łatwego dostępu
do głównych informacji i
narzędzi dla polepszenia
współpracy na rzecz
bioróżnorodności ze światem
biznesu – z perspektywy
zarządzania ryzykiem, stwarzania
możliwości i monitorowania
wpływu.
•	Zwiększać świadomość
społeczeństwa o wpływie
jednostki na bioróżnorodność i
ekosystemy oraz obszary, w
których indywidualne działania
mogą mieć duże znaczenie.
Delta Dunaju: dostarcza obfitych
zasobów lokalnym rybakom
jak również wielu innych
cennych usług ekosystemowych,
włączając filtrowanie wody,
ochronę wybrzeża itp.....

Rezultaty zaprezentowane zostaną
w raportach adresowanych do 4
„użytkowników końcowych”
mających na celu narodowych i
międzynarodowych polityków,
lokalnych i regionalnych
urzędników, przedsiębiorców i
mieszkańców.

Raport TEEB dla decyduszy

13 listopada 2009 opublikowany
został pierwszy z serii raportów dla
użytkowników końcowych.
Podkreśla on istotę
bioróżnorodności i ekosystemów
dla wielu obszarów politycznych i
demonstruje, iż porażka rynków we
właściwym uwzględnieniu wartości
ekosystemów jest istotna nie tylko
dla środowiska, lecz również dla
szerszych rozważań ekonomicznych
i społecznych.
W centrum tego złożonego
tematu jest prosta konkluzja, iż brak
ceny rynkowej dla usług
ekosystemowych i bioróżnorodności
oznacza, że korzyści, które
czerpiemy z tych dóbr są zazwyczaj
lekceważone. Dobra publiczne mają
zazwyczaj małe znaczenie w
porównaniu z dążeniem do
prywatnych bogactw i korzyści.
	Raport podkreśla, że
nieuwzględnienie wartości
ekosystemów i bioróżnorodności
doprowadzi do złych wyborów
podejmowanych w odpowiedzi na
globalne wyzwania takie jak
zapewnienie długoterminowego
bezpieczeństwa żywnościowego i
walka z ubóstwem. Raport ten
opiera swoje wnioski na
prawdziwych przykładach, które
pokazują jak docenianie wartości
bioróżnorodności doprowadziło do
zmian polityki, jak inwestowanie w
kapitał naturalny może być bardziej
efektywne pod względem kosztów
niż rozwiązania „wytworzone przez
ludzi”, oraz jak ochrona może
dostarczyć ekonomicznych korzyści.
Raport dostarcza pięciu kluczowych
wiadomości:
1. Wartościowanie ekosystemów jest
ekonomicznie uzasadnione:
Wyceniając wartość kapitału
naturalnego stwarzamy dobrą
podstawę dla ekonomi i
społeczeństwa do utorowania
drogi dla bardziej
zorientowanych i tańszych
rozwiązań.
2. Mierzenie natury i
bioróżnorodności jest niezbędne:
Rozwijanie naszego potencjału
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mierzenia i monitorowania
bioróżnorodności, ekosystemów
i korzyści z usług
ekosystemowych jest istotnym
krokiem w kierunku lepszego
zarządzania naszym kapitałem
naturalnym.
3. Inwestowanie w naturę się opłaca:
odpowiednio skierowane
inwestycje w kapitał naturalny
wspierają wiele sektorów
gospodarczych, utrzymują oraz
rozszerzają nasze opcje
odnośnie ekonomicznego
prosperowania i
zrównoważonego rozwoju. Takie
inwestycje mogą być tańszą
odpowiedzią na kryzys zmian
klimatu, oferują wartość

pieniężną, wspierają lokalną
gospodarkę, tworzą nowe
miejsca pracy i podtrzymują
usługi ekosystemowe w skali
długoterminowej.
4. Aspekt socjalny powinien być
brany pod uwagę przy tworzeniu
skutecznych strategii ochrony
bioróżnorodności: Biorąc pod
uwagę kwestie dystrybucyjne
przy używaniu i ochronie
kapitału naturalnego, politycy
mogą jednocześnie
ukierunkować swoje działania na
socjalne, ekonomiczne i
środowiskowe obawy. Pociąga to
za sobą upewnienie się, iż
właściwe osoby zapłacą –
zarówno lokalnie jak i globalnie.

