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Wstęp
Nadchodzący koniec mojej kadencji jako europejskiego komisarza ds. środowiska skłania mnie do refleksji na temat
minionych pięciu lat i ogromnej pracy, jaką włożono w ochronę naszego europejskiego dziedzictwa przyrodniczego.

© Chris Gomersall/nature.pl.com
© Mark Hamblin / naturepl.com
© Benoit Bock

Okładka: Pelikany kędzierzawe,
Pelecanus crispus, na jeziorze
Kerkini w Grecji.
© David Pattyn / naturepl.com

Początki były trudne. W 2010 r. Unia Europejska musiała przyznać, że nie udało się osiągnąć celu, jakim było
zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej w Europie. Zamiast się poddać, ustawiliśmy poprzeczkę
jeszcze wyżej przyjmując ambitny cel: opracowaliśmy lepszą i bardziej kompleksową strategię ochrony różnorodności
biologicznej w UE, wyznaczając na 2020 r. nowy termin realizacji przyjętych celów. Komisja oraz państwa
członkowskie wzmagają obecnie wysiłki na rzecz ochrony i przywracania różnorodności biologicznej w Europie.
Od momentu przyjęcia strategii w 2011 r. poczyniliśmy znaczne postępy na wielu frontach. Powstała ambitna
strategia na rzecz rozwoju zielonej infrastruktury w całej Europie, a wkrótce wejdzie w życie nowe rozporządzenie w
sprawie zwalczania inwazyjnych gatunków obcych. Udało nam się również zagwarantować dodatkowe możliwości
finansowania ochrony różnorodności biologicznej i sieci Natura 2000 w ramach nowych wieloletnich ram finansowych
na lata 2014–2020, a także zapewnić większe uznanie dla wartości społeczno-gospodarczej naszego kapitału
naturalnego, między innymi dzięki europejskiej inicjatywie na rzecz odwzorowania i oceny usług ekosystemów (MAES).
Nie możemy również zapomnieć o wysiłkach, jakich wymagało zapewnienie odpowiedniego zarządzania siecią Natura
2000. To jedno z naszych największych osiągnięć. Jest ona dzisiaj nie mniej potrzebna i ważna, niż była w chwili jej
powstawania dwadzieścia lat temu. Swój sukces zawdzięcza wielu czynnikom: silnemu prawodawstwu europejskiemu,
wspierającym instrumentom finansowym, istotnym aspektom pomocniczości i elastyczności, które pozwalają na
jej dostosowane do lokalnych warunków oraz istnieniu silnej sieci organizacji, które umożliwiają osobom z całej
Europy dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Nadal pozostało jednak dużo do zrobienia. Pierwsze
wyniki przeprowadzonych przez państwa członkowskie ocen stanu ochrony siedlisk i gatunków chronionych na mocy
prawodawstwa UE dowodzą, że osiągnięcie wyznaczonych na 2020 r. celów w zakresie różnorodności biologicznej
będzie wymagało wzmożenia naszych wysiłków. Tworzenie sieci Natura 2000 nie zostało jeszcze doprowadzone
do końca, w szczególności na terenach morskich, a wielu obszarom nadal brakuje odpowiedniego zarządzania.
Niemniej jednak istnieje już mocny fundament niezbędny do osiągnięcia celów określonych w strategii różnorodności
biologicznej w UE. Teraz należy wprowadzić plany w życie.
Jestem przekonany, że pozostawiam swojemu następcy solidny grunt do dalszej pracy i życzę jemu lub jej
pomyślności w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia przez najbliższe pięć lat.

Janez Potočnik
Komisarz ds. Środowiska
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Członkowie jury oraz laureaci
Nagrody Natura 2000.

Laureaci Nagrody

Natura 2000
❞

Mimo iż trofeum zawsze
przyznaje się jednej osobie,
wszyscy powinniśmy czuć
się dzisiaj zwycięzcami,
ponieważ ochrona przyrody
przynosi korzyści nie tylko
gatunkom i siedliskom, ale
także nam wszystkim.

❞

Janez Potočnik
Komisarz ds. Środowiska

Nagrodę Natura 2000 przyznaje
się za doskonałość w zarządzaniu
obszarami Natura 2000 oraz w
celu podkreślenia wartości
dodanej sieci dla lokalnych
gospodarek.
Jest to również hołd złożony
wszystkim, którzy niestrudzenie
pracują na sukces sieci Natura
2000, a jednocześnie sposób na
zwrócenie uwagi opinii publicznej
na istotne dokonania w zakresie
ochrony przyrody.

Zgłoszenia
W ramach pierwszej edycji
konkursu, z całej UE napłynęło
163 zgłoszeń w pięciu
kategoriach: ochrona przyrody,
korzyści społeczno-ekonomiczne,
komunikacja, godzenie interesów/
perspektyw, tworzenie sieci
kontaktów i współpraca
transgraniczna. Liczba zgłoszeń
znacznie przerosła oczekiwania
organizatorów.
Niezależna grupa ekspertów
poddała ocenie i sklasyfikowała
każdy wniosek w oparciu o pięć

podstawowych kryteriów:
skuteczności, oryginalności,
trwałości, stosunku kosztów do
korzyści oraz zakresu, w jakim
proponowane rozwiązanie może
być wdrożone w innych miejscach.
Spośród złożonych wniosków
wyłoniono 22 projekty, które
przedłożono ocenie jury, w którym
zasiedli przedstawiciele
wysokiego szczebla
reprezentujący kluczowe
organizacje i instytucje
europejskie (Komisję Europejską,
Parlament Europejski, Komitet
Regionów) oraz organizacje
pozarządowe (WWF i ELO –
Europejską Organizację Właścicieli
Ziemskich).

Laureaci
Nazwiska pięciu laureatów
pierwszej w historii edycji
europejskiej Nagrody Natura
2000 zostały ogłoszone podczas
uroczystej ceremonii, która miała
miejsce 21 maja w Brukseli.
Wydarzenie to stało się również
okazją do przedstawienia sieci

Natura 2000 szerszej publiczności
zaledwie kilka dni przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego.
Wszyscy finaliści i laureaci
zostali również zaprezentowani na
stronie internetowej Nagrody
Natura 2000. Celem
organizatorów jest podnoszenie
świadomości społecznej i
informowanie o interesujących
działaniach prowadzonych w
ramach sieci Natura 2000 w
różnych częściach Europy, a także
inspirowanie innych podmiotów,
m.in. właścicieli ziemskich,
organizacji pozarządowych,
lokalnych społeczności i władz,
przedsiębiorstw itd. do
podejmowania działań na rzecz
sieci Natura 2000.
Mamy nadzieję, że oni również
rozważą kiedyś zgłoszenie
własnych projektów do konkursu
Natura 2000.

Wyciągnięte wnioski
Pomimo ogromnej liczby
niezwykle interesujących
zgłoszeń, które napłynęły na
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różnic jest nieproporcjonalna liczba finalistów w każdej kategorii: od
pięciu lub sześciu, do zaledwie trzech.
W oparciu o pierwsze doświadczenia, Komisja zamierza zmodyfikować
formularze zgłoszeniowe do kolejnej edycji konkursu oraz opracować
instrukcje dostępne we wszystkich językach UE. Kolejna edycja konkursu
rozpocznie się jesienią i zostanie ogłoszona na stronie internetowej
nagród Natura 2000.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

konkurs, niektóre projekty odrzucono ze względu na niewystarczające
informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Braki te uniemożliwiły
obiektywną ocenę ich zalet w oparciu o przyjęte kryteria. W przypadku
wielu zgłoszeń problem wynika przede wszystkim z nieodpowiedniej
formy, a nie istoty samego projektu, Komisja zachęca więc tych
kandydatów do ponownego nadesłania projektów w przyszłym roku i
udostępnienia bardziej szczegółowych informacji. Niektóre kategorie
konkursu okazały się bardziej popularne niż inne. Konsekwencją tych

Finaliści Nagrody Natura 2000 – edycja 2014
© N. Terziev

(Liczba otrzymanych zgłoszeń: 58)
Nagroda w dziedzinie ochrony przyrody została
przyznana projektowi ochrony orła cesarskiego w
Sakar (Bułgaria), realizowanemu przez bułgarskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków (BSPB). Dzięki
działaniom zespołu oraz współpracy pomiędzy
ekologami a prywatnymi przedsiębiorstwami, lokalna
populacja tego gatunku nie jest już zagrożona
wyginięciem. Współpraca z przedsiębiorstwami
energetycznymi, której celem było zapewnienie izolacji
niebezpiecznych przewodów elektroenergetycznych
i przeniesienie linii napowietrznych pod ziemię,
pozwoliła wyeliminować ryzyko porażenia prądem,
które do tej pory groziło tym drapieżnikom.
http://bspb.org/en/index.html

© Svetoslav Spasov

Nagroda w dziedzinie
ochrony przyrody

Regulacja kabli napowietrznych
w celu wyeliminowania ryzyka
porażenia prądem.

