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STRESZCZENIE 
 
Waga rolnictwa dla obszarów Natura 2000  

Od wieków stosowano różnorodne praktyki rolnicze, dzięki czemu rolnictwo bardzo silnie 
przyczyniło się do zachowania różnorodności biologicznej; powstała skomplikowana mozaika 
półnaturalnych siedlisk w krajobrazie. Te z kolei stały się miejscem bytowania szerokiej gamy 
gatunków fauny i flory. 

Państwa członkowskie UE przyjęły dwa kluczowe elementy prawodawstwa UE - Dyrektywy 
Siedliskową1 i Ptasią2 - w celu ochrony najcenniejszych europejskich gatunków i siedlisk w 
całym ich naturalnym zasięgu w UE. Głównym elementem tych Dyrektyw „naturowych” jest 
utworzenie ogólnounijnej sieci Natura 2000 obejmującej obszary chronione, którymi należy 
zarządzać, aby zapewnić ochronę siedlisk i gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty. Jednak Nie są to jednak obszary ochrony ścisłej, gdzie wszystkie 
działania są systematycznie wykluczane. Ich ideą jest inne podejście: takie, które w pełni 
uznaje, że ludzie są integralną częścią natury i że te dwa elementy muszą współpracować ze 
sobą. 

Wiele siedlisk i gatunków chronionych na mocy Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej jest 
zależnych od praktyk rolniczych lub z nimi związanych3. Przetrwanie tych siedlisk i gatunków 
jest obecnie uzależnione od lokalnej ekstensywnej gospodarki rolniczej. Jednak w ciągu 
ostatnich 50 lat, z powodu tak intensyfikacji hodowli jak i zarzucania gospodarki, 
różnorodność biologiczna gruntów rolnych uległa dramatycznemu spadkowi. 

Znaczenie rolników dla sieci Natura 2000 znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że grunty rolne 
stanowią około 40% całkowitej powierzchni sieci Natura 2000. Ponieważ wysoki poziom 
różnorodności biologicznej zazwyczaj pokrywa się z niską wydajnością rolnictwa, większość 
gruntów rolnych w sieci Natura 2000 znajduje się na mniej znaczących obszarach rolniczych. 
Typowymi przykładami są alpejskie łąki i pastwiska, stepowe równiny, otwarte wrzosowiska 
i podmokłe łąki. 

Większość ekstensywnych gospodarstw rolnych, które są włączone do sieci Natura 2000 
swoje struktury gospodarstw rolnych i praktyki rolnicze rozwinęły się w ścisłym związku z 
lokalnymi warunkami (Oppermann et al, 2012). Ogólnie obejmują one: 

• systemy hodowli zwierząt, w których pastwiska to głównie półnaturalna roślinność, w 
tym wrzosowiska i zarośla; 

• ekstensywne uprawy (np. na słabych glebach, obszarach suchych, zasolonych, 
podmokłych lub odległych), często w rotacji z półnaturalną roślinnością odłogowaną; 

• uprawy trwałe o niskiej intensywności, takie jak stare tradycyjne sady i gaje oliwne; i 
• mieszane systemy rolnicze z ornymi i / lub stałymi uprawami oraz żywym inwentarzem. 

Takie tereny obejmują mozaikę pól uprawianych ekstensywnie i cennych cech 
krajobrazu, które mogą wspierać wysoką bioróżnorodność gatunkową. 

                                                      
1 Dyrektywa Rady 92/43 / EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Wersja skonsolidowana 
1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_pl.htm 
2 Dyrektywa Rady 2009/147 / WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, ujednolicona wersja dyrektywy 79/409 / EWG. 
Dostępna na  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:PL:PDF 
3 255 gatunków i 57 typów siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty jest ściśle związanych z rolnictwem. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:PL:PDF
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Kilka gatunków Natura 2000 jest związanych również z gruntami o intensywnej gospodarce. 
Są to niektóre migrujące zimując populacje gęsi i łabędzi, które zimą pasą się na użytkach 
zielonych i uprawach zbóż. 

Obszary rolne o Wysokiej Wartości Przyrodniczej i te na obszarach Natura 2000 w znacznym 
stopniu się pokrywają, ponieważ obszary rolnicze na których występują siedliska i gatunki 
będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty są określane jako użytki rolne WWP. 

Na niektórych z tych obszarów istniejąca gospodarka rolnicza jest już zgodna z ochroną 
gatunków i siedlisk, dla których obszar został wyznaczony w ramach sieci Natura 2000, a 
nacisk kładziony jest na znalezienie sposobów dalszego jej wspierania i zapewnienia 
należytego wsparcia dla zaangażowanych rolników. Na innych obszarach tradycyjne praktyki 
rolnicze mogły zostać porzucone lub przekształcone w inną formę rolnictwa, która nie jest 
tak przyjazna przyrodzie. W takich przypadkach konieczne będzie znalezienie sposobów 
ponownego wprowadzenia kompatybilnej gospodarki rolnej lub dostosowanie istniejących 
metod, by były w stanie ponownie przyczynić się do ochrony siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, dla których teren został wyznaczony. 

Wymaga to silnego partnerstwa między zainteresowanymi rolnikami, władzami publicznymi 
odpowiedzialnymi zarówno za politykę rolną, jak i ochronę przyrody oraz ogółem 
społeczeństwa obywatelskiego. Niniejszy przewodnik ma na celu zilustrowanie, w jaki 
sposób to partnerstwo może zostać wykorzystane do efektywnej pracy z korzyścią dla 
wszystkich. Zawiera przegląd głównych zagadnień związanych z relacjami między rolnictwem 
a siecią Natura 2000 oraz oferuje szereg praktycznych pomysłów, przykładów i zaleceń 
dotyczących zarządzania gruntami rolnymi na obszarach Natura 2000, w oparciu o dobre 
praktyki. 

Główne czynniki i wpływ rolnictwa na obszary Natura 2000 

Ekstensywna hodowla zwierząt stała się nieopłacalna w wielu regionach rolniczych, co 
spowodowało jej porzucenie lub intensyfikację w przypadku braku wsparcia finansowego 
(Beaufoy and Marsden, 2010). 

Rezygnacja z ekstensywnego, tradycyjnego rolnictwa jest najważniejszym zagrożeniem dla 
kluczowych siedlisk i gatunków „naturowych” z nim związanych. Porzucanie gospodarki 
rolnej jest napędzane przez złożoną grupę czynników, które podważają rentowność 
rolnictwa przy takim użytkowaniu gruntów w aktualnym lokalnym kontekście społeczno-
gospodarczym (Keenleyside and Tucker, 2010). Na rolnictwo na tych obszarach ma wpływ 
kombinacja czynników społecznych, gospodarczych, politycznych i środowiskowych, na 
przykład malejących cen mięsa, brak miejsc pracy i czasu, słabego dostępu do rynków zbytu, 
starzenia się ludności wiejskiej, erozji gleby i ograniczeń wydajności i mechanizacji 
spowodowanych przez czynniki geograficzne, takie jak strome zbocza lub niska żyzność 
gleby (IEEP and Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010). Obszary górzyste i 
wyżynne są najbardziej na takie czynniki narażone (Keenleyside & Tucker, 2010). 

Drugim najważniejszym zagrożeniem dla kluczowych siedlisk i gatunków związanych z 
rolnictwem jest jego intensyfikacja. W ciągu ostatnich stu lat, a zwłaszcza od lat 50. XX 
wieku, czynniki napędzające rozwój rolnictwa (tj. rosnące rynki towarowe i ceny, postęp 
technologiczny i środki rynkowe oraz wsparcie w ramach WPR) doprowadziły do 
powszechnych ulepszeń w rolnictwie i jego intensyfikacji. Spowodowało to znaczące zmiany 
w siedliskach związanych z rolnictwem - wiele naturalnych i półnaturalnych elementów 
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zostało utraconych, co doprowadziło do powstania wysoce zmodyfikowanych i 
uproszczonych systemów rolniczych. Wiele siedlisk jest zagrożonych poprzez zarzucenie 
gospodarki na jednych obszarach jak i jej intensyfikacją na innych. 

Wsparcie dla gospodarki rolnej 

Rolnictwo na obszarach Natura 2000 jest zagrożone. Rolnicy, którzy zapewniają 
podstawowe zarządzanie kluczowymi siedliskami i gatunkami, często uprawiają ziemię w 
trudnych warunkach, wykorzystując pracochłonne metody na terenach o niskiej wartości 
rolnej. Duża presja ekonomiczna zniechęca do prowadzenia tradycyjnej gospodarki rolnej, a 
w niektórych przypadkach zmusza do jej całkowitego porzucenia. 

Dlatego ważne jest zbudowanie zintegrowanego pakietu wsparcia dla rolników na obszarach 
Natura 2000, który najpierw zapewni rentowność ekstensywnego rolnictwa, które jest 
kluczem do ochrony obszaru, a po drugie odnosi się do konkretnych działań koniecznych do 
ochrony kluczowych siedlisk i gatunków. 

Priorytetem jest zajęcie się kluczowymi zagrożeniami tj. porzuceniem i intensyfikacją 
poprzez zapewnienie, że rolnik może kontynuować (lub wznowić) uprawę ziemi i że 
ekstensywna gospodarka zostanie utrzymana. Ogólnym celem jest zapewnienie opłacalności 
ekonomicznej rolnictwa. Budowanie zdolności infrastruktury rolnej (i rolnika) do jej 
utrzymania oraz zwiększenie dochodów rynkowych może pomóc w osiągnięciu tego celu. 

Gdy podstawowe wsparcie dla systemu rolnego zostanie wdrożone, wsparcie dla 
konkretnych metod zarządzania siedliskami i gatunkami Natura 2000 dopełni dzieła. Ten 
zintegrowany pakiet wsparcia można zbudować przy użyciu szerokiego zakresu środków z 
obu filarów WPR, jak wyjaśniono poniżej, a ich dostarczanie i wdrożenie może być 
wspierane przez usługi informacyjne i doradcze, które można zapewnić w ramach obu 
filarów WPR. Można również wykorzystać inne instrumenty UE, takie jak LIFE i EFRR oraz 
inne dostępne środki prywatne i publiczne. 

Wymogi gospodarowania na obszarach Natura 2000 

Na mocy Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
zapewnienie utrzymania lub przywrócenia wszystkich siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty do właściwego stanu ochrony (WSO). Obszary 
Natura 2000 mają do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu tego ogólnego celu, ponieważ 
obejmują najważniejsze miejsca występowania tych gatunków i siedlisk. Każdym obszarem 
należy zatem gospodarować w sposób, który, w możliwie najbardziej efektywny sposób, 
zapewni gatunkom i siedliskom, dla których został wyznaczony, odpowiedni stan ochrony. 

Po włączeniu obszaru do sieci Natura 2000 państwa członkowskie są zobowiązane do 
wdrożenia na każdym obszarze niezbędnych działań odpowiadających wymogom 
ekologicznym chronionych typów siedlisk i gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, zgodnie z Dyrektywą Siedliskową (artykuł 6.1); muszą również 
zapobiegać wszelkim szkodliwym działaniom, które mogłyby w znaczący sposób szkodzić 
tym gatunkom i siedliskom (art. 6.6) oraz chronić obszar przed nowymi potencjalnie 
szkodliwymi planami i projektami, które mogą mieć znaczący wpływ na obszar Natura 2000 
(art. 6.3 i 6.4). 
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Państwa członkowskie podejmują znaczne wysiłki w celu zapewnienia odpowiedniego 
zarządzania wszystkimi wyznaczonymi obszarami, chociaż sytuacja jest różna w różnych 
krajach, przy czym niektóre z nich zatwierdziły plany ochrony lub ustanowiły środki ochrony 
dla wszystkich obszarów Natura 2000, podczas gdy inne objęły nimi tylko ich część.  

Aby zapewnić, że każdy obszar Natura 2000 w pełni przyczynia się do osiągnięcia ogólnego 
celu WSO, ważne jest określenie jasnych celów ochrony dla każdego z obszarów. Powinny 
one określać pożądany stan w danym obszarze dla każdego z gatunków i typów siedlisk, dla 
których go wyznaczono. 

Po ustaleniu celów ochrony konieczne jest zaprojektowanie działań ochronnych, które są 
niezbędne do ich osiągnięcia. Powinny one zostać określone i wynegocjowane ze wszystkimi 
zaangażowanymi stronami, tak aby mogły zostać skutecznie wdrożone. Muszą także 
odpowiadać wymaganiom ekologicznym siedlisk i gatunków, dla których wyznaczono 
obszar. 

Konieczny jest dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zagwarantować, że 
zarządzanie gruntami rolnymi na obszarach Natura 2000 może przyczynić się do ochrony 
siedlisk i gatunków z nimi związanych. Rolnicy mogą bardzo dobrze rozumieć jak 
wcześniejsze zarządzanie gruntami doprowadziło do sukcesów w ochronie lub jej 
niepowodzeń. 

Działania ochronne mogą obejmować zarówno elementy specyficzne (tj. działania ochronne 
i/lub ograniczenia w gospodarowaniu), jak i horyzontalne, które mają zastosowanie do wielu 
obszarów Natura 2000 na większym terenie (np. mające na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia azotanami, regulację polowań lub wykorzystania zasobów naturalnych). 
Instrumentami wdrażania tych środków ochronnych mogą być plany ochrony specjalnie 
stworzone dla tych obszarów lub działania włączone do innych planów rozwoju i / lub 
odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne.  

Zobowiązania rolnośrodowiskowe rolników w ramach PROW są jednym z przykładów 
dobrowolnego środka umownego mającego na celu utrzymanie właściwego stanu ochrony 
niektórych typów siedlisk (np. łąk, pastwisk) i gatunków. Złożoność niezbędnych działań 
ochronnych może również wymagać innych rodzajów umów i porozumień oraz innych 
szczególnych działań, w tym dobrowolnej ochrony, która nie wiąże się z żadnymi 
płatnościami ani zachętami. 

Działania horyzontalne mogą być odpowiednie dla niektórych typów / gatunków siedlisk w 
całym regionie lub kraju a także mogą być stosowane w celu zwalczania presji rozproszonej, 
takiej jak eutrofizacja spowodowana spływem rolniczym. W niektórych sytuacjach przydatne 
może być kilka prostych zabiegów, które można zastosować w całym krajobrazie rolniczym. 
Działania mogą również polegać na zaniechaniu aktywności w danym obszarze (zarządzanie 
pasywne). Ponadto działania te niekoniecznie muszą być nowe, ponieważ istniejące mogą 
również przyczynić się do osiągnięcia celów ochrony. 

Z drugiej strony, w niektórych obszarach może być wymagane bardziej szczegółowe 
podejście lokalne, w tym dostosowane i ukierunkowane działania, które najlepiej 
odpowiadają konkretnym potrzebom określonych gatunków lub siedlisk w danym obszarze. 
Szczególnie ważne jest zrozumienie cyklu życia i wymogów ekologicznych gatunków przy 
planowaniu działań ochronnych dla poszczególnych gatunków. Lokalne warunki mogą 
wprowadzać pewne różnice w konkretnych potrzebach siedlisk i gatunków. 
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Praktyki rolnicze, która mogą wspierać zachowanie lub przywracanie właściwego stanu 
ochrony kluczowych gatunków i siedlisk związanych z terenami rolniczymi 

Ekstensywna gospodarka rolna jest niezbędna do dalszego istnienia i ochrony kluczowych 
siedlisk i gatunków związanych z rolnictwem na obszarach Natura 2000. Przed ponownym 
wprowadzeniem odpowiedniej gospodarki długoterminowej konieczne mogą być również 
działania restytucyjne. 

Działania te będą w większości wdrażane przez rolników i należy im zapewnić odpowiednie 
wsparcie. Niektórzy rolnicy już prowadzą prawidłową gospodarkę i ważne jest, aby dostrzec i 
wspierać ich rolę w ochronie i zarządzaniu tymi siedliskami. Inni będą potrzebować 
wsparcia, aby przywrócić działalność na opuszczonych terenach lub wręcz przeciwnie, aby 
powstrzymać się od jej intensyfikacji. 

Większość siedlisk rolniczych uwzględnionych w niniejszych wytycznych jest zarządzana 
przez wypas, który wymaga określenia odpowiedniej obsady, sezonowości i czasu, przy 
użyciu właściwych gatunków zwierząt lub ich kombinacji a w niektórych przypadkach form 
wypasu rotacyjnego. Na wielu siedliskach, szczególnie w regionach górskich, pasterstwo jest 
ważnym elementem gospodarki o długiej tradycji kulturowej, który należy utrzymać i 
wspierać. 

Koszenie łąk na siano jest również ważną działalnością rolniczą dla półnaturalnych użytków 
zielonych (łąk), co wymaga uwzględnienia odpowiedniego czasu i częstotliwości, użycia 
odpowiedniego sprzętu i maszyn oraz tego, czy biomasę pozostawić czy nie - w zależności od 
typu siedliska. Na wielu siedliskach wypas jest stosowany w połączeniu z koszeniem. 

Jeśli chodzi o zarządzanie obszarami odpowiednimi dla kluczowych gatunków terenów 
rolniczych, ważne jest zapewnienie, że wszystkie wymagania siedliskowe dotyczące bazy 
pokarmowej, rozmnażania i miejsc odpoczynku są spełnione w odniesieniu do każdej pory 
roku i na obszarze występowania gatunku. Może to wymagać mozaiki płatów różnych 
siedlisk. Płaty te muszą być albo wystarczająco duże, aby utrzymać żywotne populacje albo 
wzajemnie połączone, tak by wspierać metapopulacje. Siedliska użytków rolnych, takie jak 
żywopłoty, suche kamienne mury, stawy i tarasy, są kluczowymi siedliskami gatunków 
związanych z ekstensywnym rolnictwem, które powinny być utrzymane lub przywrócone. 

Na obszarach, na których porzucono takie siedliska lub zostały one zniszczone przez presję 
ze strony intensywnego rolnictwa, konieczna może być ich restytucja w celu osiągnięcia 
właściwego stanu ochrony dla kluczowych siedlisk i gatunków Natura 2000. Działania 
restytucyjne mogą obejmować: usuwanie nadmiaru składników odżywczych z gleby i 
reintrodukcja roślinności, wzbogacanie bazy nasion w celu przywrócenia różnorodności 
gatunków roślin, kontrolowanie zarastania przez krzewy, kontrolowanie inwazyjnych 
chwastów i gatunków obcych oraz przywrócenie gospodarowania wodą (np. przez 
nawadnianie, przywrócenie poziomu i reżimu wód gruntowych, kontrolowanie zalewów 
oraz regulację rzek). 

Skuteczne zarządzanie siedliskami gruntów rolnych również musi uwzględniać niektóre 
kluczowe aspekty. Skala działań ochronnych wpływa na ich skuteczność. Muszą dotyczyć 
wystarczająco dużego obszaru zdolnego by utrzymać lub przywrócić powierzchnię 
żywotnego siedliska lub utrzymać minimalne żywotne populacje gatunków. Złożona 
struktura niektórych kluczowych siedlisk stanowi podstawę ich bogactwa gatunkowego. Aby 
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zachować różnorodność i heterogeniczność siedlisk, należy zróżnicować typ zarządzania i 
jego intensywność oraz utrzymać siedliska ekotonowe. 

Zarządzanie gruntami rolnymi musi być dostosowane do warunków lokalnych. Gospodarka 
rolna musi być dostosowana i ukierunkowana, aby była skuteczna. Optymalny reżim może 
się znacznie różnić w zależności od podtypu siedliska oraz w zależności od miejsca i 
czynników takich jak gleba, roślinność, wysokość n.p.m., klimat i wcześniejsze użytkowanie. 
Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę wcześniejszą gospodarkę w danym miejscu, gdyż 
siedliska często dostosowały się do tradycyjnych systemów i zależą od nich. Planowanie 
zarządzania powinno wykorzystywać zarówno specjalistyczną wiedzę przyrodniczą, jak i 
lokalną, rolniczą. 

Konieczne mogą być kompromisy w zakresie ochrony przyrody, ponieważ różne gatunki 
zareagują inaczej na działania ochronne. Strategie zarządzania powinny albo 
maksymalizować korzyści dla wszystkich gatunków, albo faworyzować gatunki wrażliwe lub 
priorytetowe, zgodnie z celami ochrony. 

Środki UE finansujące zarządzanie gruntami rolnymi w sieci Natura 2000  

Możliwości finansowania sieci Natura 2000 zostały uwzględnione w każdym z odpowiednich 
funduszy UE na okres finansowania 2014–2020. W szczególności Wspólna Polityka Rolna 
(WPR) była i nadal będzie ważnym źródłem wsparcia. 

Aby zapewnić lepsze wykorzystanie możliwości zarządzania obszarami Natura 2000 w 
ramach funduszy UE, Komisja wezwała państwa członkowskie do opracowania 
Priorytetowych Ram Działań (PAF) finansowania sieci Natura 2000, które określają priorytety 
strategiczne i działania, które należy przeprowadzić w latach 2014–2020, a także 
instrumenty finansowania, które można wykorzystać do wdrożenia tych działań. 

Komisja zadeklarowała również zamiar promowania innowacyjnego podejścia i 
instrumentów rynkowych, w tym wykorzystania źródeł prywatnych w celu wsparcia 
zarządzania siecią Natura 2000, chociaż uznaje, że źródła te prawdopodobnie będą stanowić 
jedynie niewielką część ogólnego finansowania sieci Natura 2000 w najbliższej przyszłości. 
Środki publiczne ze strony UE i państw członkowskich są niezbędne do zapewnienia korzyści 
związanych z ochroną sieci. 

Zreformowania WPR jako podstawowe źródło finansowania rolnictwa na obszarach 
Natura 2000 po 2014 roku 

WPR stanowi jedno z najważniejszych potencjalnych źródeł finansowania UE zarządzania 
gruntami rolnymi na obszarach Natura 2000. Dwa filary WPR różnią się pod względem 
finansowania, funkcjonowania i struktury, chociaż mają wspólne cele. Filar 1 zapewnia 
płatności bezpośrednie dla rolników (a także finansuje inne środki, takie jak interwencje 
rynkowe i refundacje wywozowe). Filar 2 oferuje szeroki zakres środków wspierających 
rolników, innych zarządców gruntów i społeczności wiejskie, realizowanych w ramach 
wieloletnich Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przygotowywanych przez 
administracje krajowe lub regionalne. 

Nowe prawodawstwo wprowadza istotne zmiany w zakresie wspierania rolnictwa na 
obszarach Natura 2000 z obu filarów WPR. Cztery główne rozporządzenia UE dotyczące WPR 
zostały opublikowane w grudniu 2013 r., ale szczegółowe zasady wdrażania, które zostały 
opublikowane w 2014 r. nie zostały tu omówione. 
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Filar 1 koncentruje się w dalszym ciągu na zapewnieniu rolnikom rekompensaty z tytułu 
utraty dochodu, ale struktura i zakres płatności znacznie się zmieniły. Od 2015 r. będą 
obowiązywać niektóre obowiązkowe płatności: nowy system płatności podstawowych (lub 
kontynuacja systemu jednolitej płatności obszarowej), płatność „ekologiczna” i dodatkowa 
płatność dla młodych rolników. Państwa Członkowskie mogą zdecydować się na 
zaoferowanie dwóch dodatkowych składników płatności bezpośrednich dla rolników na 
obszarach występowania ograniczeń naturalnych oraz płatności związanych z produkcją w 
ważnych dla środowiska, gospodarki lub społeczeństwa gałęziach rolnictwa, które borykają 
się z trudnościami. Jako alternatywę dla wszystkich tych płatności można ustanowić znacznie 
prostszy system płatności bezpośrednich specjalnie dla drobnych rolników. 
 

„Zielona płatność” dla praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska obejmuje trzy 
warunki, które większość rolników uprawnionych do płatności bezpośrednich w pierwszym 
filarze musi spełniać: utrzymanie trwałych użytków zielonych a w odniesieniu do gruntów 
ornych dywersyfikacji upraw i obszarów proekologicznych (co najmniej 5% gruntów ornych 
kwalifikujących się do płatności bezpośrednich utrzymanych w celach ekologicznych, np. 
jako elementy krajobrazu, ugory, terasy i miedze). Rolnicy na obszarach Natura 2000 będą 
musieli jedynie wdrożyć te działania, które są zgodne z celami Natura 2000. Certyfikowani 
rolnicy ekologiczni otrzymają płatność automatycznie, bez dodatkowych obowiązków, a 
odbiorcy Programu dla Drobnych Rolników są zwolnieni z tych obowiązków. 
 

Aby chronić trwałe użytki zielone: na obszarach Natura 2000 państwa członkowskie muszą 
wyznaczyć łąki wrażliwe pod względem środowiskowym, które wymagają ochrony (w tym na 
torfie i terenach podmokłych). Dla rolników na tych obszarach wymóg „zazieleniania” polega 
na tym, aby nie przekształcać lub orać użytków zielonych. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować się na zastosowanie podobnych wyznaczeń i ochrony do innych ważnych dla 
środowiska obszarów łąkowych poza obszarami Natura 2000. Wymaganiem na poziomie 
bardziej ogólnym jest by stosunek trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni 
użytków rolnych (w porównaniu z wcześniejszym rokiem odniesienia) nie spadł o więcej niż 
5%. Państwa członkowskie mogą zastosować ten wymóg na szczeblu krajowym lub 
regionalnym. Mogą również ustalić ten obowiązek na poziomie indywidualnych 
gospodarstw. 
 

W ramach Filaru 2 można zastosować szeroki wachlarz środków wsparcia gruntów rolnych 
na obszarach Natura 2000 pod kątem ich gospodarowania, planowania ochrony oraz 
transferu wiedzy i doradztwa. Jednym z nowych obszarów zainteresowania EFRROW jest 
„przywracanie i ochrona różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 oraz 
rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów”. Istotne 
zmiany w stosunku do poprzedniego EFRROW obejmują: potwierdzenie poszerzonego 
zakresu programu rolnośrodowiskowego poprzez zmianę jego nazwy na „rolno-
środowiskowo-klimatyczny”; uznanie korzyści środowiskowych i klimatycznych wynikających 
ze wspólnych działań, w szczególności, ale nie tylko, w skali krajobrazu, dzięki możliwości 
przyznania wyższych płatności w przypadku umów obejmujących więcej niż jednego 
zarządcę gruntu; elastyczne zasady dotyczące czasu trwania umów po początkowym okresie 
stosowania zobowiązań; oraz rozszerzenie zakresu działań kompensacyjnych Natura 2000 
obejmujących tereny rolne i / lub grunty leśne w innych formach ochrony przyrody z 
ograniczeniami środowiskowymi, które przyczyniają się do poprawy łączności siedliskowej 
(art. 10 Dyrektywy Siedliskowej). 
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Państwa członkowskie mogą również tworzyć podprogramy tematyczne w ramach swoich 
PROW, pokazując, w jaki sposób wykorzystają dostępne środki realizując priorytety nowego 
rozporządzenia i zaspokoją potrzeby na poziomie krajowym lub regionalnym. Zgodnie z 
Rozporządzeniem potrzeby młodych rolników, małych gospodarstw rolnych, obszarów 
górskich, krótkie łańcuchy dostaw, łagodzenie skutków zmiany klimatu i adaptacja do nich 
oraz różnorodność biologiczna powinny stanowić ich tematykę. Pozwala także państwom 
członkowskim podnieść maksymalną stawkę wsparcia dla operacji w ramach tych 
podprogramów. 
 