Usługi ekosystemowe
USŁUGI ZAOPATRZENIOWE
Produkty uzyskiwane z ekosytemów
❀ żywność
❀ świeża woda
❀ opał
❀ włókna
❀ Biochemikalia
❀ zasoby genetyczne

Usługi wspierające

Usługi regulujące

Usługi konieczne do produkcji
pozostałych usług ekosystemowych

Korzyści uzyskane z regulacji/
kontroli procesów wewnątrz i
pomiędzy ekosystemami

❀ Procesy glebotwórcze
❀ Zapytalnie
❀ krążenie materii
❀ Produkcja pierwotna

❀ Regulcja kliamtu
❀ Regulacja chorób
❀ Regulacja jakości wody
❀ Puryfikacja wody
❀ kontrola przeciwpowodziowa
❀ absorbcja dwutelnku wegla
Usługi kulturowe
Korzyści nie materialne uzyskiwane
z ekosystemów
❀ Rekreacjia i ekoturystyka
❀ Estetyczne
❀ Inspirujace i duchowe
❀ Naukowe i edukacujne
❀ Wartość kulturowa
❀ Poczucie miejsca

Życie na ziemibioróżnorodność
Opracowano na podstawie Raportu Milenijnej Oceny Ekosystemów, Synteza bioróżnorodności (2005)
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Rozpoznawanie ekonomicznej
wartości natury
Parki Narodowe Walii są dobrą wiadomością dla walijskiej gospodarki
Globalny system obszarów chronionych pokrywa około 13, 9% powierzchni lądowej Ziemi, środki utrzymania prawie
jednej szóstej ludności świata zależą w znacznym stopniu od obszarów chronionych. W Europie system obszarów
chronionych Natura 2000 pokrywa obecnie około 17% jej powierzchni. Przynosi on również wiele innych korzyści
wykraczających poza ochroną rzadkich i zagrożonych gatunków.
W 2001, zlecono projekt badawczy mający ocenić wartość ekonomiczną trzech parków narodowych w Wali. Potwierdziło
to, iż środowisko w tych trzech parkach wspierało ponad 10, 000 miejsc pracy (prawie 8% wszystkich zatrudnionych w
Wali) i przyniosło prawie 200 milionowy zysk dla gospodarki Walii. Te miejsca pracy i rezultaty wygenerowały następnie
pośrednie działalności gospodarcze poprzez ich wpływ na dostawców i środki wydane w Walii.
Park Narodowy Brecon Beacons, Walia
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5. Natura jest cennym nabytkiem w
przyszłych strategiach
gospodarczych: Bioróżnorodność i
ekosystemy są cennymi aktywami
mającymi odegrać główną rolę w
przyszłych strategiach
gospodarczych zmierzających do
promocji koniunktury. Rozwijanie
i dalsze umacnianie podstaw
polityki prowadzące do przejścia
na ekonomię opartą na
efektywnym używaniu zasobów
jest drogą na przyszłość.

Możliwe rozwiązania polityczne
według projektu TEEB

Odnośnie konkretnych rozwiązań,
raport jasno podkreśla, iż nie ma
jednego rozwiązania, gdyż każe
państwo jest inne. Każda
gospodarka polega na naturze w
inny sposób i każde państwo
zaczyna z różnymi istniejącymi
strategiami politycznymi. Jednakże
w każdym przypadku polityczna
odpowiedź nie powinna być
ograniczona do procesu tworzenia
polityki środowiskowej, a powinna
pochodzić również z innych polityk
sektorowych.
W szczególności ważne jest, aby
nie skupiać się tylko na jednej
usłudze, jaką dany ekosystem może
dostarczać, lecz spojrzeć z szerszą
perspektywą i uwzględnić
obszerniejszy zakres usług, jakie
mogą zostać dostarczone w
zależności od różnych sposobów
zarządzania.
	Podczas gdy stosowanie jednego
instrumentu politycznego może
sprawdzać się w niektórych
przypadkach, najczęściej jednak
odpowiedź polityczna pociągać
będzie za sobą elastyczny i mądry
mix polityczny.
W każdym przypadku pierwszym
krokiem będzie rozważenie, co
bioróżnorodność i ekosystemy,
wspierające jej funkcjonowanie,
znaczą dla danej gospodarki, a
następnie ocenienie istniejących
polityk w celu zidentyfikowania
potencjalnych ulepszeń.
Szczegółowe rozwiązania
mogłyby zawierać:
• Wynagrodzenie korzyści poprzez
płatności i wprowadzenie na rynek.
•	Reformowanie dotacji zgodnych
ze środowiskiem.
•	Obejście straty poprzez regulacje
i wycenianie.
•	Dodawanie wartości poprzez
obszary chronione.
• Inwestowanie w infrastrukturę
ekologiczną.
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Z powodu ich wysokiej
wartości naturalnej,
różnorodnej dzikiej
przyrody oraz scenicznego
piękna, Parki Narodowe,
które w znacznej części
stanowią również obszary
Natury 2000 tworzą silną
markę dla walijskich dóbr i
usług, uzyskanych, między
innymi, ze
zrównoważonego rolnictwa
lub praktyk leśnych
podejmowanych na
terytorium Parku.