Finaliści:
• Kościół Matki Boskiej Oczyszczenia w Almendralejo: boski OSO dla pustułeczki – Hiszpania
• Nowe strategie reintrodukcji populacji rysia iberyjskiego – Hiszpania
• Nieustraszeni Holendrzy: odbudowa ruchomych wydm – Holandia
• Montecristo, największa wyspa na Morzu Śródziemnym pozbywa się inwazyjnych gatunków
obcych szczurów – Włochy
• Powrót czarnych sosen na górę Parnon w południowej części półwyspu Peloponez’ – Grecja

© Fundatia ADEPT Transilvania

Marketing wytwarzanych
lokalnie produktów
ekologicznych z Tarnava
Mare, Rumunia.

Nagroda w dziedzinie korzyści
społeczno-ekonomicznych
(Liczba otrzymanych zgłoszeń: 8)
Rumuński projekt realizowany na obszarze Sighișoara-Târnava
Mare otrzymał nagrodę w dziedzinie korzyści społecznogospodarczych. Stanowi on doskonały przykład tego, jak Natura
2000 może zapewnić wzrost gospodarczy i być trwałym źródłem
utrzymania na obszarach wiejskich. Projekt jest realizowany
przez Fundatia Adept i umożliwia rolnikom uprawę gruntów o
wysokiej wartości przyrodniczej przy jednoczesnym zachowaniu
niepowtarzalnego krajobrazu i bogatej różnorodności biologicznej.
Dzięki temu przedsięwzięciu 2,3 tys. rodzin w regionie uzyskuje
roczne przychody w wysokości ponad 2,5 mln euro.
www.fundatia-adept.org
Finaliści:
• Wyspa Tiengemeten: niepowtarzalny obszar naturalnej przyrody
nieopodal miasta – Holandia
• Strážovské vrchy – żywy i bogaty region – Słowacja
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Nagroda w dziedzinie komunikacji
(Liczba otrzymanych zgłoszeń: 49)
Nagrodę w dziedzinie komunikacji otrzymał obszar Raná-Hrádek w
Czechach za promowanie ochrony siedlisk suchych łąk w regionie
miasta Louny. Projekt realizowany przez czeską Agencję Ochrony
Przyrody obejmuje organizację majowego „święta stepów”, które do
roku przyciąga do regionu około tysiąca osób. Dzięki współpracy z
miejscowymi nauczycielami, około 30 szkół i klubów bierze udział
w dorocznym konkursie artystycznym. Nagrodzone prace zostają
wykorzystane w materiałach edukacyjnych.  
http://www.ochranaprirody.cz/en/life/life-lounske-stredohori-steppes/
Finaliści:
• Sposób na public relations: biuro kontaktowe „Wilków w
Saksonii” – Niemcy
• Zbadanie i ochrona 12 gatunków nietoperzy w jaskini
Alviela – Portugalia
• Tytuł aplikacji: Natura 2000 idzie do szkoły – Austria

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat obszarów
trawiastych w regionie Louny.

© Arne vanden Bogaerde

(Liczba otrzymanych zgłoszeń: 38)
Nagrodę w dziedzinie godzenia interesów/perspektyw otrzymał
belgijski projekt realizowany na obszarze Vijvergebied van Midden
Limburg przez Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich
(European Landowners Organisation, ELO). Partnerami ELO są
organizacje ochrony przyrody i miejscowe władze – podmioty, które
niegdyś pozostawały w konflikcie, a teraz wspólnie zarządzają
terenami podmokłymi dzięki innowacyjnemu podejściu łączącemu
kwestie gospodarki, ekologii i edukacji. www.3water.eu

© Daniel Mihalca

Nagroda w dziedzinie godzenia interesów

Finaliści:
• Kiedy polowanie stanowi formę ochrony – Francja
• Narzędzie optymalizacji przestrzennej wspierające realizację celów ochrony
we Flandrii – Belgia
• Rezerwat ochrony przyrody i rybołówstwa w zatoce Lyme – Wielka Brytania
• Pierwsza złożona i długoterminowa umowa zarządzania N2000 – Czechy
• Zarządzanie jeziorem Mała Prespa poprzez zaangażowanie wielu
Bagna odtworzone z korzyścią dla populacji rzekotki drzewnej
zainteresowanych stron – Grecja
Hyla arborea.

Nagroda w dziedzinie tworzenia sieci
kontaktów i współpracy transgranicznej

Serie manuales
EUROPARC -España
Plan de acción
para los espacios
naturales protegidos
del Estado español

Diseño de plane
de seguimiento s
en espacios natura
les
protegidos

02

Finaliści:
• Stowarzyszenie zarządzających obszarami Natura 2000 w Bretanii:
sieć osób w służbie polityki sieci Natura 2000 – Francja
• Współpraca międzyregionalna w celu wzmocnienia naturalnych
struktur i świadomości społecznej na temat lasu Soignes – Belgia

Sección del Estado

español de la Federación

de Parques Naturales

y Nacionales de

Europa (EUROPARC-Espa

ña)

Rebollar de Navalpotro – obszar sieci Natura 2000 w Castilla La Mancha.

© Paco Paños (GEACAM)

EUROPARC-España

Diseño de planes

de seguimiento en

espacios naturales

protegidos

Manual 02

(Liczba otrzymanych zgłoszeń: 10)
Nagrodę w dziedzinie tworzenia sieci kontaktów i współpracy
transgranicznej otrzymała hiszpańska sieć współpracy technicznej
prowadzona przez Europarc Spain, która
Manual
opracowała normy jakości w zakresie zarządzania
i stworzyła stronę internetową, na której można
śledzić stan sieci Natura 2000 w Hiszpanii.
Działania w ramach tej sieci przeprowadzono

z powodzeniem na obszarze Rebollar de Navalpotro w prowincji
Guadalajara. Świadczy to o tym, że Natura 2000 jest nie tylko siecią
gatunków, ale także siecią osób zainteresowanych ochroną przyrody.
www.redeuroparc.org
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Zapylanie jest jedną z wielu cennych usług ekosystemowych na rzecz społeczeństwa. Jej wartość w samej UE
szacuje się na 15 mld euro rocznie.

Odwzorowanie i ocena usług
(MAES)

ekosystemowych
❞

Nie wystarczy rozmawiać
na temat znaczenia przyrody
i konieczności zatrzymania
procesu niszczenia
różnorodności biologicznej.
Odniesiemy sukces tylko
pod warunkiem, że swoje
dobre intencje przełożymy
na zmianę zachowania
i podejmiemy realne
działania. Aby tak się stało,
musimy upewnić się, że
dysponujemy odpowiednimi
informacjami, które pozwolą
nam podejmować mądre
decyzje w zakresie działań
człowieka wpływających na
różnorodność biologiczną;
celem inicjatywy MAES
jest dostarczanie takich
informacji.

❞

Janez Potočnik
komisarz UE ds. środowiska

Rządy, przedsiębiorstwa i
społeczeństwo obywatelskie
stają się coraz bardziej
świadome tego, w jakim stopniu
dobrobyt człowieka zależy
od zdrowia ekosystemów.
Niemniej jednak nadal zbyt
mało wiadomo na temat tych
złożonych, żywych systemów i
wywieranych na nie presji. Brak
wiarygodnych danych i niepełne
zrozumienie problemu poważnie
ograniczają naszą zdolność
ochrony „kapitału naturalnego”
i optymalizacji korzyści, jakie
jest on w stanie przynieść
społeczeństwu.
W związku z powyższym,
w unijnej strategii ochrony
różnorodności biologicznej do
2020 r. położono nacisk na
solidne i rzetelne informowanie
na temat ekosystemów i usług
ekosystemowych uznając je za
fundament, na którym należy
budować inne działania.