Dwa filary WPR wykorzystują różne instrumenty, ale ważne jest, aby wykorzystać na 
poziomie gospodarstwa potencjalne synergie by wspierać zarówno rolnictwo jak i ochronę 
przyrody na obszarach Natura 2000. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę warunki lokalne i 
przeanalizować, które działania najlepiej spełniają cele ochrony w danym obszarze Natura 
2000. 

Istotne jest również połączenie różnych działań zapewniające skuteczne wsparcie dla 
gospodarki tak ekstensywnej jak i na terenach o Wysokiej Wartości Przyrodniczej (WWP). By 
utrzymać rolnictwo na ekstensywnie użytkowanych siedliskach półnaturalnych potrzebne są 
płatności w ramach obu filarów (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011). 

Wszystkie grunty rolne w sieci Natura 2000 powinny zostać zakwalifikowane do płatności w 
ramach WPR zarówno w Filarze 1, jak i 2. W wielu Państwach Członkowskich, w okresie WPR 
2007– 2013, znaczne obszary siedlisk Natura 2000 użytkowanych rolniczo uznano za 
niekwalifikujące się do płatności bezpośrednich w ramach pierwszego filaru. Ponoszą za to 
odpowiedzialność Państwa Członkowskie (PCz). Kwestie kwalifikowalności są często 
związane z charakterystycznymi cechami gruntów rolnych w obszarach Natura 2000, które 
są istotną częścią ich wartości przyrodniczej, ale nie zostały ujęte w decyzjach 
wykonawczych Państwa Członkowskiego ani poprzez dowolnosć zasad kwalifikowalności UE. 
Dotyczy to obecności drzew, krzewów i zarośli na pastwiskach, wielkości gospodarstw lub 
działek, dzierżawy gruntów, przestarzałych rejestrów ewidencji gruntów oraz trudności z 
normami Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska, które państwa członkowskie 
zaprojektowały dla bardziej intensywnej gospodarki rolnej.  

Wsparcie WPR zapewnia rentowności ekstensywnej gospodarki na obszarach Natura 2000 

Priorytetem w zapewnieniu zachowania rolnictwa na obszarach Natura 2000 jest staranna 
analiza wymogów kwalifikowalności płatności w ramach filaru 1 uwzględniająca specyfikę 
gospodarki rolnej na obszarach Natura 2000. Zapewnienie kwalifikowalność płatności 
obszarowej dla rolnika pozwala skorzystać (często łącznie) z kilku rodzajów płatności z obu 
Filarów by wspierać rentowność takich gospodarstw, w tym: 

•  Płatności podstawowe, Jednolite Płatności Obszarowe (Filar 1) 
• Płatności „ekologiczne” (Filar 1) 
•  Płatności dla obszarów z naturalnymi ograniczeniami (Filar 1 i Filar 2) 
•  System dobrowolnego wsparcia (Filar 1). 
•  Lub, jako alternatywa dla wszystkich płatności bezpośrednich w ramach pierwszego 

filaru, program dla drobnych rolników (Filar 1) 
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Wsparcie WPR w budowaniu potencjału gospodarstw rolnych na obszarach Natura 2000  

Długoterminowa rentowność ekonomiczna i środowiskowa gospodarstw rolniczych na 
obszarach Natura 2000 zależy od budowania potencjału administracyjnego i 
środowiskowego rolnika oraz możliwości ekonomicznych gospodarstwa. Wsparcie można 
uzyskać z obu filarów WPR, ale istotne jest, aby było ono dostosowane do specyficznych 
potrzeb rolników i gospodarki na obszarach Natura 2000, które prowadzą do osiągnięcia 
celów środowiskowych. Zakres wsparcia budowania potencjału obejmuje: 

•  usługi doradztwa rolniczego (Filary 1 i 2) 
•  transfer wiedzy i informacji oraz podnoszenie świadomości ekologicznej wśród 

rolników z obszarów Natura 2000 (Filar 2) 
•  Inwestycje w środki trwałe (Filar 2) 
•  rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw (Filar 2) 
•  wsparcie dochodów i inne płatności dla młodych rolników (Filar 1 i Filar 2) 

Zapewnienie rolnikom porad, wsparcia i szkoleń jest niezwykle ważne dla przetrwania 
rolnictwa na obszarach Natura 2000 oraz skutecznej ochrony kluczowych siedlisk i 
gatunków. Potrzeba doradztwa i wsparcia nadal pozostaje w przeważającej mierze 
niezaspokojona wśród rolników w UE - w 2008 r. tylko około 5% rolników korzystających z 
płatności bezpośrednich otrzymało indywidualne porady (Komisja Europejska, 2010a). 
Proponowany zakres i wymogi dotyczące UDR z 2014 r. dają PCz możliwość świadczenia 
specjalistycznych usług doradczych dostosowanych do środowiskowych i gospodarczych 
potrzeb rolników na obszarach Natura 2000. 

WPR i inne środki budujące wartość dodaną produkcji rolnej na obszarach Natura 2000 

Wielu rolników użytkujących łąki na obszarach Natura 2000 i WWP mierzy się z wyzwaniem 
związanym ze sprzedażą swoich produktów, ponieważ często są małymi producentami na 
obszarach, gdzie jest niewielu klientów zdolnych płacić wyższą niż rynkowa cenę. Z drugiej 
strony, niektórzy korzystają z marketingu bezpośredniego dla ekoturystów lub hoteli czy 
restauracji. W niektórych regionach rolnicy z sieci Natura 2000 nawiązali udaną współpracę z 
supermarketami. Zakres wsparcia dla rolników, którzy chcą zwiększyć wartość swoich 
produktów, obejmuje: 

•  Tworzenie grup producentów (Filar 2) 
•  Systemy certyfikacji jakości produktów rolnych (Filar 2) 
•  Etykiety (tzw. eco-label) i Chroniona Nazwa Pochodzenia 

Wsparcie WPR dla ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000 na terenach rolniczych 

Gospodarka na gruntach rolniczych Natura 2000 chroniąca kluczowe siedliska i gatunki może 
korzystać ze wsparcia w ramach Filaru 2, które obejmuje: 

•  Przygotowanie i aktualizacja planów zadań ochronnych Natura 2000 
•  Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne 
•  Inwestycje nieprodukcyjne związane ze środowiskiem rolniczym i Natura 2000 
•  Płatności kompensacyjne w ramach sieci Natura 2000 
•  Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 
•  Zapobieganie niszczeniu lasów przez pożary i przywracanie potencjału produkcji 

rolnej 
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Działania rolno-środowiskowe są szczególnie ważne dla sieci Natura 2000. W ramach PROW 
na lata 2007–2013 kilka PCz z powodzeniem opracowało programy rolnośrodowiskowe 
specjalnie dostosowane do potrzeb obszarów Natura 2000 lub gruntów rolnych o wysokiej 
wartości przyrodniczej (WWP) z siedliskami i gatunkami Natura 2000. Nowy Filar 2 powinien 
umożliwić państwom członkowskim i ich regionom opracować dalsze podobne programy 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, które są najlepiej przystosowane do potrzeb ich obszarów 
rolniczych na obszarach Natura 2000.  

 

Wsparcie WPR dla kooperacji i lokalnych partnerstw 

Lokalne partnerstwa odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu ochrony obszarów Natura 2000 
na danym terenie. EFRROW zawiera różne możliwości finansowania działań grup rolników 
lub partnerstw między grupami rolników i innymi organizacjami lokalnymi, na przykład 
władzami lokalnymi lub organizacjami pozarządowymi, w tym podejście Leader, grupy 
producentów i projekty współpracy. Ten zakres wsparcia z Filaru 2 obejmuje: 
 

• Projekty współpracy w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków 
lokalnych oraz ułatwiania zbiorowego podejścia do projektów środowiskowych i 
praktyk środowiskowych, od poziomu lokalnego do ponadnarodowego. 

• Partnerstwa lokalne - podejście Leader. 

Inne środki UE dla sieci Natura 2000 

LIFE to główny instrument finansowy UE poświęcony promocji środowiska w UE. Chociaż 
budżet LIFE jest niewielki w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi UE, ma on 
strategiczne znaczenie dla sieci Natura 2000, ponieważ finansuje bardzo specyficzne, 
ukierunkowane działania ochronne, które są trudniejsze do sfinansowania z innych źródeł 
UE, takich jak monitoring i badanie, określenie i ustanowienie działań ochronnych i 
zarządzania ryzykiem dla obszarów Natura 2000 (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011).  

Finansowanie w ramach LIFE jest szczególnie ważne tam, gdzie porzucono gospodarkę 
rolniczą a planowanie zarządzania siecią Natura 2000 nie posunęło się wystarczająco daleko, 
aby umożliwić ubieganie się o finansowanie z innych źródeł (Kettunen et al, 2011). Wiele 
projektów przywracania ochrony obszarów Natura 2000 z powodzeniem połączyło 
finansowanie LIFE z płatnościami rolnośrodowiskowymi w celu zapewnienia długotermino-
wego wsparcia finansowego (WWF and IEEP, 2009).  

Nowe zintegrowane projekty LIFE, zawarte w rozporządzeniu LIFE na lata 2014–20204, mogą 
również okazać się istotne dla ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 poprzez 
poprawę integracji aspektów środowiskowych z innymi politykami UE oraz skupienie się na 
wdrażaniu planów i strategii na większą skalę terytorialną (np. regionalna, ponadregionalna, 
krajowa). Projekty zintegrowane powinny również przyczynić się do zmobilizowania innych 
źródeł finansowania w celu osiągnięcia celów ochrony i wdrożenia działań ochronnych na 
obszarach Natura 2000. 

                                                      
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. W sprawie 
ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
614/2007. Dz.U. L 347 / 185-208 
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Europejskie fundusze strukturalne mogą finansować większość działań związanych z 
przywracaniem, ochroną, zarządzaniem i monitorowaniem sieci Natura 2000 (Komisja 
Europejska, 2011). Można je również wykorzystać do wspierania ekoturystyki, podnoszenia 
świadomości i komunikacji, działań szkoleniowych i edukacyjnych na obszarach Natura 2000. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) umożliwia przydzielanie środków na 
różnorodność biologiczną, w szczególności w celu zachowania i ochrony środowiska oraz 
promowania efektywnego gospodarowania zasobami, w tym dziedzictwa naturalnego, sieci 
Natura 2000 i zielonej infrastruktury5. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) może wspierać 
budowanie potencjału tworzenia nowych miejsc pracy związanych z siecią Natura 2000 i 
małymi przedsiębiorstwami. 

Fundusze pozwalają również na alokację środków finansowych na międzynarodową, 
transgraniczną i ponadregionalną współpracę przynoszącą korzyści obszarom i gatunkom 
Natura 2000, np. projekty rozwoju ekoturystyki oraz ochrony, odtworzenia i zarządzania 
dorzeczami rzek, zasobami morskimi, strefami przybrzeżnymi i obszarami podmokłymi.  

Instrumenty gospodarki rynkowej i innowacje 

Istnieje szereg innych potencjalnych instrumentów, dzięki którym środki publiczne i / lub 
polityka mogą potencjalnie stymulować większy udział środków prywatnych w ochronie 
bioróżnorodności, często w połączeniu ze środkami publicznymi, np. z organizacji non-profit 
(np. organizacji pozarządowych, fundacji), darowizn firm lub społeczności wiejskich. 

Kluczowym potencjałem dla mikrofinansowania lokalnych przedsiębiorstw i spółdzielni 
działających na rzecz różnorodności biologicznej są inicjatywy marketingu bezpośredniego. 
Wartość dodaną oferowaną przez odwiedzających i turystów na obszarach Natura 2000 
można efektywniej wykorzystać poprzez zintegrowane projekty rozwoju lokalnego i ochrony 
przyrody. 

Płatności za Usługi Ekosystemowe (PUE) mogą również stanowić zachętę do ochrony i 
odtworzenia bioróżnorodności i siedlisk gruntów rolnych w celu zabezpieczenia (lub 
potencjalnego zwiększenia) świadczenia przez nie usług ekosystemowych. Typowe usługi 
ekosystemowe wspierane przez PUE to jakość wód podziemnych, wód rzek (ograniczenie 
spływu składników odżywczych i erozji gleby) oraz sekwestracja węgla. Systemy PUE mogą 
działać między zarządcami gruntów lub rolnikami i organizacjami publicznymi (tj. wodociągi) 
lub prywatnymi przedsiębiorstwami (takich jak browary) i mogą działać na poziomie 
lokalnym, regionalnym, zlewni rzek lub kraju. Na przykład Program Zrównoważonego 
Zarządzania Zlewniami (SCaMP)6, opracowany przez brytyjską firmę wodną we współpracy z 
RSPB, stosuje system PUE w celu utrzymania wypasu na wrzosowiskach górskich. 
Przedsiębiorstwo wodne czerpie korzyści z lepszej jakości wody w związku ze zmniejszeniem 
erozji gleb torfowych wywołanej murszeniem i nadmiernym wypasem (więcej informacji 
można znaleźć w Załączniku E). 

                                                      
5 Artykuł 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szczegółowych przepisów dotyczących celu Inwestycje na 
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1080 / 2006. Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L347 / 289-302 
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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W całej Europie funkcjonują obecnie dobrowolne i regulowane systemy handlu emisjami, 
co oznacza, że potwierdzona sekwestracja węgla może mieć wartość ekonomiczną i 
handlową (Worrall et al, 2009). Dzięki temu zarządzanie gruntami może zyskać nowe źródła 
dochodów. Państwa członkowskie UE muszą teraz uwzględnić emisje / pochłanianie 
wynikające z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w 
swoich krajowych budżetach emisyjnych, co może stanowić zachętę do wzmocnienia 
ochrony siedlisk bogatych w węgiel. Torfowiska i wrzosowiska na nienaruszonych glebach 
torfowych mogą korzystać z finansowania z tytułu sekwestracji węgla. 

Planowanie i wdrażanie działań wspierających rolnictwo na obszarach Natura 2000 

Niniejszy dokument ma na celu wsparcie procesu planowania, finansowania i wdrażania 
wsparcia dla gospodarki i społeczności rolniczych, od których zależy ochrona kluczowych 
gatunków i siedlisk Natura 2000. Nacisk położony jest na kluczowe źródła finansowania 
Filary 1 i 2 WPR wraz z zaleceniami dla każdego etapu procesu. Główne kroki i odpowiednie 
zalecenia dotyczące zarządzania gruntami rolniczymi w ramach sieci Natura 2000 zostały 
podsumowane poniżej. 

► Planowanie strategiczne ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia priorytetów ochrony i 
potrzeb finansowania gruntów rolnych na obszarach Natura 2000 przed rozpoczęciem 
okresu programowania 2014–2020. Wymaga to określenia jasnych celów strategicznych i 
priorytetów ochrony kluczowych siedlisk i gatunków Natura 2000 zależnych od gruntów 
rolnych. Priorytetowe ramy działania (PAF) powinny być wykorzystywane jako podstawa do 
włączenia priorytetów finansowania Natura 2000 do EFRROW i innych programów. 
Następnie konieczne będzie podjęcie w odpowiednim czasie działań zapewniających, że cele 
Natura 2000 i potrzeby finansowania na lata 2014–2020 z EFRROW i funduszy 
strukturalnych są zawarte w prawnie wiążącej umowie partnerskiej między PCz a KE. 
Konieczne jest zapewnienie współpracy między organami ds. ochrony przyrody i rolnictwa 
oraz odpowiednimi zainteresowanymi stronami w planowaniu strategicznym dla sieci 
Natura 2000. 
 

► Identyfikacja gruntów i gospodarki rolnej na obszarach Natura 2000 oraz 
zaangażowanie rolników to ważne kroki w tym procesie. Wymaga to oceny obecnej sytuacji 
gruntów rolnych Natura 2000, ich rentowności oraz głównych presji i czynników 
napędzających zmiany w gospodarowaniu gruntami lub ich użytkowaniu. Ważne jest, aby 
zaangażować rolników i społeczności lokalne w proces gromadzenia informacji i opracować 
podejście partnerskie, które w pełni zaangażuje ich w proces planowania, wdrażania i 
monitorowania wsparcia dla prowadzonej przez nich gospodarki rolnej. 
 

► Zapewnienie kwalifikowalności do wsparcia w ramach WPR i ustalenie poziomu 
odniesienia poprzez wspólną pracę i ścisłą współpracę między organami ds. ochrony 
środowiska i ds. rolnictwa. Ważne jest, aby zagwarantować, że zidentyfikowane grunty rolne 
w obszarach Natura 2000 zostaną sklasyfikowane jako tereny rolnicze i, jeśli spełniają 
warunki kwalifikowalności, zostaną odnotowane w Systemie Informacji o Działkach Rolnych i 
Zintegrowanym Systemie Administracyjnym i Kontrolnym. 

Wykorzystując dowolność dostępną administracji rolniczej w przepisach WPR, konieczne jest 
zapewnienie, aby rolnicy z obszarów Natura 2000 korzystający z tych gruntów kwalifikowali 
się do wsparcia WPR zarówno w Filarze 1, jak i 2. W granicach wyznaczonych przez ramy 
prawne, zasady kwalifikowalności działki rolnej / gospodarki mogą zostać zdefiniowane w 
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celu dopasowania do cech gruntów rolnych o WWP i / lub obszarów Natura 2000. Ważne 
jest również wyraźne rozróżnienie, zrozumiałe dla rolników, między a) obowiązkami 
prawnymi nałożonymi na rolników przez ustawodawstwo krajowe lub regionalne związane z 
wdrażaniem sieci Natura 2000, które powinny stanowić Podstawowe Wymogi Zarządzania 
(PWZ) zasady wzajemnej zgodności związane zarówno z Dyrektywą Ptasią, jak i Siedliskową; 
oraz b) innymi przepisami krajowymi lub regionalnymi. 
 

► Zaprojektowanie i ukierunkowanie spójnych pakietów wsparcia WPR dla gospodarstw 
na obszarach Natura 2000 wymaga podejścia partnerskiego obejmującego wszystkich 
rolników docelowych oraz wykorzystania ich wiedzy eksperckiej na temat zarządzania 
gospodarstwem i siedliskami. Spójne, zintegrowane pakiety wsparcia z obu filarów WPR 
można zaprojektować tak aby zaspokajały specyficzne potrzeby gospodarki rolnej na 
obszarach Natura 2000 i kluczowych siedlisk i gatunków od niej zależnych. Różnego rodzaju 
płatności wspierające dochody są dostępne w Filarze 1, a nowa struktura EFRROW znacznie 
ułatwia projektowanie spójnych pakietów wsparcia PROW w okresie programowania 2014–
2020. 

Ekstensywne rolnictwo, które spełnia potrzeby siedlisk Natura 2000, musi być opłacalne 
ekonomicznie i społecznie, a to zależy, czy gospodarstwa otrzymają odpowiednią i 
wiarygodną podstawę płatności wsparcia dochodów WPR i budowy potencjału, jak również 
takich, które mogą zaspokoić specyficzne potrzeby ochronne niektórych siedlisk i gatunków. 

Planowanie powinno brać pod uwagę wszystkie potrzeby tych gospodarstw, tak by stworzyć 
spójny pakiet wsparcia, który ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie gospodarki rolnej 
i jej rentowności, a następnie stworzenie mechanizmów wsparcia zarządzania siedliskami i 
gatunkami. Zakres potencjalnych działań służących zaspokojeniu tych potrzeb jest 
przedstawiony w poniższej tabeli, a każde z nich jest szczegółowo opisane w tym 
przewodniku, który zawiera również przykłady praktyczne z różnych krajów UE. 

Wybór działań jest dość szeroki i zależy od celów strategicznych, cech gospodarki rolniczej 
na obszarach Natura 2000, istniejących zagrożeń oraz dostępnych możliwości w ramach 
gospodarki rolnej. 

Efektywne kosztowo wykorzystanie dostępnych środków finansowych będzie realizowane 
poprzez zaplanowanie i ukierunkowanie działań tak blisko, jak to możliwe, obszarów 
wymagających wsparcia tak gospodarki jak i siedlisk, w odpowiedniej skali przestrzennej. 
Istotne jest, aby drobni rolnicy mieli łatwy dostęp do środków z obu filarów WPR. Należy 
uwzględnić możliwości wykorzystania przedsięwzięć grupowych i spółdzielczych, zwłaszcza 
w przypadku zaangażowania wielu małych gospodarstw i zachęcania do „oddolnych” 
inicjatyw, takich jak podejście Leader. 

Ważne jest również zapewnienie, że stawki płatności dla Obszarów z Ograniczeniami 
Naturalnymi (ONW), Natura 2000 i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych 
odzwierciedlają pełne koszty zarządzania, szczególnie tam, gdzie nie ma wcale lub jest 
niewielki dochód, z którego można by zrezygnować a tam, gdzie dotyczy - wykorzystuje 
możliwość dodania kosztów transakcji do tych stawek. 

Działy tematyczne podprogramu PROW dla gospodarstw małych i położonych na terenach 
górskich mogłyby zostać wykorzystane do opracowania konkretnych rozwiązań dla 
obszarów Natura 2000, z wyższymi dopłatami. 
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Wsparcie WPR dla gospodarki rolnej i zarządzania siecią Natura 2000 (zaznaczone 
pogrubioną czcionką działania są obowiązkowe dla państw członkowskich) 

Cel  Filar 1 Filar 2 

Zapewnienie zachowania 
rolnictwa 

- System Płatności Podstawo-
wej, System Jednolitej 
Płatności Obszarowej 

- Płatności rolnośrodowiskowe  
- Płatności dla obszarów z 

Naturalnymi Ograniczeniami 
(ONW)  

- System dobrowolnego wsparcia 
- Lub jako alternatywa dla 

wszystkich płatności 
bezpośrednich – płatności dla 
małych gospodarstw.  

- Płatności rekompensacyjne do 
obszarów ONW.  

Wsparcie dla gospodarki 
ekstensywnej  

- Płatności ONW 
- Dobrowolne wsparcie 

- Płatności rekompensacyjne do 
obszarów ONW.  

- Rolnictwo ekologiczne  
Budowanie potencjału I 
wartość dodana  

- Pakiety dla młodych rolników - Usługi doradcze 
- Transfer wiedzy i informacji 
- Inwestycje w środki trwałe  
- Rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw  
- Ustanawianie grup producenckich  
- Systemy oceny jakości produktów 

rolnych 
- Podstawowe usługi (opracowanie 

planów dla obszarów Natura 2000 
/WWP) 

Działania ochronne 
specyficznych gatunków I 
siedlisk Natura 2000 

 - Pakiety rolnośrodowiskowo-
klimatyczne 

- Inwestycje nie-produkcyjne 
- Dopłaty do obszarów Natura 2000 
- Dopłaty do dobrostanu zwierząt 
- Prewencja pożarów lasów i 

przywracanie potencjału rolnego  

► Zabezpieczenie zasobów finansowych, technicznych, doradczych i administracyjnych do 
wdrożenia. Należy zapewnić wystarczające zaplecze finansowe i techniczne w długiej 
perspektywie, w tym przeszkolony personel doradczy oraz doświadczoną instytucję 
płatniczą dysponującą wiedzą techniczną niezbędną do zarządzania obszarami Natura 2000. 

Finansowanie w ramach PROW, jeśli jest możliwe to musi być długoterminowe, ponieważ 
luki w finansowaniu osłabiają zaufanie rolników i właścicieli ziemskich i zniechęcają do 
podejmowania długoterminowych działań (takich jak przywracanie siedlisk). Konieczne jest 
zapewnienie finansowania nie tylko dla rolników, ale również na pokrycie wszystkich 
kosztów dostawy i wsparcia, na przykład usług doradczych, szkoleń i nabywania 
umiejętności, przygotowania planów zarządzania siecią Natura 2000 i WWP oraz ułatwień 
dla grup. 
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Porady i informacje powinny być dostarczane przez źródła, którym rolnik ufa i powinny 
zawsze łączyć porady dotyczące ochrony przyrody z tym w jaki sposób można ochronę 
uwzględnić w gospodarce rolnej. Należy również zapewnić środki finansowe na 
monitorowanie wpływu podjętych działań na poziomie gospodarstwa. 

► Monitorowanie, ocena i przegląd mają zasadnicze znaczenie dla oceny skuteczności i 
efektywności środków w osiąganiu ich celów oraz umożliwienia dostosowania i 
udoskonalenia systemów i praktyk zarządzania w miarę upływu czasu. Zestaw wskaźników 
specyficznych dla WPR jako całości, a w szczególności polityki rozwoju obszarów wiejskich, 
jest ustalany w ramach wspólnych ram monitorowania i oceny (WRMO). Obejmują one 
wspólne wskaźniki kontekstowe dla obszarów Natura 2000, stan ochrony siedlisk rolniczych i 
rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, które mają być stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. Instytucje zarządzające mogą również wprowadzić dodatkowe 
wskaźniki istotne dla danej sytuacji krajowej / regionalnej. 

Monitorowanie powinno umożliwić ocenę wykorzystania i zakresu działań, ewentualnych 
trudności i ograniczeń w ich wdrażaniu, a także ich wpływu w odniesieniu do realizowanych 
celów ochrony. Ważne jest zaprojektowanie schematów monitorowania, które można 
również zastosować na poziomie gospodarstwa, stosując odpowiednie wskaźniki, które 
można łatwo zweryfikować. Zaangażowanie rolników w regularne monitorowanie wyników 
osiągniętych dzięki wdrożeniu wymaganych działań okazało się bardzo skuteczne i stanowiło 
sposób na zwiększenie ich udziału w realizacji programów. Szeroka dyskusja publiczna jest 
również bardzo ważna, aby stworzyć pozytywny wizerunek docelowych gatunków i siedlisk 
oraz rozpoznać tych, którzy dokładają starań, aby je chronić. 

Tam, gdzie systemy zarządzania siecią Natura 2000 są wprowadzane po raz pierwszy, 
pilotażowe testy i oceny na małą skalę mogą poprawić wydajność, akceptację i realizację 
programów. 

