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Wytyczne
Akwakultura 
i Natura 2000 
Podsumowanie

Środowisko



O tej ulotce

Większość łowisk na świecie znajduje się obecnie w blisko lub 
powyżej limitów zrównoważonego użytkowania. Jednocześnie 
globalne spożycie ryb podwoiło się w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci, co koresponduje z rozwojem akwakultury, która 
staje się coraz ważniejszym producentem ryb i owoców morza.

Jednym z wyzwań związanych z trwającym i oczekiwanym 
dalszym rozwojem akwakultury śródlądowej i morskiej jest 
dostępność przestrzeni i jej zrównoważony rozwój, zwłaszcza w 
kontekście obszarów chronionych i związanych z nimi procedur 
wydawania pozwoleń. Jest to szczególnie istotne dla obszarów 
Natura 2000 - sieci miejsc zaprojektowanych w celu ochrony 
najrzadszych i najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk w 
Europie zgodnie z dwiema dyrektywami, siedliskową i ptasią, 
które to stanowią fundament europejskiej polityki ochrony 
różnorodności biologicznej.

Celem Wytycznych “Akwakultura i Natura 2000” , 
podsumowanych w tej ulotce, jest ułatwienie zdobywania wiedzy 
i wdrażania prawodawstwa UE, leżących u podstaw sieci Natura 
2000 w odniesieniu do działalności w dziedzinie akwakultury, aby 
przyczynić się do lepszego zrozumienia celów ochrony terenów, 
promowania najlepszych praktyk, które ilustrują, jak przepisy o 
ochronie przyrody mogą być zgodne z rozwojem zrównoważonej 
akwakultury.

W całej Unii Europejskiej są setki centrów informacyjnych 
Europe Direct. Adres najbliższego centrum znajdziesz na 
stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl

Bezpłatna infolinia: 00 800 67 89 10 11 (niektórzy 
operatorzy mogą pobierać opłaty za połączenia).

E-mail za pośrednictwem: https://europa.eu/european-
union/contact_pl 

Informacje na temat Unii Europejskiej we wszystkich 
oficjalnych językach UE są dostępne na stronie 
internetowej Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_pl

Płatne oraz bezpłatne publikacje UE możesz pobrać na 
stronie: https://publications.europa.eu/pl/publications 

Zamówienia większych ilości egzemplarzy bezpłatnych 
publikacji można składać, kontaktując się z Europe Direct 
lub lokalnym centrum informacyjnym (patrz: https://
europa.eu/european-union/contact_pl).

Portal otwartych danych UE (http://data.europa.
eu/euodp/pl/home?) zapewnia dostęp do zbiorów 
danych z UE. Dane mogą być pobierane i ponownie 
wykorzystywane bezpłatnie, zarówno w celach 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych.
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których woda jest ponownie wykorzystywana po oczyszczeniu 
mechanicznym, chemicznym i biologicznym.
•	 Hodowla klatkowa w jeziorach i rzekach zapewnia 
ograniczone, ale ważne możliwości dla akwakultury 
słodkowodnej w niektórych zbiornikach wodnych.

Akwakultura zintegrowana
Zintegrowana akwakultura obejmuje polikulturę, akwakulturę 
wielotroficzną i połączenie akwakultury z innymi działaniami, 
takimi jak rolnictwo itp. Wielotroficzna Akwakultura 
Zintegrowana (WAZ) dotyczy organizmów z różnych poziomów 
troficznych ekosystemu (np. ryby, skorupiaki, wodorosty), 
razem produkty uboczne jednego poziomu stają się wkładem 
dla innego. Takie systemy mogą być stosowane do recyklingu 
odpadów z wyższego poziomu troficznego do produkcji 
roślin o wartości handlowej z niższego poziomu troficznego. 
Niektóre kraje już rozpoczęły pilotażowe projekty akwakultury 
zintegrowanej.