Działanie 5. strategii wzywa
„państwa członkowskie, z pomocą
Komisji, do odwzorowania i oceny
stanu ekosystemów i ich usług na
terytorium kraju do 2014 r., oceny
wartości ekonomicznej tych usług
i działań podejmowanych na
rzecz uwzględniania tych wartości
w systemach rachunkowości i
raportowania na szczeblu UE i na
szczeblu krajowym do roku 2020”.
Stanowi to podstawę inicjatywy
MAES (Mapping and Assessment
of Ecosystems and their Services,
czyli odwzorowanie i ocena usług
ekosystemowych).
Wyczerpujące informacje
na temat stanu różnorodności
biologicznej, ekosystemów i usług
ekosystemowych są niezbędne,
by moc monitorować zmiany
i oceniać, czy cele w zakresie
różnorodności biologicznej zostały
osiągnięte, oraz czy podjęto
właściwe decyzje polityczne
– nie tylko w zakresie ochrony

różnorodności biologicznej, ale
także w innych sektorach polityki.
Oczywistym jest, że rozwój
wiedzy na ten temat będzie
niezwykle wartościowy
dla kluczowych obszarów
politycznych, takich jak
przystosowanie się do zmiany
klimatu (za pomocą opartego
na ekosystemach podejścia do
ochrony przeciwpowodziowej
i zapobiegania pożarom
lasów), polityka regionalna
(jako narzędzie stosowane
w planowaniu miejskim i
realizacji założeń zielonej
infrastruktury), polityka wodna
(dostarczanie licznych usług
ekosystemowych jezior i rzek,
takich jak zaopatrzenie w wodę,
wędkarstwo, turystyka i ochrona
przyrody), ochrona wybrzeża i
polityka morska (w odniesieniu
do opartego na ekosystemach
podejścia do zrównoważonego
zarządzania zasobami morskimi).
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Odwzorowanie usług ekosystemów we
Flandrii (Belgia)
Odwzorowanie usług ekosystemów we Flandrii ułatwia podejmowanie decyzji
dotyczących zagospodarowania terenu i związanych z nim kompromisów
pomiędzy usługami zaopatrującymi (źródło pożywienia, drewna, wody),
regulacyjnymi (powietrze, woda, regulacja jakości gleby, regulacja klimatu,
ochrona przed erozją itp.) i kulturowymi (rekreacja i źródło informacji dla celów
edukacyjnych i artystycznych itp.). Co ciekawe, tereny zielone znajdujące się na
obszarach miast dostarczają wszystkich rodzajów wysoko cenionych usług na
rzecz społeczeństwa.
www.inbo.be

•

© www.inbo.be

Usługa ekosystemowa polegająca na regulowaniu jakości wody.
0 = zerowa wydajność / 5 = bardzo wysoka wydajność
Mapa luk w zapylaniu na obszarach rolnych UE, JRC 2013.

Wsparcie Komisji dla
państw członkowskich
Aby wspierać inicjatywę MAES, od
dwóch lat Komisja ściśle
współpracuje z państwami
członkowskimi Unii Europejskiej,
Europejską Agencją Ochrony
Środowiska oraz stronami zainteresowanymi i przedsiębiorcami. W ten
sposób gromadzone są informacje i
narzędzia, które państwa
członkowskie mogą wykorzystać do
odwzorowania i oceny usług
ekosystemowych na poziomie
krajowym.
	Pierwszym krokiem było ustalenie
spójnych ram analitycznych w celu
zapewnienia, że UE i państwa
członkowskie przyjęły ujednolicone
podejście do działań w zakresie
odwzorowywania i oceny. Pozwoliło
to na publikację wspólnie przyjętych
ram w 2013 r. (patrz raport
techniczny nr 1). Raport został
również opracowany z myślą o
toczącej się dyskusji na temat ram
koncep-cyjnych dla ocen

ekosystemów i usług
ekosystemowych w skali mniejszej
niż globalna, w ramach
Międzyrządowej Platformy w
sprawie Różnorodności Biologicznej i
Funkcjonowania Ekosystemów
(IPBES).
Kolejnym krokiem było zbadanie
terenu. Mając to na uwadze, w
drugim sprawozdaniu technicznym
MAES, opublikowanym w 2014 r.,
zaproponowano wskaźniki do
wykorzystania na poziomie
europejskim i krajowym pozwalające
na przeprowadzenie odwzorowania i
oceny różnorodności biologicznej
oraz stanu i usług ekosystemowych
w oparciu o wyniki sześciu
tematycznych badań pilotażowych.
	Cztery spośród badań
pilotażowych koncentrują się na
głównych typach ekosystemów w
Europie: agroekosystemach,
ekosystemach leśnych,
słodkowodnych i morskich. Ponadto
w badaniu pilotażowym
skoncentrowano się na

wykorzystaniu danych o stanie
ochrony w celu przeprowadzenia
oceny stanu ekosystemów i
związanych z nim usług. Ostatnie
badanie pilotażowe dotyczyło
wyzwań związanych z szacowaniem
wartości kapitału naturalnego. W
ramach każdego badania
pilotażowego dokonano przeglądu
danych i wskaźników krajowych i
europejskich, w celu
przeprowadzenia oceny stanu
ekosystemów, pomiaru
różnorodności biologicznej oraz
odwzorowania i oceny usług
ekosystemowych. Badania
pilotażowe prowadzą do
opracowania konkretnych
wskaźników, które można
wykorzystać do odwzorowania i
oceny zgodnie ze Wspólną
Międzynarodową Klasyfikacją Usług
Ekosystemowych (CICES v4.3).
Opracowywana jest również
pierwsza europejska mapa
ekosystemów w oparciu o
typologię MAES.

Konferencja MAES

Dyskusje przy okrągłym stole podczas konferencji MAES.
© European Commission

W dniu 22 maja 2014 r., w ramach
obchodów Międzynarodowego
Dnia Różnorodności Biologicznej,
Komisja Europejska zorganizowała
konferencję wysokiego szczebla,
na której przedstawiono pierwsze
wyniki realizacji inicjatywy
MAES i podkreślono jej znaczenie
polityczne.

Konferencja stała się platformą,
na której zaprezentowano działania
przeprowadzone do tej pory na
poziomie UE oraz w poszczególnych
państwach członkowskich, a także
zaangażowanie głównych stron
zainteresowanych. Wskazano,
w jaki sposób wiarygodne
informacje wysokiej jakości na
temat stanu ekosystemów i ich
usług ułatwiają osiąganie celów
ochrony różnorodności biologicznej
i zapewniają uwzględnianie
kwestii związanych z kapitałem
naturalnych w kluczowych
politykach sektorowych UE.

Kolejne kroki
Zaplanowano, że do końca roku
państwa członkowskie zakończą
odwzorowywanie i ocenę w ramach
Działania 5. Strategii ochrony
różnorodności biologicznej. Wyniki
MAES zostaną przedstawione
w śródokresowym przeglądzie
Strategii UE 2020 na rzecz
różnorodności biologicznej w
2015 r., a do 2020 r. trwało będzie
opracowywanie kompleksowego
poziomu referencyjnego
dotyczącego stanu ekosystemów
w UE oraz wartości usług, których
dostarczają.
Więcej informacji znajduje się
na stronie: http://ec.europa.eu/
environment/nature/knowledge/
ecosystem_assessment/index_
en.htm
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barometr
obszary Natura 2000 (OSO + SOO)

OBSZARY LĄDOWE

Łączna liczba
obszarów sieci
Natura

Łącza
powierzchnia
sieci Natura
(km²)

% powierzchni
objęty siecią
Natura

Łącza
powierzchnia
SOO (km²)

Liczba
SOO

Łącza
powierzchnia
OSO (km²)

Liczba
OSO

BELGIË/BELGIQUE
BULGARIA
ČESKÁ REPUBLIKA
DANMARK
DEUTSCHLAND
EESTI
ÉIRE/IRELAND
ELLÁDA
ESPAÑA
FRANCE
Hrvatska
ITALIA
KÝPROS*
LATVIJA
LIETUVA
LUXEMBOURG
MAGYARORSZÁG
MALTA
NEDERLAND
ÖSTERREICH
POLSKA
PORTUGAL
ROMÂNIA
SLOVENIJA
SLOVENSKO
SUOMI
SVERIGE

458
336
1 116
350
5 253
568
588
419
1 807
1 758
780
2 585
61
333
488
60
525
39
199
219
983
149
531
354
514
1 839
4 072

5 153.81
39 056.31
11 061.53
22 646.38
80 746.43
14 832.28
16 127.51
42 947.05
148 002.41
110 807.84
25 954.21
63 841.10
1 759.75
11 831.32
8 564.12
469.48
19 949.74
233.72
17 370.80
12 559.48
68 296.37
21 628.01
55 675.46
7 683.96
14 441.54
55 986.24
66 738.57

12.72%
34.32%
14.03%
8.32%
15.44%
17.86%
13.12%
27.10%
27.21%
12.59%
36.53%
18.96%
28.38%
11.53%
12.08%
18.08%
21.44%
12.88%
13.40%
14.98%
19.53%
20.66%
22.56%
37.85%
29.57%
14.45%
13.84%

