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Wytyczne dotyczące
Dyrektyw Ptasiej i 
Siedliskowej w ujściach rzek 
i wybrzeżach 
Podsumowanie

Środowisko



O tej ulotce

Ujścia rzek i strefy przybrzeżne należą do najbardziej 
dynamicznych i produktywnych ekosystemów na świecie, o 
wysokich wartościach ekonomicznych i ekologicznych. Znajdują 
się tam kanały portowe i nawigacyjne, które mają zasadnicze 
znaczenie dla handlu międzynarodowego w Europie. Miejsca te 
mają również pierwszorzędne znaczenie dla dzikiej fauny i flory, 
zwłaszcza dla migracji i lęgów ptaków, a także dla bogatych 
zasobów naturalnych.

Przedstawione tutaj wytyczne mają na celu pomoc w 
pogodzeniu ochrony przyrody w obszarach przyujściowych 
i przybrzeżnych z potrzebą zwiększenia pojemności portów 
by sprostać europejskiemu transportowi. Dotyczą wdrażania 
Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej w ujściach rzek i na wybrzeżach 
ze szczególnym uwzględnieniem prac pogłębiarskich i rozwoju 
portów. Docelowymi odbiorcami i użytkownikami wytycznych 
są władze lokalne, regionalne i krajowe lub federalne, 
władze portów i dróg wodnych, operatorzy, przemysł, firmy i 
stowarzyszenia zajmujące się pogłębianiem, przemysł usług 
morskich, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną 
środowiska, agencje ochrony przyrody i zarządcy obszarów 
Natura 2000.

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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•	 Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej (DRSM) 
- 2008/56 / WE - ustanawiająca ramy ochrony i odtwarzania 
ekosystemów morskich

Znaczenie gospodarcze europejskiej linii brzegowej zostało 
podkreślone w Zintegrowanej Polityce Morskiej UE (ZPM 
UE). Od momentu utworzenia w 2007 r., ZPM UE ma na celu 
wzmocnienie zrównoważonego rozwoju europejskiej gospodarki 
morskiej i lepszą ochronę środowiska morskiego w ramach 
całościowego, zintegrowanego podejścia. Celem tej polityki jest 
sprawny system portowy, zdolny sprostać przyszłym wyzwaniom 
związanym z europejskimi potrzebami transportowymi.

Tło prawne 

Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa, kamienie węgielne polityki UE w 
zakresie bioróżnorodności, umożliwiają państwom członkowskim 
UE współpracę w ramach tych samych silnych ram legislacyjnych, 
w celu ochrony najbardziej wartościowych gatunków i siedlisk 
w ich naturalnym zasięgu z całej UE. Obie dyrektywy wymagają 
od państw członkowskich wyznaczenia konkretnych obszarów 
lądowych i morskich, które razem stanowią sieć Natura 2000. 
Jej celem jest zapewnienie długoterminowego przetrwania 
najbardziej zagrożonych gatunków i siedlisk w Europie. Inne 
przepisy dyrektyw obejmują ścisły system ochrony gatunków, a 
także monitorowania i sprawozdawczości.

W estuariach i strefach przybrzeżnych występuje wiele różnych 
typów siedlisk, z których większość jest chroniona na mocy 
Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej. Prawodawstwo UE w zakresie 
ochrony przyrody nie wyklucza działalności na obszarach Natura 
2000 i wokół nich. Artykuł 6 Dyrektywy Siedliskowej odgrywa 
kluczową rolę w zarządzaniu i zrównoważonym użytkowaniu 
terenów wchodzących w skład sieci Natura 2000. Stosuje szereg 
procedur, gwarantujących, że rozwój gospodarczy idzie w parze 
z ochroną przyrody. Wymaga to, aby każdy plan lub projekt, 
który może mieć znaczący negatywny wpływ na jeden lub więcej 
obszarów Natura 2000, został poddany ocenie oddziaływania 
(OO) zgodnie z art. 6 ust. 3 w celu oceny skutków tego planu lub 
przedsięwzięcia dla obszaru(ów).