Uwagi końcowe 

Rolnicy, którzy przyczyniają się do odpowiedniego zarządzania kluczowymi siedliskami i 
gatunkami zależnymi od praktyki rolniczej, często prowadzą gospodarkę w trudnych 
warunkach i są bardzo podatni na presję ekonomiczną, co może doprowadzić do porzucenia 
tradycyjnych systemów uprawy. 

Istnieją możliwości finansowania wsparcia rentowności całego gospodarstwa i promowania 
wdrażania środków niezbędnych do ochrony siedlisk rolniczych i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz do zarządzania obszarami Natura 2000. 

Państwa członkowskie powinny w najlepszy sposób wykorzystać te możliwości do 
stworzenia zintegrowanych pakietów wsparcia dla rolników na obszarach Natura 2000, 
które zapewnią opłacalność ekonomiczną systemu ekstensywnego rolnictwa, od którego 
zależy zarządzanie dobroczynne, a także odniosą się do konkretnych praktyk zarządzania 
niezbędnych do ochrony kluczowych siedlisk i gatunków. 

Zmieniona WPR na lata 2014–2020 stwarza państwom członkowskim nową możliwość 
opracowania spójnych pakietów wsparcia specjalnie dla rolników gospodarujących na 
obszarach sieci Natura 2000. Powinny one łączyć środki z obu filarów WPR w celu 
wspierania ciągłości ekstensywnego rolnictwa, pomagając rolnikom w dodawaniu wartości 
do produktów i nagradzaniu ich za zarządzanie obszarami, siedliskami i gatunkami Natura 
2000. 



 
 

 1 

CEL NINIEJSZYCH WYTYCZNYCH 
 
Po co opracowano wytyczne? 

Niniejszy poradnik został przygotowany by wesprzeć administrację państw członkowskich i 
kluczowe grupy interesu, odpowiedzialne za rolnictwo i ochronę przyrody, w 
opracowywaniu i promowaniu gospodarki i praktyk rolniczych na obszarach Natura 2000, 
które pomagają utrzymać i poprawić stan ochrony rzadkich i zagrożonych siedlisk i gatunków 
o znaczeniu dla UE. 

Wytyczne zostały przygotowane w ramach aktywnego dialogu pomiędzy grupami interesu 
(organami ds. rolnictwa i ochrony środowiska, organizacjami rolników, ekologicznymi 
organizacjami pozarządowymi) w celu znalezienia sposobów na bardziej zintegrowane 
podejście do zarządzania gruntami rolnymi na obszarach Natura 2000 oraz, w szczególności, 
do wzmocnienia podejścia partnerskiego. 

Wytyczne zawierają przegląd głównych zagadnień dotyczących relacji między rolnictwem a 
siecią Natura 2000 oraz szereg praktycznych pomysłów, przykładów i zaleceń dotyczących 
za-rządzania gruntami rolnymi na obszarach Natura 2000, w oparciu o dobre praktyki z całej 
UE. 

Przedstawiono różne podejścia w zakresie planowania, koordynacji i wdrażania 
odpowiednich działań na rzecz utrzymania siedlisk i gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania UE za pomocą różnych form gospodarki i praktyk rolniczych. W tym 
względzie szczególną uwagę zwraca się na włączenie działań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 do PROW. 

Dokument ten ma stanowić użyteczne źródło porad i pomysłów dla państw członkowskich i 
grup interesu. Jako taki odzwierciedla jedynie poglądy Komisji Europejskiej i nie ma 
charakteru wiążącego prawnie. Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia są oparte na zasadzie 
pomocniczości i do państw członkowskich należy określenie działań, które należy podjąć w 
celu zarządzania swoimi obszarami Natura 2000 zgodnie z art. 6.1 i 6.2 Dyrektywy 
Siedliskowej. 

Niniejsze wytyczne nie mają zatem charakteru nakazowego, lecz mają na celu zaoferowanie 
użytecznego źródła informacji i porad, aby pomóc państwom członkowskim w realizacji ich 
zobowiązań wynikających z Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej. 

Dla kogo opracowano wytyczne? 

Niniejsze wytyczne skierowane są przede wszystkim do administracji zajmującej się wspólną 
polityką rolną (WPR) (zwłaszcza tej, która opracowuje programy rozwoju obszarów wiejskich 
[PROW] i wspiera ich wdrażanie) oraz tej zajmującej się wdrażaniem Dyrektyw Siedliskowej i 
Ptasiej. 

Organy ochrony przyrody i osoby zarządzające siecią Natura 2000 znajdą tu odpowiednie 
informacje i wskazówki dotyczące zarządzania kluczowymi siedliskami i gatunkami 
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występującymi na gruntach rolnych oraz wykorzystania głównych dostępnych instrumentów 
wspierających ich ochronę, między innymi w ramach PROW. 

Administracja ds. rolnictwa i zarządzająca PROW znajdzie jasny przegląd obowiązków 
wynikających z Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej oraz ich znaczenia dla sektora rolnego. 
Znajduje się tu również wiele praktycznych porad i pomysłów na temat rozwoju i 
promowania odpowiednich działań i programów rolniczych, które przyczynią się do ochrony 
obszarów Natura 2000 o różnych uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych i fizycznych 
lub geograficznych. 

Ponadto wytyczne powinny być przydatne dla organizacji rolniczych i zarządców gruntów, 
którzy uczestniczą w praktycznym zarządzaniu gruntami rolnymi na obszarach Natura 2000. 

Co zawierają wytyczne? 

Rozdział 1 określa ogólny kontekst polityki i zawiera krótkie wprowadzenie do sieci Natura 
2000 oraz polityczne zobowiązania UE do powstrzymania utraty bioróżnorodności w 
Europie. 

Rozdział 2 wyjaśnia znaczenie rolnictwa dla siedlisk i gatunków o znaczeniu dla UE; określa, 
które siedliska i gatunki Natura 2000 są powiązane z określoną gospodarką i praktykami 
rolniczymi oraz w jaki sposób zarządzanie w rolnictwie wpływa na ich ochronę. Daje także 
przegląd głównych presji i zagrożeń dla tych siedlisk i gatunków. 

Rozdział 3 zawiera przegląd wymagań dotyczących zarządzania obszarami Natura 2000 w 
kontekście gruntów rolnych. Wyjaśnia kluczowe pojęcia, takie jak ustalenie celów ochrony, 
ustanowienie działań ochronnych i osiągnięcie „właściwego stanu ochrony” (FCS). 
Przedstawia również różne opcje finansowania dostępne dla obszarów Natura 2000 na 
gruntach rolnych. 

Rozdział 4 opisuje główne systemy i praktyki rolne, które są potrzebne do przywrócenia i 
utrzymania „rolniczych” siedlisk i gatunków Natura 2000 we właściwym stanie ochrony. 

Rozdział 5 opisuje szereg instrumentów politycznych i funduszy, które można wykorzystać 
do utrzymania i ponownego wprowadzenia odpowiednich systemów i praktyk rolniczych w 
ramach sieci Natura 2000. W tym rozdziale dokonano również przeglądu potencjału 
podejścia rynkowego do wsparcia zarządzania siecią Natura 2000.  

Rozdział 6 krok po kroku wyjaśnia proces planowania różnych rodzajów pakietów działań 
WPR wspierających zarządzanie siecią Natura 2000 na gruntach rolnych. Uwzględniono 
praktyczne przykłady z różnych krajów UE, aby zilustrować, w jaki sposób zalecenia mogą i 
zostały wdrożone w praktyce. 

Załączniki: 

Załącznik A opisuje kluczowe typy siedlisk, które mają znaczenie dla Wspólnoty, oraz są 
zależne od rolnictwa i stopień tej zależności dla każdego z nich, jak również ich 
rozmieszczenie, całkowity zasięg, stopień ich uwzględnienia w ramach sieci Natura 2000 i ich 
aktualny stan ochrony. 
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W Załączniku B wymieniono kluczowe gatunki będące przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, które są związane z siedliskami zlokalizowanymi na gruntach rolnych. Określa 
wykorzystanie rolnicze tych siedlisk, ich priorytetowość i aktualny stan ochrony.  

Załącznik C przedstawia obszar „rolniczych” siedlisk Natura 2000 o znaczeniu dla UE w tych 
państwach członkowskich, na terytorium których zawiera się 10% lub więcej % całkowitej 
powierzchni siedliska w danym regionie biogeograficznym. Celem jest wskazanie państwom 
członkowskim tych siedlisk, za które ponoszą szczególną odpowiedzialność.  

W załączniku D przedstawiono przykłady zaleceń dotyczących zarządzania każdym 
kluczowym siedliskiem z Załącznika I, które jest związane z rolnictwem. Zalecenia nie są 
nakazowe, a zarządzanie powinno być dostosowane do krajowych i lokalnych warunków i 
celów, przy wykorzystaniu najlepszej dostępnej wiedzy lokalnej. 

W załączniku E przedstawiono 27 studiów przypadku dotyczących różnych technik 
stosowanych w zarządzaniu gruntami rolnymi w sposób, który sprzyja ochronie siedlisk i 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w różnych państwach 
członkowskich. 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Rolnictwo przez wieki  

Różnorodne praktyki rolnicze w Europie wywarły głęboki wpływ na naszą wieś, tworząc 
skomplikowaną mozaikę półnaturalnych siedlisk, które są tak charakterystyczne dla 
dzisiejszego krajobrazu. Są one częścią tego, co sprawia, że Europa jest wyjątkowa zarówno 
pod względem kulturowym, jak i pod względem bogactwa gatunkowego. Obecnie około 
połowa terytorium UE to grunty rolne, a rolnictwo pozostaje główną działalnością 
gospodarczą na większości obszarów wiejskich. Utrzymuje wieś przy życiu i odgrywa istotną 
rolę we wspieraniu lokalnej gospodarki. 
 
Rolnictwo z biegiem lat uległo zasadniczym zmianom. Od lat 50. XX wieku rolnicy byli 
zachęcani do intensyfikacji i wprowadzania nowoczesnych praktyk rolniczych tam, gdzie to 
było możliwe, w celu zwiększenia plonów i poprawy wydajności. Wprowadzono 
monokultury, powiększono pola, rozszerzono gospodarstwa hodowlane, zastosowano 
pestycydy i nawozy. W rezultacie znaczna część ekstensywnej gospodarki rolnej zniknęła lub 
została przekształcona w ciągu ostatnich 60 lat. 
 
Jednak nie wszędzie rolnictwo może podlegać procesowi intensyfikacji i mechanizacji. W 
wielu częściach UE ukształtowanie terenu nie pozwala na zastosowanie intensywnych 
metod uprawy i hodowli. Zbocza mogą być zbyt strome, gleba zbyt uboga, obszar zbyt 
odległy itp. Również lokalne struktury gospodarstw rolnych i wzory rozmieszczenia gruntów 
utrudniają wprowadzenie tak poważnych zmian w rolnictwie. 
 
W rezultacie, dziś na znacznej części UE nadal istnieje ekstensywna gospodarka, dobrze 
dostosowana do lokalnych warunków. Zazwyczaj dotyczy to lokalnych drobnych rolników, a 
nie dużych przedsiębiorstw rolniczych. Małe gospodarstwa rolne i ekstensywne 
gospodarstwa rolne stanowią nadal znaczną część wśród 14 milionów rolników w UE. 
 
Mimo, że nie są one tak wydajne jak nowoczesne wielkoobszarowe gospodarstwa, są jednak 
istotną częścią struktury społeczno-ekonomicznej europejskich obszarów wiejskich i jako 
takie odgrywają zasadniczą rolę społeczną, gospodarczą i środowiskową w UE. Stanowią 
istotne źródło lokalnego zatrudnienia i dochodów, zapobiegając wyludnianiu się obszarów 
wiejskich i pomagając utrzymać te społeczności. Są ważnym źródłem żywności i produktów 
dla wielu odległych obszarów wiejskich. Odgrywają również ważną rolę w utrzymaniu 
bogactwa gatunkowego Europy. 
 
Jednak pomimo ich znaczenia społeczno-gospodarczego, rentowność ekstensywnych 
gospodarstw rolnych stała się na przestrzeni lat coraz bardziej niepewna. W wielu częściach 
UE, rolnicy zostali zmuszeni do porzucenia swojej ziemi i poszukiwania alternatywnych 
źródeł dochodów, z druzgocącymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi dla danych 
obszarów wiejskich. W ostatnich dziesięcioleciach znaczna część UE została dotknięta tym 
zjawiskiem. Istnieją również uzasadnione przypuszczenia, że ta tendencja, szczególnie na 
obszarach, gdzie prowadzono ekstensywny wypas, będzie w Europie pogłębiała się przez 
następne dziesięciolecia. 
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Zarzucanie gospodarowania jest do pewnego stopnia łagodzone przez Wspólną Politykę 
Rolną (WPR), która wspiera społeczności wiejskie oraz korzystne dla środowiska praktyki 
rolnicze na marginalnych / mniej wydajnych obszarach rolniczych, a także wymaga od 
właścicieli gruntów rolnych utrzymania ich w „dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska” by otrzymywać płatności WPR. 
 
1.2 Reformy Wspólnej Polityki Rolnej 

Ważne jest, aby społeczeństwo należycie doceniało tych rolników, którzy zarządzają swoją 
ziemią w sposób zgodny ze środowiskiem naturalnym i wspierając je. Jak pokazano powyżej, 
rolnicy odgrywają nie tylko istotną rolę w utrzymaniu struktury społeczno-ekonomicznej i 
jakości środowiska europejskich obszarów wiejskich, ale także zapewniają szeroką gamę 
środowiskowych dóbr publicznych i usług dla społeczeństwa. 
 
Ta ważna rola powinna być odpowiednio odzwierciedlona i wspierana przez odpowiednie 
zobowiązania polityczne na wszystkich szczeblach administracyjnych. Wspólna Polityka 
Rolna (WPR) gra również centralną rolę w tym zakresie. Z biegiem lat kolejne reformy w 
coraz większym stopniu potwierdzają znaczenie wsparcia i zachęt dla tego ważnego sektora 
- zwłaszcza poprzez zwiększenie środków dla rozwoju obszarów wiejskich w ramach Filaru 2. 
Ma to na celu, między innymi, pomoc rolnikom, którzy żyją i pracują w trudnych rolniczo 
warunkach, aby utrzymać opłacalność i kontynuować zrównoważoną produkcję produktów 
przyjaznych dla środowiska. 
 
Ponadto oddzielenie dopłat rolnych od produkcji i wprowadzenie zasad wzajemnej 
zgodności w ramach WPR stworzyło rolnikom możliwość łatwiejszego reagowania na 
warunki rynkowe, przy jednoczesnym przestrzeganiu podstawowych norm środowiskowych. 
 
Nie oznacza to, że ogólna tendencja do intensyfikacji, zwiększonej specjalizacji i 
mechanizacji rolnictwa przestanie istnieć (szczególnie w nowych państwach członkowskich, 
w których struktury i systemy rolne nadal zmieniają się w odpowiedzi na siły rynkowe). W 
dzisiejszym społeczeństwie kładziony jest również silny polityczny nacisk, zwłaszcza przy 
wykorzystaniu funduszy publicznych, na fakt, że rolnicy nie są tylko producentami żywności, 
ale także opiekunami naszych terenów wiejskich, zapewniając szeroki wachlarz dóbr i usług 
ekosystemowych z korzyścią dla całego społeczeństwa i ochrony naszego środowiska 
naturalnego. 
 
W związku z tym centralna rola rolników, którzy zarządzają swoimi gruntami w sposób 
przyjazny dla środowiska i dobrze dostosowany do lokalnych warunków, nie może być 
pomijana w dążeniu do coraz większej wydajności i produktywności gospodarstw. 
 
1.3 Zobowiązania UE i Państw Członkowskich ws. ochrony bioróżnorodności  

Rolnictwo było głównym czynnikiem sprzyjającym bioróżnorodności, dzięki wiekom 
różnorodnych tradycji rolniczych, które doprowadziły do powstania skomplikowanej mozaiki 
półnaturalnych siedlisk w całym krajobrazie. To z kolei przyciągnęło szeroką gamę gatunków 
fauny i flory. Niektóre z nich są dobrze znane, takie jak derkacz (Crex crex) i bocian biały 
(Ciconia ciconia), ale mnóstwo innych mniej znanych gatunków, takich jak motyl modraszek 
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nausitous (Maculinea nausithous) i wiele gatunków storczyków również znalazło swoje 
miejsce w tych półnaturalnych siedliskach. 

Dalsze przetrwanie tych gatunków jest obecnie całkowicie zależne od lokalnej ekstensywnej 
gospodarki. Jednak w ciągu ostatnich 50 lat, dzięki połączonym skutkom intensyfikacji 
gospodarki lub całkowitego zarzucania gospodarki, różnorodność biologiczna gruntów 
rolnych uległa dramatycznemu spadkowi. Obecnie w Europie pozostało tylko ok. 15-25% 
niegdyś ekstensywnie uprawianych obszarów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej. 
Populacje ptaków terenów rolniczych od lat 80tych XXw. również zmniejszyły się o ok. 50% 
(ale od tego czasu się ustabilizowały), podczas gdy populacje motyli zmniejszyły się o 70% od 
1990 r. I jak dotąd nie wykazują żadnych oznak poprawy (Van Swaay i in. 2010). 
 
Uznając ten alarmujący spadek bioróżnorodności w Europie, państwa członkowskie przyjęły 
dwa kluczowe elementy prawodawstwa UE - Dyrektywy Siedliskową7 i Ptasią8 - w celu 
ochrony najcenniejszych europejskich gatunków i siedlisk w całym ich naturalnym zasięgu w 
UE. Ogólnym celem Dyrektywy Ptasiej jest utrzymanie i przywrócenie populacji wszystkich 
naturalnie występujących gatunków dzikich ptaków w UE na poziomie, który zapewni im 
przetrwanie w długiej perspektywie. Dyrektywa Siedliskowa ma podobne cele, ale 
ukierunkowana jest na szereg gatunków innych niż ptaki, a także niektóre typy siedlisk. 
 
Obie Dyrektywy nie obejmują wszystkich gatunków roślin i zwierząt w Europie (tj. niecałą 
bioróżnorodność UE). Zamiast tego skupiają się na podzbiorze około 2000 (z około 100 000 
lub więcej gatunków obecnych w Europie) - które są tak rzadkie lub zagrożone, że pilnie 
potrzebują ochrony, aby zapobiec ich wyginięciu. Są one często określane jako gatunki 
będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty lub o znaczeniu dla UE. 
 
Obie dyrektywy wymagają, aby państwa członkowskie nie tylko zapobiegały dalszemu 
pogarszaniu się stanu gatunków i typów siedlisk będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, muszą także wprowadzić środki zapewniające osiągnięcie odpowiedniego stanu 
ochrony w całym ich naturalnym zasięgu w UE. Fakt, że siedlisko lub gatunek nie jest 
zagrożony (tj. nie jest bezpośrednio zagrożone wyginięciem), niekoniecznie oznacza, że 
znajduje się w odpowiednim stanie ochrony. 
 
Te dwie unijne dyrektywy dotyczące przyrody stanowią podstawę polityki UE w zakresie 
różnorodności biologicznej. W 2012 r. UE postawiła sobie za cel powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej i degradacji usług ekosystemowych w UE do 2020 r. oraz 
przywrócenie ich w miarę możliwości, przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu UE w 
zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie. 
 
Odzwierciedla to silne zaangażowanie polityczne, które podjęli szefowie państw i rządów, a 
które stawiają bioróżnorodność wysoko na liście priorytetów politycznych UE. Wzmocniona 
Strategia UE w zakresie różnorodności biologicznej9, przyjęta w 2012 r., określa sześć 

                                                      
7 Dyrektywa Rady 92/43 / EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Wersja skonsolidowana 
1. 1. 2007. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Dyrektywa Rady 2009/147 / WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, skodyfikowana wersja dyrektywy 79/409 / EWG. 
Dostępna na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF 
9 Pełny tekst strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej dostępny na stronie:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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głównych obszarów, w których należy podjąć działania w celu zmniejszenia wpływu na 
przyrodę i usługi ekosystemowe w UE. Jednym z nich jest zwiększenie udziału rolnictwa i 
leśnictwa w ochronie różnorodności biologicznej. 

Strategia UE ws. bioróżnorodności 2020 

Unijna strategia ochrony bioróżnorodności do 2020 r. ma na celu powstrzymanie pogarszania się 
stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych prawodawstwem UE w zakresie ochrony przyrody oraz 
osią-gnięcie znaczącej i wymiernej poprawy ich stanu. Ma na celu poprawę integracji w kluczowych 
sekto-rach, w szczególności poprzez cele i działania zwiększające pozytywny wkład rolnictwa, 
leśnictwa i rybołówstwa w ochronę bioróżnorodności i zrównoważone użytkowanie. W odniesieniu 
do rolnictwa istniejące instrumenty w ramach WPR przyczynią się do osiągnięcia tego celu. Strategia 
ma również na celu poprawę łączności między obszarami Natura 2000 oraz w szerszym kontekście 
poprzez rozwój zielonej infrastruktury 
 
Cel 1 
Powstrzymanie pogarszania się stanu ochrony wszystkich gatunków i siedlisk objętych 
prawodawstwem UE w zakresie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej poprawy 
ich stanu, tak aby do 2020 r. w porównaniu z obecnymi ocenami: (i) 100% więcej ocen siedlisk i 50% 
więcej ocen gatunków na podstawie Dyrektywy Siedliskowej wykazało lepszy stan ochrony; oraz (ii) 
50% więcej ocen gatunków na podstawie Dyrektywy Ptasiej wykazało stabilny lub lepszy stan. 
 
Cel 2 
Do 2020 r. ekosystemy i ich usługi są utrzymane i wzmacniane dzięki ustanowieniu zielonej 
infrastruktury i przywróceniu co najmniej 15% zdegradowanych ekosystemów. 
 
Cel 3 
A) Rolnictwo: do 2020 r. zmaksymalizować, w porównaniu z poziomem odniesienia UE2010, obszary 
łąk, gruntów ornych i upraw trwałych objętych ochroną bioróżnorodności w ramach WPR, aby 
zapewnić jej zachowanie i doprowadzić do wymiernej poprawy stanu ochrony gatunków i siedlisk 
zależnych od lub będących pod wpływem rolnictwa i świadczących usługi ekosystemowe, 
przyczyniając się tym samym do poprawy zrównoważonego rozwoju. 

Komisja Europejska podkreśliła również, że skuteczne zarządzanie i przywracanie obszarów 
chronionych Natura 2000 ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu UE w zakresie 
różnorodności biologicznej na 2020 r. 
 
1.4 Sieć Natura 2000  

Głównym elementem Dyrektyw „naturowych” jest utworzenie ogólnounijnej sieci Natura 
2000. Sieć ta składa się z terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (SCI) i specjalnych 
obszarów ochrony (SOO) wyznaczonych na mocy Dyrektywy Siedliskowej i obszarów 
specjalnej ochrony (OSO) wyznaczonych na mocy dyrektywy ptasiej (określanych łącznie 
jako obszary Natura 2000). Sposób zarządzania tymi obszarami i ich ochrony wyjaśniono w 
rozdziale 3. 

Do tej pory do sieci Natura 2000 włączono ponad 26 000 obszarów. Łącznie obejmują one 
około 18% powierzchni lądowej UE oraz ważne obszary morskie. Jednak Natura 2000 nie jest 
systemem ścisłych rezerwatów przyrody; przyjmuje inne podejście, które w pełni uznaje, że 
człowiek jest integralną częścią przyrody, a te dwa elementy najlepiej współgrają w 
partnerstwie. 
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1.5 Partnerstwo pomiędzy rolnikami i społeczeństwem  

Znaczenie rolników dla sieci Natura 2000 znajduje odzwierciedlenie w fakcie, że grunty rolne 
stanowią około 40% całkowitego obszaru objętego siecią Natura 2000. Ponieważ wysoka 
bioróżnorodność zazwyczaj pokrywa się z niską wydajnością rolnictwa, większość gruntów 
rolnych w sieci Natura 2000 znajduje się na marginalnych obszarach rolniczych. Typowymi 
przykładami są alpejskie łąki i pastwiska, stepowe równiny, otwarte wrzosowiska i podmokłe 
łąki. 
 
W niektórych z tych obszarach istniejące systemy i praktyki rolnicze prawdopodobnie są już 
zgodne z ochroną gatunków i siedlisk, dla których obszar został wyznaczony w ramach sieci 
Natura 2000, a nacisk położony jest na znalezienie sposobów dalszego wspierania tych 
praktyk i należytego uznania zaangażowania rolników. W innych, tradycyjne praktyki 
rolnicze mogły już zostać zarzucone lub przekształcone w inną formę rolnictwa, która jest 
mniej zgodna z przyrodą – w tych przypadkach konieczne będzie znalezienie sposobów na 
ponowne wprowadzenie kompatybilnych, z ochroną siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty dla których wyznaczono obszar, systemów 
rolniczych lub dostosowanie istniejących praktyk. 
 
Wymaga to silnego partnerstwa między rolnikami, władzami publicznymi odpowiedzialnymi 
zarówno za politykę rolną, jak i ochronę przyrody oraz ogół społeczeństwa obywatelskiego. 
Niniejszy przewodnik ma na celu zilustrowanie, w jaki sposób to partnerstwo może zostać 
wykorzystane do efektywnej pracy z korzyścią dla wszystkich. Zawiera przegląd głównych 
zagadnień w odniesieniu do relacji między rolnictwem a siecią Natura 2000 oraz oferuje 
szereg praktycznych pomysłów, przykładów i zaleceń dotyczących zarządzania gruntami 
rolnymi na obszarach Natura 2000, w oparciu o dobre praktyki z całej UE.  
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2. TERENY ROLNICZE W SIECI NATURA 2000 

Co można znaleźć w tym rozdziale? 
Ten rozdział zawiera przegląd ról, jakie różne systemy i praktyki rolnicze odgrywają we 
wspieraniu ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Określa rodzaj użytków rolnych, które 
są włączone do sieci Natura 2000 i identyfikuje siedliska i gatunki chronione na mocy 
dyrektyw „naturowych” UE, które są ściśle powiązane z praktykami rolniczymi. Analizuje ich 
główne presje i zagrożenia w kontekście rolnictwa oraz to, w jaki sposób różne aspekty 
gospodarki rolniczej mogą wpływać na ich ochronę. 
 
 
2.1 Jakie rodzaje użytków rolnych są włączone do sieci Natura 2000?  

Agro-ekosystemy10 stanowią średnio 38% łącznej powierzchni sieci Natura 2000 w UE (EEA, 
2010), obszary Natura 2000 zawierają 10.6% (lub 22,2 mln ha) łącznej powierzchni terenów 
rolniczych w UE-27 (patrz Rycina 2.1). 