Akwakultura w UE

Akwakultura powinna być rozumiana jako hodowla lub uprawa 
organizmów wodnych przy użyciu technik opracowanych w 
celu zwiększenia produkcji tych organizmów ponad naturalną 
zdolność środowiska. Organizmy pozostają własnością osoby 
fizycznej lub prawnej na etapie hodowli lub uprawy, aż do 
zbioru włącznie. Można ją scharakteryzować na wiele różnych 
sposobów, w tym poprzez hodowany organizm, środowisko 
hodowli, intensywność produkcji i rodzaj stosowanego systemu. 
Ich znajomość jest kluczem do określenia interakcji akwakultury 
z otoczeniem.

Akwakultura w UE składa się z trzech głównych podsektorów, 
które różnią się historią i cechami. Są to hodowla skorupiaków 
(57% całkowitej produkcji w 2009 r.), ryb słodkowodnych (18%) i 
ryb morskich (25%). Produkcja skorupiaków równa jest hodowli 
ryb, ale stanowi jedynie około 34% całkowitej jej wartości.

Akwakultura w morzu i obszarach przybrzeżnych
•	 Hodowla skorupiaków: większość europejskich hodowli 
hoduje omułki, bazując na okazach urodzonych na wolności i 
na składnikach odżywczych dostępnych w środowisku. Również 
hodowla ostryg stanowi ważną gałąź produkcji w UE. Inne 
gatunki skorupiaków hodowane w UE to małże.
•	 Hodowla ryb morskich: może być podzielona w zależności od 
lokalizacji hodowli, która może być umieszczona na wybrzeżu lub 
na wodach otwartych. W strefie przybrzeżnej akwakultura może 
odbywać się w zatokach lub w stawach i zbiornikach.

Akwakultura słodkowodna
W UE można wyróżnić różne systemy produkcji ryb 
słodkowodnych, głównie w oparciu o jej intensywność, system 
zarządzania wodą oraz hodowany gatunek.
•	 Hodowla ryb w stawach jest najstarszą formą akwakultury w 
Europie, sięgającą średniowiecza.
•	 Systemy przepływowe: w systemach tradycyjnych woda 
przechodzi przez hodowlę tylko jeden raz, a następnie jest 
odprowadzana z powrotem do środowiska.
•	 Systemy recyrkulacyjne (SR) to systemy naziemne, w 
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Dyrektywy przyrodnicze EU

Dyrektywa siedliskowa (92/43 / EWG) opiera się na uznaniu, 
że stan siedlisk przyrodniczych w Unii Europejskiej nadal się 
pogarsza, a coraz więcej dzikich gatunków będących częścią 
naturalnego dziedzictwa UE jest poważnie zagrożonych. Celem 
dyrektywy jest zapewnienie ich odtworzenia lub zachowania w 
odpowiednim stanie ochrony poprzez wyznaczenie specjalnych 
obszarów ochrony (SOO) w celu stworzenia spójnej europejskiej 
sieci ekologicznej Natura 2000. Sieć obejmuje także obszary 
wyznaczone jako obszary specjalnej ochrony ( OSO) zgodnie z 
dyrektywą ptasią (2009/147 / WE) w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa.

Obydwie dyrektywy chronią około 1500 rzadkich i zagrożonych 
gatunków oraz około 230 rodzajów siedlisk (w tym siedlisk 
morskich i przybrzeżnych, słodkowodnych, mokradeł itp.), 
tak aby mogły zachować lub osiągnąć właściwy stan ochrony, 
zwłaszcza poprzez wyznaczanie i zarządzanie obszarami Natura 
2000.

Sieć Natura 2000 wspiera zasadę zrównoważonego rozwoju. 
Jej celem nie jest zakazanie działalności człowieka, ale raczej 
zapewnienie, że jest ona podejmowana w sposób, który pozwala 
osiągnąć cele ochrony obszaru Natura 2000 (w zależności od 
obecnych tam gatunków i typów siedlisk będących przedmiotem 
zainteresowania Europy). Zasada ta opiera się na Artykule 6 
dyrektywy siedliskowej, który stanowi, że w ramach każdego 
obszaru Natura 2000 państwa członkowskie muszą:
•	 podjąć odpowiednie działania ochronne, które odpowiadają 
wymogom ekologicznym chronionych typów siedlisk i gatunków 
występujących w obszarze (Art. 6.1),
•	 unikać działań, które mogłyby w znacznym stopniu zakłócić 
funkcjonowanie chronionych gatunków lub pogorszyć stan ich 
siedlisk lub typów siedlisk (Art. 6.2),
•	 postępować zgodnie z procedurą określoną w art. 6.3 i 6.4 
przy planowaniu nowych inwestycji, które mogą mieć wpływ na 
obszar Natura 2000.