Morskie obszary chronione wspomagają kontrole połowu ryb
Według prognoz Międzynarodowej Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa, jeśli rybołówstwo będzie kontynuowało swój
scenariusz” biznes jak zwykle” doprowadzi to do wyczerpania wszystkich komercyjnych zasobów rybnych do roku 2050.
Szacuje się, iż ten wyścig na szczyt łańcucha pokarmowego, powoduje koszty dla światowego przemysłu rybnego
wynoszących około 50 bilionów dolarów na rok – jest to ekwiwalent ponad połowy obecnego połowu (90 bilionów dolarów).
Ciągle, pomijając rosnącą ochronę środowiska morskiego, postęp w wyznaczaniu morskich obszarów chronionych (MOC) był
bardzo powolny. MOC pokrywają zaledwie skrawek (0, 5%) mórz. Jest to po części wynik silnego oporu ze strony przemysłu
rybnego, który obawia się, że obszar chroniony uniemożliwi rybakom optymalizację ich potencjału.
Badania naukowe i diagnozy sugerują wręcz na odwrót. Przegląd 112 przypadków i 80 Morskich Obszarów chronionych
pokazał, iż populacja ryb, rozmiar i biomasa znacząco wzrosły wewnątrz rezerwatu rozszerzając się na pobliskie obszary
połowu (Halpern 2003).
Przy wybrzeżu Nowej Anglii, USA na przykład morskie obszary chronione utworzone zostały wraz ze strefą “bezpołowową”, kiedy
załamał się stan plamiaka.
Kilka lat później, przeprowadzone zostały badania, mające na celu sprawdzenie gdzie kutry rybackie spędzają większość ich
czasu połowu. W wyniku badań ustalono, iż żaden/lub tylko kilka kutrów aktualnie odławiało w strefie „bezpołowowej”,
większość znajdowała się jednak na skraju obszaru chronionego i większość połowu plamiaka miała miejsce dosłownie na
granicy tego obszaru.
W wyniku znacznego rozrostu samic ryby w strefie
bezpołowowej, były one zdolne do produkcji stu razy
więcej jaj To w konsekwencji spowodowało wzrost
ogólnej produktywności populacji ryb, w rezultacie
obecnie 73% połowu plamiaka w USA ma miejsce w
strefie 5 km od tego obszaru.
Szacuje się, iż na szerszą skalę ochrona 20–30%
światowych oceanów poprzez system Morskich Obszarów
Chronionych mogłaby stworzyć miliony miejsc pracy jak i
utrzymać wartość morskiego połowu na 70-80 bilionów
dolarów na rok (Balmford et al. 2004).

Raport TEEB jest dostępny na:
http://ec.europa.eu/environment/nature/
biodiversity/economics/index_en.htm
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Ten biuletyn dostarczy ci regularnie
najnowszych informacji o ostatnich
osiągnięciach i wydarzeniach. Możesz
również śledzić postęp na stronie
internetowej Komisji Europejskiej
poświeconej naturze: http://ec.europa.
eu/environment/nature/
Więcej informacji o spotkaniu prezydencji
szwedzkiej dostępnych jest w Internecie
na portalu: http://www.se2009.eu/en/
the_presidency/about_the_eu/
environment/ biodiversity.