Poniższe dyrektywy UE mają również znaczenie dla 
opracowywania planów i przedsięwzięć w obszarach 
przyujściowych i przybrzeżnych:
•	 Dyrektywa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (SOOŚ) - 2001/42 / WE - w sprawie oceny wpływu 
niektórych planów i programów na środowisko.
•	 Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
(OOŚ) - 2014/52 / UE - w sprawie oceny wpływu niektórych 
projektów publicznych i prywatnych na środowisko.
•	 Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) - 2000/60 / WE, która 
ustanawia ramy ochrony wszystkich wód powierzchniowych 
(rzek, jezior, przejściowych i przybrzeżnych) oraz wód 
podziemnych na poziomie UE.
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Kwestie budzące obawy 

Wpływ na ujścia rzek i strefy przybrzeżne
Działalność człowieka na obszarach przybrzeżnych i 
przyujściowych może być bardzo zróżnicowana, począwszy od 
urbanizacji, żeglugi, po akwakulturę, przemysł lub pobór wody. 
Działania te, pojedynczo lub łącznie, mogą znacząco wpływać 
na cele ochrony na tych obszarów. Przykłady oddziaływań 
związanych z drogami wodnymi i działalnością portową 
przedstawiono poniżej.
•	 Pogłębianie: intensywne prace w korycie przy tworzeniu, 
pogłębianiu lub rozszerzaniu portów, basenów, kanałów i 
przystani dla obsługi większych statków; utrzymania istniejących 
dróg wodnych, portów i kanałów; oraz przenoszenie urobku ma 
wpływ na reżim hydrodynamiczny i geomorfologię estuarium. 
Może to zmieniać równowagę i ruchy osadów oraz miejsca 
występowania siedlisk tworzących te ekosystemy (np. muliste 
lub piaszczyste łachy). Pogłębianie może odwrócić proces 
wypełniania się wodą ujść i wpłynąć na stan równowagi, 
ponieważ może to pozwolić na wtargnięcie klina słonej wody w 
górę rzeki, zwiększyć wpływ fal na linię brzegową, zmienić zakres 
pływów i prądów, a także ładunek zawiesin i sedymentację. 

Czasami urobek może być wykorzystywany np. do uzupełnienia 
materiału na plażach, chociaż należy wtedy unikać przysypania 
siedlisk międzypływowych. To wskazuje na potrzebę starannej 
oceny skutków hydrodynamicznych w ujściach rzek i wodach 
przybrzeżnych. Staranne planowanie prac pogłębiarskich 
i przenoszenia urobku jest integralną częścią programów 
zarządzania osadami.
•	 Utrzymanie: wymiana lub instalacja znaków nawigacyjnych, 
pali, świateł, znaków drogowych dla ruchu statków i cumowania, 
przedłużenie pochylni i pomostów lub utrzymanie miękkich 
ścian portów, osłon i ekranów przeciwpowodziowych, mogą 
mieć negatywny wpływ na cele ochrony w chronionych ujściach 
rzek i strefach przybrzeżnych.
•	 Pozyskanie i użytkowanie gruntów: budowa nowej 
infrastruktury (terminali, linii kolejowych, rurociągów, dróg i stref 
przemysłowych itp.) obsługującej porty może również wpłynąć 
na pobliskie obszary Natura 2000. W niektórych obszarach, z 
powodu braku dostępnej przestrzeni, porty mogą wymagać 
pozyskania nowych połaci ziemi, co z kolei będzie wymagało 
systemów kompensacji przyrodniczej. 
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•	 Żegluga handlowa: w obrębie portów dotyczy to działalności 
stoczniowej, ruchów statków oraz przeładunków. 
Ruch statków przez estuarium i strefę przybrzeżną może 
potencjalnie wpływać na charakterystykę siedliska, zarówno 
poprzez generowanie fal, jak i wywołane przez turbiny 
zmętnienie wody. Skutki tego mogą być szkodliwe, np. 
erozja ujść rzek i / lub wzbudzanie osadów lub korzystne, np. 
napowietrzanie wody. Hałas (nad i pod wodą) związany z żeglugą 
może zakłócać funkcjonowanie chronionych zwierząt morskich. 
Transport ładunków sypkich może powodować emisję pyłu i 
zanieczyszczenie powietrza, a spuszczanie wody balastowej 
wprowadzanie obcych gatunków. Ciecze mogą wymagać 
rozładunku rurociągami, co stanowi potencjalne ryzyko 
wycieków, emisji i rozlania. I wreszcie ruch statków stwarza 
ryzyko katastrof.
•	 Kompleksy przemysłowe: w portach mogą obejmować 
rafinerie, elektrownie, suche i mokre przystanie i terminale 
kontenerowe, a także operacje przemysłowe, załadunek i ruch, 
z których każdy ma szczególny wpływ na środowisko. Ich 
skumulowane skutki mogą prowadzić do niekorzystnych zmian 
w ekologii pobliskich obszarów Natura 2000.