5

Różne systemy akwakultury mogą wywierać różny wpływ i 
powodować różnorodne skutki dla środowiska naturalnego, 
tj. utrata lub zanikanie siedlisk, zakłócenia w funkcjonowaniu i 
migracji gatunków, a także zmiany w lokalnych populacjach.

Skutki działania różnych systemów akwakultury zależą od 
szeregu czynników, w tym od warunków hydrograficznych 
lokalizacji gospodarstwa, rodzaju hodowanych organizmów i 
metody produkcji, zarządzania itp. Wszystkie te czynniki muszą 
być brane pod uwagę przy ocenie ewentualnego ryzyka, wraz 
z wrażliwością lub podatnością ekosystemu na możliwy wpływ 
wywierany przez hodowlę.

Tabela przedstawia rodzaje problemów, które należy brać 
pod uwagę przy ocenie różnych systemów hodowli. Należy 
podkreślić, że te potencjalne oddziaływania nie zawsze pojawiają 
się lub mogą nie być istotne dla celów ochrony danego obszaru. 
Konieczne jest indywidualne podejście w celu określenia 
potencjalnych skutków danego przedsięwzięcia, które zależą od 
warunków środowiskowych i hodowli, zastosowanych środków 
łagodzących i praktyk zarządzania, służących uniknięciu lub 
minimalizacji skutków.

Wytyczne zawierają szereg konkretnych sugestii dotyczących 
środków łagodzących, które można zastosować w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów hodowli. Jako przykłady można podać:
•	 w przypadku morskiej hodowli klatkowej kontrolowanie 
i ograniczanie zagęszczenia stada hodowlanego, poprawa 
strawności paszy, a także systemy mające na celu ograniczenie 
marnotrawienia żywności mogą ograniczyć potencjalne skutki 
wywoływane przez odpady organiczne;
•	 odpowiednie usytuowanie tratw i lin haczykowych na 
obszarach o dobrej cyrkulacji wody oraz dobór wielkości hodowli 
na podstawie modeli predykcyjnych szacujących ich ślad 
ekologiczny na bentos, może zminimalizować negatywne skutki;
•	 w przypadku naziemnych systemów zbiorników z wodą 
morską jeden z potencjalnych środków łagodzących odnosi się 
do zrzutu wody, która przed odprowadzeniem do środowiska 
może zostać odfiltrowana oraz oczyszczona przez system 

zbiorników, gdzie substancje odżywcze są pobierane przez 
mikroglony.

Właściwe wdrażanie odpowiednich przepisów unijnych i 
krajowych pozwala uniknąć lub zminimalizować większości 
potencjalnych negatywnych skutków hodowli. Ponadto 
operatorzy sektora akwakultury dobrowolnie podejmują znaczne 
wysiłki w celu stosowania dobrych praktyk (np. kodeksów 
postępowania, monitorowania, certyfikacji), a UE promuje 
ekologiczną akwakulturę.

Tabela: Lista kontrolna zagadnień, które należy uwzględnić w 
różnych systemach akwakultury.

Przybrzeżne i morskie Słodkowodne
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Osady X X X X X X X X

Zmiany biogeo-
chemiczne wody X X X X X X X

Zrzut chemiczny X X X X X

Wpływ infrastruktury X X X X X X X

Zakłócenia X X X X X X X X X X

Kontrola 
drapieżników X X X X X X X X X

Chów wsobny X X X X

Przenoszenie 
patogenów X X X X X X X X

Gatunki obce* X X X X X X X X X

* wprowadzanie gatunków obcych w celu ich hodowli jest regulowane 
przez Rozporządzenie 708/2007

Wpływ na przyrodę i dzikie życie oraz środki łagodzące
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Akwakultura może jednak również mieć korzystny wpływ na 
obszary Natura 2000, zapewniając korzyści środowiskowe i usługi 
oraz utrzymując odpowiednie siedliska (np. stawy) dla gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania UE, np. ptaków 
wodnych.