3 063.92
33 245.66
7 855.96
3 167.14
33 477.83
7 666.90
7 157.76
21 398.28
116 940.74
46 873.50
15 996.17
42 818.31
751.69
7 421.12
6 136.04
413.67
14 443.70
40.15
3 138.96
9 042.89
33 834.79
15 489.56
39 771.42
6 635.44
5 838.18
48 561.09
56 905.28

280
231
1 075
261
4 606
542
423
241
1 449
1 366
742
2 310
40
320
405
49
479
32
142
171
845
95
383
323
473
1 695
3 976

2 963.73
25 081.68
7 034.43
2 591.95
40 224.35
6 154.06
4 302.89
27 622.20
100 853.28
43 354.71
17 038.42
40 095.04
1 481.97
6 612.61
5 483.51
141.58
13 745.73
14.01
4 783.33
10 150.79
48 383.45
9 209.71
35 351.65
5 067.32
13 105.76
24 658.63
25 330.76

234
118
41
113
740
65
165
202
598
392
38
610
29
98
82
13
56
13
78
98
145
59
148
31
41
468
544

UNITED KINGDOM

924

94 966.63

8.53%

13 090.40

654

16 002.63

272

EU28

27 308

1 039 332.05

18.36%

601 176.55

23 608

536 840.19

5 491

Państwa
członkowskie

* Obszar i % terytorium odpowiada obszarowi Cypru, na którym obowiązuje obecnie acquis, zgodnie z protokołem 10 traktatu akcesyjnego Cypru.

Barometrem Natura 2000 zarządza Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
przy udziale europejskiej Agencji ds. Środowiska zapewniającej pomoc
techniczną. Powstał on w oparciu o oficjalne dane i informacje przekazane
przez państwa członkowskie do grudnia 2013 r. Liczne obszary sieci Natura
2000 zostały wyznaczone w oparciu o przepisy dyrektywy siedliskowej
(SOO) i dyrektywy ptasiej (OSO). Te dwa rodzaje obszarów często pokrywają
się w całości lub w części. Dane dotyczące liczby obszarów wchodzących w
obręb sieci Natura 2000 (tj. OSO + SOO) oraz ich powierzchni są wynikiem
analizy GIS, którą  przeprowadzono aby uniknąć potencjalnego powielania
danych dotyczących obszarów wyznaczonych na podstawie przepisów
dyrektywy ptasiej i tych, które objęto przepisami dyrektywy siedliskowej.
Część przedstawionych danych odbiega nieznacznie od danych z
poprzedniego Barometru, co wynika z faktu, iż metodologia obliczeń została
niedawno udoskonalona.
NB Obszary, których ponad 5% powierzchni całkowitej stanowią tereny lądowe
uznano za obszary lądowe. Obszary, których ponad 5% powierzchni całkowitej
stanowią tereny morskie uznano za obszary morskie. Obszary przybrzeżne
obejmujące obszar morski zajmujący ponad 5%, ale mniej niż 95% całkowitej
powierzchni traktuje się zarazem jako obszary morskie, jak i lądowe.
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grudzień 2013
OBSZARY MORSKIE
Łączna
powierzchnia
obszarów
morskich
Natura 2000
(km²)

Łączna
liczba
obszarów
morskich
Natura
2000

BELGIA
Bułgaria
Rep. Czeska
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacji
Włochy
Cypr*
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

Łącza
powierzchnia
sieci Natura
2000 (km²)

Łączna liczba
obszarów
lądowych
sieci Natura

Łączna
powierzchnia
SOO (km²)

Liczba
SOO

Łączna
powierzchnia
OSO (km²)

Liczba
OSO

3 882.99
38 066.47
11 061.53
3 583.97
55 142.12
8 076.35
9 222.30
35 761.28
137 365.09
69 127.41
20 674.70
57 137.06
1 628.01
7 449.37
7 890.29
469.48
19 949.74
40.70
5 536.06
12 559.48
61 059.32
19 009.51
53 787.67
7 673.22
14 441.54
48 851.29
57 409.66

458
336
1 116
350
5 253
568
588
419
1 807
1 758
780
2 585
61
333
488
60
525
39
199
219
983
149
531
354
514
1 839
4 072

1 127.15
621.80
0
16 502.96
20 940.28
3 883.42
6 388.64
6 679.59
10 431.87
27 861.07
4 962.27
5 595.99
131.45
2 658.95
527.33
0
0
192.85
11 685.84
0
4 339.79
1 067.63
1 545.50
4.41
0
6 794.11
9 258.61

3
13
0
101
69
55
127
96
239
144
257
319
6
9
4
0
0
16
14
0
9
35
9
9
0
142
451

318.11
556.68
0
12 196.98
19 727.77
6 482.94
1 590.39
1 905.18
2 980.12
35 555.86
1 105.20
4 010.23
110.98
4 274.90
419.89
0
0
2.54
5 665.48
0
7 225.68
2 274.27
1 474.93
10.23
0
6 422.71
4 742.80

4
11
0
57
28
26
95
66
96
81
9
90
4
8
4
0
0
9
10
0
9
16
2
3
0
87
138

1 270.82
989.84
0
19 062.41
25 604.31
6 755.93
6 905.21
7 185.77
10 637.32
41 680.43
5 279.51
6 704.04
131.74
4 381.94
673.82
0
0
193.02
11 807.74
0
7 237.06
2 618.50
1 736.65
10.74
0
7 134.96
9 328.91

7
23
0
150
93
62
222
152
287
225
266
363
8
10
8
0
0
22
18
0
17
49
11
12
0
168
489

20 883.77

924

67 100.91

165

11 556.75

134

74 082.86

298

787 767.37

27 308

210 454.13

2 292

130 761.77

987

251 564.67

2 960

© Shutterstock
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Uwaga: wykres obejmuje jedynie lądową część sieci OZW, co oznacza, że morskie gatunki i
typy siedlisk nie zostały uwzględnione. (Sytuacja: grudzień 2013).
* W przypadku tych krajów, ocena opiera się na danych z 2011 r. lub wcześniejszych.

Państwa
członkowskie

EU28

Wystarczalność Europejskiej Sieci Natura 2000
W przypadku obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW), zgodnie z ich
definicją  zawartą w dyrektywie siedliskowej, Komisja z pomocą ETC-BD
(Europejskie Centrum Tematyczne ds. Różnorodności Biologicznej) ocenia
kompletność sieci przeprowadzając indywidualnie oceny, dotyczące wszystkich
właściwych gatunków i typów siedlisk, służące ustaleniu czy ich występowanie
jest zagwarantowane w zadowalającym stopniu na już istniejących obszarach
sieci. W oparciu o wyniki tej oceny, aktualizowane raz do roku, określa się poziom
kompletności sieci Natura 2000 w każdym państwie członkowskim, który może
być wyrażony przy pomocy wskaźnika ilości ocen kwalifikujących kompletność
sieci dla poszczególnych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wykres ukazuje
wynik tej oceny dotyczący lądowej części sieci Natura 2000:
SR (zastrzeżenie naukowe): konieczne są dodatkowe badania w celu
wskazania najlepszych obszarów;
IN MAJ (poważna niewystarczalność): nie zaproponowano dotąd obszaru
występowania gatunków/ typów siedlisk;
IN MOD (umiarkowana niewystarczalność): konieczne jest dodanie obszarów
lub rozszerzenie istniejących aby uwzględnić dane gatunki/ typy siedlisk;
	IN MIN (niska niewystarczalność): wystarczalność można osiągnąć poprzez
dodanie gatunku/ typu siedliska do wyznaczonych obszarów;
SUF (wystarczalność): sieć jest wystarczająca dla danego gatunku/
typu siedliska.
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Wolontariusze budujący naturalną tamę w celu stworzenia obszaru mokradeł w lesie Abernethy (Szkocja).