Rycina 2.1 Stosunek terenów rolniczych wewnątrz sieci Natura 2000 
Uwaga: procent wykorzystywanych użytków rolnych (WUR) w sieci Natura 2000 jest oszacowany na 
podstawie klas Corine Land Cover. Źródło: Komisja Europejska, 2013a.  
 

 
 

                                                      
10 W tej sekcji „agro-ekosystemy” obejmują następujące klasy CORINE Land Cover (CLC): 
- Grunty regularnie uprawiane, obejmujące nienawadniane grunty orne (klasa CLC 211), grunty stale nawadniane (212), 
pola ryżowe (213), winnice (221), sady owocowe i plantacje jagód (222), gaje oliwne (223 ), pastwiska (231) i jednoroczne 
uprawy związane z uprawami stałymi (241). 
- Mieszane grunty uprawne: złożone systemy upraw (242), tereny rolnicze ze znaczącym udziałem roślinności naturalnej 
(243) i obszary rolno-leśne (244). 
- Obszary półnaturalne z możliwą ekstensywną gospodarką rolną: murawy i pastwiska naturalne (321), torfowiska i 
wrzosowiska (322), roślinność sklerofilna (sucholubna) (323). 
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Należy zauważyć, że termin „grunty rolne” w tym kontekście jest znacznie szerszy niż obszar 
sklasyfikowany gdzie indziej jako Wykorzystywane Użytki Rolne, takich jak Statystyki 
Wspólnotowej Struktury Gospodarstw Rolnych i Statystyki upraw11. 

Na większości gruntów rolnych w sieci Natura 2000 stosowana była ekstensywna 
gospodarka rolna, a zatem jej dalsze istnienie jest w dużym stopniu uzależnione od 
kontynuacji takich praktyk (zob. Ramka 2.1). Nacisk kładziony jest w dużej mierze na 
promowanie pozytywnych działań ochronnych w ramach gospodarki, które są zarówno 
zrównoważone ekologicznie, jak i ekonomicznie. Włączone do sieci Natura 2000 systemy 
rolnicze o niskiej intensywności, zwykle rozwinęły się na przestrzeni wieków, a struktury 
gospodarstw i praktyki rolnicze były ściśle dostosowane do lokalnych warunków. Ogólnie 
obejmują one: 

o systemy hodowli zwierząt, w których obszary wypasu to głównie półnaturalna 
roślinność, w tym pastwiska, wrzosowiska i zarośla; 

o systemy o niskiej intensywności upraw (np. na glebach słabych, suchych, zasolonych, 
podmokłych lub odległych), często w rotacji z półnaturalną roślinnością odłogowaną; 

o uprawy trwałe o niskiej intensywności, takie jak stare tradycyjnie zarządzane sady i gaje 
oliwne; 

o łączone systemy hodowli upraw ornych i / lub z żywym inwentarzem. Takie systemy 
rolnicze obejmują również pola uprawne z mozaiką rolnictwa o niskiej intensywności i 
cennymi cechami krajobrazu, które mogą wspierać wysoką różnorodność gatunkową.  

Systemy o niskiej intensywności inwentarza żywego są często spotykane na obszarach 
Natura 2000, ponieważ utrzymują duże obszary półnaturalnych pastwisk i łąk, wrzosowisk i 
zarośli, na których występuje wiele gatunków roślin i zwierząt o znaczeniu dla Wspólnoty 
oraz kształtują krajobraz wyżyn, gór i innych obszarów. Gatunki takie jak świstak tatrzański 
(Marmota marmot latirostris) i rzadkie gatunki motyli (np. szlaczkoń szafraniec Colias 
myrmidone i górówka Erebia calcaria) występują na ekstensywnie wypasanych górskich 
pastwiskach i łąkach. 

Systemy upraw o niskiej intensywności, takie jak suche stepowe uprawy zbóż, często są 
wyznaczane jako obszary Natura 2000, ponieważ wspierają rzadkie i zagrożone gatunki 
chwastów uprawnych, ssaków, takich jak chomiczek rumuński (Mesocricetus newtoni) i suseł 
moręgowany (Spermophilus citellus) oraz duże populacje niektórych globalnie zagrożonych 
ptaków, w tym dropia (Otis tarda) i pustułeczki (Falco naumanni). Odłogowany składnik tych 
systemów uprawnych jest istotną częścią ich wartości przyrodniczej, a także rzadką i 
niejednorodną strukturą roślinności zarówno upraw, jak i ugorów. 

                                                      
11 We Wspólnotowych Badaniach Struktury Gospodarstw Rolnych (WBSGR) Użytkowane Użytki Rolne (UUR) są całkowitą 
powierzchnią zajmowaną przez grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody wykorzystywane przez 
gospodarstwo, niezależnie od rodzaju własności lub tego, czy jest ona użytkowana jako część wspólna. URR nie obejmuje 
ugorów, lasów i gruntów zajmowanych przez budynki, podwórza, drogi dojazdowe, stawy itp. URR jest również 
definiowana w kontekście Statystyk upraw (rozporządzenie Rady (EWG) nr 837/90 z dnia 26 marca 1990 r. i Rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 959/93 z dnia 5 kwietnia 1993 r.) odpowiednio jako 1) Obszar uprawy zbóż dla każdej grupy i rodzaju zbóż 
(jak określono w załącznikach), których produkcja przekracza 50 000 ton rocznie i 2) Obszary gruntów ornych, trwałe użytki 
zielone, uprawy trwałe i inne UUR, z wyjątkiem gruntów ornych (grunty uprawne inne niż zboża). Trwałe użytki zielone 
obejmują również części UUR poza gospodarstwami rolnymi. Obecnie istnieją znaczne różnice między UUR w oparciu o 
WBSGR i statystyki upraw z powodu różnych definicji podanych w ankietach. 
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Systemy wypasu na terenach zadrzewionych o niskiej intensywności, które łączą uprawy i 
wypas zwierząt gospodarskich na terenach zadrzewionych, takich jak dehesa i montado, są 
systemami o unikalnych cechach, które wspierają wiele gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, takich jak jaszczurka hiszpańska (Lacerta schreiberi) i orzeł 
iberyjski (Aquila adalberti). 

Ekstensywne uprawy stałe, w tym sady owocowe i orzechowe, gaje oliwne i winnice, są 
często spotykane na obszarach Natura 2000, ponieważ ich bogactwo strukturalne, w tym 
mozaika tarasów, żywopłotów, użytków zielonych i innych półnaturalnych cech, stanowi 
odpowiednie siedlisko dla wielu gatunków pierwotnie związanych z otwartymi siedliskami 
leśnymi i/lub skalistymi. Tradycyjne sady są odpowiednie dla gatunków wymagających 
kompleksu siedlisk, np. dla traszki (Triturus cristatus), i saproksylicznych owadów 
związanych z martwym drewnem, np. jelonka rogacza (Lucanus cervus). Wiele gatunków 
ptaków jest także związanych z uprawami stałymi, np. zaganiacz oliwny (Hippolais 
olivetorum). W sadach żerują nietoperze tj. podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros). 
Ekstensywne trwałe użytki, cenione są także ze względu na ich walory krajobrazowe, 
kulturowe i historyczne. 

Kilka gatunków „naturowych” można także znaleźć na gruntach o intensywnej gospodarce 
rolnej. Należą do nich niektóre ważne populacje zimujących gęsi i łabędzi, takich jak bernikla 
białolica (Branta leucopsis) i łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus), które zimą pasą się na takich 
łąkach i polach. Chomik europejski (Cricetus cricetus), wymieniony w załączniku IV do 
Dyrektywy Siedliskowej i wymagający ścisłej ochrony na mocy art. 12, występuje na 
gruntach ornych, gdzie dostępne są wystarczające zasoby żywności i wystarczająca liczba 
schronień w uprawach pastewnych i miedzach.  

Ramka 2.1 Związek między obszarami o wysokiej wartości przyrodniczej i Natura 2000 
Koncepcja gruntów rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej (WWP) została szeroko przyjęta w 
całej Europie w polityce rolnej. Takie grunty rolne obejmują obszary, w których rolnictwo jest główną 
(zwykle dominującą) formą użytkowania i gdzie rolnictwo wspiera / jest związane albo z dużą 
różnorodnością gatunków i siedlisk albo obecnością gatunków ważnych przyrodniczo na poziomie 
europejskim / krajowym / regionalnym lub w obu przypadkach (Beaufoy i Cooper, 2008; Cooper i in., 
2007; Oppermann i in., 2012). W ramach tej definicji zidentyfikowano trzy rodzaje gruntów WWP: 
• Typ 1: Użytki rolne z dużym udziałem roślinności półnaturalnej 
• Typ 2: Użytki rolne z mozaiką ekstensywnego rolnictwa oraz cech naturalnych i strukturalnych, 

takich jak miedze, żywopłoty, kamienne murki, zadrzewienia i zakrzaczenia, małe rzeki itp. 
• Typ 3: Użytki rolne wspierające rzadkie gatunki lub wysoki odsetek populacji europejskich lub 

światowych. 
W praktyce WWP i użytki rolne na obszarach Natura 2000 w znacznym stopniu się pokrywają, 
ponieważ typ 3 został zidentyfikowany na podstawie informacji z sieci Natura 2000, a także z ostoi 
ptaków (IBA), ważnych ostoi motyli (PBA) oraz innych krajowych baz danych o bioróżnorodności 
(więcej szczegółów - patrz Paracchini i in. 2008). 
Jednak te dwa pojęcia wyraźnie się różnią. Obszary WWP to szerokie pojęcie obejmujące całą 
bioróżnorodność i nie mające mocy prawnej. Natura 2000 jest natomiast związana prawodawstwem 
UE. Obszary użytków rolnych są włączane do sieci Natura 2000 tylko wtedy, gdy mają kluczowe 
znaczenie dla jednego lub większej liczby chronionych gatunków i siedlisk w UE na mocy Dyrektyw 
Siedliskowej lub Ptasiej (tj. nie wszystkie obszary, na których występują gatunki i siedliska, są 
koniecznie włączone do sieci - patrz rozdział 3). Po włączeniu do sieci Natura 2000 państwa 
członkowskie są prawnie zobowiązane do zarządzania tymi obszarami w sposób zapewniający 
ochronę gatunków i typów siedlisk, dla których zostały wyznaczone. 
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Więcej szczegółów dotyczących gospodarki rolnej i ochrony gatunków i siedlisk w Rozdziale 
4.  
 
2.2 Których siedlisk i gatunków o znaczeniu dla Wspólnoty to dotyczy?  

Wiele siedlisk i gatunków Natura 2000 chronionych na mocy Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej 
zależy od praktyk rolniczych lub jest z nimi związanych (zob. Tabela 2.1). W niniejszym 
przewodniku poświęca się im szczególną uwagę, a dla ułatwienia określa się je po prostu 
jako „kluczowe siedliska rolnicze” i „kluczowe gatunki rolnicze”. 
 
Należy zauważyć, że zgodnie z Dyrektywą Siedliskową tylko najważniejsze obszary kluczowe 
dla tych typów siedlisk i gatunków są objęte siecią Natura 2000, a nie wszystkie obszary, na 
których występują. Jak pokazuje tabela 2.1, niektóre typy siedlisk zajmują tylko 20% -30% 
całkowitej powierzchni chronionej przez sieć Natura 2000. 

2.2.1 Kluczowe siedliska rolnicze o znaczeniu dla Wspólnoty 

Załącznik I do Dyrektywy Siedliskowej wymienia 58 typów siedlisk (w tym 23 typy siedlisk 
priorytetowych12), które uznaje się za kluczowe siedliska rolnicze, ponieważ są one zależne 
od ekstensywnej gospodarki lub są z nią związane. Można je podzielić na osiem dużych grup 
(Komisja Europejska, 2013b). Zostały one opisane pokrótce poniżej. Bardziej szczegółowe 
informacje na temat każdego typu siedliska znajdują się w załączniku A. 

 
Ponad jedną trzecią tych siedlisk (24) uważa się za w pełni zależną od odpowiedniej 
gospodarki rolnej (Halada i in., 2011). Są to siedliska, w których skład gatunkowy został 
poddany selekcji na przestrzeni wielu dziesięcioleci lub wieków i zależy zarówno od 
lokalnych warunków, jak i rodzaju i intensywności gospodarki. Zarówno zaprzestanie tego 
użytkowania, jak i istotne zmiany w jego intensywności powodują (zwykle nieodwracalne) 
zmiany w strukturze siedliska i jego składzie gatunkowym. 

 
Pozostałe 34 siedliska uważa się za częściowo zależne, ponieważ zarządzanie przedłuża 
istnienie siedliska poprzez blokowanie sukcesji lub powiększa / utrzymuje obszar zasięgu 
siedlisk. Niektóre siedliska są częściowo zależne tylko od niektórych podtypów lub tylko w 
części ich zasięgu. Kilka rzadkich typów siedlisk pionierskich w bardziej ekstremalnych 
warunkach klimatycznych powinno być chronionych przed jakimkolwiek użytkowaniem 
rolniczym.   

                                                      
12 Dyrektywa Siedliskowa określa podzbiór 72 siedlisk z załącznika I jako priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych, z uwagi 
na zagrożenie wyginięciem, a Wspólnota ponosi za nie szczególną odpowiedzialność ze względu na proporcję ich 
naturalnego zasięgu, który mieści się w UE. Podobnie podzbiór gatunków z załącznika II identyfikuje się jako gatunki 
priorytetowe, ponieważ Wspólnota ponosi za nie szczególną odpowiedzialność. 
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Nakredoowe wydmy stałe na wybrzeżu 
Sefton (Zdjęcie: John Houston) 

 
 

 
Północno-atlantyckie mokre wrzosowiska w 
New Forest, Anglia (Zdjęcie: Steve Humble) 

 
Makia z jałowcem w centralnych Włoszech.  
(Zdjęcie: Foreste Casentinesi National Park) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlantyckie słone łąki z Limonium spp.  
(Zdjęcie: Dr J.P. Doody) 

Siedliska nadbrzeżne i halofilne 

Nadbrzeżne słone łąki i bagna wokół wybrzeży 
Atlantyku, Morza Północnego i terenów borealnych 
były tradycyjnie wypasane i ich stan wraz z częścią 
roślinności pogarszałyby się, gdyby wypas został 
porzucony. Śródlądowe słone łąki i bagna są również 
sezonowo wypasane.  
 
o Nadbrzeżne piaszczyste wydmy i wydmy 

śródlądowe 
Stałe wydmy z łąkami i zaroślami często zależą od 
ekstensywnego wypasu, który zatrzymuje sukcesję i 
utrzymuje otwarty charakter siedliska. Machair jest 
specyficznym nadmorskim krajobrazem piaszczystym, 
który rozwijał się przez wieki w ekstensywnym wypasie 
i rotacji z uprawami. Wydmy śródlądowe i piaszczyste 
wrzosowiska z trawą i zaroślami wymagają wypasu na 
małą skalę lub koszenia oraz niewielkich zakłóceń, aby 
utrzymać określony stan i powstrzymać zarastanie. 
 

o Wrzosowiska strefy umiarkowanej i borealnej  
Suche wrzosowiska to półnaturalne siedliska 
zastępujące lasy w skutek długotrwałego wypasu i wy-
palania. Historycznie były wykorzystywane jako trwałe 
pastwiska w mieszanych systemach rolnych. 
Zapewniały także paliwo, ściółkę, paszę zimową, a 
nawet materiały do budowy dróg i domów. Na 
podmokłych wrzoso-wiskach czasami również 
prowadzono wypas, ale są one bardzo wrażliwe na 
uszkodzenia spowodowane nad-miernym wypasem. 
Alpejskie wrzosowiska były trady-cyjnie wypasane w 
czasie sezonowej wędrówki bydła oraz przez dzikie 
gatunki. Borealne wrzosowiska są zgryzane przez 
renifery. 
 

o Sucholubne zarośla (makia) 
Sucholubne zarośla występują w strefie śródziem-
nomorskiej. Kilka płatów naturalnej roślinności zajmuje 
miejsca o ekstremalnych warunkach i te należy 
pozostawić nietknięte. Ale większość to siedliska 
wtórne powstałe w wyniku zniszczenia lasów 
dębowych i wypasu owiec i kóz przez kolejne stulecia 
oraz regul-arnego wypalania. Formacje wrzosowisk z 
jałowcem lub murawy wapienne są szeroko 
rozpowszechnione w prawie wszystkich regionach 
Europy i zależą od ekstensywnego wypasu, który 
warunkuje zachowanie charakterystycznej mozaiki 
zarośli i łąk. 
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o Łąki naturalne i półnaturalne 
 
Europejskie łąki tworzą szeroką gamę typów i 
podtypów, od bardzo suchych, rzadko 
porośniętych roślinnością naturalnych łąk po łąki 
aluwialne i podmokłe łąki z marzycą, a także od 
łąk alpejskich do dehesas z wiecznie zielonymi 
dębami (Quercus) i stepów. Systemy 
gospodarowania i tradycje rolnizce są 
odpowiednio różne dla każdego rodzaju. 
Najczęściej jednak są to tereny, z których 
pozyskuje się siano. 
 

 

Bogate gatunkowo łąki w Czechach  
(Zdjęcie: Karkonoski Park Narodowy) 

o Torfowiska wysokie i niskie 
 

Większość torfowisk wysokich zapewnia bardzo 
słabej jakości i niewielką ilość paszy, dlatego na 
większości z nich nie prowadzi się wypasu. Są to 
jednocześnie zbiorowiska wrażliwe na wypas i 
jeżeli jest już prowadzony to jest ściśle 
kontrolowany. Torfowiska niskie nie są zazwyczaj 
wykorzystywane w rolnictwie, ale niektóre ich 
typy, które nie są zbyt wilgotne, są 
wykorzystywane do lekkiego wypasu lub do 
zbierania podściółki dla zwierząt gospodarskich. 
 

 

Torfowiska alkaliczne z wełnianką 
(Zdjęcie: Viera Šefferová Stanová) 

o Bruki wapienne 
 

Bruki wapienne wymagają wypasu i/lub 
przycinania, aby zachować swój otwarty 
charakter. Są wypasane jako część mozaiki 
siedliskowej z półnaturalnymi łąkami i zaroślami. 
Siedliska takie mogą również stanowić część 
większych wypasanych mozaik siedlisk 
przyrodniczych, na przykład: pastwiska alpejskie 
lub skandynawskie łąki alvar 

 

Bruki wapienne w Burren (Irlandia) 
(Zdjęcie: Sharon L. Parr) 

o Zadrzewione pastwiska i łąki  
 

Porośnięte rozproszonymi drzewami i zaroślami 
pastwiska i łąki w Skandynawii są pozostałością 
po dawnym szeroko stosowanym systemie 
pastwisk. Stanowiły tradycyjne źródło paszy dla 
zwierząt gospodarskich. 
 

 

Zadrzewione pastwisko w Szwecji  
(Zdjęcie: Jens Johannesson) 
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Tabela 2.1 – Kluczowe siedliska rolnicze o znaczeniu dla Wspólnoty 

Klucz/źródła: Zal rol = zależność od rolnictwa (z Halada i in. (2011): 3 = W pełni zależna od gospodarki rolnej, 2 
= częściowo zależna, 1 = częściowo zależna, ale tylko od niektórych podtypów lub w części zasięgu. Priorytet = 
Status priorytetowy zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy Siedliskowej. % N2K = stosunek powierzchni siedliska 
„naturowego” chronionego na obszarach Natura 2000 do pokrycia siedliska i gatunków siecią Natura 2000 
zgodnie z raportem z art. 17 (ETC/BD, 2008). %UPS: Udział powierzchni siedliska* w niezadowalającym stanie 
zachowania jako suma powierzchni siedliska w takim stanie w każdym państwie członkowskim i regionie 
biogeograficznym podzielona przez całkowitą powierzchnie tego siedliska w UE (baza danych art. 17 ETC / BD 
2008). %XX: udział powierzchni siedliska* o nieznanym stanie ochrony została obliczona w ten sam sposób 
(uwaga: zakłada to, że cały obszar siedliska ze stanem zachowania uznanym za niezadowalający jest w stanie 
niezadowalającym, podczas gdy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości z art. 17 pewien obszar 
siedliska może być we właściwym stanie, mimo, że ogólny status zostanie określony jako niezadowalający). * Z 
wyłączeniem Rumunii (RO) i Bułgarii (BG). Obecność siedlisk w Rumunii i Bułgarii wynika z listy kontrolnej ETC / 
BD13. 

UWAGA: W związku z przystąpieniem do UE Chorwacji dodano dodatkowe siedlisko użytków zielonych zależne 
od koszenia: 6540 Subśródziemnomorskie użytki zielone Molinio-Hordeion secalini 

Źródło: dyrektywa Rady 2013/17 / UE z dnia 13 maja 2013 r. Dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie 
środowiska naturalnego w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji 

Kod Typ siedliska Zal 
rol 

priorytet % N2K % UPS % XX 

1330 Solniska nadmorskie 1  65% 100% 0% 
1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary 2 * 51% 100% 0% 
1530 Panońskie słone stepy i słone mokradła przybrzeżne  1 * 55% 100% 0% 
1630 Borealne bałtyckie łąki przybrzeżne 2 * 71% 100% 0% 
2130 Nadmorskie wydmy szare 1 * 57% 95% 1% 
2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe 1 * 58% 93% 0% 
2150 Ustabilizowane, bezwapniowe wydmy atlantyckie 

(Calluno - Ulicetea) 
1 * 41% 28% 72% 

2190 Wilgotne zagłębienia międzywydmowe 2  51% 93% 6% 
21A0 Piaszczyste niziny nadbrzeżne (Machairs) 3 * 27% 100% 0% 
2250 Wydmy nadbrzeżne z Juniperus spp. 2 * 67% 76% 24% 
2310 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Genista 1   68% 100% 0% 
2320 Suche, piaszczyste wrzosowiska z Calluna i Empetrum 

nigrum 
1   43% 99% 1% 

2330 Otwarte murawy wydm kontynentalnych z 
Corynephorus i Agrostis 

1   43% 98% 2% 

2340 Pannońskie wydmy kontynentalne 3 * 29% 100% 0% 
4010 Północnoatlantyckie podmokłe wrzosowiska z Erica 

tetralix 
3  36% 100% 0% 

4020 Umiarkowane atlantyckie podmokłe wrzosowiska z 
Erica ciliaris i Erica tetralix 

3 * 41% 16% 84% 

4030 Europejskie suche wrzosowiska 3  37% 52% 47% 
4040 Suche atlantyckie wrzosowiska plaż z Erica vagans 3 * 33% 63% 0% 
4060 Alpejskie i borealne wrzosowiska 1   73% 22% 4% 
4090 Endemiczne górskie, śródziemnomorskie 

wrzosowiska z kolcolistem 
2   62% 2% 91% 

5120 Formacje górskie z Cytisus purgans 1   73% 0% 92% 
5130 Formacje z Juniperus communis na wapiennych 

wrzosowiskach i obszarach trawiastych 
2   30% 47% 7% 

                                                      
13 Lista sprawdzająca siedlisk ETC/BD (2012). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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5210 Makia z Juniperus spp. 1   65% 0% 86% 
5330 Śródziemnomorskie i półstepowe zarośla 1   69% 15% 77% 
5420 Frygana z Sarcopoterium spinosum 2   85% 0% 6% 
5430 Endemiczne formacje frygany Euphorbio - Verbascion 2   79% 0% 7% 
6110 Murawy na skrasowiałych skałach wapiennych lub 

bazofilne Alysso - Sedion albi 
1 * 57% 12% 78% 

6120 Suche, piaszczyste, wapniste murawy 2 * 18% 99% 1% 
6140 Pirenejskie murawy na podłożu krzemianowym z 

Festuca eskia 
2   90% 64% 11 

6150 Alpejskie i borealne łąki krzemianowe 2   58% 10% 0% 
6160 Iberyjskie górskie murawy z Festuca indigesta 2   68% 0% 100% 
6170 Alpejskie i subalpejskie murawy na podłożu 

wapiennym 
2   64% 26% 31% 

6180 Makaronezyjskie murawy górskie 2   86% 100% 0% 
6190 Murawy pannońskie (Stipo-Festucetalia pallentis) 3   47% 63% 0% 
6210 Półnaturalne suche murawy i zarośla na wapiennych 

podłożach (Festuco - Brometalia) 
3   49% 49% 23% 

6220 Pseudostepy z trawami i roślinami jednorocznymi 
Thero - Brachypodietea 

3 * 60% 3% 82% 

6230 Murawy z Nardus bogate w gatunki, na 
krzemionkowych podłożach w strefach górskich (i 
podgórskich w Europie kontynentalnej) 

3 * 37% 80% 2% 

6240 Sub - pannońskie murawy stepowe 2 * 67% 100% 0% 
6250 Panońskie murawy stepowe na podłożu lessowym 3 * 39% 99% 1% 
6260 Pannońskie stepy piaszczyste 3 * 33% 100% 0% 
6270 Fennoskandyjskie nizinne bogate gatunkowo murawy 

suche do mezoicznych 
3 * 22% 100% 0% 

6280 Nordyckie alvar i prekambryjskie wapienne skały 
płaskie 

3 * 54% 53% 0% 

62A0 Wschodnie subśródziemnomorskie suche murawy 
(Scorzoneratalia villosae) 

3   95% 91% 0% 

6310 Dehesas z wiecznie zielonymi Quercus spp. 3   65% 0% 98% 
6410 Łąki z Molinia na kredzie, torfie i glinie (Molinion 

caeruleae) 
3   35% 94% 4% 

6420 Śródziemnomorskie ziołorośla i łąki trzęślicowe 
Molinio - Holoschoenion 

2   65% 3% 95% 

6430 Ziołorośla eutroficzne płaskowyżów, górskie i 
alpejskie 

1  44% 77% 23% 

6440 Łąki zalewowe dolin rzek Cnidion dubii 3   52% 100% 0% 
6450 Północne borealne łąki zalewowe 3   18% 100% 0% 
6510 Nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
3   46% 89% 6% 

6520 Górskie łąki kośne 3   51% 99% 1% 
6530 Fennoskandyjskie leśne łąki 3 * 54% 100% 0% 
6540 Subśródziemnomorskie murawy z Molinio-Hordeion 

secalini 
3  n/a n/a n/a 

7210 Torfowiska niskie na podłożach wapiennych z 
Cladium mariscus oraz gatunkami Caricion 
davallianae 

1 * 26% 71% 2% 

7230 Alkaliczne torfowiska niskie 2   43% 97% 0% 
8230 Pionierska roślinność na powierzchniach skalnych o 

podłożu krzemianowym Sedo - Scleranthion lub Sedo 
albi - Veronicion dillenii 

1  34% 9% 82% 

8240 Bruki wapienne 2 * 47% 27% 37% 
9070 Fennoskandyjskie zalesione pastwiska 3   19% 100% 0% 
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Lycaena dispar (Zdjęcie: P. Dzierza) 

 
Iris humilis na murawach piaskowych na 
Węgrzech (Zdjęcie: Wikimedia Commons) 

2.2.2 Kluczowe gatunki rolnicze o znaczeniu dla Wspólnoty 

W załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej wymieniono 197 gatunków lub podgatunków 
związanych z agroekosystemami lub użytkami zielonymi. Kluczowe gatunki rolnicze14 to 115 
gatunków roślin, 48 bezkręgowców, 4 płazów, 89 gadów i 21 ssaków. Z załącznika I do 
Dyrektywy Ptasiej 62 (ze 195) gatunki ptaków uważa się za kluczowe gatunki rolnicze15. 
Wszystkie te 259 gatunków wraz z ich preferencjami siedliskowymi zostało wymienionych w 
załączniku B do tych wytycznych. 