Najlepsze praktyki przyczyniające się do zachowania 
różnorodności biologicznej:
•	 Park Przyrody La Brenne we Francji składa się z blisko 4000 
stawów pochodzących z czasów późnego średniowiecza. W 
parku stosowany jest program wodno-środowiskowy, aby 
odtworzyć lub utrzymać właściwe warunki dla owadów, płazów, 
ptaków i ryb (tworzenie otwartego lustra wody za trzcinami, 
tworzenie płycizn, trzcinowisk lub sadzenie lilii wodnych, 
usuwanie wierzb itp.), utrzymywane są pasy roślinności, unika się 
nawożenia, zarządza się gatunkami obcymi, tj. nutrie, piżmaki i 
raki (strzelanie, chwytanie, używanie filtrów) itp.
•	 W niektórych stawach rybnych na Słowacji powszechną 
praktyką jest pozostawianie roślinności wodnej, prowadzące do 
powstania płatów pałki wodnej i trzciny. Służą one jako miejsce 
lęgowe dla ptaków tj. czapli (czapla purpurowa, ibis, ślepowron), 
dla błotniaka stawowego, bąka, bączka, perkoza rdzawoszyjego, 

perkozka zausznika (obecnie rzadki) i podgorzałki zwyczajnej.
•	 W Republice Czeskiej staw rybny Nesyt, który jest częścią 
obszaru Natura 2000 “Stawy lednickie” i który prowadzi 
hodowlę ryb, zintegrował letnie spuszczanie wody jako okazję 
do stworzenia odpowiednich warunków środowiskowych dla 
roślin halofilnych na odsłoniętym dnie stawu i dla niektórych 
zagrożonych gatunków ptaków.

Wspieranie systemów zapewniających korzyści środowiskowe i 
usługi ekosystemowe
•	 Hodowla skorupiaków może dostarczać usługi ekosystemowe 
poprzez usuwanie nieorganicznych składników pokarmowych 
z ekosystemów eutroficznych (bioekstrakcja). Hodowla i zbiór 
omułków jest stosowany jako metoda zarządzania jakością wody 
na obszarach o rozproszonym zrzucie składników odżywczych, 
np. w Szwecji.
•	 Skorupiaki i wodorosty można hodować również w połączeniu 
z hodowlą ryb, w wielotroficznej akwakulturze zintegrowanej 
(WAZ), w której hoduje się skorupiaki i wodorosty, aby 
zredukować ilość składników odżywczych pochodzących z 
metabolizmu ryb. Takie hodowle stosuje się już w Norwegii i 
regionie Morza Śródziemnego.
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Korzyści z planowania zintegrowanego

Strategiczne podejście do celów różnych polityk sektorowych 
pozwala na ich badanie w sposób zintegrowany na szerokim 
obszarze geograficznym, tak aby można było opracować bardziej 
spójne ramy rozwoju regionalnego, które maksymalizują 
wygrane i minimalizują konflikty tam, gdzie to możliwe.

Planowanie przestrzenne lub sektorowe, wraz ze związaną 
z nimi strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, ma 
do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu wytycznych i 
wiarygodnych danych dotyczących lokalizacji działalności w 
zakresie akwakultury, dając pewność inwestorom, unikając 
konfliktów na szczeblu lokalnym i znajdując synergie między 
działaniami a celami ochrony.

Opracowanie i stosowanie planowania przestrzennego obszarów 
morskich wraz ze zintegrowanym zarządzaniem obszarami 
przybrzeżnymi może, np. ułatwić przydzielanie odpowiednich 
obszarów - z właściwą jakością wody - do zastosowań w 
akwakulturze, przy jednoczesnej ochronie innych - wrażliwych 
przyrodniczo oraz przewidywaniu zagrożeń tj. efekty zmian 
klimatu, powodzie lub erozja wybrzeży.