Zmiany klimatu
Strefy przybrzeżne należą do najbardziej wrażliwych na zmiany 
klimatu obszarów. Są narażone na wzrost poziomu morza w 
połączeniu ze zwiększonym ryzykiem burz, intensywnych 
opadów i gwałtownych powodzi prowadzących do zniszczenia 
dużych obszarów zabudowanych i infrastruktury. Ochrona 
przeciwpowodziowa poprzez budowę wałów, pozyskanie 
gruntów i inne rodzaje zabudowy, może prowadzić do zjawiska 
“zgniatania brzegów”, gdzie coraz mniej miejsca jest dostępne 
dla naturalnych procesów biologicznych umożliwiających 
przystosowywanie się do działania erozji lub wzrostu poziomu 
morza . Zjawisko to występuje szczególnie w obszarach nisko 
położonych i międzypływowych, które przy braku zabudowy 
brzegowej naturalnie dostosowują się do zmian poziomu morza, 
sztormów i pływów. Należy przedsięwziąć innowacyjne środki 
zaradcze by zapobiegać temu zjawisku.

Zmiany klimatyczne będą miały poważny wpływ na środowisko 
naturalne w Europie, na społeczeństwo i niemal wszystkie sektory 
gospodarki. Wzrost poziomu mórz zmniejszy efektywność 
falochronów i nabrzeży portowych, a okresy zmniejszonych 
opadów w zlewniach rzek mogą prowadzić do mniejszych 
spływów słodkiej wody i zwiększonej sedymentacji w ujściach rzek.
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Kluczowe rekomendacje 

Wytyczne zawierają szereg zaleceń i elementów dobrej praktyki 
obejmujących następujące aspekty:

Cele ochrony w środowiskach dynamicznych
Zachowanie celów ochrony obszarów przyujściowych i 
przybrzeżnych, chronionych w ramach sieci Natura 2000, jest 
prawdziwym wyzwaniem, ponieważ obszary te są bardzo 
złożonymi i dynamicznymi ekosystemami. Przed ustaleniem 
celów ochrony ważne jest, aby zrozumieć, jak funkcjonują tak 
złożone ekosystemy, jak ewoluują one “morfologicznie” i jak mogą 
na nie wpływać zmiany antropogeniczne i zmiany klimatu. Należy 
dokładnie zbadać procesy fizyczne i morfologiczne konkretnych 
stref ujściowych i przybrzeżnych. Podstawą dla właściwych 
organów do ustalenia celów ochrony takich ekosystemów 
powinna być najlepsza dostępna i solidna wiedza naukowa.  

Cele i działania ochronne powinny opierać się na ocenie 
lokalnego stanu ochrony siedlisk i gatunków, znaczenia terenu 
dla spójności sieci Natura 2000 oraz zachowania lub odtworzenia 
właściwego stanu ochrony takich siedlisk i gatunków. 
Konsultacje z władzami portów i dróg wodnych powinny się 
odbywać na wczesnym etapie planowania i wdrażania działań 
ochronnych dla obszarów Natura 2000 położonych w pobliżu 
portów lub związanych z żeglugą. 
Cele ochrony nie powinny być statyczne; wręcz przeciwnie, 
należy je dostosować do rzeczywistych zmian stanu ochrony 
gatunków i siedlisk oraz zmian innych czynników ekologicznych 
w złożonym i dynamicznym środowisku.

Zintegrowane planowanie
Zaleca się sporządzanie planów ochrony dla obszarów Natura 
2000 choć nie są obowiązkowe z mocy Dyrektywy Siedliskowej. 
Stwarzają one jednak możliwości pogodzenia celów ochrony 
przyrody ze zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem i 
dostępnością.

Planowanie przestrzenne i zarządzanie zintegrowane mogą 
pomóc w realizacji działań ochronnych i zwiększają szanse 
na zatwierdzenie projektów rozwoju portów. Zintegrowane 
planowanie jest poszukiwaniem synergii i komplementarności; 
zapewnia narzędzie promujące odpowiedzialność społeczną i 
zrównoważony rozwój. Pomaga unikać sprzeczności, konfliktów i 
w konsekwencji rywalizacji o przestrzeń. 
Zintegrowane planowanie przestrzenne, poddane strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, powinno być stosowane 
zawsze, gdy jest to możliwe, jako sposób przewidywania 
trudności i negatywnego wpływu na środowisko oraz unikania 
potencjalnych konfliktów i opóźnień. Powinno wyraźnie 
rozróżniać poziom strategiczny i poziom projektu. Oceny na 
poziomie strategicznym można uprościć, unikając uwzględniania 
szczegółów związanych z projektem. 
Właściwe władze krajowe, regionalne i lokalne odpowiedzialne 
za zarządzanie obszarami Natura 2000 powinny ściśle 
współpracować z władzami odpowiedzialnymi za planowanie 
przestrzenne. Wszystkie zainteresowane strony, w tym władze 
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Wytyczne dla planów zarządzania 
obszarami Natura 2000
Należy ustanowić zintegrowane plany zarządzania dla 
obszarów Natura 2000, w szczególności w pobliżu portów 
lub innych rodzajów działalności przemysłowej.