Przetrwanie na terenie UE dużej części tych gatunków jest zależne od kontynuacji 
ekstensywnej tradycyjnej gospodarki. Większość gatunków (215) jest związana z użytkami 
zielonymi, 11 gatunków z ekstensywnymi uprawami, a 30 wymaga obu tych systemów. 

o Rośliny  

Niektóre z ww. gatunków roślin są endemiczne na 
małych obszarach, gdzie są najlepiej chronione w rez-
erwatach przyrody. Inne, były do niedawna bardziej 
rozpowszechnione a ich liczebność spadła z powodu 
utraty siedlisk i zaniechania tradycyjnej ekstensywnej 
gospodarki, która je utrzymywała. Dotyczy to chwas-
tów pól uprawnych, które były dość liczne i rozpow-
szechnione w całej Europie, ale teraz utrzymują się 
tylko małe ich populacje rozdrobnione na obszarach, 
na których nadal występuje ekstensywna uprawa 
zbóż. 

o Bezkręgowce 

Lista gatunków bezkręgowców związanych z 
użytkami zielonymi obejmuje 17 gatunków motyli i 8 
gatunków ciem. Dotyczy to motyli, które do 
niedawna były pospolite na łąkach kośnych, 
podmokłych (trzęś-licowch i torfowiskach niskich) lub 
na pastwiskach nawapiennych, ale ich populacje 
drastycznie zmalały ze względu na utratę tych 
ekstensywnie użytkowanych łąk. Dotyczy to również 
koników polnych, świerszczy, chrząszczy i ślimaków, 
które żyją na takich półnaturalnych łąkach.   

                                                      
14 W unijnym sprawozdaniu na temat bioróżnorodności (EEA, 2010 r.) zidentyfikowano kluczowe gatunki rolnicze jako te, 
które wykorzystują ekosystemy rolne i/lub użytki zielone jako preferowane siedlisko. Wg EEA charakter związku między 
gatunkami a ich siedliskami jest wyrażony w trzech kategoriach: 
• preferowane siedlisko: główne siedlisko gatunku, gatunki zazwyczaj używają tego siedliska w swoim cyklu życiowym lub 
główna część populacji jest powiązana z tym typem siedliska 
• odpowiednie siedlisko: siedlisko, w którym gatunek regularnie występuje, ale nie jest to preferowane siedlisko lub 
preferowane siedlisko nie jest możliwe do określenia (dla gatunków żyjących regularnie w kilku typach siedlisk) 
• siedlisko okazjonalne: gatunki żyją czasami w tym typie siedliska, ale tylko okazjonalnie lub niewielka część populacji 
gatunku korzysta z tego siedliska 
15 Kluczowe gatunki rolnicze ptaków są zdefiniowane jako te wymienione w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej, których 
ponad 10% ich europejskiej populacji występuje w jednym lub kilku typach siedlisk rolniczych w co najmniej jednym z 
sezonów (Tucker i Evans, 1997). Liczbę gatunków wykorzystujących każde z siedlisk, gatunki priorytetowe, rozproszone i o 
niekorzystnym statanie zachownaia wymieniono w załączniku B. 
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Żmija łąkowa (Vipera urisinii) jest przede 
wszystkim związana z otwartymi łąkami 
 
 

 

Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 
(Zdjęcie: MME Archive) 

  

 
Stepówka białobrzucha (Pterocles alchata) 
(Zdjęcie: J.M. Cereza) 

o Płazy i gady 
Kluczowe gatunki rolnicze płazów i gadów są często 
ściśle związane z mozaiką upraw, w której 
elementy strukturalne użytków rolnych, tj. stawy, 
kamienne murki i tarasy, sady, winnice lub ogrody. 
Niektóre gatunki płazów mogą nawet zasiedlać 
zmodyfikowane siedliska np. grzebiuszka ziemna 
(Pelobates fuscus insubricus), którą można spotkać 
na niektórych polach ryżowych równiny zalewowej 
rzeki Po w północnych Włoszech 

o Ssaki 
Do kluczowych gatunków rolnych ssaków należą 
niektóre duże kopytne zgryzające, które wykorzys-
tują ekstensywne pastwiska stworzone przez se-
zonowy lub wielkoskalowy ekstensywny wypas. Są 
to np. dwa gatunki kozicy (Rupicapra spp.) na 
pastwiskach alpejskich lub żubr europejski (Bison 
bonasus) na mozaikach łąk i lasów. Dotyczy to 
również ssaków żyjących w zróżnicowanej mozaice 
krajobrazu rolniczego bogatej w elementy struktu-
ralne – np. tchórz zwyczajny (Mustela putorius), 
nornik iberyjski (Microtus cabrerae), podkowiec 
duży (Rhinolophus ferrumequinum), smużka 
stepowa (Sicista subtilis) i dwa gatunki susłów 
(Spermophilus citellus i Spermophilus suslicus). 

o Ptaki 
Kluczowymi gatunkami rolniczymi ptaków są te, 
których co najmniej 10% populacji europejskiej 
zasiedla jedno lub kilka typów siedlisk rolniczych 
przez co najmniej część roku. Rzadko wystepujace 
w UE obszary stepowe są szczególnie ważne, 
ponieważ są siedliskiem dużych populacji 32 
kluczowych gatunków rolniczych ptaków. 
Półnaturalne śródziemnomorskie tereny 
krzewiaste i podmokłe łąki są również szczególnie 
ważne dla ptaków.  

Uprawy zbóż o niskiej intensywności (takich jak 
pseudostep) mają duże znaczenie dla wielu 
gatunków ptaków z załącznika I. Typowe siedliska 
rolnicze mają również znaczenie dla szeregu 
gatunków ptaków pospolitych wymienionych w 
załączniku I, z których wiele jest stosunkowo 
rozproszonych. Wymagają one działań 
ochronnych w szerszym kontekście rolniczym. 
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2.3 Jaki jest obecnie stan zachowania siedlisk i gatunków zależnych od rolnictwa?  

Państwa członkowskie muszą co sześć lat zgłaszać stan zachowania siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty na swoim terytorium (zob. Ramka 2.2). 
W sprawozdaniu za okres 2001–2006 stwierdzono, że większość kluczowych siedlisk i 
gatunków rolniczych jest zagrożona - państwa członkowskie oceniły 76% siedlisk rolniczych 
jako mające niekorzystny stan zachowania (ETC/BD, 2008; Komisja Europejska, 2009). 

Porównanie ocen typów siedlisk rolniczych z typami o innej formie użytkowania wskazuje, 
że typy siedlisk rolniczych ogólnie mają gorszy stan zachowania, a tylko 7% ocen jest 
właściwy, w porównaniu z 21% dla siedlisk „nierolniczych” (patrz Rycina 2.2). Sprawozdania 
przedłożone przez państwa członkowskie pokazują, że użytki zielone znajdują się pod 
największą presją. 

Sytuacja jest szczególnie dotkliwa w regionie atlantyckim, gdzie żadne z siedlisk rolniczych 
nie posiada właściwego stanu zachowania. Region atlantycki charakteryzuje najwyższa 
presja na grunty rolne i dotyczy jednych z najbardziej intensywnie uprawianych obszarów w 
UE. W regionach panońskim i śródziemnomorskim odsetek właściwego stanu zachowania 
dla tych typów siedlisk wynosił odpowiednio 5% i 3%. Sytuację w regionie 
śródziemnomorskim komplikuje jednak bardzo wysoki odsetek ocen stanu uznanego za 
„nieznany” w 2006 r. 

 

Rycina 2.2. Stan zachowania siedlisk rolniczych w porównaniu z innymi typami (2001-
2006)  

Siedliska rolnicze 
(204 oceny) 

Siedliska “nierolnicze”  
(497 ocen) 

  

Źródło: Komisja Europejska, 2009. 
 

Stan ochrony 70% gatunków rolniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty 
jest niekorzystny, podczas gdy tylko 3% jest w stanie właściwym, a dla 27% stan ochrony nie 
jest znany; jeśli chodzi o gatunki użytków zielonych będące przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, 56% ma niekorzystny stan zachowania, podczas gdy 15% znajduje się w stanie 
właściwym, a dla 29% stan jest nieznany. 
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Ramka 2.2. Ocena stanu zachowania siedlisk i gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty 

Państwa członkowskie muszą monitorować stan ochrony, obecnych na ich terytorium, siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspól-
noty, tj. tych wymienionych w załącznikach do dyrektyw „naturowych”. Dotyczy to nie tylko 
obszarów Natura 2000, gdyż dane muszą być gromadzone zarówno w ramach sieci jak i poza nią, aby 
uzyskać pełną ocenę stanu ochrony. Wyniki monitoringu należy zgłaszać Komisji co sześć lat zgodnie 
z art. 17 Dyrektywy Siedliskowej. 

Pierwsza taka ocena stanu ochrony typów siedlisk i gatunków chronionych na mocy Dyrektywy 
Siedliskowej została przeprowadzona w 2007 r. (obejmując okres 2001-2006) w 25 państwach 
członkowskich i 11 (siedem lądowych i cztery morskie) regionów biogeograficznych. W 2007 r. 
państwa członkowskie zgłosiły względem każdego typu siedliska i gatunku Natura 2000 jego stan 
ochrony na swoim terytorium, a także zidentyfikowały możliwe przyczyny niekorzystnego stanu 
ochrony dla każdego z nich, wykorzystując standardową listę kodów zagrożeń, umożliwiając 
stosunkowo jednolitą ocenę znaczenia zagrożeń związanych z rolnictwem dla siedlisk i gatunków 
rolniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Te raporty zapewniły pierwszy 
przegląd i punkt odniesienia dla oceny przyszłych trendów. Kolejne sprawozdania za okres 2007-
2012 zostaną opublikowane w 2014 r. 

Źródło: ETC/BD (2008) Sprawozdanie techniczne zgodnie z art. 17 Dyr. Siedliskowej (2001-2006). 
Europejskie Centrum Tematyczne ds. Bioróżnorodności. (http://bd.eionet.europa.eu/article17 ) 

 
W 2014 roku państwa członkowskie po raz pierwszy zaraportują o ochronie gatunków 
ptaków na mocy dyrektywy ptasiej. 

Monitoring ptaków jest szeroko zakrojony w całej UE i oczywiste jest, że liczebność populacji 
większości gatunków ptaków na terenach rolniczych spada, a wiele z nich jest zagrożonych. 
Według BirdLife International 55 z 62 gatunków rolniczych zostało uznanych za mające 
niekorzystny stan ochrony w UE w 2004 r. (BirdLife International, 2004). Ten bardzo wysoki 
odsetek wyraźnie pokazuje znaczenie realizacji działań ochronnych służących gatunkom 
ptaków na terenach rolniczych. Ponadto 20 z 62 kluczowych gatunków ptaków zostało 
zidentyfikowanych jako gatunki priorytetowe, a zatem wymagających dodatkowych 
specjalnych działań, takich jak „plany ochrony gatunków”16. 

Wyniki te potwierdzają wniosek, że działania ochronne na gruntach rolnych są potrzebne, 
aby zapewnić osiągnięcie celów Dyrektywy Siedliskowej. Takie działania są szczególnie 
ważne w siedliskach łąkowych, z którymi kojarzy się większość kluczowych gatunków 
rolniczych. To jasno pokazuje jakie jest znaczenie tych siedlisk oraz potrzebę opracowania i 
wdrożenia działań wspierających rolników, konkretne systemy i praktyki rolnicze, by 
zapewnić długoterminową ochronę tych siedlisk.  

 

                                                      
16 Chociaż Dyrektywa Ptasia nie określa priorytetowych gatunków ptaków, Komitet Ornis (który doradza 
Komisji w sprawie wdrożenia Dyrektywy) uzgodnił listę 51 gatunków i podgatunków, które są uważane za 
priorytetowe dla celów finansowania LIFE Nature i opracowania planów działania. Do tych priorytetowych 
gatunków należą wszystkie gatunki zagrożone globalnie, które regularnie występują w UE, a także inne gatunki 
szczególnie zagrożone, co wynika z ich rzadkości i / lub szybko malejącej populacji. 

http://bd.eionet.europa.eu/article17
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2.4 Jakimi głównymi czynnikami zmian w rolnictwie należy się zająć?  

Obszary Natura 2000 i inne obszary WWP, gdzie prowadzona jest ekstensywna gospodarka 
rolna są bardzo wrażliwe na jej ewentualne zarzucenie (IEEP & Veenecology, 2005; 
Keenleyside & Tucker, 2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann et al, 2010).  

Zarzucanie gospodarki jest napędzane przez złożoną grupę czynników, które podważają 
rentowność ekstensywnego rolnictwa w obecnym kontekście społeczno-gospodarczym 
każdego z obszarów (Keenleyside & Tucker, 2010). Rolnictwo na tych obszarach zmaga się z 
kombinacją czynników społecznych, gospodarczych, politycznych i środowiskowych, np. ma-
lejących cen mięsa, ograniczeń wynikających z ilości pracy i czasu, słabego dostępu do 
rynków, starzenia się ludności wiejskiej, erozji gleby, ograniczeń wydajności i mechanizacji 
spowodo-wanych przez czynniki geograficzne, takie  jak strome zbocza lub niska żyzność 
gleby (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

Ekstensywna hodowla bydła i trzody stała się nieopłacalna w wielu regionach rolniczych, co 
spowodowało jej porzucenie lub intensyfikację w przypadku braku wsparcia finansowego 
(Beaufoy & Marsden, 2010). W Europie Wschodniej zamknięcie wielu gospodarstw państwo-
wych spowodowało dramatyczny spadek liczby zwierząt gospodarskich i porzucenie dużych 
obszarów pastwisk. 

Obecnie najbardziej zagrożone porzuceniem są obszary górskie i wyżynne (Keenleyside & 
Tucker, 2010). Większość siedlisk na tych obszarach cechuje się niską wartością odżywczą 
pozyskiwanych użytków i niską produktywnością, co oznacza, że gospodarka na nich oparta 
w obecnej sytuacji rynkowej jest  tylko marginalnie opłacalna pod względem produktów 
rolnych (Ecologic, 2006b). Na przykład brytyjskie badanie wykazało, że jedna trzecia górskich 
rolników zmniejszyła lub zaprzestała wypasu na wrzosowiskach w ciągu ostatnich czterech 
lat (Clothier i Finch, 2012).  

Drugim najważniejszym czynnikiem jest intensyfikacja gospodarki. W ciągu ostatnich stu lat, 
a zwłaszcza od lat 50. XX wieku, czynniki napędzające rozwój rolnictwa (takie jak rosnące 
ceny i rynki towarowe, postęp technologiczny i środki rynkowe oraz wsparcie w ramach 
WPR) doprowadziły do rozwoju rolnictwa i jego intensyfikacji. 

Doprowadziło to do znaczących zmian w siedliskach rolniczych - wiele naturalnych i 
półnaturalnych wciąż istniejących elementów zanikło tworząc wysoce zmodyfikowane i 
uproszczone systemy rolnicze. Wiele siedlisk jest zagrożonych kombinacją zarzucenia 
gospodarki na jednych i jej intensyfikacji na innych obszarach. 

2.5 Jakie są główne presje i zagrożenia dla siedlisk i gatunków rolniczych? 

Ta sekcja podsumowuje główne presje na kluczowe siedliska i gatunki rolnicze związane ze 
zmianami w gospodarce rolnej17. Wyniki przedstawiono na rycinach 2.3 i 2.4. 

                                                      
17 Szczegółowa ocena praktyk rolniczych wpływających na kluczowe siedliska gruntów rolnicze została przeprowadzona na 
podstawie opublikowanej literatury i opinii ekspertów. Przeprowadzono również szczegółową ocenę presji dla kluczowych 
gatunków użytków rolnych. Ocena opiera się na sprawozdaniach państw członkowskich dotyczących stanu ochrony siedlisk 
i gatunków objętych dyrektywą siedliskową w 2007 r., a także na literaturze naukowej i ekspertyzach (odniesienia są 
wymienione w załącznikach B i D). 
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Ocena pokazuje (jak opisano wyżej), że rezygnacja z ekstensywnych tradycyjnych praktyk 
hodowlanych stanowi największe zagrożenie dla kluczowych siedlisk rolniczych. 
Jednocześnie inne czynniki związane z intensyfikacją rolnictwa mają również negatywny 
wpływ na kluczowe siedliska i gatunki rolnicze o dużym znaczeniu dla Wspólnoty. 

Jak można się było spodziewać, główny wpływ na kluczowe gatunki rolnicze w dużej mierze 
odzwierciedla ten wywierany na siedliska, w których występują. Presja związana z 
gospodarką pasterską i kośną jest najważniejsza, w mniejszym stopniu dotyczy to 
nawożenia, uprawy, zalesiania i zmian hydrologicznych. Ponad połowa gatunków cierpi z 
powodu niedostatecz-nego i / lub nadmiernego wypasu, podczas gdy inne zmiany, tj. zmiana 
gatunku wypasanych zwierząt lub brak wypasu, dotykają co najmniej 32% analizowanych 
gatunków.  

o Brak wypasu i / lub koszenia 

Stwierdzono, że niedostateczny wypas dotyczy dwóch trzecich analizowanych siedlisk, przy 
czym dziewięć z nich jest krytycznie zagrożonych z powodu całkowitego zaprzestania 
wypasu. Niedostateczny wypas, w tym jego zarzucenie, jest również istotnym czynnikiem 
wpływającym na większość gatunków we wszystkich taksonach. Zmniejszenie lub zarzucenie 
koszenia na siano wpływa na wszystkie siedliska łąkowe z załącznika I, co dowodzi, że 
stanowi to krytyczne zagrożenie dla prawie połowy typów siedlisk łąkowych. 

Zaprzestanie koszenia na kilka lat zmniejsza bogactwo gatunków roślin łąk kośnych (Baur et 
al., 2006; Dover et al., 2011). Na opuszczonych pastwiskach początkowo obserwuje się 
wzrost liczebności gatunków roślin chronionych, ale ogólne bogactwo gatunkowe spada, 
szczególnie wśród gatunków tworzących rozety i kwitnących wiosną (Vassilev et al, 2011). 
Na niekoszonych przez dłuższy czas siedliskach często zachodzi sukcesja w kierunku 
zbiorowisk krzewiastych i leśnych. Zarośla i wrzosowiska są również zależne od 
ekstensywnego wypasu, który zapobiega sukcesji (Calaciura i Spinelli, 2008) i utrzymuje 
różnorodność gatunkową (Papanikolaou et al., 2011). 

o  Brak wypasu 

Stopniowe zarzucanie wypasu pasterskiego w ostatnich dziesięcioleciach miało negatywne 
konsekwencje dla dużych obszarów półnaturalnych siedlisk pastwiskowych, co doprowadziło 
z jednej strony do sukcesji krzewów na jednych obszarach, z drugiej do intensyfikacji wypasu 
na innych (García-González, 2008; Rochon et al., 2009). W związku z tym najbardziej 
rozpowszechnioną presją na kluczowe gatunki rolnicze jest porzucenie ekstensywnego 
pasterstwa i wkraczanie zakrzewień. Ograniczona dostępność i wysokie koszty zatrudnienia 
wykwalifikowanych pasterzy stanowią powszechny problem na obszarach pastwiskowych w 
wielu regionach Europy Południowej i Wschodniej (García-González, 2008; Pardini i Nori, 
2011).  
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Rycina 2.3. Odsetek kluczowych siedlisk rolniczych, na które wpływ wywiera każdy z typów 
presji, oraz odsetek zagrożeń krytycznych 

Klucz: zbyt mała obsada = zbyt mały wpływ wypasu, aby utrzymać stan siedliska, w tym zupełne zarzucenie 
wypasu; zmiana wypasu = zmiany w czasie i rodzaju stada, stosowanie dodatkowej paszy i brak pasterstwa; 
nadmierny wypas = wysoka obsada lub długie okresy wypasu, które niszczą siedlisko (w tym zmiana 
roślinności, kompakcja i erozja gleby, eutrofizacja, deptanie gniazd); nawożenie = stosowanie obornika i / lub 
nawozów sztucznych; zalesianie = celowe sadzenie gatunków leśnych, a nie naturalna sukcesja; uprawa = 
zmiana na intensywne użytki zielone poprzez orkę, nawożenie i ponowne sadzenie lub zmiana na grunty orne; 
zmiany hydrologiczne = w tym odwadnianie terenów podmokłych, zapobieganie naturalnym powodziom 
poprzez modyfikację naturalnej dynamiki rzek lub wybrzeży, zmiany dynamiki wód podziemnych 
spowodowane nawadnianiem; niewłaściwe zarządzaniem pożarami = zmniejszenie lub zaprzestanie 
wypalania, które pogarsza stan zachowania, poprzez brak kontrolowanych pożarów lub zapobieganie pożarom 
naturalnym; zmniejszenie częstotliwości sianokosów = zmniejszenie lub zaprzestanie sianokosów; zmiana w 
koszeniu/zamiana na produkcję kiszonki = zmiany terminach sianokosów, ich mechanizacji i inne nieokreślone 
zmiany w gospodarowaniu, w tym zmiana z łąki kośnej lub pastwiska na pokos kiszonkowy; uszkodzenia 
spowodowane wypalaniem = wypalanie (w celach rolniczych lub innych), które niszczy siedlisko; herbicydy = 
stosowanie herbicydów, które niszczą siedlisko lub gatunek, lub stosowanie pestycydów, które niszczą 
populacje gatunków. 
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Rycina 2.4. Odsetek kluczowych gatunków rolniczych, na które wpływ wywiera każdy z 
typów presji, oraz odsetek krytycznych zagrożeń 
Klucz: patrz wyżej; utrata siedlisk rolniczych = utrata przez siedlisko rolnicze jego specyficznych cech (np. 
żywopłotów, kamiennych murków, tarasów, miedz, zadrzewień, drzew, stawów, starych budynków); utrata 
różnorodności siedlisk = specjalizacja upraw/zmniejszona rotacja/utrata mozaiki siedlisk poprzez intensyfikację 
rolnictwa; śmiertelność = śmierć zwierząt, które nie uciekną z drogi maszynom; konkurencja z żywym 
inwentarzem = rywalizacja o siedlisko lub pożywienie z gatunkami hodowlanymi lub chorobami przenoszonymi 
przez te gatunki. 
 

 
 

o Intensyfikacja gospodarki rolnej, nadmierny wypas i nadmierna obsada, dokarmianie 

Na obszarach Natura 2000, gdzie istnieje możliwość zwiększenia wydajności rolnictwa lub 
zmiany zarządzania żywym inwentarzem, siedliska często są pod wpływem intensyfikacji 
gospodarki. Ponad połowa analizowanych siedlisk i gatunków (przynajmniej w części ich 
obszarów występowania) jest pod wpływem zbyt intensywnego wypasu. Wpływ 
nadmiernego wypasu na takie użytki zielone zmniejszył się, ponieważ płatności 
bezpośrednie WPR zostały uniezależnione od liczby zwierząt gospodarskich (Van der Wal et 
al, 2011). Jednak na niektórych obszarach z powodu braku gospodarki pasterskiej nadal 
występuje nadmierny wypas, zmiany w typie zwierząt gospodarskich i braku innych 
systemów kontroli na przykład takich jak wypas rotacyjny. 
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Dokarmianie zwierząt gospodarskich pozwala również na zwiększenie zagęszczenia 
inwentarza żywego i zmienia sezonowość wypasu, co zwiększa jego wpływ. Ponadto, o ile 
paśniki nie są regularnie przemieszczane, koncentracja zwierząt gospodarskich wokół nich 
może powodować lokalnie wysoki poziom erozji gleby i eutrofizacji oraz niedostatecznego 
zgryzania roślinności, która jest daleko od nich. 

o Zmiany w koszeniu i jego mechanizacja 

Mechanizacja i intensyfikacja koszenia mają na dużą skalę negatywny wpływ na roślinność, 
zwierzęta i ekosystemy łąk. Tradycyjne sianokosy stworzyły mozaikę różnie skoszonych 
płatów ze względu na małe rozmiary działek, ręczne zbieranie biomasy oraz lokalny popyt i 
podaż. Współczesne zmechanizowane sianokosy (na przykład do produkcji kiszonki lub jako 
pasza dla zwierząt hodowlanych) zazwyczaj odbywają się jednocześnie na dużych 
powierzchniach, co powoduje natychmiastowe i całkowite zniszczenie siedlisk dla bezkrę-
gowców i ptaków, a także synchronizuje odrastanie runi na całym obszarze, redukując 
różno-rodność siedlisk i oddziałując na te gatunki, które wymagają płatów gołej ziemi lub 
ściernisk (Cizek et al, 2012). Nowoczesne maszyny rolnicze również bezpośrednio zabijają 
większość małych zwierząt, które nie mogą uciec przed nimi na czas, są to między innymi 
koniki polne, pszczoły, płazy i niektóre późno przystępujące do lęgów ptaki(Humbert et al, 
2009). 

o Nawozy i wapnowanie 

Większość półnaturalnych użytków zielonych jest uboga w składniki odżywcze i jest bardzo 
wrażliwa na nawożenie. Stosowanie nawozów wywiera głęboki wpływ na zbiorowiska roślin-
ne, zazwyczaj zmniejszając liczebność gatunków i jednocześnie powodując bujny rozwój tych 
które pozostały (Cop et al, 2009; Gibson, 2009). Większość typów siedlisk Natura 2000 jest 
również wyjątkowo wrażliwa na wapnowanie, które zmienia pH gleby, a tym samym zmienia 
bilans składników odżywczych w glebie. Większość typów suchych łąk z załącznika I nie 
toleruje nawożenia, azot jak i fosfor mają na nie niekorzystny wpływ (Ceulemans et al, 
2013).  