Nowe możliwości finansowania
programów na rzecz różnorodności
biologicznej z funduszy UE
Ugruntowanie podejścia
integracyjnego
Efektywne zarządzanie siecią
Natura 2000 będzie wymagać w
nadchodzących latach znacznych
nakładów finansowych. Ich
wysokość szacuje się na sumę
około 5,8 mld euro rocznie (na
podstawie obliczeń dla UE-27).
Chociaż odpowiedzialność za
finansowanie sieci Natura 2000
spoczywa głównie na państwach
członkowskich, art. 8 dyrektywy
siedliskowej wskazuje na
wyraźne powiązania pomiędzy
zapewnianiem niezbędnych
środków ochrony dla obszarów
Natura 2000 a dofinansowaniem z
budżetu UE.
Od 2007 r. większość funduszy
unijnych przeznaczonych na
finansowanie sieci Natura 2000
i innych priorytetów w zakresie
różnorodności biologicznej w UE 
udostępniono dzięki temu, że w
wielu działaniach i instrumentach

unijnych uwzględnione zostały cele
związane z ochroną różnorodności
biologicznej.
Ten zintegrowany model
współfinansowania będzie stanowił
podstawę dla finansowania ze
środków UE również w latach
2014–2020, a przez to ułatwi
osiąganie strategicznych
celów służących dalszemu
włączniu polityki różnorodności
biologicznej w UE do innych
obszarów politycznych i ich
instrumentów finansowych. Na
poziomie praktycznym, model ten
uwzględnia cele różnorodności
biologicznej w szerszym kontekście
zarządzania terenami i zasobami
naturalnymi.
Kilka funduszy UE oferuje
obecnie możliwości finansowania
zarówno działalności sieci Natura
2000, jak i innych przedsięwzięć
związanych z różnorodnością
biologiczną, takich jak zielona
infrastruktura czy łagodzenie

zmian klimatu, z zastosowaniem
rozwiązań opartych na
ekosystemach. Najistotniejszymi
spośród nich są (patrz ramki):
• Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW);
• Europejski Fundusz Morski i
Rybacki (EFMR);
• Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (EFRR);
• Fundusz Spójności (FS); oraz
• Program na rzecz środowiska i
klimatu (LIFE).
Spośród nich tylko LIFE zapewnia
profesjonalne wspieranie realizacji
celów różnorodności biologicznej
oraz sieci Natura 2000;
wszystkie pozostałe instrumenty
finansowania UE służą przede
wszystkim realizacji ogólnych
celów UE, tj. rozwoju obszarów
wiejskich, infrastruktury, rozwoju
regionalnego, społecznego i
naukowego, zgodnie z treścią
nadrzędnej wobec wszystkich

działań Strategii Europa 2020.
	Choć to podejście pozwala
na uwzględnienie sieci Natura
2000 w szerszym kontekście
rozwoju obszarów wiejskich i
rozwoju regionalnego, na przykład
poprzez dostosowanie korzyści
społeczno-gospodarczych
dostarczanych przez obszary sieci
do regionalnych i lokalnych celów
rozwojowych, sprawia ono również,
że dostępność finansowania
dla sieci Natura 2000 zależy od
przestrzegania ogólnych celów i
zasad przyjętych w odniesieniu
do danych instrumentów
finansowania.
Dlatego właśnie tak ważne
jest zaakcentowanie i możliwie
najlepsze wykorzystanie korzyści
społeczno-ekonomicznych
dostarczanych społeczeństwu
przez sieć Natura 2000 i inne,
szersze inicjatywy na rzecz
zielonej infrastruktury w zakresie
bezpieczeństwa żywności i wody,

biuletyn o przyrodzie i różnorodności biologicznej

rozwoju turystyki i rekreacji,
zatrudnienia i integracji społecznej,
zwłaszcza na obszarach
wiejskich i zmarginalizowanych,
a także kosztowo efektywnych
rozwiązań służących łagodzeniu i
przystosowaniu do zmian klimatu.
Ta gospodarcza wartość
europejskiego „kapitału
naturalnego” jest niebagatelna i
znacznie przekracza szacowaną
wysokość kosztów zarządzania
siecią, chociaż wiedza na jego
temat w innych sektorach polityki
nadal pozostaje niezadowalająca.

Priorytetowe ramy
działań – nowe
narzędzie planowania
Aby poprawić absorpcję funduszy
na rzecz sieci Natura 2000 w
nowym okresie finansowania,
Komisja zwróciła się do państw
członkowskich o przygotowanie
i przedłożenie priorytetowych
ram działań (PAF). PAF stanowią
narzędzia służące identyfikacji
priorytetów w zakresie środków
ochrony i zarządzania w sieci
Natura 2000, jak również
związanych z nimi kosztów i
potencjalnych źródeł finansowania.
	PAF są zatem potrzebne
do identyfikacji możliwości
finansowania pochodzących
ze wszystkich właściwych

funduszy UE oraz do zapewnienia
lepszego wykorzystania tych
możliwości przy opracowywaniu
poszczególnych programów
operacyjnych w ramach każdego z
funduszy.
Można rozważyć
następujący scenariusz
na rzecz zintegrowanego i
komplementarnego podejścia do
finansowania sieci Natura 2000
w skali krajowej lub regionalnej:
EFRROW może finansować
zarządzanie tradycyjnymi
krajobrazami wiejskimi,
uwzględniając potencjalny rozwój
turystyki i rekreacji; EFMR może
skoncentrować się na wspieraniu
ochrony terenów morskich i
przybrzeżnych, co daje szanse
na dodatkowe korzyści w postaci
zrównoważonego rybołówstwa
i turystyki morskiej; EFRR i/
lub Fundusz Spójności może
sfinansować odbudowę mokradeł, z
uwzględnieniem tworzenia zielonej
infrastruktury w celu oczyszczania
wody i/lub składowania dwutlenku
węgla; EFS może natomiast pomóc
w pokryciu kosztów zdobywania
nowych umiejętności i wiedzy
związanych z możliwościami
społeczno-gospodarczymi, których
źródłem jest sieć Natura 2000.
Projekt LIFE może następnie
skoncentrować się na priorytetach

zarządzania, które nie mogą zostać
objęte żadnym z pozostałych
funduszy unijnych.

Nowe wytyczne Komisji
dotyczące finansowania
sieci Natura 2000
Komisja opublikowała również
nowe wytyczne, w których
przeprowadzono szczegółową
analizę możliwości finansowania
inwestycji, jak również codziennych
działań w zakresie zarządzania
obszarami sieci Natura 2000 w
wieloletnich ramach finansowych
UE (2014–2020).
Zbiór wytycznych zawiera
drobiazgową analizę możliwości
dostępnych w ramach każdego
funduszu oraz praktyczne porady
dotyczące wykorzystania tych
możliwości w poszczególnych
krajowych i regionalnych
programach operacyjnych (PO),
które są obecnie opracowywane
w poszczególnych państwach
członkowskich.
Dokument zawiera także
10 przykładów skutecznego
wykorzystania współfinansowania
ze środków UE na rzecz
wspierania zarządzania siecią
Natura 2000 w poszczególnych
państwach członkowskich.
Przykłady te wskazują na
efektywne i innowacyjne sposoby
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wykorzystania funduszy na rzecz
sieci Natura 2000 w okresie
programowania 2007–2013,
podkreślając ich związki z
różnorodnymi korzyściami
społecznymi i gospodarczymi
wynikającymi z inwestycji.
Wreszcie, mając na uwadze
ograniczony zakres unijnego
współfinansowania inwestycji
w sieci Natura 2000, wytyczne
zawierają również wskazówki
dotyczące innych dostępnych
źródeł finansowania, które mogą
stanowić uzupełnienie środków
unijnych, w tym innowacyjnych
instrumentów finansowania, takich
jak opłaty za korzystanie z usługi
ekosystemowych.

Kolejne kroki
Większość funduszy UE (z
wyjątkiem LIFE oraz Horyzontu
2020) podlega wspólnemu
zarządzaniu. Oznacza to, że
w odniesieniu do każdego
funduszu, państwa członkowskie
muszą opracować krajowy lub
regionalny program operacyjny,
za pośrednictwem którego
wyjaśniają sposób wykorzystania
finansowania na swoim terytorium.
	Projekty programów
operacyjnych są przedkładane
Komisji do weryfikacji, co ma
zapewnić ich zgodność z ogólnymi

© Nick Turner / naturepl.com

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
W okresie 2014–2020 EFRROW nadal oferować będzie kilka możliwości
finansowania programu Natura 2000. Pośród bezpośrednich należy
wymienić finansowanie szeregu działań na rzecz sieci Natura 2000
w kontekście programów na rzecz rolnictwa, środowiska i klimatu
oraz lasów i środowiska, wypłaty rekompensat za dodatkowe koszty i
dochody utracone w związku z zarządzaniem gruntami rolnymi i leśnymi
na obszarach sieci Natura 2000, poprawę stanu wiedzy na temat
różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, świadczenie usług
doradczych na rzecz rolników i sporządzanie planów zarządzania
obszarami sieci Natura 2000.

/ naturepl.com

Doradcy służą pomocą i wiedzą w zakresie dostępu do środków
EFRROW dla rolników z obszarów należących do sieci Natura 2000.