Władze portów i dróg wodnych powinny aktywnie 
uczestniczyć w opracowywaniu planów zarządzania 
obszarami Natura 2000 w pobliżu portów i powiązanych z 
nimi dróg wodnych.

Strategiczne przedsięwzięcia portowe, plany 
gospodarowania wodami w dorzeczu i plany dla obszarów 
Natura 2000 powinny być skoordynowane i, o ile to możliwe, 
zintegrowane, tak aby stworzyć sytuacje, w których obie 
strony wygrywają.

Powtarzające się czynności konserwacyjne niezbędne do 
usprawnienia działania portów i żeglugi powinny zostać 
włączone do planów zarządzania i zaprojektowane w taki 
sposób, aby nie były szkodliwe dla celów ochrony obszaru.

nieprzewidzianych negatywnych skutków dla celów ochrony.
•	 Aby poradzić sobie z wszelkimi nieoczekiwanymi skutkami 
planu lub przedsięwzięcia lub z brakiem skuteczności 
zastosowanych działań łagodzących lub kompensacyjnych, 
należy ustanowić system monitorowania rzeczywistych skutków i 
odpowiedniego dostosowywania tych działań.

portów i dróg wodnych, operatorzy terminali, organizacje 
pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska i inne podmioty 
publiczne powinny być zaangażowane na wczesnym etapie 
planowania. Celem jest pogodzenie interesów społecznych i 
gospodarczych z celami ochrony przyrody na obszarach Natura 
2000 lub w ich pobliżu. 
Skumulowane efekty projektów powinny zostać zidentyfikowane 
i ocenione już podczas planowania przestrzennego.

Działania związane z opracowywaniem i utrzymaniem 
przedsięwzięcia
Projekt planu lub przedsięwzięcia powinien zawsze opierać się na 
obopólnie korzystnych strategiach w celu osiągnięcia zarówno 
celów ochrony obszarów Natura 2000, jak i celów społeczno-
gospodarczych, zgodnie z koncepcją “pracy z naturą”.
•	 Zawsze należy preferować działania zapobiegające lub 
unikające szkód zamiast środków kompensacyjnych.
•	 Należy zawsze dokonywać wstępnej oceny mającej na celu 
ocenę potencjalnego wpływu planu lub przedsięwzięcia na 
obszary Natura 2000. Jest to konieczne, aby zdecydować, czy 
plan lub przedsięwzięcie może mieć znaczny wpływ na obszar 
Natura 2000 i czy wymagana jest “ocena oddziaływania” w 
rozumieniu art. 6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej.
•	 Zawsze zaleca się dokładne i terminowe konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, aby zapobiec zgłaszaniu zastrzeżeń 
w trakcie procesu zatwierdzania przedsięwzięcia.
•	 Szczegółowe wytyczne dotyczące postanowień art. 6 ust 3 
oraz art. 6 ust 4 są dostępne w Internecie. Należy je stosować w 
przypadku, gdy szkodliwe przedsięwzięcia mają otrzymać zgodę 
na ich realizację oraz gdy brak alternatywnych rozwiązań i kiedy 
zastosowane będą działania kompensacyjne w celu pełnego 
zrekompensowania strat lub szkód w obszarze.
•	 Utrzymanie portów i żegluga powinny być rozpatrywane 
w kontekście zintegrowanych planów zarządzania dla całej 
drogi wodnej lub obszaru Natura 2000 na jakim się odbywa. 
Intensywne prace utrzymaniowe powinny być zaprojektowane 
jako część programów zrównoważonych prac pogłębiarskich i 
zarządzania osadami.
•	 Działania konserwacyjne na obszarze Natura 2000 lub w jego 
pobliżu powinny być zaprojektowane specyficznie do każdego 
obszaru i poparte systemem monitorowania, który umożliwia 
wykrywanie i korektę działań w momencie wystąpienia 



Więcej informacji w
Wytyczne WE w sprawie “Wdrażania dyrektyw ptasiej i 
siedliskowej w strefach przyujściowych i strefach przybrzeżnych” 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm 

Wytyczne w sprawie Oceny Oddziaływania oraz przepisy art. 
6 ust. 3 i 4 Dyrektywy Siedliskowej są dostępne na stronie 
internetowej Natura 2000Komisji: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Często zadawane pytania o sieć Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_pl.htm

Działanie na rzecz tworzenia synergii między RDW, RDSM a 
Dyrektywami Siedliskową i Ptasią  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Przegląd najważniejszych postanowień dyrektyw: ws. Strategii 
Morskiej, Wodnej, Ptasiej, Siedliskowej i Powodziowej: https://
publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/
cce60733-c81e-11e6-a6db-01aa75ed71a1

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