Populacje kilku kluczowych roślin zależnych od wypasanych siedlisk zmniejszają się wraz ze 
wzrostem nawożenia z powodu ekspansji bardziej dominujących gatunków, które są w 
stanie lepiej wykorzystać zwiększoną dostępność składników odżywczych (Firbank et al, 
2008). Wiele gatunków bezkręgowców związanych z siedliskami o niskiej wartości odżywczej 
jest dotkniętych taką zmianą zbiorowisk roślinnych, która powoduje utratę ich roślin 
żywicieli dla postaci dorosłych i larw (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

Niektóre łąki kośne suplementuje się niewielkimi ilościami obornika, aby zrekompensować 
straty składników odżywczych poprzez usuwanie biomasy i utrzymać ich produktywność, a 
czasami jest to konieczne do utrzymania roślinności łąk kośnych. Jednak stosowanie płynnej 
gnojowicy lub nawozów sztucznych, w połączeniu z częstym koszeniem w celu produkcji 
kiszonki, prowadzi do dominacji traw i powoduje znaczne zmiany w składzie gatunkowym, 
niszcząc wartość siedliska (Stoate et al, 2009; Zechmeister et al, 2003). Łąki kośne będące 
pod wpływem eutrofizacji na jakiekolwiek nawożenie reagują utratą różnorodności 
gatunkowej. 
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o Herbicydy i pestycydy 

Stosowanie herbicydów i / lub pestycydów wpływa na wiele gatunków, chociaż zazwyczaj na 
użytkach zielonych nie jest to problem na dużą skalę. W przypadku roślin, dotyczy to 
bezpośredniego wpływu agrochemikaliów, ale także z powodu utraty gatunków zapewnia-
jących funkcje zapylaczy i / lub kontroli szkodników (Geiger et al, 2010; Haughton et al, 
2001). W przypadku wielu gatunków gadów, płazów, ptaków i ssaków oddziaływanie jest na 
ogół pośrednie i spowodowane spadkiem liczby gatunków roślin lub bezkręgowców 
wykorzys-tywanych jako źródła pokarmu (Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 
2005).  

Jednak agrochemikalia mogą również bezpośrednio wpływać na zdrowie gadów i płazów po-
przez zanieczyszczenie cieków wodnych i zwiększenie ich podatności na pasożyty i choroby 
(np. Christin et al, 2009). Wzrost stosowania awermektyn lub innych środków odrobacza-
jących u zwierząt gospodarskich negatywnie wpływa na bezkręgowce w łajnie oraz ptaki i 
nie-toperze, które się nimi żywią (Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). Rodentycydy 
antykoagu-lacyjne stosowane do zwalczania populacji norników są trujące zarówno dla 
ptaków odżywia-jących się ziarnami, jak i dla drapieżnych, które na nornikach żerują, i są 
odpowiedzialne za znaczną liczbę śmiertelność gatunków „naturowych” (Lemus et al, 2011; 
Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Intensyfikacja użytkowania lub uprawy łąk lub zamiana na grunty orne 

Intensyfikacja użytkowania łąk poprzez nawożenie, nasadzenia i odwadnianie w celu 
umożliwienia produkcji kiszonki ma bardzo negatywny wpływ na siedliska Natura 2000 
(Buck-ingham et al, 2010). Szczególnie dotknięte są rośliny i gatunki bezkręgowców 
związane z natu-ralnymi lub ekstensywnie użytkowanymi murawami, dotyczy to np. gatunku 
motyla: modraszek arion (Maculinea arion) (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 
2009). 

o Zmiany w ekstensywnej uprawie  

Gatunki związane głównie z ekstensywnymi uprawami zbóż są szczególnie narażone tak na 
zarzucenie jak i intensyfikację gospodarki. Na przykład pustułeczka (Falco naumanni), drop 
(Otis tarda) i strepet (Tetrax tetrax) są zależne od upraw kukurydzy o niskiej intensywności 
zamiennie i w mozaice z odłogami i wypasem owiec w Hiszpanii (Catry et al, 2012; SEO & 
BirdLife International, 2011). Inne gatunki dotknięte intensyfikacją upraw zbożowych na 
iberyjskich stepach to świergotek polny (Anthus campestris), kalandra szara (Melanocorypha 
calandra), siewka złota (Pluvialis apricaria) i bocian biały (Ciconia ciconia) (Delgado and 
Moreira, 2000). Rośliny zostały szczególnie dotknięte zmianami w tradycyjnych praktykach 
uprawy. Na przykład Bromus grossus, Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, 
Santolina semidentata i Notothylas orbicularis występują jako chwasty w tradycyjnych 
uprawach zbóż, ale kontrola nasion i zmiany w praktykach rolniczych (bardziej intensywna 
uprawa gleby, brak okresu zimowego ścierniska, herbicydy i nawożenie) doprowadziły do 
drastycznego spadku ich populacji (BfN, 2011; ICNB, 2006). 

o Brak kontrolowanych wypaleń – zbyt mała / zbyt duża intensywność i zniszczenia 
niekontrolowanymi pożarami 

Niektóre obszary trawiaste i wiele rodzajów siedlisk krzewiastych i wrzosowisk były 
tradycyjnie zarządzane poprzez kontrolowane wypalanie, w celu promowania wzrostu 
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nowej bardziej odżywczej dla zwierząt gospodarskich roślinności i zatrzymania sukcesji. Jeśli 
aktywne zarządzanie wypalaniem zostanie zarzucone, przy jednoczesnym zarzuceniu 
wypasu, siedliska wrzosowisk mogą zostać zdominowane przez kilka gatunków i utracić 
swoją bioróżnorodność. Ponadto rosnąca dominacja gatunków krzewiastych i gromadzenie 
się ściółki może prowadzić do niekontrolowanych i intensywnych pożarów z powodu 
dostępności łatwopalnej biomasy. Takie intensywne pożary mogą rozprzestrzeniać się na 
bardzo dużych obszarach, powodując znaczne uszkodzenia gleby (zwłaszcza na 
torfowiskach), zwiększony spływ powierzchniowy i erozję oraz mogą długotrwałe wpływać 
na ekosystem. 

o Utrata cech siedliska w krajobrazie rolniczym 

Wiele gatunków jest szczególnie zależnych od siedlisk ekotonowych (żywopłoty, kamienne 
murki, rowy itp.) lub innych cech siedlisk związanych z uprawami (stawy, budynki itp.). 
Zagrożone gady, takie jak połoz lamparci (Elaphe situla), żyją na tradycyjnie uprawianych 
gruntach, suchych murkach kamiennych, tarasach i żywopłotach i cierpią z powodu utraty 
siedlisk będącą skutkiem intensyfikacji rolnictwa i utraty tradycyjnie zarządzanych gruntów 
rolnych (IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009).  

o Utrata mozaiki siedlisk 

Niektóre gatunki są szczególnie zależne od mozaiki różnorodnych siedlisk w obrębie 
występowania ich populacji (Batáry et al, 2007a; Batáry et al, 2007b). Na przykład wszystkie 
znane populacje szlaczkonia szafrańca (Colias myrmidone) zamieszkują lub zamieszkiwały 
bardzo zróżnicowane krajobrazy obejmujące pastwiska, łąki kośne, grunty orne, ugory, 
zarośla, obszary zadrzewione i lasy (Marhoul and Olek, 2010). Gatunek ten ma dwa 
pokolenia jednoroczne, które mają częściowo sprzeczne potrzeby, i nie można ich zaspokoić 
w ramach jednego typu zagospodarowania lub na jednej działce. Zróżnicowane i dynamiczne 
użytkowanie gruntów w szerszym krajobrazie jest niezbędne do zapewnienia wszystkich 
niezbędnych zasobów dla każdego pokolenia w kolejnych latach. Te zróżnicowanie 
krajobrazy powstały w ciągu minionych stuleci dzięki tradycyjnemu użytkowaniu gruntów w 
wyniku interakcji między ich fizyczną różnorodnością - topografią, glebami i klimatem oraz 
historycznymi czynnikami kulturowymi, tj. podziały gruntów i metody zarządzania. 

o Inna działalność rolnicza i infrastruktura 

Wznoszenie ogrodzeń w otwartych siedliskach może stanowić poważne zagrożenie dla 
niektórych dużych, niezbyt zwrotnych ptaków. Takie gatunki potrzebują dużych otwartych 
siedlisk, a zatem ogrodzenia w siedliskach takich jak stepy może mieć duży wpływ na gatunki 
tj. jak drop (Otis tarda) (Bota et al, 2005), a cietrzew (Tetrao tetrix) często zderza się z 
płotami dla jeleniowatych na torfowiskach w Wielkiej Brytanii (Baines i Andrew, 2003). 

o Zmiany w hydrologii 

Na jedną czwartą gatunków i jedną trzecią siedlisk mają wpływ zmiany w hydrologii, a osiem 
siedlisk jest krytycznie zagrożonych przez takie zmiany. W wielu przypadkach szkoda wynika 
z odwadniania gruntów w celu ich uprawy rolnej, gospodarki leśnej lub rozwoju 
infrastruktury (Middleton et al, 2006). Sztuczny drenaż uzyskuje się poprzez kopanie 
kanałów lub rowów oraz wykorzystanie zapór i śluz do przekierowania przepływu wody 
(Holden et al, 2004). Prowadzi to do obniżenia poziomu wód gruntowych i wysychania 
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siedlisk, co skutkuje zmianami właściwości fizycznych i chemicznych, a w konsekwencji 
utratą charakterystycznych cech ekosystemu (Šefferová et al, 2008a; Šefferová et al, 2008b).  

Mokre użytki zielone i łąki są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu wód gruntowych 
wynikające z nadmiernego poboru, melioracji lub obwałowań rzek (Houston, 2008). 
Starożytne systemy akweduktów zbudowane w celu zaopatrywania w wodę łąk i wyżynnych 
pastwisk są również ważnymi siedliskami roślin i zwierząt, ale są coraz rzadsze (Küster and 
Keenleyside, 2009).  

o Zalesianie 

Zalesianie jest uważane za główne zagrożenie dla porzuconych pastwisk i łąki, w tym stałych 
wydm, wydm śródlądowych i suchych piaszczystych łąk wapiennych zalesionych drzewami 
iglastymi. 

Podsumowując, utrzymanie praktyk rolniczych, w szczególności tradycyjnego rolnictwa 
ekstensywnego, ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody i obszarów Natura 2000. 
Tradycyjna gospodarka rolnicza jest zagrożona porzuceniem na wielu obszarach Europy i 
istnieje potrzeba działania w celu jej utrzymania; Wymaga to zapewnienia wystarczającego i 
odpowiedniego wsparcia rolnikom, którzy stoją w obliczu wyżej wymienionych wyzwań 
społeczno-gospodarczych, biorąc pod uwagę świadczone przez nich usługi środowiskowe. 

Więcej informacji 

 Załączniki A, B i C dostarczają dalszych informacji na temat typów siedlisk I gatunków 
zależnych od lub związanych z gospodarką rolniczą, ich rozmieszczenia i aktualnego 
stanu ochrony. 

 Seminaria biogeograficzne Natura 2000 gromadzą szczegółowe informacje na temat 
stanu siedlisk, presji i zagrożeń.  
Patrz: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 Ocena stanu ochrony wszystkich siedlisk i gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty w sprawozdawczości na podstawie art. 17 jest dostępna na: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal   

 Komisja Europejska (2011) Rozwój obszarów wiejskich w UE - informacje statystyczne i 
gospodarcze. Raport 2011. Wskaźnik 10: Obszar Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm 

 Sprawozdanie podstawowe na temat różnorodności biologicznej w UE (2010): 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Rolnictwo na obszarach o wysokiej wartości przyrodniczej w Europie opisane są w 
Oppermann et al (2012). High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries - 
experiences and perspectives. Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. Patrz: 
http://efncp.org/publications/books/ 

 Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące działań służących  zmniejszeniu 
fragmentacji gruntów (Kettunen et al, 2007). Patrz: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 Komisja Europejska przeprowadziła szereg badań dotyczących wdrażania działań na 
rzecz zielonej infrastruktury. Patrz: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. PRZEGLĄD WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH 
ZARZĄDZANIA OBSZARAMI NATURA 2000  

Co można znaleźć w tym rozdziale?  

Rozdział ten wyjaśnia przepisy prawne, które muszą zostać wdrożone we wszystkich 
obszarach Natura 2000, aby zapewnić zarządzanie ich ochroną zgodnie z art. 6 Dyrektywy 
Siedliskowej. Wyjaśniono i zilustrowano kluczowe pojęcia, takie jak osiągnięcie właściwego 
stanu ochrony, ustalenie celów ochrony na poziomie obszaru i wdrożenie niezbędnych 
działań ochronnych. 
 
W rozdziale tym przedstawiono również, w jaki sposób art. 6 ust. 1 można wdrożyć na 
obszarach Natura 2000 z dużym udziałem użytków rolnych, pamiętając, że proces 
planowania zarządzania będzie w oczywisty sposób się różnić w zależności od obszaru, 
wymagań ekologicznych gatunków i siedlisk o znaczeniu dla UE obecnych w obszarze, jak 
również warunków społeczno-ekonomicznych i fizycznych cech każdego z obszarów.  

3.1 Jak powinno się chronić i zarządzać obszarami Natura 2000?  

Jak stwierdzono w poprzednich rozdziałach, Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia wymagają 
między innymi, aby państwa członkowskie wyznaczyły obszary sieci Natura 2000, aby 
zapewnić ochronę wielu rzadkich i zagrożonych gatunków i typów siedlisk o znaczeniu dla 
UE chronionych na mocy tych dwóch dyrektyw. 
 
Należy przypomnieć, że do sieci włączone zostają tylko obszary kluczowe dla gatunków i 
sied-lisk; nie wymaga się wyznaczenia wszystkich obszarów, na których występują gatunki. 
Przewidziane są także inne środki w ramach tych dwóch dyrektyw w celu ochrony gatunków 
i siedlisk o znaczeniu dla UE również poza siecią Natura 2000, ale ponieważ niniejsze 
wytyczne koncentrują się głównie na zarządzaniu obszarami Natura 2000, przepisy te nie są 
tutaj dalej omawiane18. 
 
Po włączeniu terenu do sieci Natura 2000 państwa członkowskie są zobowiązane do 
zarządzania nim i jego ochrony zgodnie z warunkami art. 6 Dyrektywy Siedliskowej. Zawiera 
on trzy kluczowe przepisy; które określają wymagania w stosunku do Państw Członkowskich:  

• Wdrożenia w każdym obszarze niezbędnych działań ochronnych, które odpowiadają 
ekologicznym wymaganiom chronionych typów siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (art. 6.1);  

• Zapobiegać wszelkim szkodliwym działaniom, które mogłyby znacząco zakłócić 
funkcjonowanie tych gatunków lub pogorszyć ich siedliska lub typy siedlisk obecnych 
na terenie obszaru (art. 6.2). 

• Chronić obszar przed nowymi potencjalnie szkodliwymi przedsięwzięciami i 
planami, określając szereg proceduralnych i merytorycznych zabezpieczeń dotyczą-

                                                      
18 Więcej informacji na http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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cych planów i przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na obszar Natura 
2000 (art. 6.3 i 6.4).  

W ramach tej struktury można zauważyć, że obszary Natura 2000 nie są obszarami ściśle 
chronionymi, gdzie wszystkie działania są systematycznie wykluczane. U podstaw systemu 
leży założenie, że ludzie są integralną częścią przyrody i że te dwa elementy funkcjonują 
najlepiej, kiedy wzajemnie się dopełniają. W ten sposób Natura 2000 wspiera zasadę 
zrównoważonego rozwoju i użytkowania. Jej celem nie jest wykluczenie działalności 
gospodarczej, lecz ustalenie parametrów, dzięki którym może się ona odbywać przy jedno-
czesnej ochronie najbardziej zagrożonych i wartościowych gatunków i siedlisk w Europie.  
 
• Osiąganie “właściwego stanu ochrony” 
 
Ogólnym celem dwóch unijnych dyrektyw „naturowych” jest zapewnienie, aby gatunki i 
siedliska chronione na ich mocy, osiągnęły „właściwy stan ochrony” w swoim naturalnym 
zasięgu występowania w UE. Ten cel jest określony jako progresywny. Dlatego nie wystarczy 
po prostu zapobiegać dalszej degradacji lub zanikowi gatunków i siedlisk wymienionych w 
tych dyrektywach. Państwa członkowskie muszą również podjąć aktywne działania w celu 
utrzymania i przywrócenia gatunkom i siedliskom ich właściwego stanu ochrony. 
 
Obszary Natura 2000 mają do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu tego ogólnego celu, 
ponieważ znajdują się w nich najważniejsze ośrodki występowania tych gatunków i siedlisk. 
Każdy obszar należy zatem zagospodarować w sposób, który zapewni, w możliwie 
najbardziej efektywny sposób, wsparcie dla gatunków i siedlisk, dla których został 
wyznaczony, w osiągnięciu właściwego stanu ochrony w UE. 
 
Fakt, że wiele gatunków i siedlisk o znaczeniu dla UE ma obecnie niekorzystny stan ochrony 
(zob. Rozdział 2), podkreśla znaczenie wdrożenia przepisów art. 6 ust. 1. Gdyż jest jasne, iż 
wiele gatunków i siedlisk wymaga aktywnych działań ochronnych w ramach obszarów 
Natura 2000, jeśli mają osiągnąć właściwy stan ochrony.  
 
• Ustalanie celów ochrony   
 
Do zapewnienia by każdy obszar Natura 2000 w pełni przyczynił się do osiągnięcia tego 
ogólnego celu WSO, ważne jest określenie jasnych celów ochrony dla każdego typu siedliska 
i gatunku. Wymaga to regionalnego podejścia dla wszystkich, oprócz najrzadszych, siedlisk i 
gatunków, które można następnie przenieść na poziom poszczególnych obszarów w regionie 
(Louette et al, 2011). Na poziomie obszaru cele powinny określać docelowy stan, w obrębie 
danego obszaru, dla każdego z gatunków i typów siedlisk, dla których go wyznaczono. 
 
Najlepiej robić to ilościowo, gdy jest to możliwe lub właściwe, na przykład poprzez ustalenie 
określonych – ograniczonych czasowo – celów dla każdego z typów siedlisk i gatunków o 
znaczeniu dla UE (np. zwiększenie populacji derkacza do 20 par w ciągu 8 lat, zwiększenie 
powierzchni podmokłej łąki pozostającej we właściwym stanie ochrony o 100 ha). Więcej 
informacji na ten temat można znaleźć w sekcji 3.2. 
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Ramka 3.1. Czym jest właściwy stan ochrony? 
 
Termin stan ochrony został zdefiniowany w Dyrektywie Siedliskowej (artykuł 1).  

- Dla siedlisk, stan ochrony oznacza “sumę oddziaływań na siedlisko przyrodnicze oraz na 
jego typowe gatunki, które mogą mieć wpływ na jego długofalowe naturalne 
rozmieszczenie, strukturę i funkcje oraz na długoterminowe przetrwanie jego typowych 
gatunków w obrębie terytorium, o którym mowa w art. 2” (artykuł 1e).  

- Dla gatunków, stan ochrony oznacza “sumę oddziaływań na te gatunki, mogących mieć 
wpływ na ich długofalowe rozmieszczenie i obfitość ich populacji w obrębie terytorium, o 
którym mowa w art. 2.” (artykuł 1i).  

 
Stan ochrony siedliska przyrodniczego jest uznany za „właściwy” gdy: 
• jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub się 

powiększają, 
• szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją i 

prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz  
• stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy; 
 
Stan ochrony gatunku jest uznany za „właściwy” gdy: 
• dane o dynamice liczebności populacji wskazują, że same utrzymują się w skali 

długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk przyrodniczych i 
• ich naturalny zasięg nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewi-

dzieć przyszłości, oraz  
• istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać 

swoje populacje przez dłuższy czas; 
 
• Identyfikacja koniecznych działań ochronnych 
 
Po ustaleniu celów ochrony kolejnym krokiem jest określenie działań ochronnych 
niezbędnych do osiągnięcia tych celów i ich uzgodnienie ze wszystkimi interesariuszami tak 
by mogły być skutecznie wdrażane. Muszą one odpowiadać wymaganiom ekologicznym 
siedlisk i gatunków, dla których wyznaczono obszar.  
 
Artykuł 6.1: “Dla specjalnych obszarów ochrony Państwa Członkowskie tworzą konieczne 
środki ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany 
zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych terenów bądź zintegrowane z innymi 
planami rozwoju oraz odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne, 
odpowiadające ekologicznym wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w 
załączniku I, lub gatunków, wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach” 

W tym względzie należy przypomnieć, że obowiązki wynikające z art. 6 ust. 1 są 
obowiązkowe, a nie fakultatywne (zob. Ramka 3.2). Innymi słowy, Państwa Członkowskie 
muszą wprowadzić niezbędne środki ochronne we wszystkich przypadkach, a nie tylko „w 
razie potrzeby”. Same działania mogą obejmować zarówno aktywne zarządzanie i 
odtwarzanie, takie jak regularne koszenie lub usuwanie nalotu krzewów, a także pasywne 



 

 32 

działania „nieinterwencyjne”, takie jak pozostawienie obszarów nieuprawianych lub 
odłogowanych. 

Ramka 3.2. Prawna interpretacja Artykułu 6.1 
 
Wyrok Sądu (Sprawa C-508/04) wykazał, że Państwa Członkowskie nie mogą ominąć 
obowiązku podjęcia wszystkich niezbędnych działań ochronnych na obszarach Natura 2000. 
“Z art. 6 ust. 1 dyrektywy wynika, że „konieczne środki ochronne” należy przyjąć w każdym 
przypadku, a nie „jeśli zaistnieje taka potrzeba”19. W tym przepisie dyrektywy zwrot „jeśli 
zaistnieje taka potrzeba” dotyczy bowiem jedynie planów zagospodarowania i nie może być 
postrzegany jako ogólne ograniczenie obowiązku przyjęcia koniecznych środków prawnych, 
administracyjnych lub umownych… 
 
Dyrektywa wymaga zatem przyjęcia koniecznych środków ochronnych, co wyklucza 
jakikolwiek zakres swobodnego uznania w tym względzie po stronie państwa 
członkowskiego…. Ponadto sama praktyka administracyjna, która z natury może być 
dowolnie zmieniana przez administrację i nie jest odpowiednio znana, nie może być 
postrzegana jako wykonanie obowiązków spoczywających na państwach członkowskich 
w ramach transpozycji danej dyrektywy”. 
 
Sposób, w jaki te działania mają być wdrażane, będzie się różnić z obszaru na obszar w 
zależności od indywidualnych warunków (np. czy jest to teren prywatny lub Skarbu 
Państwa). Artykuł 6.1 pozwala na duży stopień dowolności w tym zakresie i pozostawia 
każdemu Państwu Członkowskiemu decyzję co do najlepszych sposobów wdrożenia 
niezbędnych środków ochronnych. Mogą one obejmować, w razie potrzeby, odpowiednie 
plany ochrony specjalnie opracowane dla tych obszarów lub zintegrowane z innymi planami, 
a także odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne. 
 
Wiele Państw Członkowskich wykorzystuje plany ochrony jako narzędzie dla zarządców 
gruntów i innych interesariuszy do zarządzania ochroną obszarów Natura 2000. Generalnie 
plany ochrony na poziomie obszaru są wykorzystywane do sformułowania celów ochrony 
obszaru wraz ze środkami niezbędnymi do osiągnięcia tych celów (chociaż można również 
wykorzystać inne instrumenty, pod warunkiem, że przedmiotem jest również realizacja 
celów ochrony). 
 
Plany ochrony mogą również funkcjonować jako narzędzie do określania odpowiednich 
obowiązków różnych podmiotów społeczno-gospodarczych, władz i organizacji 
pozarządowych we wdrażaniu zidentyfikowanych niezbędnych środków ochronnych.  
 
Plany ochrony mogą być samodzielnymi dokumentami lub mogą być „zintegrowane z innymi 
planami”, zgodnie z zasadą integracji polityki środowiskowej z innymi politykami Wspólnoty. 
W przypadku planu zintegrowanego ważne jest zapewnienie jasnych celów i środków 
ochronnych dla odpowiednich siedlisk i gatunków obecnych w obszarze. 
 
                                                      
19 Rząd austriacki utrzymywał, że obowiązek ustanowiony w art. 6 ust. 1 nie polegał na określaniu środków ochronnych we 
wszystkich przypadkach, a jedynie tych „koniecznych”. W każdym razie, gdy takie środki były określone ponad obowiązki i 
zakazy wynikające z prawa austriackiego, zostały one rzeczywiście podjęte przez właściwe władze prowincji w celu 
osiągnięcia korzystnego stanu ochrony 
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Kolejną zaletą planu ochrony jest to, że stanowi on użyteczne narzędzie wdrażania 
przepisów art. 6.1 w jasny i przejrzysty sposób, umożliwiając poinformowanie wszystkich 
zaintereso-wanych stron o tym, jakie cele ma osiągnąć obszar Natura 2000, i zachęcanie ich 
do aktywnego udziału w dyskusji. Plany ochrony mogą również pomóc w uzyskaniu 
finansowania zaplanowanych działań i osiągnąć lepszą integrację z innymi planami. 
 
Należy jednak zauważyć, że istniejące plany ochrony dla innych kategorii obszarów 
chronionych (np. parków narodowych lub przyrodniczych) nie zawsze są wystarczające, aby 
odpowiedzieć na potrzeby obszarów Natura 2000, a zatem powinny być dostosowane do 
konkretnych celów ochrony realizowanych w tych miejscach w funkcji gatunków i siedlisk o 
znaczeniu europejskim.   
 
Chociaż Dyrektywa Siedliskowa jedynie sugeruje opracowanie planów ochrony obszarów 
Natura 2000, to wydają się to być preferowaną opcją dla większości Państw Członkowskich, 
a w wielu z nich są nawet uważane za obowiązkowe. 

3.2 Wdrażanie Artykułu 6.1 na rolniczych obszarach Natura 2000 

W tej sekcji przedstawiono etapy wdrażania art. 6 ust. 1 na obszarach Natura 2000, w 
których znajdują się znaczne obszary użytków rolnych. Zakres działań będzie oczywiście 
różny w zależności od obszaru, wymogów ekologicznych gatunków i siedlisk o znaczeniu dla 
UE, jak również od warunków społeczno-ekonomicznych i cech fizycznych każdego miejsca. 
Kroki wymienione poniżej mają zatem jedynie charakter orientacyjny i mają na celu 
zilustrować, w jaki sposób Państwa Członkowskie mogą przystąpić do wdrażania art. 6 ust.1. 
 