Tworząc nową
wizję ochrony
bioróżnorodności
po 2010 roku
be recognised and strengthened. The EU should actively support ecosystem-based approaches including the Reduced
Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) process, contributing to an end to global deforestation.

The Message
from Athens

6. Protecting global biodiversity
The EU should promote improvements in international governance on biodiversity, bringing together nature conservation and poverty reduction eﬀorts. We need to understand
the impact of EU consumption patterns and take steps to
reduce it. Sustainable ﬁsheries should be actively promoted and biodiversity concerns included in trade and investment agreements. By 2010, Parties to the UN Convention on
Biological Diversity (CBD) should conclude a global agreement on equitable access to and equitable sharing of beneﬁts from the use of genetic resources.

8. Funding
Many EU and national funds have the potential to support
biodiversity protection. However, in practice, the ﬁnancial
resources allocated remain inadequate compared to needs.
If the current system is not working, new funding mechanisms have to be developed. Private sector funding should
also be mobilised. Subsidies which damage biodiversity
should be identiﬁed and phased out.
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7. Integrating biodiversity into other policy areas
EU policies relating to agriculture, ﬁsheries, regional development, transport, energy, trade and development can
have signiﬁcant impacts on European and global biodiversity. Progress has been made in taking account of biodiversity concerns in many of these areas – but much remains to
be done, and the impact of these policies needs to be addressed in a systematic manner. Sustainable consumption
and production policies should be extended to cover natural resources. Market measures, such as green procurement,
ought to be developed to make it proﬁtable for business to
invest in nature conservation.

Dalmatian Pelicans are now a vulnerable species in Europe

On 27-28 April 2009, in Athens, Greece, the European Commission
hosted an international high-level conference on biodiversity. Its
aim was to identify the key policy priorities to start the debate on
future (post-2010) biodiversity policy.
Taking part were leading scientists, politicians, economists and
academics, as well as representatives from European Union Member
States, civil society and business. Together, they provided the
Message from Athens: an eight-point plan for future action to
confront the ongoing global biodiversity crisis.
The full text of the message and more information on the
Conference are available at:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/conference/
index_en.htm