Fiński plan wyboru miejsc do hodowli
Plan wyboru miejsc do hodowli w południowo-
zachodniej Finlandii i Satakunta jest przykładem 
planowania regionalnego. Plan został przygotowany 
przez regionalną grupę roboczą ekspertów, z delegatami 
z sektora akwakultury, administracji ochrony środowiska 
i rybołówstwa, organizacji planowania regionalnego i 
nauki. Wybrano obszary odpowiednie a nieodpowiednie 
wykluczono. Zaprojektowano szeroką strefę ochrony 
ptaków wokół wysp w obszarach Natura 2000 w okresie ich 
gniazdowania. Dzięki temu mało prawdopodobne jest, aby 
gospodarstwa hodowlane miały istotny wpływ na wartości 
przyrodnicze chronionych w obszarów Natura 2000.
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Artykuły 6.3 i 6.4 dyrektywy siedliskowej określają procedurę, 
którą należy stosować przy planowaniu nowych inwestycji, które 
mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000. Procedura obejmuje 
trzy etapy: rozpoznanie, ocenę oddziaływania (OO) oraz, w 
wyjątkowych okolicznościach, odstępstwa. Każdy etap określa, 
czy wymagany jest dalszy krok w procesie.

Rozpoznanie ma na celu ustalenie, czy plan lub przedsięwzięcie 
“może mieć znaczący wpływ ...” na obszar Natura 2000, co 
oznacza, że wymagana będzie ocena oddziaływania. Ma 
zastosowanie do pojedynczych planów lub przedsięwzięć 
lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami. 
Może się zdarzyć, że pojedyncza inwestycja sama w sobie nie 
będzie miała znaczącego wpływu, ale w połączeniu z innymi 
przedsięwzięciami łączne skutki mogą okazać się znaczące (inne 
gospodarstwa rybne lub inne inwestycje) na danym obszarze.

Ocena oddziaływania (OO) powinna uwzględniać potencjalny 
wpływ na cele ochrony obszaru Natura 2000 wszystkich 
aspektów planu lub przedsięwzięcia akwakultury i obejmować 
wszystkie jego etapy, na przykład: przygotowanie miejsca, 
budowa lub instalacja infrastruktury i urządzeń, eksploatację i 
utrzymanie, likwidację itp. Należy określić wszystkie potencjalne 
skutki związane z planowaną inwestycją akwakultury, czy 
bezpośrednie (np. osady na dnie morskim) czy pośrednio w 
większej skali (np. zrzut składników odżywczych), które mogą 
mieć znaczący wpływ na cele ochrony obszaru Natura 2000, 
a w celu oceny ryzyka należy wziąć pod uwagę wrażliwość i 
podatność gatunków i siedlisk obecnych na danym terenie.

Środki łagodzące są integralną częścią charakterystyki planu 
lub przedsięwzięcia i powinny być brane pod uwagę podczas 
OO. W kontekście akwakultury należy je rozumieć jako możliwe 
rozwiązania technicznie, które są najmniej szkodliwe dla siedlisk 
i gatunków oraz integralności obszaru Natura 2000 jako całości, 
zwłaszcza jeżeli nie ma alternatywnych lokalizacji.

Po dokonaniu oceny potencjalnych skutków planu lub 
przedsięwzięcia, należy określić, czy wpłyną one negatywnie na 
integralność obszaru Natura 2000, czy to indywidualnie, czy w 
połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami.

Proces decyzyjny opiera się na zasadzie ostrożności. Należy 
zwrócić uwagę by obiektywnie wykazać, przy wiarygodnych 
dowodach, że nie będzie żadnych negatywnych skutków dla 
integralności obszarów Natura 2000. Z tego powodu brak danych 
naukowych lub informacji na temat potencjalnego ryzyka lub 
znaczenia skutków nie może być powodem do kontynuowania 
planu lub przedsięwzięcia.