• Identyfikacja gruntów rolnych i rodzajów rolnictwa na obszarach Natura 2000 
 
Do identyfikacji gruntów rolnych Natura 2000 konieczne jest najpierw zmapowanie lub 
zlokalizowanie w inny sposób kluczowych siedlisk rolniczych i obszarów rolnych 
wykorzystywanych przez kluczowe gatunki rolnicze. W związku z tym ważne jest 
uwzględnienie częściowo lub niedawno porzuconych kluczowych siedlisk rolniczych, które 
mogłyby zostać odtworzone, nawet jeśli nie ma (lub jest niewiele) dowodów na obecną 
działalność rolniczą. Należy zauważyć, że rejestry Państw Członkowskich dotyczące 
wykorzystywanych użytków rolnych (WUR) mogą nie obejmować wszystkich użytków 
rolnych należących do sieci Natura 2000 (lub WWP), a w niektórych przypadkach znaczne 
obszary kluczowych siedlisk użytkowanych rolniczo nie są rejestrowane jako WUR. 

Drugim etapem jest identyfikacja typu bieżącej gospodarki (lub niedawnej w przypadku 
gruntów porzuconych) na tych gruntach rolnych. Wiele systemów rolniczych jest złożonych, 
wykorzystujących do funkcjonowania gospodarstwa różne działki do różnych celów, które 
czasem są oddalone od siebie. Działania chroniące specyficzne siedliska „naturowe” w 
ramach tego systemu (na przykład sezonowo wypasane siedliska półnaturalne, łąki kośne 
lub ugory) prawdopodobnie zawiodą, jeśli przy ustalaniu celów i planowaniu działań 
ochronnych nie zostaną uwzględnione jako część całości systemu funkcjonowania 
gospodarstwa. 

Jest to szczególne istotne, jeśli dany system rolniczy jako całość jest nieekonomiczny i gdzie 
wspieranie tylko jednej z jego części może nie zapobiegać zarzucaniu lub intensyfikacji 
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gospodarki w ramach całego systemu. Niektóre hodowle zwierząt są dostosowane do 
specyficznych siedlisk, na przykład w systemie pasterskiego wypasu bydła, wspólnot 
gruntowych lub krótkoterminowego wypasu przez stada będące własnością rolników 
nieposiadających własnych gruntów. 

Kiedy oba etapy zostaną ukończone, możliwe będzie określenie pełnego obrazu: użytków 
rolnych, gospodarstw i rolników, które będą musiały być brane pod uwagę przy 
decydowaniu, które działania ochronne są potrzebne do osiągnięcia celów ochrony obszaru. 
Dlatego na tym etapie ważne jest również zebranie jak największej ilości informacji o 
wszystkich interesariuszach, którzy powinni być zaangażowani lub powinni wziąć udział w 
konsultacjach w procesie planowania ochrony. 

• Identyfikacja celów dla kluczowych siedlisk i gatunków rolniczych 
 
Na mocy Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej Państwa Członkowskie ponoszą wyraźną 
odpowiedzialność za zapewnienie utrzymania lub przywrócenia właściwego stanu ochrony 
wszystkich siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (zob. 
Sekcja 3.1 powyżej). Jednak w praktyce, konieczne jest określenie, które z nich wymagają 
pilnych i szeroko zakrojonych działań ochronnych, aby ten stan osiągnąć. 

W związku z tym, w kontekście niniejszych wytycznych, ważne jest, aby Państwa 
Członkowskie dokonały przeglądu stanu swoich kluczowych siedlisk i gatunków rolniczych, 
odpowiednio na poziomie krajowym, regionalnym i biogeograficznym. Najważniejsze z nich 
(jak określono w rozdziale 2) powinny być początkowym punktem tej oceny, chociaż w 
niektórych krajach także inne siedliska i gatunki będące przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty mogą być silnie związane z rolnictwem i mogą zostać wzięte pod uwagę w czasie 
tej oceny. 

Sugeruje się, aby ustalanie priorytetów i ustalanie celów dla każdego kluczowego siedliska i 
gatunku rolniczego powinno uwzględniać następujące atrybuty o szczególnym znaczeniu dla 
ochrony: 

• Udział powierzchni siedliska / populacji gatunku o niewłaściwym stanie ochrony na 
poziomie UE, biogeograficznym i krajowym20 

• Udział całkowitej powierzchni występowania w danym Państwie Członkowskim, 
danego siedliska lub populacji gatunku w stosunku do tego na poziomie UE/ 
biogeograficznym (Załącznik C zawiera orientacyjne aktualne szacunki kluczowych 
siedlisk rolniczych w każdym Państwie Członkowskim) 

• Udział obszaru siedliska lub populacji gatunku, który występuje na obszarach Natura 
2000 w obrębie Państwa Członkowskiego. 

 
Po dokonaniu oceny stanu kluczowych siedlisk i gatunków, warto rozważyć ustalenie celów 
dla ich ochrony w obrębie każdego obszaru Natura 2000. Na przykład cele mogą zostać 
ustalone tak, aby zwiększyć (tj. przywrócić lub odtworzyć) powierzchnię siedliska lub 
populacji gatunku, które są zbyt małe (i / lub rozdrobnione), by mogły się utrzymać w 
perspektywie długoterminowej (Kettunen i in. 2007). W przypadku innych, mniej 

                                                      
20 Powinno to opierać się na najbardziej aktualnych raportach na podstawie art. 17 i zwracać szczególną uwagę na te 
oceniane jako posiadające „niekorzystny – zły” stan 
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zagrożonych siedlisk, właściwe może być wyznaczenie celu określonego jako ich odsetek (np. 
utrzymanie 95% we właściwym stanie ochrony). 

Ważne jest, aby pamiętać, że ustalanie celów powinno również brać pod uwagę względy 
praktyczne, takie jak ekologiczna możliwość przywrócenia siedlisk, a także dodatkowe 
korzyści z usług ekosystemowych (np. zwiększenie sekwestracji dwutlenku węgla, 
zarządzanie zasobami wodnymi i zalewami oraz korzyści dla turystyki i ochrony krajobrazu). 
Takie dodatkowe korzyści mogą zwiększyć wsparcie społeczności lokalnej dla działań 
ochronnych i stworzyć możliwości alternatywnych źródeł finansowania. 

• Ocena presji i potencjalnych skutków na stan ochrony 
 

Po zidentyfikowaniu obszarów użytków rolnych i ustaleniu celów dla kluczowych siedlisk i 
gatunków rolniczych Natura 2000, następnym krokiem jest zidentyfikowanie czynników i 
presji oddziałujących na różne systemy rolnicze, od których funkcjonowania zależne jest 
istnienie tych siedlisk i gatunków. Analiza ta pomoże zidentyfikować zarówno systemy 
rolnicze, jak i tereny potencjalnie zagrożone zarzuceniem lub intensyfikacją gospodarki, 
umożliwiając tym samym wcześniejsze działania prewencyjne.  

W połączeniu z informacjami na temat celów i priorytetów dla kluczowych siedlisk i 
gatunków rolniczych umożliwi to instytucjom zarządzającym ustalenie strategicznych 
priorytetów dla praktycznych środków przeciwdziałających presji i osiągnięcie celów 
ochrony, np. poprzez opracowanie pakietów działań obejmujących cele dla wielu siedlisk i 
gatunków. 

Ważne jest również, aby zebrać najlepsze dostępne informacje na temat stanu siedlisk i 
gatunków rolniczych. Wymaga to dostępu do wiarygodnych, aktualnych i obszernych danych 
przyrodniczych (np. inwentaryzacji, map siedlisk i atlasów gatunków), w związku z czym 
konieczne może być przeprowadzenie badań oraz zestawienie i zmapowanie wyników. Takie 
działania mogą być kosztowne, jednak doświadczenie pokazuje, że dobrze zbadane, 
zaplanowane i celowe działania są bardziej opłacalne. W tym zakresie pomocne jest jak 
najlepsze wykorzystanie wiedzy lokalnej, krajowej i międzynarodowej oraz korzystanie z 
dostępnych usług21.  

• Ustalanie celów ochrony na poziomie obszaru Natura 2000 
 
Jak wyjaśniono powyżej, Państwa Członkowskie muszą ustalić cele ochrony dla każdego 
obszaru Natura 2000. Powinny one określać warunki, jakie należy spełnić dla każdego 
gatunku i typu siedliska o znaczeniu dla UE obecnego w obszarze, aby zmaksymalizować 
wkład obszaru na osiągnięcie ogólnego korzystnego stanu ochrony tego gatunku / typu 
siedliska. 

Obejmuje to ocenę na poziomie obszaru, w jakim siedlisko / gatunek musi być utrzymane w 
określonym stanie ochrony lub częściej, przywrócone do właściwego stanu ochrony (ramka 
3.3 i ramka 3.4). Ważne jest zaplanowanie jasnych i zaakceptowanych celów, ponieważ są 
one podstawą do określenia działań ochronnych. Cele ochrony mogą być określone w aktach 

                                                      
21 Np. takich jak www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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prawnych wyznaczających obszar lub mogą być ustalane w trakcie opracowywania planów 
ochrony obszaru lub w ramach innych instrumentów. 

Cele ochrony na poziomie obszaru powinny opierać się na wymaganiach ekologicznych 
typów siedlisk i gatunków Natura 2000. Obejmują one wszystkie aspekty ekologiczne 
czynników abiotycznych i biotycznych, niezbędnych do zapewnienia właściwego stanu 
ochrony typów siedlisk i gatunków, w tym relacji ze środowiskiem (powietrze, woda, gleba, 
roślinność itp.). 

Wymagania ekologiczne powinny opierać się na wiedzy naukowej i być definiowane indywi-
dualnie dla każdego przypadku, ponieważ będą się różnić w zależności od gatunku, a także 
od występowania w różnych obszarach. Wymogi powinny odzwierciedlać znaczenie obszaru 
dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony typów siedlisk i gatunków 
obecnych w obszarze oraz dla spójności sieci Natura 2000. 

Cele ochrony powinny również uwzględniać zagrożenia pogorszenia lub zniszczenia dla 
siedlisk i gatunków w obszarze. Potrzebne są zatem odpowiednie dane wejściowe, aby 
ustalić cele ochrony dla konkretnego obszaru.  

Ramka 3.3 W jaki sposób ustalać cele ochrony terenów rolniczych Natura 2000?  
 

Przy ustalaniu celów ochrony specyficznych dla danego obszaru przydatne może być wzięcie pod 
uwagę parametrów wykorzystywanych do oceny stanu siedlisk i gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania UE (w ramach raportowania na podstawie art. 17 Dyrektywy Siedliskowej). Jeśli 
chodzi o siedliska, parametry te obejmują zasięg, powierzchnię siedliska w jego zasięgu, a także 
specyficzną strukturę i funkcje (w tym typowe gatunki). W przypadku gatunku rozważany jest zasięg, 
populacja i obszar jego siedliska. Poniżej przedstawiono niektóre przykłady atrybutów, które można 
uwzględnić definiując cele ochrony: 

• Powierzchnia siedliska: obszar zajmowany przez siedlisko docelowe powinien być stabilny lub 
wzrastać (można ustawić ogólną powierzchnię docelową). 

• Struktura i funkcje siedliska: zbiorowiska siedlisk docelowych powinny być stabilne pod względem 
ich rozmieszczenia i składu. Zachowane są funkcje siedliska i parametry ekologiczne, od których 
zależy trwałość siedliska. 

• Liczebność i rozmieszczenie gatunków, struktura populacji itp.: populacje gatunków są stabilne 
lub rosną (można ustalić wartości docelowe). Poprawiają się trendy ilościowe. Dystrybucja 
gatunków, w tym obszary ich występowania i ich wzajemna łączność, jest utrzymywana lub 
poprawia się (np. poprzez poprawę stanu siedlisk i ponowną kolonizację odtworzonych siedlisk). 
Struktura populacji jest zachowana. 

 
• Informowanie o celach obszaru Natura 2000 

Rolnicy i opinia publiczna nie będą przekonani o potrzebie gospodarowania gruntami 
rolniczymi w ramach sieci Natura 2000, chyba że będą w stanie zrozumieć potrzebę działań 
ochronnych oraz potrzebę ustalenie celów ochrony ich gruntów w obszarze Natura. 
Zrozumienie to może odgrywać ważną rolę w osiąganiu celów krajowych i regionalnych. 

Państwa Członkowskie muszą zatem zaangażować się w dialog z zainteresowanymi 
stronami, w szczególności z miejscowymi zarządcami gruntów i zapewnić łatwo dostępne 
informacje na temat celów strategicznych i ochrony w odniesieniu do siedlisk i gatunków 
rolniczych. Muszą również zapewnić, że cele ochrony będą prezentowane w sposób 
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odpowiedni i zrozumiały dla rolników i zarządców gruntów. Jest to ważne, aby umożliwić 
dwukierunkowe rozmowy z władzami na temat tego, jak zarządzanie ich gruntami rolnymi 
może przyczynić się do ochrony obszaru Natura 2000. Rolnicy bowiem mogą posiadać 
bardzo dobre rozumienie tego jak poprzednia gospodarka przyczyniła się do sukcesu lub 
porażki w ochronie przyrody. 

Ramka 3.4 Przykłady celów ochrony ustalanych na poziomie obszaru 

Przykłady celów ochrony specyficznych dla obszarów Natura 2000, w których występują uprawy 
sucholubne i populacje ptaków stepowych w Hiszpanii: 

- Utrzymanie i odtworzenie odpowiedniego siedliska pod względem jego jakości i zasięgu dla 
różnych gatunków ptaków stepowych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, z 
uwzględnie-niem ich szczególnych wymagań ekologicznych. 

- Zmniejszenie zagrożeń dla gatunków ptaków o znaczeniu dla Wspólnoty związanych z rolnictwem 
i inną działalnością człowieka na tym terenie. 

- Minimalizacja wpływu na ptaki niektórych prac mechanicznych zwłaszcza związanych z uprawami 
zbóż. 

- Zwiększenie ilości i jakości ugorów i zapewnienie właściwego nimi zarządzania. 

- Zachowanie i przywrócenie ilości i jakości żywopłotów oraz miedz / wysp z naturalną roślinnością. 

- Ochrona roślinności związanej z małymi ciekami sezonowymi. 

- Promowanie utrzymania mozaiki krajobrazu rolniczego poprzez np. uprawy rotacyjne stosowane 
w tradycyjnym rolnictwie ekstensywnym. 

- Opracowanie bardziej wydajnego systemu zintegrowanej produkcji o bardziej stabilnych plonach i 
niższych kosztach. 

- Promowanie ekstensywnej hodowli zwierząt gospodarskich w celu utrzymania naturalnych łąk. 

- Promowanie poprawy jakości pastwisk, poprzez zasiew odpowiednią mieszanką lokalnych odmian 
właściwych gatunków. 

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych celów dla stepowych i suchych gruntach na 
obszarach Natura 2000. Przedstawiona tu lista jest raczej ogólna, ale w odniesieniu do konkretnych 
obszarów parametry celów ochrony dla siedlisk, gatunków, powierzchni, populacji i innych istotnych 
elementów są bardziej szczegółowe. 

Źródło: Kilka planów ochrony dla obszarów Natura 2000, na których występują uprawy sucholubne i 
populacje ptaków stepowych w Hiszpanii.  

• Ustalanie niezbędnych działań ochronnych 
 
Działania ochronne to praktyczne działania, które należy wprowadzić by osiągnąć cele 
ochrony obszaru. Muszą one odpowiadać wymaganiom ekologicznym siedlisk i gatunków, 
dla których obszar został wyznaczony, i uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i 
kulturowe, a także cechy regionalne i lokalne (artykuł 2 ust3). 

Działania ochronne mogą obejmować zarówno działania specyficzne dla danego obszaru (tj. 
działania i / lub ograniczenia zarządcze), jak i działania horyzontalne, które mają 
zastosowanie do wielu obszarów Natura 2000 na większym obszarze (np. działania mające 
na celu zmniejszenie zanieczyszczenia azotanami lub regulację polowań / wykorzystywania 
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zasobów). Instrumentami do wdrażania tych działań mogą być plany zarządzania specjalnie 
zaprojektowane dla tych obszarów lub włączone do innych planów i / lub odpowiednie 
środki ustawowe, administracyjne lub umowne. 

Plany zarządzania (ochrony) obszarów Natura 2000 są szeroko stosowane w krajach UE, ale 
z powodzeniem stosuje się również inne środki, a w wielu krajach używa się różnych innych 
metod do zarządzania obszarami Natura 2000. Wiele Państw Członkowskich stosuje plany 
zarządzania specyficzne dla danego obszaru, w celu ustalenia wytycznych dla zarządców i 
innych interesariuszy w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 za pomocą różnych 
środków. 

Ogólnie plany zarządzania na poziomie obszaru są wykorzystywane do sformułowania celów 
oraz działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Plany zarządzania mogą również funkcjonować 
jako narzędzie do określania obowiązków podmiotów społeczno-gospodarczych, władz i 
organizacji pozarządowych w zakresie wdrażania zapisów, ustanawiania dozwolonych 
działań i identyfikowania potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru. 

Ponadto krajowe, regionalne lub europejskie plany działań dla niektórych gatunków lub 
siedlisk (czasem odnoszących się także do planów działania na rzecz gatunków) mogą być 
również wykorzystane do ukierunkowania niezbędnych działań ochronnych dla danego 
obszaru. Mogą one proponować i definiować działania ochronne w różnych obszarach i 
lokalizacjach oraz służyć jako narzędzie do ich wdrażania w poszczególnych obszarach 
Natura 2000. Sektorowe plany zarządzania (np. dotyczące leśnictwa, rolnictwa, gospodarki 
wodnej) mogą również określać cele ochrony i konkretne działania dla obszarów Natura 
2000. 

Środki ustawowe zazwyczaj są zgodne ze wzorem ustanowionym w prawie proceduralnym i 
mogą określać szczególne wymagania w odniesieniu do działań dozwolonych, warunkowych 
lub zabronionych na obszarach Natura 2000. Środki administracyjne mogą ustanawiać 
odpowiednie przepisy dotyczące wdrażania działań ochronnych lub zatwierdzania innych 
działań na obszarach Natura 2000. 

Środki umowne obejmują ustalanie umów lub porozumień zwykle między instytucjami 
zarządzającymi i właścicielami gruntów w obszarze lub ich użytkownikami. Zobowiązania 
rolnośrodowiskowe rolników w ramach PROW są jednym z przykładów dobrowolnego 
środka umownego mającego na celu utrzymanie właściwego stanu ochrony niektórych 
typów siedlisk (np. łąk, pastwisk) i gatunków. Złożoność niezbędnych działań ochronnych 
może również wymagać innych rodzajów umów i porozumień oraz innych szczególnych 
środków, w tym dob-rowolnego zarządzania obszarem, które nie wiąże się z żadnymi 
płatnościami ani zachętami. 

Niezależnie od powyższych niezbędne działania ochronne powinny być zaplanowane ze 
szczegółowością zapewniającą ich skuteczne wdrożenie. Należy podać dokładną lokalizację i 
opis działań oraz narzędzi niezbędnych do ich wdrożenia. Należy również przedstawić 
odpowiedni plan pracy, wskazujący czasookres oraz określający role i obowiązki osób 
zaangażowanych we wdrażanie. Plan ten powinien być wystarczająco elastyczny, aby 
umożliwić jego rewizję i dostosowanie w razie potrzeby, np. na podstawie efektów już 
podjętych działań. 
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Ważne jest również ustalenie harmonogramu monitoringu efektów podjętych działań pod 
kątem ich adekwatności w stosunku do i postępów w, osiąganiu celów ochrony tak by 
zweryfikować ich prawidłowość, mierzalność i wdrożenie.  

Przy planowaniu zagospodarowania gruntów rolnych na obszarach Natura 2000 należy 
zapewnić ich zgodność z planami ochrony lub ustanowionymi działaniami ochronnymi na 
tych obszarach. 

Różne metody zarządzania sprawdzają się w różnych warunkach rolniczych, np. utrzymanie 
istniejącej gospodarki może być wystarczające w ekstensywnych systemach, podczas gdy w 
bardziej intensywnych systemach rolniczych niezbędne będzie wprowadzenie daleko 
idących zmian. 

W przypadku niektórych typów siedlisk / gatunków działania horyzontalne w całym regionie 
lub kraju mogą być odpowiedniejsze np. w celu zwalczania zagrożeń rozproszonych, takich 
jak eutrofizacja spowodowana spływem z obszarów rolniczych. W niektórych sytuacjach 
przydatne może być kilka prostych wymagań do zastosowania w całym krajobrazie 
rolniczym. Ponadto działania te niekoniecznie muszą być nowe, ponieważ już obecne także 
mogą przyczynić się do osiągnięcia celu ochrony.  

Z drugiej strony, na części obszarów może być wymagane specyficzne podejście lokalne, w 
tym szczególnie dostosowane i ukierunkowane działania, które najlepiej odpowiadają na 
konkretne potrzeby ochrony danego gatunku lub siedliska w obszarze. Szczególnie ważne 
jest zrozumienie cyklu życia i wymogów ekologicznych gatunków przy planowaniu działań 
dla ich ochrony. Lokalne warunki mogą wprowadzać pewne różnice w konkretnych 
potrzebach siedlisk i gatunków. 

Ważne jest, aby jasno określić, jakie, jeśli w ogóle, niezbędne działania ochronne są 
wymagane przez prawo oraz do kogo i na jakich gruntach mają one zastosowanie. Takie 
obowiązkowe wymogi dla rolników mogą mieć wpływ na zakres płatności motywacyjnych, 
ponieważ zobowiązania te będą stanowić jedno z kryteriów22 dla niektórych płatności 
(więcej szczegółów w sekcji 5.3). 

3.3 Określenie środków potrzebnych do zarządzania obszarami Natura 2000  

Niezbędne jest określenie potrzeb finansowych właściwego zarządzania obszarami Natura 
2000 w celu optymalizacji ich wkładu w ochronę siedlisk i gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty. Pierwszym etapem jest identyfikacja niezbędnych działań 
ochronnych (np. w planach ochrony i innych instrumentach). 
 
Aby zapewnić lepsze wykorzystanie możliwości zarządzania obszarami Natura 2000 w 
ramach funduszy UE, należy zwrócić szczególną uwagę na strategiczne podejście do 
planowania sieci Natura 2000 w perspektywie wieloletniej. Komisja wezwała Państwa 
Członkowskie do opracowania Priorytetowych Ram Działania (PAF) w celu finansowania 
sieci Natura 2000. Określają one priorytety strategiczne i działania, które należy podjąć w 
                                                      
22 Poziom odniesienia to linia podziału między poziomem obowiązkowych działań rolników związanych z 
ochroną środowiska, a podwyższonym poziomem zarządzania środowiskowego, za który rolnicy mogą 
otrzymywać wynagrodzenie, na przykład za pośrednictwem programów rolnośrodowiskowych (Kristensen i 
Primdahl, 2006) 
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latach 2014–2020, a także instrumenty finansowe, które można wykorzystać do ich realizacji 
tych działań23 (ramka 3.5). 

Europejskie współfinansowanie 

Możliwości finansowania sieci Natura 2000 zostały uwzględnione w każdym z odpowiednich 
funduszy UE na okres finansowania 2014–202024. W szczególności Wspólna Polityka Rolna 
(WPR) była i nadal będzie ważnym źródłem finansowym (patrz rozdział 5). Podczas gdy 
główna odpowiedzialność za finansowanie sieci Natura 2000 spoczywa na Państwach 
Członkowskich, art. 8 Dyrektywy Siedliskowej wyraźnie łączy wdrożenie niezbędnych działań 
ochronnych dla sieci Natura 2000 ze współfinansowaniem UE. 

Komisja przedstawiła swoje poglądy na temat znaczenia unijnego finansowania 
różnorodności biologicznej i ochrony przyrody w nowych wieloletnich planach finansowych i 
stwierdziła, że wymaga ono bardziej zintegrowanego podejścia, które zapewni włączenie 
Priorytetowych Ram Działania dla sieci Natura 2000 do krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych (Komisja Europejska, 2011)25. 

Zintegrowane podejście ma sprawić by zarządzanie obszarami było częścią szerszej 
gospodarki gruntowej i wodnej i umożliwić Państwom Członkowskim ustalenie priorytetów i 
opracowanie polityk oraz działań odzwierciedlających ich specyfikę krajową i regionalną. 
Pozwoli to również uniknąć powielania i nakładania się różnych instrumentów finansowych 
UE oraz komplikacji administracyjnych i kosztów, które by się z nimi wiązały. 

Komisja zadeklarowała również zamiar promowania innowacyjnego podejścia i 
instrumentów rynkowych, w tym finansowania ze źródeł prywatnych w celu wsparcia 
zarządzania siecią Natura 2000, chociaż uznaje, że źródła te prawdopodobnie będą stanowić 
jedynie niewielką część ogólnego finansowania sieci w najbliższej przyszłości, a podstawowe 
finansowanie publiczne ze strony UE i Państw Członkowskich nadal będzie niezbędne, aby 
zapewnić ochronę sieci. 

Priorytetowe Ramy Działania służą jako narzędzia planowania strategicznego do 
wzmocnienia integracji finansowania sieci Natura 2000 z innymi instrumentami finansowymi 
UE na nowy okres programowania, w szczególności z odpowiednimi programami 
operacyjnymi różnych funduszy. 

Zapewnienie wystarczających środków finansowych do wdrażania  

Chociaż szereg instrumentów polityk UE potencjalnie zapewnia finansowanie zarządzania 
siecią Natura 2000, w praktyce jednak Państwom Członkowskim nie alokuje się ani nie 
przyznaje się wystarczających środków finansowych. Szacuje się, że obecnie przyznawane 
środki pokrywają tylko jedna piąta lub mniej faktycznych potrzeb w tym zakresie (Komisja 
Europejska, 2011; Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011). Szereg ograniczeń, takich jak 
niewystarczające ujęcie sieci Natura 2000 w krajowych priorytetach finansowania oraz nie 
                                                      
23 SEC(2011) 1573 ostateczne 
24 Fundusze spójności COM (2011) 612 koniec, COM (2011) 614 koniec; Wspólna Polityka Rolna w COM (2011) 
625 koniec, COM (2011) 627 koniec; Europejska polityka morska i rybacka wCOM (2011) 804 koniec; 
Instrument finansowy LIFE na rzecz Środowiska i Klimatu w COM (2011) 874 koniec 
25 Komunikat Komisji Europejskiej na temat “Budżetu dla Europa 2020” COM(2011) 500 koniec, Część I (i fiszki 
dotyczące środowiska i klimatu COM(2011) 500 koniec, Część II) 
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ujęcie podmiotów na liście potencjalnych beneficjentów lub brak zdolności tych podmiotów, 
utrudnia wykorzystanie możliwości współfinansowania UE (Kettunen et al, 2011). 