The crucial Message from Athens was drafted
in the Greek capital

Environment Commissioner Dimas, Greek Prime Minister Karamanlis and
President of the Commission Barroso at the Athens Conference
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Przyglądano się jak wartość
ekonomiczna usług ekosystemowych
może być uwzględniona w modelach
i strategiach ekonomicznych dla
zrównoważonego rozwoju oraz jak
budować partnerstwo pomiędzy
ekosystemami i społeczeństwem,
które jest odporne na zagrożenia
związane ze zmianami klimatu i
innymi globalnymi wyzwaniami
środowiskowymi.
Komisja Europejska przygotowuje
komunikację dotyczącą przyszłej (po
2010 r.) polityki ochrony
bioróżnorodności, która zostanie
opublikowana na początku 2010
roku. Zawarte w niej będą
propozycje wizji i celów europejskiej
polityki różnorodności biologicznej
po 2010. Te będą dyskutowane z
państwami członkowskimi i
Parlamentem Europejskim, miedzy
innymi, z perspektywą ich adaptacji
na spotkaniu Rady Europy w czerwcu
2010 roku. Następnie, szczegółowa
strategia UE dla różnorodności
biologicznej po 2010 będzie musiała
być rozwinięta, aby stworzyć
podstawy do dalszych działań.
W tym samym czasie UE
przygotowuje także jej wkład do
globalnego planu strategicznego dla
bioróżnorodności mającego być
adoptowanym na 10-tym spotkaniu
Konferencji Stron Konwencji o
Różnorodności Biologicznej w
Japonii w październiku 2010 roku.
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Aby przygotować strukturę
polityki ochrony bioróżnorodności
po 2010 r. Komisja Europejska
zorganizowała konferencję w
Atenach w kwietniu 2009 roku, w
której uczestniczyli przedstawiciele
różnych środowisk, organizacji
pozarządowych i władz
publicznych. Jej celem było
określenie najważniejszych
priorytetów przyszłej (po 2010 r.)
polityki w zakresie różnorodności
biologicznej w Unii Europejskiej
(„Przesłanie z Aten”).
We wrześniu 2009 w Strömstad w
Szwecji, pod przewodnictwem
Szwecji w Radzie Unii Europejskiej
odbyło się spotkanie wysokiego
szczebla zatytułowane „Wizje dla
różnorodności biologicznej po 2010 –
ludzie, usługi ekosystemów i zmiany
klimatu” stanowiące kontynuacje
prac podjętych w Atenach.
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Rok 2010 będzie kluczowy dla
ochrony różnorodności
biologicznej.
Nadchodzący rok różnorodności
biologicznej stwarza niepowtarzalną
okazję, aby zwrócić uwagę świata na
zły stan bioróżnorodności i
podkreślić konsekwencje, jakie ma
dla społeczeństwa jej dalsza utrata,
zwłaszcza w porównaniu do
ogromnych korzyści, jakie może ona
przynieść, jeśli będzie odpowiednio
zachowana.
Komisja Europejska będzie
odgrywać swoją rolę w podnoszeniu
świadomości wśród Europejczyków,
poprzez jej kampanię komunikacyjną
na skalę europejską mającą się zacząć
na początku przyszłego roku.
2010 będzie również rokiem
oceny i przeglądu naszych działań,
czy były one na tyle wydajne by
osiągnąć ambitny cel postawiony
przez rząd Unii Europejskiej i głowy
państw członkowskich w 2001,
mianowicie, powstrzymanie start
różnorodności biologicznej w
Europie do 2010 roku.
Końcowa ocena „Planu działań UE
do roku 2010 i dalszą przyszłość”
zostanie opublikowana jesienią 2010
roku, jednakże już na podstawie
śródokresowej oceny wiadomo, iż
poza dobrym postępem w
niektórych regionach, cel ten
najprawdopodobniej nie zostanie
osiągnięty. Istnieje coraz większa
liczba dowodów, że utrata
bioróżnorodności w Europie nadal
trwa i presje wywierane na
bioróżnorodności w skali globalnej
przybierają na intensywności.
Aby efektywnie sprostać temu
wyzwaniu potrzebny jest ponowny
bodziec polityczny. Rok 2010 będzie
musiał rzucić światło na nową erę dla
polityki różnorodności biologicznej
taką, w której prawdziwa wartość
bioróżnorodności i wiele usług
ekosystemowych jest całkowicie
rozpoznana i właściwie uwzględniana
we wszystkich strategiach rozwoju
ekonomicznego. Najwyższy czas
rozwiać powszechnie panującą
opinię, iż ochrona bioróżnorodności
to tylko sprawa etyczna: teraz jest to
także priorytet ekonomiczny.

©J.Mallwitz/4nature/Wildlife
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Udostępnienie przglądarki Natura 2000
Przy pomocy Europejskiej Agencji Środowiska, Komisja Europejska
stworzyła ogólnodostępną przeglądarkę Natura 2000, umożliwiajacą
poznanie obszarów Natura 2000 w każdej części Unii Europejskiej poprzez
kliknięcie myszką. Opierając się na stanie technologii Globalnych Systemów
Informacyjnych (GIS), przeglądarka jest interaktywnym i przyjaznym dla
użytkownika narzędziem, umożliwiającym mu podróżowanie bez przeszkód
poprzez obszary Natura 2000 z uwzględnienim różnych typów tła (mapa
ulic, widok satelitarny, regiony biogeograficzne, Corine formy pokrycie ziemi
itp.) oraz szybkie zlokalizowanie siedlisk i związanych z nimi informacji o
gatunkach i typach siedlisk bedących przedmiotem zainteresowania.
	Po raz pierwszy wszytkie obszary udostępniane są na skalę europejską,
obejmując sieć obszarów Natura 2000 jako całość i oferując panoramę
tego co stanowi obecnie największy koordynowany system obszrów
chronionych na świecie. Narzędzie to ma na celu podnoszenie świadomości
na temat bogatych walorów Natury 2000 wśród ogółu społeczeństwa
jak również ma ono być użytecznym instrumentem dla deweloperów,
osób zajmujących się planowaniem przestrzennym i użytkowaniem ziemi,
właścieli ziem, władz rządowych, organizacji pozarządowych, naukowców i
nauczycieli.