© Chris Gomersall

Co więcej, dostępne są liczne mniej bezpośrednie możliwości,
pozwalające na powiązanie zarządzania siecią Natura 2000 z
podejmowanymi na szerszą skalę wysiłkami na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich, takimi jak wspieranie rolnictwa ekologicznego,
skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem i stymulowanie rozwoju
przedsiębiorczości.

12

biuletyn o przyrodzie i różnorodności biologicznej

priorytetami tematycznymi UE 
i treścią poszczególnych umów
o partnerstwie przyjętych z
państwami członkowskimi. Daje
to służbom Komisji wyjątkową
okazję, by skonfrontować PO z
odpowiednimi PAF i sprawdzić, czy
finansowanie działań związanych
z siecią Natura 2000 zostało
uwzględnione.
Kiedy programy operacyjne
zostaną przyjęte, nadejdzie
czas na rozpoczęcie realizacji
poszczególnych działań w
terenie, tj. realizację inicjatyw,
programów i projektów. Osoby
zarządzające obszarami sieci
Natura 2000, zarówno instytucje
publiczne, prywatni właściciele,
jak i użytkownicy lub organizacje
pozarządowe, mogą odegrać
w tym obszarze ważną rolę,
dzięki promowaniu swoich
pomysłów i planów na rzecz sieci
Natura 2000, a także innych,
szerszych inicjatyw w zakresie

różnorodności biologicznej,
zwracając się o wsparcie do
organów zarządzających
odpowiedzialnych za te fundusze w
poszczególnych krajach.
W tym kontekście kluczowe
znaczenie ma odpowiednie
przygotowanie projektu.
Opracowując projekt trzeba
wziąć pod uwagę główny (często
społeczno-gospodarczy) cel
danego funduszu. Na przykład,
warto zadać sobie pytanie w jaki
sposób, oprócz wspierania sieci
Natura 2000, projekt przyczyni
się również do realizacji innych,
ważnych celów, takich jak
zróżnicowanie obszarów wiejskich,
zatrudnienie, dostosowania do
zmian klimatu czy integracja
społeczna.
	Inicjatywy powinny być
realistyczne, posiadać wymierne
cele i wskaźniki oraz kłaść silny
nacisk na działania praktyczne
w terenie, ponieważ to wszystko

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)
W ramach EFMR organizowane jest dedykowane wsparcie na rzecz
zarządzania, odbudowy i monitoringu morskich i przybrzeżnych obszarów
Natura 2000 oraz ograniczania wpływu rybołówstwa na środowisko
morskie, na przykład poprzez inwestycje w sprzęt pozwalający na większą
selektywność gatunków, zapewnienie bezpieczeństwa ssaków i ptaków
znajdujących się pod ochroną na mocy prawodawstwa UE lub ograniczanie
wpływu rybołówstwa na siedliska morskie i ekosystemy dna morskiego.
Kwalifikowalne są również programy służące rekompensowaniu szkód
powodowanych przez połowy ssaków i ptaków chronionych w UE.
Ponadto przewiduje się wsparcie dla przygotowania, opracowywania,
monitorowania i aktualizacji planów ochrony i zarządzania w odniesieniu
do działalności związanej z rybołówstwem na obszarach sieci Natura
2000, a także dla programów zwiększania świadomości ekologicznej,
również wśród rybaków, w zakresie ochrony i zachowania różnorodności
biologicznej w środowisku morskim. Na lądzie wspiera się wprowadzanie
metod hodowlanych zgodnych z wymogami ochrony różnorodności
biologicznej oraz szczególnych wymogów zarządzania obszarami sieci
Natura 2000.
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przemawiać będzie na ich korzyść
w procesie zatwierdzania przez
właściwe organy władzy. Ważne
jest również aktywne podejście
i dążenie do uzyskania poparcia
odpowiednich decydentów zamiast
biernego oczekiwania na kontakt z
ich strony.
Najbliższe siedem lat będzie
miało kluczowe znaczenie dla
sukcesu operacyjnego sieci Natura
2000. Oprócz funduszy krajowych,
do wspierania i zarządzania siecią
Natura 2000 oraz promowania
idei ochrony różnorodności
biologicznej w Europie można
wykorzystać kilka funduszy
unijnych. Nie należy jednak liczyć,

że nastąpi to samoistnie. Sukces
wymaga zaangażowania osób
pracujących na rzecz sieci Natura
2000 w całej Europie. Ich rola
polegać będzie na opracowaniu,
wdrażaniu i lobbowaniu na rzecz
praktycznych inicjatyw, które
powinny wpisywać się w kontekst
szerszych interesów społecznogospodarczych i priorytetów
politycznych. Scena jest gotowa,
niech zatem rozpocznie się
spektakl…
Więcej informacji udostępno
na stronie: http://ec.europa.
eu/environment/nature/
natura2000/financing/index_
en.htm#guidancehandbook

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(EFRR) i Funduszu Spójności
EFRR 2014–2020 umożliwia dedykowane wsparcie ochrony
różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, obejmujące obszary
sieci Natura 2000. Wsparcie jest ponadto dostępne dla szeregu działań
wspierających zrównoważony rozwój regionalny, uwzględniający
ewentualne pośrednie powiązania z zarządzaniem siecią Natura
2000. Takie środki pośrednie obejmują, na przykład, wspieranie
inwestycji w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do
nich (np. naturalne rozwiązania w zakresie składowania dwutlenku
węgla i jego sekwestracji, łagodzenie ryzyka związanego ze zmianami
klimatycznymi), ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego
(np. obszarów Natura 2000) i uwzględnienie możliwości społecznogospodarczych związanych z siecią Natura 2000 w szerszych planach
rewitalizacji ubogich obszarów miejskich i wiejskich.
W ramach Funduszu Spójności (FS) udziela się dedykowanego wsparcia
na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (np.
w ramach zielonej infrastruktury). Zostanie również udzielona pomoc
w realizacji szeregu działań wspierających inwestycje w szerszym
kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego, jeśli to możliwe
również w powiązaniu z zarządzaniem siecią Natura 2000. Takie
pośrednie środki obejmują, na przykład, wspieranie inwestycji na rzecz
przystosowania do zmian klimatycznych (np. naturalne rozwiązania i
włączanie możliwości społeczno-ekonomicznych związanych z siecią
Natura 2000 do szerszych planów rewitalizacji ubogich obszarów
miejskich i wiejskich).
© John MacPhers
on/naturepl.com;

© De Meester/ARCO/naturepl.com

© Toby Roxburgh/naturepl.com

EFMR i EFRR mogą być wykorzystane do promowania turystyki na obszarach dzikiej przyrody i wspierania
zrównoważonego rybołóstwa na obszarach Natura 2000.
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Program na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
W styczniu 2014 r. przyjęto nowy instrument programu LIFE. Został on
podzielony na dwa odrębne podprogramy: na rzecz środowiska (o wartości
około 2,59 mld euro) oraz na rzecz działań w zakresie klimatu (około 864
mln euro). Nieco ponad połowę budżetu podprogramu na rzecz środowiska
przeznaczono na dotacje dla działań w zakresie ochrony przyrody i
różnorodności biologicznej, ze szczególnym naciskiem na obszary Natura
2000. Przekłada się to na łączną sumę około 1,15 mld euro przez okres
siedmiu lat.
Finansowanie poprzez dotacje na działania udostępniono projektom
pilotażowym, pokazowym, projektom najlepszych praktyk, zintegrowanym
(IP), pomocy technicznej, budowlanym, przygotowawczym, informacyjnym,
na rzecz wiedzy i jej rozpowszechniania. Zintegrowany projekt stanowi
w tym kontekście novum. Jego celem jest zachęcanie do bardziej
strategicznego podejścia programowego poprzez ułatwianie wdrażania
całego pakietu działań priorytetowych określonych w priorytetowych
ramach działania (PAF) państw członkowskich, realizowanym w obrębie
danego obszaru geograficznego lub całego regionu.
	Pierwszy wieloletni program został przyjęty w marcu 2014 r. W ramach
każdego z priorytetów tematycznych określa on pewne priorytetowe
obszary finansowania na okres najbliższych trzech lat. Szczególnie
znaczenie dla obszarów Natura 2000 mają:

W ramach priorytetu „Natura”:

Kampanie na rzecz informacji, komunikacji i podnoszenia świadomości:
• Krajowe lub ponadnarodowe kampanie informacyjne mające na celu
podnoszenie świadomości społecznej na temat programu Natura 2000.
Kampanie te powinny być opracowane w taki sposób, aby zapewnić
wyraźną poprawę ogólnej wiedzy na temat wartości przyrodniczych
(w tym usług ekosystemów), dla których stworzono sieć Natura 2000,
oraz ewentualnie doprowadzić do pozytywnych zmian zachowań
znacznej części docelowego kręgu odbiorców i/lub określonych sektorów
społecznych, administracyjnych i gospodarczych.