Trzeci etap procesu ma zastosowanie, jeżeli nie można stwierdzić 
braku negatywnego wpływu na integralność danego obszaru Na-
tura 2000. W art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej określono szereg 
warunków, które właściwy organ musi spełnić, aby, w wyjątkoych 
okolicznościach, zezwolić na taki plan lub przedsięwzięcie. 
Warunki te dotyczą braku alternatyw, obecności przesłanek nad-
rzędnego interesu publicznego i przyjęcia wszelkich niezbędnych 
środków kompensujących. Te ostatnie stanowią “ostatnią deskę 
ratunku” i są stosowane tylko wtedy, gdy podjęto decyzję o 
przystąpieniu do planu lub przedsięwzięcia, który mógłby mieć 
negatywny wpływ na integralność obszaru Natura 2000.

Procedura dla projektów akwakultury na obszarze Natura 2000
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OO rozwoju hodowli w Castlemaine Harbour SOO i 
OSO (Irlandia) 

Przeprowadzono pełen proces oceny w odniesieniu do wielu 
przedsięwzięć w zakresie akwakultury i inwestycji wspierających 
w rejonie Portu Castlemaine SOO i OSO. Cele ochrony ustalone 
przez organy ochrony przyrody (Urząd ds. parków narodowych i 
dzikiej przyrody, NPWS) dla tego terenu zostały uwzględnione w 
OO:
•	 W celu utrzymania właściwych warunków ochronny dla 
następujących gatunków: minóg morski, minóg rzeczny, 
łosoś, wydra, Petalophyllum ralfsii, nur rdzawoszyi, kormoran, 
bernikla jasnobrzucha, świstun, krzyżówka, rożeniec, ogorzałka, 
markaczka zwyczajna, ostrygojad, siewka obrożna, piaskowiec, 
szlamnik zwyczajny, krwawodziób, kwokacz, kamusznik i 
wrończyk.
•	 Utrzymanie korzystnych warunków dla ochrony następujących 
siedlisk: ujścia rzek, muliste i piaszczyste mielizny odsłaniane 
w czasie odpływu, kidzina na brzegu morskim, Wieloletnia 
roślinność wybrzeży skalistych, Salicornia i inne rośliny 
jednoroczne kolonizujące muły i piaski, atlantyckie słone łąki, 
śródziemnomorskie słone łąki, inicjalne wydmy ruchome, wydmy 
wędrujące wzdłuż linii plaż z Ammophila arenaria („wydmy 
białe”), ustabilizowane wydmy z roślinnością zielną („wydmy 
szare”), wydmy z Salix repens ssp. argentea (Salix arenariae) i 
wilgotne obniżenia wydm.
•	 Przywrócenie właściwych warunków do ochrony lasów 
łęgowych z Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior.

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

Cel: utrzymanie korzystnych warunków dla ochrony mulistych i 
piaszczystych mielizn odsłanianych w czasie odpływu w porcie 
Castlemaine, które określone są przez następujące atrybuty i cele:
•	 Cel 1: Obszar występowania siedliska jest stały lub wzrasta, 
podlega naturalnym procesom
•	 Cel 2: Zasięg występowania zbiorowisk zdominowanych przez 
Zostera sp. jest zachowany, podlega naturalnym procesom.
•	 Cel 3: Następujące typy zbiorowisk powinny być zachowane 
w stanie naturalnym: międzypływowe muliste zbiorowiska 
napiaskowe, muliste i piaszczyste kompleksy z populacjami 
wieloszczetów, piaski międzypływowe z Nephtys cirrosa.

Przykład celów ochrony uwzględnionych w Ocenie Oddziaływania



Więcej informacji
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie Wytycznych 
KE dotyczących akwakultury i sieci Natura 2000. Pełną treść 
Wytycznych można znaleźć na stronie: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Komisja przygotowała dokumenty zawierające wskazówki, 
które pomagają zrozumieć i zastosować procedurę Oceny 
Oddziaływania: “Zarządzanie obszarami Natura 2000. 
Postanowienia artykułu 6 dyrektywy “siedliskowej” 92/43/
EWG”, “Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących 
na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące 
przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG”, 
“Wytyczne dotyczące art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/
EWG”. Są one dostępne na stronie internetowej Natura 2000 
Komisji Europejskiej:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Przeglądarka Natura 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/
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