Ocena postępu w
osiągnięciu celu UE Zatrzymanie procesu
utraty różnorodności
biologicznej do roku 2010
W maju 2009, Europejska Agencja
Środowiska opublikowała
raport szacujący postęp Europy
w osiągnięciu celu jakim jest
zatrzymanie procesu utraty
bioróżnorodności do roku
2010. Raport ten prezentuje, po
raz pierwszy, wstępną ocenę
postępu według zestawu 26
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miedzynarodowo uzgodnionych
wskaźników, które zostały wybrane
jako część procesu „Kształtowanie
europejskich wskaźników
bioróżnorodności 2010 (SEBI
2010)”. Wstępna ocena została
przeprowadzona w 5 centralnych
obszarach i powinna być czytana w
połączeniu ze szczegółową broszurą
dla indywidualnych wskaźników,
które są dostępne w drugim raporcie
Europejskiej Agencji Środowiska.
	Raport ten służy dwum celom. Po
pierwsze, na podstawie najnowszych
dostępnych danych, inwentaryzuje
stan bioróżnorodności i skalę
jej utraty w Europie. Po drugie,
raport ten jest przygotowaniem
do bardziej wszechstronnej i
dokładnej oceny celu roku 2010,
która zostanie przeprowadzona w
przyszłym roku. Wskaźniki nie tylko
pokazują to co obecnie wiadomo,
jednakże wskazują również braki w
informacji odnośnie trendu, zwiazku
przyczynowo-skutkowego, wartości
celu, które muszą być zmierzone i
zbadane aby umożliwić dokładną
ocenę w 2010 roku.
Oba raporty dostępne są na:
http://www.eea.europa.eu/themes/
biodiversity

Przeglądarka Natura 2000 dostępna jest pod następującym
adresem: http://natura2000.eea.europa.eu/

TEEB aktualizacja kwestii
klimatu
Studium ekonomii ekosystemów
i bioróżnorodności (TEEB)
przedstwiło nową aktualizację.
Raport prezentuje zestaw
wczesnych wniosków związanych
ze zminami klimatu. Jego celem
jest wniesienie wkładu do dyskusji
na Konferencję Zmian Klimatu w
Kopenhadze w grudniu 2009 roku.
Negocjacje w Kopenhadze mogą
być wydarzeniem przełomowym
dla trzech głównych kwestii, które

są adresowane w raporcie TEEB.
Po pierwsze, należy zmierzyć
się z nieodwrotnym problemem
utraty rafy koralowej na skutek
zmian klimatu oraz poważnych
ekologicznych, socjalnych i
ekonomicznych konsekwencji jakie
to ze sobą przyniesie. Następnie,
ważne jest rozpoznanie wartości
lasów w ujęciu i gromadzeniu
dwutlenku węgla jak również
w rozwijaniu odpowiedniego,
miedzynarodowego porozumienia
na tematu lasów i węgla, które
rozpoznaje wartość usług
ekosystemów.
	Po trzecie, dla ważnych
inwestycji publicznych powinna
zostać przeprowadzona dokładna
analiza kosztów-korzyści
dotycząca odtwarzania i ochrony
infrastruktury ekologicznej, która
dostarcza usług ekosystemowych
(tj. lasy, doliny rzeczne, obszary
podmokłe, itp.) jako sposób
adaptacji i mitigacji do zmian
klimatu.
Raporty tEEB są dostępne na:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/biodiversity/economics/
index_en.htm

natura2000

publikacje
wydarzenia

Nowa Europejska
Czerwona Lista dla
gadów i płazów
Dwie nowe Europejskie Czerwone
Listy dla gadów i płazów zostały
opublikowane. Są one wynikiem
obszernej oceny, przeprowadzonej
przez IUCN przy wsparciu
finansowym KE, globalnego i
regionalnego stanu ochrony
gatunków gadów i płazów
występujących w regionach
geograficznych Europy ogółem i w
poszczególnych 27 państwach KE.
Każdy raport identyfikuje te
gatunki, które są zagrożone lub
podatne na wyginięcie na skalę
europejską, tak, aby właściwe
działania ochronne mogły zostać
podjęte w celu sprawdzenia ich
statusu.
Wziąwszy wszystko razem,
szacuje się, iż 23% płazów i 19%
gadów w Europie jest zagrożonych.
Dla porównania 13% ptaków i 15%
ssaków jest zagrożonych. Ponadto
42% gatunków gadów i 59%
gatunków płazów wykazuje spadek
populacji.
	Obecnie przygotowywane
są oceny stanu dla grup
taksonomicznych. Przewiduje
się, że europejska czerwona lista
dla motyli, ważek i chrząszczy
zostanie opublikowana na