Wymiana najlepszych praktyk
• Projekty wspierające wymianę najlepszych praktyk i rozwój umiejętności
osób zarządzających obszarami Natura 2000, zgodnie z zaleceniami
sformułowanymi w ramach nowych seminariów biogeograficznych
Natura 2000.
• Projekty ukierunkowane
na rozwój i wspieranie roli
sieci wolontariuszy w celu
zapewnienia ich długotrwałego
zaangażowania w aktywne
zarządzanie siecią Natura 2000.

© Paul Harris/naturepl.com

© Paul Harris/naturepl.com

Projekty LIFE wspierają różnorodne działania służące
odbudowie obszarów Natura 2000.

W ramach priorytetu „Zarządzanie i informowanie
o środowisku”:

© iStock

• Projekty mające na celu poprawę stanu ochrony siedlisk lub gatunków
(w tym gatunków ptaków) o znaczeniu wspólnotowym, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów Natura 2000 proponowanych lub
wyznaczonych dla tych gatunków i typów siedlisk.
• Projekty mające na celu poprawę stanu ochrony typów siedlisk
przyrodniczych na obszarach Natura 2000 lub gatunków (w tym
gatunków ptaków) o znaczeniu wspólnotowym, pod warunkiem, że
ich stan ochrony nie jest „właściwy/bezpieczny”, nie pogarsza się i
nie jest „nieznany”, zgodnie z wynikami najnowszych ogólnych ocen
przeprowadzonych w oparciu o treść art. 17 dyrektywy siedliskowej oraz
art. 12 dyrektywy ptasiej.
• Projekty wdrażające jedno lub kilka działań przewidzianych w
odpowiednich priorytetowych ramach działań lub konkretnych,
zidentyfikowanych działaniach, zalecanych lub uzgodnionych w ramach
seminariów biogeograficznych Natura 2000.
• Projekty w zakresie poprawy stanu ochrony siedlisk lub gatunków o
znaczeniu wspólnotowym (w tym gatunków ptaków) oraz przedsięwzięcia,
które są zgodne z działaniami określonymi w odpowiednich planach
dotyczących siedlisk i gatunków na poziomie krajowym i wspólnotowym;
• Projekty dotyczące inwazyjnych gatunków obcych
jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że spowodują one
pogorszenie stanu ochrony gatunków (w tym ptaków)
lub typów siedlisk o znaczeniu wspólnotowym w
ramach wspierania sieci Natura 2000.

• Projekty obejmujące morski komponent w ramach wdrażania treści
dyrektyw siedliskowej i ptasiej, w szczególności, gdy projekty te
koncentrują się na jednym lub kilku spośród następujących działań:
– uzupełnienie i finalizacja krajowych spisów na rzecz utworzenia
morskich obszarów sieci Natura 2000;
– przywrócenie i zarządzanie morskimi obszarami sieci Natura 2000, w
tym przygotowanie i wdrożenie planów zarządzania obszarami;
– działania dotyczące konfliktów związanych z gatunkami, siedliskami
lub obszarami, oraz potrzebą ochrony środowiska morskiego a
rybakami i innymi „użytkownikami morza”, a także działania, które
łączą środki ochrony ze zrównoważonym użytkowaniem obszarów
Natura 2000;
– pokazowe lub innowacyjne podejście do oceny i monitorowania
wpływu działalności człowieka na najistotniejsze siedliska i gatunki
morskie jako narzędzie kierowania aktywnymi środkami ochrony.
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Rozporządzenie
dotyczące inwazyjnych
gatunków obcych
zostanie wkrótce przyjęte

Europejska Agencja Środowiska
(EEA) oraz Europejskie Centrum
Tematyczne ds. Różnorodności
Biologicznej (ETC-BD)
analizują obecnie sześcioletnie
sprawozdania przedłożone przez
państwa członkowskie w 2013 r.
zgodnie z treścią artykułu 17
dyrektywy siedliskowej i artykułu
12 dyrektywy ptasiej.
Wstępne ustalenia dotyczące
sprawozdań sporządzonych na
mocy artykułu 17 są już dostępne
w sieci. Opublikowane informacje
zawierają podsumowania oceny
stanu ochrony poszczególnych
gatunków i typów siedlisk
przyrodniczych wymienionych
w dyrektywie siedliskowej, na
poziomie biogeograficznym
w poszczególnych państwach
członkowskich oraz całej UE, jak
również mapy dystrybucji w skali
10km x 10km.
W wyniku publicznych
konsultacji internetowych
przeprowadzonych w czerwcu i
lipcu, EEA zaktualizuje i sfinalizuje
swoje oceny do końca 2014 r.
Wyniki zostaną opublikowane
na początku 2015 r. w formie
skonsolidowanego sprawozdania
dotyczącego całej UE.
Więcej informacji: http://
bd.eionet.europa.eu/article17/
reports2012/

Nowe rozporządzenie UE w
sprawie inwazyjnych gatunków
obcych (IAS – patrz wydanie
35) zostanie wkrótce przyjęte.
Rozporządzenie ustanowi
skoordynowane, wspólnotowe
ramy prawne dla działań na rzecz
zapobiegania, minimalizowania i
łagodzenia niekorzystnego wpływu
IAS na różnorodność biologiczną i
usługi ekosystemowe, ograniczania
strat gospodarczych i szkód dla
zdrowia ludzkiego.
 	 Jednym z głównych założeń
nowego rozporządzenia jest
opracowanie listy „inwazyjnych
gatunków obcych potencjalnie
szkodliwych dla Unii”, co ma
służyć skoncentrowaniu wysiłków
na poziomie wspólnotowym
na zwalczaniu tych gatunków,
które uznano za najbardziej
problematyczne dla całej UE.
Rozporządzenie to nakłada
na państwa członkowskie
obowiązek zastosowania
środków zapobiegających
rozprzestrzenianiu się tych
gatunków, ich wczesnego
wykrywania i szybkiej eliminacji, a
także zarządzania tymi gatunkami,
które już rozpowszechniły się w UE.
Postępy w tym zakresie można
śledzić na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/
nature/invasivealien/index_en.htm

Dorycnium spectabile – gatunek
wymieniony w Załączniku II.

Kontrola sprawności
prawodawstwa UE
© Benoit Bock

W ramach swojej polityki
inteligentnych regulacji, Komisja
postanowiła przeprowadzać
systematyczne kontrole
sprawności prawodawstwa
UE (inicjatywa REFIT). Te
kompleksowe oceny polityki
mają na celu ustalenie, czy
ramy regulacyjne dla danego
sektora polityki „odpowiadają
przypisanemu im celowi”.
Ustalenia staną się podstawą

© NOAA

Pierwsze wyniki
sprawozdań składanych
zgodnie z wymogami
artykułu 17

i problemy w zakresie
• sukcesy
wdrażania i integracji;
wdrożenia i
• koszty
niewdrożenia przepisów prawa;
na usprawnienie
• szanse
procesu wdrażania i

•
•
Racicznica zmnienna, Dreissena
polymorpha – gatunek inwazyjny.

dla wniosków dotyczących
skuteczności polityk UE i zostaną
wykorzystanie w przyszłości.
Kontrola sprawności dyrektywy
siedliskowej i ptasiej rozpoczęła
się na początku tego roku i będzie
towarzyszyć działaniom
sprawozdawczym w odniesieniu
do art. 17 i art. 12. Nacisk
zostanie położony przede
wszystkim na obszary sieci Natura
2000, ale zbadane zostaną także
inne aspekty.
W mandacie określono kluczowe
pytania odnoszące się do każdego
z kryteriów kontroli sprawności:
Skuteczność: czy cele zostały
osiągnięte?
Efektywność: czy poniesienie
koszty były uzasadnione?
Spójność: czy polityka stanowi
uzupełnienie innych działań,
czy pozostaje z nimi w
sprzeczności?
Trafność: czy działania
na poziomie UE są nadal
konieczne?
Wartość dodana UE: czy
podobne zmiany mogłyby
zostać osiągnięte na poziomie
krajowym/ regionalnym, czy
też działania na poziomie UE 
przynoszą wyraźną wartość
dodaną?
W tym kontekście, kontrola
sprawności bada między innymi:

•
•
•
•
•

zmniejszenie obciążeń
administracyjnych bez
naruszania integralności celów
dyrektyw;
wdrażanie w poszczególnych
krajach UE;
poglądy kluczowych grup
interesariuszy.