początku 2010 roku, natomiast dla
mięczaków i roślin naczyniowych
w 2011 roku. W dodatku do tych
raportów jest również narzędzie
on-line, które pozwala znaleźć
szczegółowe informacje odnośnie
poszczególnych gatunków.
Raporty jak również on-line
narzędzie są dostępne na: http://
ec.europa.eu/ environment/nature/
conservation/species/redlist/index_
en.htm

Wiosenne polowanieMalta w konflikcie z
prawem UE
We wrześniu 2009, Europejski
Trybunał Sprawiedliwości zarządził,
iż wiosenne polowanie na ptaki na
Malcie było niezgodne z dyrektywą
ptasią. Do 2008, Malta pozwoliła
na polowania na dwa gatunki:
przepiórkę Coturnix coturnix
i turkawkę Streptopelia turtur
podczas wiosny, która jest głównym
okresem lęgowym i migracji.
Polowania na te ptaki wędrowne
miały miejsce podczas ich powrotu
z Afryki na obszary lęgowe w
Europie, zanim miały szansę
reprodukcji. To skutkowało trzy
razy wyższą skalą śmiertelności dla
przepiórek i osiem razy wyższą dla
turkawek niż podczas jesiennego
sezonu polowań.
	Przy ogłaszaniu tego wyroku,
trybunał oznajmił, iż sezon
polowań wiosennych na Malcie
nie stanowi odpowiedniego
rozwiązania, które byłoby
dokładnie proporcjonalne do celu
ochrony tych gatunków ptaków
wynikających z dyrektywy ptasiej.
Sprawa C-76/08 jest dostępna na:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en

ekspertami, agencjami rządowymi
i reprezentantami organizacji
pozarządowych z Europy.
	Przedstawiają one wartościowe
narzędzie pomocy krajom
członkowskim, aby skoncentrować
ograniczone środki na zapewnieniu,
iż działania podjęte dla gatunków
zagrożonych oparte są na
solidnej nauce i są skierowane
na najbardziej istotne środki
potrzebne do przywrócenia
równowagi tych gatunków.
	Dotychczas 49 planów działań
ochronnych dla gatunków zostało
przygotowanych. W zeszłym
roku, trzy nowe plany zostały
dodane dla sępa egipskiego,
gołębia europejskiego i skowronka
Duponts oraz kolejne trzy będą
gotowe na początku 2010 roku
dla kani czerwonej, kobczyka
i muchołówki półobrożnej. W
międzyczasie trwają prace nad
aktualizacją istniejących planów
działań ochronnych dla gatunków
w regularnych odstępach czasu.
Plany Działań dla Gatunków
dostępne są na: http://ec.europa.
eu/environment/nature/
conservation/wildbirds/ action_
plans/per_species_en.htm

Sześć biogeograficznych
list obszarów Natura
2000 zostało
uaktualnionych
Listy biogeograficzne obszarów
Natura 2000 w regionach
Atlantyckim, Borealnym,
Kontynentalnym, Macronesyjskim
i Śródziemnomorskim zostały
uaktualnione wraz z dodaniem
64 nowych morskich obszarów

©Ivaylo Zafirov

wiadomości

Kraska zwyczajna

Natura 2000 pokrywających prawie
30,000 km². Większość nowych
obszarów znajduje się w regionie
Atlantyckim i Kontynentalnym.
Razem reprezentują one ważny
krok w procesie kompletowania
sieci obszarów Natura 2000 w
środowisku morskim. Nowe listy
zostaną opublikowane wkrótce w
oficjalnym dzienniku KE.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/ natura2000/sites_hab/
biogeog_regions/index_en.htm

Zatwierdzono nowe
projekty Life-Natura
Pod koniec października 2009
roku, Komisja Europejska
zatwierdziła finansowanie 80
nowych projektów LIFE-Natura i
Bioróżnorodność, z partnerstwa
organów ochrony przyrody,
agencji rządowych i inny stron.
Ulokowane w 22 państwach
członkowskich, reprezentują
ogólną inwestycję o wartości

NMNI, 2002-9

Plan działań UE dla
zagrożonych gatunków
ptaków
Od 1993, Komisja Europejska
wspiera rozwój i implementację
planu działań ochronnych dla
najbardziej zagrożonych gatunków
ptaków wymienionych w aneksie I
do dyrektywy ptasiej.
	Plany, przygotowane przez
BirdLife International, są rezultatem
dokładnego procesu konsultacji
i budowania porozumienia
pomiędzy naukowcami,
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Leptometra celtica występująca w Stanton Banks, nowym morskim
obszarze o znaczeniu wspólnotowym, Wielka Brytania
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Continental Region

Mols Bjerge, Obszar Natura 2000 w regionie kontynentalnym, Dania
199 milionów euro, z których udział
UE wynosi 107 milionów euro.
Większość (74) to projekty
LIFE-Natura, przyczyniające się
do wdrożenia dyrektywy ptasiej
i/lub dyrektywy siedliskowej
oraz sieci obszarów Natura 2000.
Pozostałe 6, to projekty dotyczące
bioróżnorodności, znajdujące się
w kategorii LIFE+ dla pilotażowych
programów szeroko obejmujących
kwestie bioróżnorodności.
	Jednostronne posumowanie
wszystkich nowych projektów jest
dostępne na stronie LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/
life/publications/lifepublications/
compilations/documents/
natcompilation08.pdf

Zielony Tydzień 2010
poświęcony różnorodności
biologicznej
Tegoroczny Zielony Tydzień odbędzie
się w dniach 1-4 czerwca w Brukseli
i będzie on poświęcony kwestiom
różnorodności biologicznej. W
ciągu ostatnich lat, wydarzenie to
zmieniło się w największą coroczną
konferencję poświęconą europejskiej
polityce środowiskowej, przyciągając
około 3500 uczestników z instytucji
UE, biznesu i przemysłu, organizacji
pozarządowych, władz publicznych,
społeczności akademickich i
naukowych z i spoza Europy.
	Podczas trzech dni, zorganizowane
zostaną warsztaty i sesje plenarne

wokół głównego tematu, aby dać
możliwość uczestnikom poznać,
dyskutować i debatować o przyszłych
wyzwaniach i ostatnich osiągnięciach
w polityce bioróżnorodności UE.
Szczegółowe informacje odnośnie
planu Zielonego Tygodnia dostępne
będą na początku 2010 roku na
poniższej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/
greenweek/

Nowe broszury
biogeograficzne już
dostępne
Komisja Europejska uaktualniła i
uzupełniła niedawno swoją serię
broszur poświęconą dziewięciu
regionom biogeograficznym w UE.

Każda broszura przedstawia główne
cechy regionu oraz opisuje chronione
gatunki i siedliska o znaczeniu dla
wspólnoty europejskiej występujące
w danym regionie, jak również główne
kwestie związane z ich zarządzaniem.
W każdej broszurze zawarta jest
szczegółowa mapa obszarów
Natura 2000, zawierająca ilustracje
wybranych charakterystycznych
obszarów dla regionu.
Komisja uaktualniła i
przetłumaczyła również swoją ogólną
broszurę o Naturze 2000 „Europejska
przyroda dla ciebie” na 22 języków, jak
również swoją broszurę „Natura 2000
– Partnerska ochrona przyrody” na
10 języków.
Wszystkie broszury dostępne są
w wersji papierowej lub w wersji
elektronicznej na stronie: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
info/pubs/paper_en.htm

Inne nowe publikacje i
wideo

•	EU broszura o „Dobra i usługach

ekosystemowych” i „rola natury w
zmianach klimatu”
•	Publikacja LIFE: LIFE i gady i płazy
Europy: ochrona w praktyce
• Krótkie wideo o sprawdzaniu stanu
przyrody w UE, Dzika Europa i TEEB.
Dostępne na: http://ec.europa.eu/
environment/nature, http://ec.europa.
eu/environment/life i www.tvlink.org
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