Komisja zleciła przeprowadzenie
badania mającego pomóc w
zbieraniu i ocenie dowodów w
ramach kontroli skuteczności.
Kiedy wyniki zostaną
udostępnione, Komisja
przeprowadzi internetowe
konsultacje społeczne; będą one
miały miejsce najprawdopodobniej
na początku 2015 r. Następnie, na
początku 2016 r., opublikowane
zostaną ogólne ustalenia z
kontroli przydatności.
Postępy można śledzić na
stronie: http://ec.europa.eu/
environment/nature/legislation/
fitness_check/index_en.htm

Inicjatywa „zerowych
strat netto”

Strategia UE 2020 w zakresie
różnorodności biologicznej
przewiduje, że do 2015 r. Komisja
Europejska opracuje propozycję
inicjatywy mającej na celu
zapewnienie zerowych strat netto
ekosystemów i ich usług w UE 
(działanie 7b).
Komisja podjęła już kroki w tym
kierunku, oceniając poszczególne
opcje polityczne oraz potencjalną
skuteczność i efektywność każdej
z nich. Pierwsze wyniki zostały
przedłożone do publicznych
konsultacji w czerwcu. Celem
tego działania było zebranie
opinii na temat takich zagadnień
jak skala i zakres inicjatywy
zerowych strat netto (NNL)
i sektorów gospodarczych,
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Uruchomienie
europejskiej platformy
na rzecz dużych
drapieżników

W 2012 r. Komisja zainicjowała
europejską inicjatywę na rzecz
dużych drapieżników (patrz
wydanie 34) w celu ułatwienia
zainteresowanym stronom
prowadzenia konstruktywnego
dialogu na temat
bezkonfliktowego współistnienia
człowieka i dużych drapieżników
w UE. Po dwóch latach nieraz
trudnych konsultacji i warsztatów,
w których uczestniczyły przede
wszystkim europejskie organizacje
reprezentujące zainteresowane
strony, udało się stworzyć
europejską platformę na rzecz
współistnienia ludzi i dużych
drapieżników (European Platform
on the Coexistence between
People and Large Carnivores).
	Platforma została oficjalnie
zainaugurowana 10 czerwca,
w obecności komisarza ds.
środowiska Janeza Potočnika.
Już wcześniej zapewniono
zaangażowanie największych
europejskich organizacji
reprezentujących zainteresowane
strony, które podpisały
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które powinny zostać objęte
jej zakresem. Konsultacje
przeprowadzono również, aby
zebrać opinie na temat wyzwań
związanych z odszkodowaniami i
kompensacją, takich jak znaczenie
„dodatkowości” czy zapewnienie,
że każda strata zostanie
wyrównana poprzez zastąpienie
podobnym lub lepszym
rozwiązaniem. Konsultacje
potrwają do września.
Więcej informacji można
uzyskać na stronie: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
biodiversity/nnl/index_en.htm

|

powyżej Łąki w znajdującej się niedaleko Salonik delcie rzeki Wardar,
będącej obszarem sieci Natura 2000.
po lewej Uczestnicy śródziemnomorskiego seminarium biogeograficznego.

porozumienie określające
podstawowe zasady przyszłej
działalności platformy.
Wspierana przez Komisję
platforma ułatwi gromadzenie
wiedzy i dobrych praktyk, a także
umożliwi wymianę doświadczeń
między poszczególnymi
zainteresowanymi stronami,
co pomoże w opracowywaniu
kompromisowych rozwiązań
istniejących konfliktów. Platforma
ma również na celu ułatwianie
tworzenia dobrowolnych
partnerstw na rzecz wspólnych
projektów obejmujących działania
o kluczowym znaczeniu dla
poszczególnych populacji. Postępy
będą prezentowane na specjalnie
stworzonej w tym celu stronie
internetowej, która ma również
stanowić archiwum materiałów i
dokumentacji na temat zagadnień
związanych ze współistnieniem
człowieka i dużych drapieżników.
http://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/species/
carnivores/index_en.htm

Śródziemnomorskie
seminarium
Natura 2000

Seminarium inicjujące
proces biogeograficzny sieci
Natura 2000 w regionie
śródziemnomorskim odbyło się
w Salonikach w dniach 26–28
maja. Ponad 70 ekspertów z
dziewięciu państw członkowskich
wzięło udział w spotkaniu
zorganizowanym przez greckie
Ministerstwo Środowiska, pod
auspicjami greckiej Prezydencji
w Radzie UE oraz instytucji
zarządzającej obszarem Delta
Aksiou (delty rzek Wardar,
Loudias i Aliakmon).
Seminarium rozpoczęło proces
budowania sieci, wymiany
informacji i gromadzenia wiedzy
dotyczącej regionu Morza
Śródziemnego. Było pierwszym
z serii warsztatów i seminariów
tematycznych, które zostaną
zorganizowane w nadchodzących
miesiącach i latach w celu
poprawy stanu praktycznej

wiedzy w zakresie zarządzania
siedliskami w całym regionie
Morza Śródziemnego. Uczestnicy
seminarium skoncentrowali
się na praktycznych kwestiach
związanych z zarządzaniem
siedliskami i wskazali wspólne
problemy, priorytety i możliwe
obszary przyszłej współpracy
na rzecz czterech grup siedlisk:
terenów przybrzeżnych,
słodkowodnych terenów
podmokłych, łąk i lasów.
Seminarium było również
pierwszym, w którym
zastosowano nowe podejście do
procesu biogeograficznego, oparte
głównie na priorytetach i celach
strategicznych, z uwzględnieniem
dowodów płynących z raportów
sporządzonych na podstawie art.
17 i art. 12.
Wszystkie informacje dostępne
są na platformie komunikacyjnej
sieci Natura 2000: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/platform/index_
en.htm

Uroczyste uruchomienie europejskiej platformy na rzecz współistnienia człowieka i dużych drapieżników.
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Nowe wytyczne Komisji
w sprawie rolnictwa i
obszarów Natura 2000

Komisja opracowała nowe
wytyczne mające pomóc
administracji państw
członkowskich i kluczowym
grupom interesariuszy
odpowiedzialnym za rolnictwo i
ochronę przyrody w
opracowywaniu i
popularyzowaniu systemów i
praktyk zgodnych z celami
ochrony obszarów Natura 2000.
Wytyczne zawierają przegląd
podstawowych zagadnień, które
należy rozważyć w kontekście
relacji między rolnictwem a siecią
Natura 2000. Przedstawiono
również szereg praktycznych
rozwiązań, przykładów i zaleceń
dotyczących zarządzania gruntami
rolnymi na obszarach sieci Natura
2000, które sformułowano na
podstawie doświadczeń i dobrych
praktyk z całej UE. Szczególną
uwagę zwraca się w tym względzie

na uwzględnienie środków
zarządzania siecią Natura 2000
w nowych programach rozwoju
obszarów wiejskich na okres
2014–2020.
Więcej informacji: http://
ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/
guidance_en.htm

Biznes i bioróżnorodność
– II etap

II etap europejskiej platformy
przedsiębiorczości i różnorodności
biologicznej rozpoczął się w
kwietniu 2014 r. Jest on otwarty
dla wszystkich sektorów i ma na
celu aktywne zaangażowanie
firm w bezpośrednią współpracę
z Komisją Europejską na rzecz
realizacji celów strategii ochrony
różnorodności biologicznej w UE do
2020 r. Platforma służy również
koordynacji i popularyzacji działań
prowadzonych w ramach innych
krajowych i międzynarodowych
inicjatyw na rzecz godzenia

interesów przedsiębiorstw
z koniecznością ochrony
różnorodności biologicznej. W
celu zapewnienia wymiernych
wyników podejmowanych działań,
platforma umożliwia Komisji
współpracę z przedsiębiorstwami
na trzech polach: szacowania
wartości kapitału naturalnego,
innowacji na rzecz różnorodności
biologicznej i przedsiębiorczości,
dostępu do finansowania i jego
innowacyjnych mechanizmów.
Do tej pory do inicjatywy
przystąpiło 100 organizacji, w
tym ponad 50 przedsiębiorstw i
ponad 20 firm międzynarodowych
działających w wielu sektorach,
od budownictwa i sektora
energetycznego, po handel
detaliczny i usługi finansowe.
Proces przekazywania informacji
na powyższe tematy już się
rozpoczął.
Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/
biodiversity/business/
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