Ramka 3.5 Priorytetowe Ramy Działań – strategiczne narzędzie do planowania 
finansowania sieci Natura 2000  

Artykuł 8 Dyrektywy Siedliskowej nakłada na Komisję obowiązek przyjęcia Priorytetowych Ram 
Działania w zakresie m.in. współfinansowania działań na obszarach Natura 2000, z uwzględnieniem 
dostępnych źródeł w ramach odpowiednich instrumentów wspólnotowych oraz na podstawie 
identyfikacji odpowiednich działań, ich kosztów i finansowania, w tym współfinansowania, 
wymaganych do ich wdrożenia. Będzie to możliwe tylko na podstawie ustanowionych przez Państwa 
Członkowskie krajowych i / lub regionalnych Priorytetowych Ram Działania dla sieci Natura 2000 
(PRD) na następny okres finansowania (2014-2020). Takie podejście zapewni: jasne ramy 
wyznaczania celów i priorytetów, określenie, które z działań na rzecz sieci Natura 2000 mają być 
finansowane, określenie potencjalnego wkładu każdego z funduszy UE w sieć Natura 2000 na 
poziomie krajowym / regionalnym w następnej perspektywie finansowej i określenia priorytetowych 
działań oraz ich monitoring i ewaluację. Komitet ds. siedlisk wraz z Państwami Członkowskimi 
opracował jednolity format priorytetowych ram działań. 

PRD są narzędziami planistycznymi służącymi określeniu kluczowych priorytetów i zintegrowanemu 
przeglądowi sposobu ich osiągnięcia z uwzględnieniem różnych instrumentów finansowania. 
Priorytetowe Ramy Działań Państw Członkowskich określają ich strategiczne priorytety ochrony sieci 
Natura 2000 na lata 2014-2020. Państwa Członkowskie muszą również określić swoje potrzeby 
finansowe dotyczące sieci Natura 2000 w ramach odpowiednich planów lub programów. Aby 
zmaksymalizować ich wpływ i szansę absorpcji środków w ramach podejścia integracyjnego, takie 
ramy działań należy ustalić przed sfinalizowaniem porozumienia w sprawie kluczowych programów 
dla rolnictwa, rybołówstwa i rozwoju regionalnego na okres finansowania 2014-2020. Celem jest 
zapewnienie strategicznego skupienia się na najważniejszych priorytetach, jak również 
komplementarności i spójności między informacjami zawartymi w priorytetowych ramach działania i 
odpowiednich programach. 

Dalsze informacje: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Państwa Członkowskie powinny określić priorytety i opracować polityki i działania 
odzwiercie-dlające ich specyfikę krajową i regionalną. Skuteczne zarządzanie i ochrona sieci 
Natura 2000 wymaga planowania strategicznego, które wykorzystuje możliwości finansowe 
oferowane przez polityki sektorowe UE i odpowiednie fundusze. 

Rozdział 5 opisuje możliwości współfinansowania europejskiego. Zalecenia dotyczące 
planowania środków na zarządzanie obszarami rolniczymi w sieci Natura 2000 
przedstawiono w rozdziale 6. 

Więcej informacji 
• Zarządzanie obszarami Natura 2000. Przepisy art. 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG. 

Komisja Europejska, 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_pl.htm 

• Nota Komisji w sprawie ustanawiania środków ochronnych dla obszarów Natura 2000 i 
nowe wytyczne w sprawie definiowania środków ochronnych w rozumieniu art. 6 ust. 1.  
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf  

• Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie finansowania sieci Natura 2000:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_pl.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. ZALECENIA DOTYCZĄCE ROLNICZEGO 
ZARZĄDZANIA SIEDLISKAMI I GATUNKAMI 
NATURA 2000  

 

Co można znaleźć w tym rozdziale? 

W niniejszym rozdziale podsumowano główne sposoby zarządzania potrzebne do utrzymania 
we właściwym stanie ochrony kluczowych siedlisk i gatunków rolniczych na obszarach 
Natura 2000. 

Zawiera zalecenia dotyczące kluczowych aspektów wdrażania odpowiednich praktyk 
rolniczych, które mogą przyczynić się do ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. 
 

4.1 Zarządzanie siedliskiem 

Gospodarka rolna o niskiej intensywności jest koniecznym warunkiem przetrwania 
półnaturalnych typów siedlisk i gatunków zidentyfikowanych w niniejszych wytycznych oraz 
do osiągnięcia właściwego stanu ochrony kluczowych siedlisk i gatunków rolniczych na 
obszarach Natura 2000. Często konieczne są działania odtworzeniowe przed ponownym 
wprowadzeniem odpowiedniego zarządzania długoterminowego. 

Działania te będą w większości wdrażane przez rolników i należy im zapewnić odpowiednie 
wsparcie. Niektórzy rolnicy już stosują dobre praktyki i ważne jest, aby wspierać ich dalszą 
rolę w ochronie tych siedlisk i zarządzaniu nimi. Inni będą potrzebować wsparcia, aby 
przywrócić odpowiednią gospodarkę na porzuconych gruntach lub powstrzymać się od jej 
intensyfikacji. 

W tej sekcji opisano główne praktyki rolnicze, które uznaje się za właściwe do 
odpowiedniego zarządzania siedliskami i gatunkami Natura 2000. 

Wypas 

Większość siedlisk uwzględnionych w niniejszych wytycznych jest chroniona za pomocą 
wypasu, który zapobiega sukcesji krzewów i drzew oraz kontroluje inwazyjne gatunki obce. 
Jednak siedliska mogą zostać zdegradowane przez nadmierny / niewystarczający wypas lub 
nieodpowiedni rodzaj stad czy wypasu. Główne aspekty związane z wypasem to: 

 Obsada/intensywność. W przypadku prawie wszystkich kluczowych siedlisk półna-
turalnych zaleca się, aby wypas był ekstensywny, z niską lub umiarkowaną obsadą. 
Jednak niektóre z siedlisk wymagają większej intensywności wypasu, aby zachować 
ich wartość przyrodniczą. Określenie konkretnych wskaźników obsady dla danego 
typu siedliska musi uwzględniać szczególne warunki lokalne, w tym: rodzaj i wiek 
roślinności; produktywność siedlisk; typ gleby; warunki hydrologiczne; stopień 
zgryzania przez dzikich roślinożerców; historię zagospodarowania i cele ochrony. 
Należy starannie wyważyć wskaźniki obsady i długość/okres wypasu, aby zapewnić 
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odpowiednią efektywność wypasu. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę 
częstotliwość wymiany obsady. 

 Rodzaj stada, rasy i ich łączenie. Różne gatunki zwierząt zgryzają na różne sposoby, 
co wpływa na ich przydatność dla ochrony poszczególnych siedlisk. Bydło jest 
nieselektywne w zgryzaniu i dlatego może ograniczać liczne gatunki traw. Owce 
lepiej nadają się do siedlisk wrażliwych na dodatkowy zrzut substancji odżywczych, 
obszarów podatnych na erozję, gdzie warunki są bardziej suche, a wydajność gleb 
niższa. Konie i kucyki są używane rzadziej i zwykle w połączeniu z owcami lub 
bydłem. Mieszane stada kóz i owiec wpływają korzystne na niektóre typy siedlisk, 
szczególnie tam, gdzie doszło do sukcesji zarośli. Jednak kozy powinny być pod 
opieką pasterza w przypadku pastwisk, na których występują płaty wrażliwych 
siedlisk. Zastosowanie kombinacji zwierząt zgryzających może stworzyć 
zróżnicowaną strukturę runi sprzyjającą szerokiej gamie gatunków. 

 Sezonowość i czas, wypas rotacyjny. Sezonowy wypas na niektórych alpejskich i 
subalpejskich murawach stanowi podstawę tradycyjnej gospodarki pasterskiej, gdzie 
zwierzęta wypasane są latem na wzgórzach, a zimą sprowadzane w doliny. 
Sezonowość wypasu różni się w zależności od regionu, ale czasami produktywność i 
warunki glebowe mogą pozwalać na wypas całoroczny- tam, gdzie siedliska 
występują na pewnych wysokościach i szerokościach geograficznych. Chociaż 
ustalone sezonowe wzorce wypasu są zdeterminowane przez długoterminowe 
warunki klimatyczne, konieczne jest ich dostosowanie z roku na rok, ponieważ wiele 
półnaturalnych siedlisk wykazuje znaczne wahania produktywności w ciągu roku w 
wyniku zmienności klimatu. Zazwyczaj preferowany jest wypas rotacyjny, a nie 
ciągły, ponieważ najlepiej wpływa na tworzenie się heterogenicznych siedlisk, 
jednocześnie unikając nadmier-nego wydeptywania i nawożenia pojedynczych 
płatów. Jest to jednak kosztowne i pracochłonne (wymaga pasterza lub ogrodzenia) 
ograniczając jego praktyczność. Jak wspomniano wcześniej, należy znaleźć 
równowagę między długotrwałym wypasem ekstensywnym a krótkim o wyższej 
intensywności. 

Pasterstwo 

Dla wielu siedlisk, szczególnie w regionach górskich, pasterstwo jest tradycją kulturową. 
Prowadzone przez wykwalifikowanych pasterzy pozwala utrzymać ekstensywny wypas 
otwartych siedlisk, zróżnicowany przestrzennie i czasowo, oraz optymalną intensywność 
utrzymania zróżnicowanej roślinności, odpowiedniej zarówno dla zwierząt gospodarskich, 
jak i bioróżnorodności. Pasterze dzielą duże obszary wypasu na sektory, w których wypasają 
zwierzęta gospodarskie na optymalnym składzie gatunkowym roślin - mniej i bardziej 
smacznych - aby zapewnić dobrą dietę przy minimalnym zużyciu energii, jednocześnie 
utrzymując pastwisko i kontrolując sukcesję. Pasterstwo wspiera bioróżnorodność poprzez: 

• Kontrolę sukcesji zarośli i krzewinek 
• Utrzymanie mozaiki siedlisk i ich ekotonów 
• Kontrolę pożarów 
• Zmniejszenie ryzyka erozji i pustynnienia 
• Dostawy tusz zwierzęcych 
• Rozsiewanie nasion 



 

 44 

• Redystrybucja i koncentracja składników odżywczych 
Pasterstwo i sezonowy wypas na otwartych terenach są powszechnie zarzucane. Obecnie 
podejmuje się inicjatywy wspierające te systemy np. szkoły pasterskie we Francji i Hiszpanii. 

Owczarnie i obory, ulokowanie wody i schronień 

W niektórych częściach Europy, gdzie stosuje się pasterstwo, owce i bydło były tradycyjnie 
trzymane w nocy na ogrodzonych obszarach w celu ochrony przed drapieżnikami. Ta 
praktyka zakładania polowych owczarni może bardzo istotnie zwiększać wpływ wypasu na 
niewielkim obszarze, co powoduje intensywne zgryzanie i zadeptywanie, eutrofizację i 
zmiany właściwości gleby, co może powodować spadek liczebności charakterystycznych 
gatunków, a często inwazję gatunków obcych. Podobnie miejsce zaopatrzenia w wodę i 
schronienia będzie miało wpływ na zachowanie stada, potencjalnie powodując podobne 
problemy. Polowych owczarni nie zaleca się na naturalnych murawach lub półnaturalnych 
suchych murawach. Dozwolone może być w niektórych miejscach, pod warunkiem, że 
ogrodzenia są codziennie usuwane lub obsada i okres wypasu są ograniczone. 

Kontrolowane wypalanie   

Niektóre wypasane naturalne i półnaturalne łąki, roślinność pustynna i wrzosowiska mogą 
wymagać starannego zarządzania wypalaniem, aby zapobiec sukcesji gatunków 
drzewiastych (szczególnie przy braku odpowiedniego wypasu), zmniejszyć odkładanie się 
ściółki i uwolnić składniki odżywcze. Wypalanie może pomóc w utrzymaniu niskiego 
poziomu składników odżywczych, szczególnie tam, gdzie zanieczyszczenie atmosfery 
dostarcza większe niż naturalne ilości składników odżywczych pochodzących z opadów. Na 
wyżynnych wrzosowiskach, takich jak w Wielkiej Brytanii, kontrolowane wypalanie małych 
płatów jest szeroko stosowane w celu zwiększenia zróżnicowania strukturalnego roślinności, 
poprzez utrzymanie obecności wszystkich faz wzrostu gatunków charakterystycznych, które 
jednocześnie zwiększają bogactwo gatunkowe bezkręgowców i ptaków. Jednak niewłaściwe 
zarządzanie (np. wypalanie dużych obszarów, zbyt często, niewłaściwy typ lub wiek 
roślinności lub gleb torfowych) prowadzi do znaczących negatywnych skutków. 

Dlatego w razie potrzeby wypalanie musi być bardzo dokładnie zaplanowane i kontrolowane 
(szczególnie jeśli istnieje ryzyko utraty kontroli nad ogniem) i ściśle prowadzone zgodnie z 
krajowymi przepisami i wytycznymi, takimi jak te wymienione na końcu tego rozdziału.  

Koszenie/zbiór siana 

Wiele półnaturalnych użytków zielonych (łąk) jest koszonych a siano służy jako pasza, którą 
można przechowywać na potrzeby karmienia bydła zimą. Niektóre rodzaje łąk o niskiej 
produktywności, takie jak łąki trzęślicowe, tradycyjnie koszone były późno z przeznaczeniem 
na podściółkę. Koszenie jest nieselektywne i dlatego promuje trawy i niskie ziołorośla, 
jednocześnie redukując udział wysokich ziołorośli i eliminując rośliny drzewiaste. Usunięcie 
pokosu powoduje długotrwałe utrzymanie niskiego poziomu składników odżywczych 
utrzymując półnaturalne łąki o bardzo dużej różnorodności roślin i znacznej wartości 
przyrodniczej, zarówno pod względem roślin, jak i powiązanych z siedliskiem bezkręgowców. 

 Czas i częstotliwość. Zasadniczo łąki kośne należy kosić po sezonie lęgowym ptaków i 
wysiewie nasion przez rośliny, gdy trawa osiągnie około 50–120 cm wysokości. 
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Koszenie powinno być zróżnicowane w czasie i przestrzeni, aby stworzyć mozaikę 
siedlisk, albo przez pozostawienie obszarów (10–20% siedliska) nieskoszonych przez 
rok i coroczną rotację niewykoszonych obszarów, lub przez corocznie koszenie 
wszystkich powierzchni, ale różnych obszarów w różnych momentach. Program 
rotacyjnego koszenia łąk utrzymuje szereg różnych etapów sukcesji, zwiększając 
różnorodność gatunków. Optymalna częstotliwość koszenia różni się w zależności od 
typu i podtypu siedliska oraz w zależności od obszaru i jego np. celów ochrony. 

 Suszenie na miejscu i usuwanie pokosu. Na łąkach kośnych siano należy pozostawić 
do wyschnięcia na polu przed zebraniem i ułożeniem w stos, aby umożliwić 
opadnięcie nasion i zapewnić rozmnożenie się roślin kwitnących. W przypadku 
większości innych koszonych siedlisk biomasę należy usunąć jak najszybciej, aby 
uniknąć wzbogacenia składnikami odżywczymi i „zduszenia” roślinności pod nią. 

 Sprzęt / maszyny do koszenia. Tradycyjne ekstensywne metody koszenia np. za 
pomocą kos, stały się nieekonomiczne, ale ciężkie maszyny mogą uszkadzadzać 
siedliska, szczególnie na podmokłych lub luźnych glebach podatnych na erozję i 
kompakcję. Na gruntach podmokłych koszenie należy wykonywać ręcznie lub przy 
użyciu specjalnie zaprojektowanego sprzętu. Aby ograniczyć bezpośrednią 
śmiertelność gatunków fauny łąkowej spowodowaną przez maszyny, kosić należy od 
środka pola na zewnątrz; na wysokość nie niższą niż 10 cm; po godzinie 10 rano; i 
należy zastosować kosiarkę o mniejszym ciężarze na jednostkę powierzchni. Jednak 
w niektórych regionach tradycyjne praktyki koszenia wymagają koszenia tuż nad 
warstwą mszystą, a czas koszenia może być zróżnicowany. 

 Łączenie koszenia i wypasu. W wielu siedliskach wypas stosuje się w połączeniu z 
koszeniem, zwykle po koszeniu, jesienią lub w suchych i umiarkowanych rejonach, 
zimą. Wypas może wprowadzić większą niejednorodność siedlisk i bardziej 
zróżnicowaną najniższą warstwę niż samo koszenie, ponieważ zwierzęta zgryzają 
najbardziej pożywne trawy, a wydeptywanie tworzy plamy gołej ziemi. Czasami 
koszenie można wykorzystać by przezwyciężyć problemy związane z 
niedostatecznym wypasem, szczególnie by wstępnie oczyścić zarośnięte już siedlisko. 

 Zastępowanie wypasu koszeniem. Nie jest to zalecane, ponieważ może to 
spowodować zmiany w składzie gatunkowym (Dover i in., 2011). Jednak na 
niektórych siedliskach dla wielu motyli łąkowych niska intensywność wypasu może 
być zastąpiona odpowiednim koszeniem.  

Ograniczone lub brak użycia nawozów – obornik i nawozy mineralne 

Prawie żaden z typów suchych łąk nie toleruje nawożenia również na obszarach przyległych, 
a wiele z nich jest i tak już zeutrofizowanych. Ochrona tych siedlisk powinna priorytetowo 
traktować zapobieganie wprowadzaniu składników odżywczych przez nawożenie, spływ z 
terenów rolniczych lub zalanie bogatymi w składniki odżywcze wodami powierzchniowymi 
oraz przez dożywianie wypasanych zwierząt. 

Co do zasady nie zaleca się nawożenia łąk, zwłaszcza gdy nie były wcześniej nawożone. 
Niektóre łąki były tradycyjnie nawożone obornikiem, aby zrekompensować utratę 
składników odżywczych przez zbiór siana lub przez okresowe zalewy, zostawiające osad 
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bogaty w składniki odżywcze. Obecnie wiele łąk jest zeutrofizowanych, a nawożenie musi 
być ściśle kontrolowane lub zabronione, zarówno w obrębie siedliska, jak i jego okolic. 
Jednak niektóre typy łąk górskich i nizinnych mogą w pewnych okolicznościach być lekko 
nawożone w celu utrzymania ich wydajności i różnorodności gatunków. Przed 
zastosowaniem jakiegokolwiek nawożenia należy wziąć pod uwagę jego wpływ na 
różnorodność gatunków i skutki eutrofizacji. Zaleca się zintegrowane podejście zarządcze 
biorące pod uwagę cały szereg taksonów, aby określić minimalny negatywny wpływ na 
bogactwo gatunków i różnorodność na takich łąkach. 

Bardziej intensywne działania ochronne w tym odtwarzanie siedliska 

Na obszarach, na których siedliska rolnicze są niszczone przez presję ze strony intensywnego 
rolnictwa, konieczne może być odtworzenie w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony 
kluczowych siedlisk i gatunków Natura 2000. Działania takie mogą obejmować: 

 Zmniejszanie żyzności gleby i reintrodukcja roślinności. Tam, gdzie siedliska zostały 
zniszczone przez intensyfikację rolnictwa, w tym melioracje i nawożenie, należy je 
przywrócić poprzez zmniejszenie żyzności gleby, zaprzestanie nawożenia, a w nie-
których przypadkach usunięcie składników odżywczych. Może to obejmować usuwa-
nie wzbogaconej w składniki odżywcze wierzchniej warstwy gleby lub uprawianie 
przez kilka lat a następnie usuwanie roślin wyciągających składniki odżywcze z gleby. 

 Zasiewy w celu przywrócenia różnorodności gatunków roślin. Rozrzucanie siana z 
odpowiednich łąk (siano świeże lub suche) lub pozyskiwanie nasion określonych 
odmian roślin oraz wysiew na gołej ziemi w lecie i wałowanie lub do istniejącej runi 
za pomocą siewników. Czasami może być konieczne przygotowanie podłoża przez 
zaoranie lub usunięcie części wierzchniej warstwy gleby. 

 Kontrola zakrzewień. Półnaturalne siedliska, gdzie zarzucono wypas lub jest on nie-
wystarczający można odtworzyć poprzez usunięcie zarośli przed ponownym wprowa-
dzeniem koszenia i / lub wypasu. 

 Zwalczanie inwazyjnych chwastów i gatunków obcych. Inwazyjne gatunki obce 
krzewów i drzew muszą zostać wycięte, a pnie usunięte lub poddane obróbce, aby 
zapobiec regeneracji. Chwasty mogą być bronowane, koszone lub okrywane przed 
kwitnieniem, ale nie w okresie lęgowym ptaków. Wypas od późnej zimy do wczesnej 
wiosny może pomóc w zwalczaniu niektórych wieloletnich chwastów, podczas gdy 
intensywne wydeptywanie przez zwierzęta gospodarskie może pomóc w zwalczaniu 
orlicy pospolitej (Pteridium aquilinum). 

 Utrzymanie drzew na pastwiskach zadrzewionych: ogławianie, przycinanie, 
odmładza-nie. Na zarośniętych i niewypasanych pastwiskach zadrzewionych sukcesja 
może mieć szkodliwy wpływ na istniejące drzewa (tj. duże, stare i dziuplaste) i 
powinna być ograniczana. Niektórym drzewom można pozwolić na dojrzewanie i 
rozgałęzianie, co zwiększa różnorodność strukturalną siedlisk. Na dehesas i montados 
w Hiszpanii i Portugalii odnowa dębu musi być chroniona i wspierana poprzez 
nasadzenia, ochronę młodych drzew przed zgryzaniem i rotację wypasu. 
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Odtwarzanie gospodarowania wodą 

Niektóre kluczowe półnaturalne siedliska występują na terenach podmokłych o wysokim 
poziomie wód lub okresowo zalewanych i są uzależnione od utrzymania dawnego reżimu 
hydrologicznego. Obecnie jest on często zmieniony w celu zarządzania powodziami lub umo-
żliwienia alternatywnego użytkowania czy zagospodarowania terenu. W miarę możliwości 
należy odtworzyć dawne warunki wodne. Należy opracować strategie przywracania reżimu 
hydrologicznego naśladującego naturalne funkcje hydrologiczne, w tym korzystanie z tego 
samego źródła wody. 

• Zarządzanie jednostkami hydrologicznymi. Zarządzanie należy podejmować w skali 
poszczególnych jednostek hydrologicznych, jeśli można je jako takie wyizolować, a także 
na poziomie całego systemu hydrologicznego. Wymaga to dobrej jego znajomości i 
powinno być podejmowane tylko wtedy, gdy można uniknąć negatywnego wpływu na 
okoliczne siedliska lub pobliską infrastrukturę. 

• Ponowne nawodnienie. Istniejące kanały odwadniające można zablokować przez 
spiętrzenie w nich wody drewnianymi, metalowymi lub plastikowymi zastawkami lub 
tamami ziemnymi z roślinnością. Dalsze melioracje powinny być zabronione. 

• Przywracanie poziomu wód gruntowych i reżimów. Niektóre siedliska półnaturalne (w 
szczególności wilgotne łąki) są bardzo wrażliwe na zmiany poziomu wód gruntowych. 
Poziomy wód należy podnieść, zaprzestając poboru wód gruntowych lub jeżeli nie jest to 
wykonalne, ograniczając go objętościowo i czasowo. Na niektórych obszarach wody 
gruntowe mogą być zasilane przez budowanie zapór lub śluz zlokalizowanych w dolnych 
odcinkach cieków, chociaż istnieje niebezpieczeństwo niepożądanej stagnacji wody lub 
podtopienia siedlisk o glebach o mniejszej przepuszczalności w skutek wystąpienia wody 
z kanałów na podłożu o ograniczonej infiltracji. 

• Powodzie i regulacja rzek. Niektóre ważne siedliska (np. łąki zalewowe) są uzależnione 
od regularnych zalewów dostarczających składników odżywczych i materiału do budowy 
podłoża. Zimowe zalewy wielu łąk zalewowych są również bardzo ważne dla zimujących 
ptaków wodnych (np. kaczek, gęsi i łabędzi) oraz dla tworzenia odpowiednich siedlisk dla 
lęgów ptaków brodzących. Na obszarach, gdzie możliwe jest piętrzenie, można 
skorzystać z śluz, aby zimą zalać te tereny. Tam, gdzie nie jest to możliwe, należy 
przywrócić bardziej naturalny reżim rzeczny w inny sposób (Eriksson, 2008). 

• Hydrologia brzegów morskich. Siedliska przybrzeżne, w tym łąki i wydmy, uzależnione są 
od regularnych reżimów pływów, fal i wiatrów. Ich planowe przywrócenie, np. poprzez 
usunięcie zabudowy wybrzeża by przywrócić jego naturalną dynamikę, może odtworzyć 
otwarte siedlisko i jego dynamikę pod warunkiem, że wszystkie potencjalne skutki (np. 
dla reżimu sedymentacji, erozji wybrzeża) zostały w pełni uwzględnione. W wielu 
przypadkach całkowite usunięcie zabudowy nie będzie możliwe, ale można ją tak zmody-
fikować, aby przywrócić bardziej naturalny reżim zalewów. Na przykład do zabudowy 
brzegu można dobudować kanały regulujące przepływ i śluzy umożliwiające regulację 
pływów ważnych dla przybrzeżnych łąk i pastwisk.  
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4.2 Zarządzanie gatunkami 

Działania niezbędne do utrzymania i przywrócenia właściwego stanu ochrony większości 
kluczowych gatunków rolniczych będą takie same lub podobne do opisanych w poprzedniej 
części działań dla kluczowych siedlisk rolniczych. Dotyczy to zapewnienia odpowiedniej 
obsady i czasu wypasu, prawidłowego terminu koszenia, utrzymania poziomu wody i 
reżimów zalewów na podmokrych łąkach oraz unikania lub ścisłej kontroli stosowania 
nawozów i pestycydów. Jeśli konieczne jest wypalanie jako część ochrony siedlisk niezbędne 
jest staranne jego planowanie i kontrola, aby ominąć sezon lęgowy ptaków gniazdujących na 
ziemi lub okresy, w których rośliny są szczególnie wrażliwe na ogień. 

Określenie pełnego zakresu dodatkowych działań, które mogą być konieczne dla wszystkich 
kluczowych gatunków rolniczych, wykracza poza zakres niniejszych wytycznych. Jednak 
niektóre powszechne lub szczególnie ważne działania na rzecz ochrony gatunków to: 

• Zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań siedliskowych związanych z pokarmem, 
rozrodem i schronieniem we wszystkich porach roku i na obszarze występowania 
gatunku, co może wymagać mozaiki różnych płatów siedlisk. 

• Utrzymanie określonych cech siedlisk, takich jak żywopłoty, drzewa, rowy itp., jak 
opisano poniżej. 

• Dokarmianie niektórych gatunków o szczególnych wymaganiach pokarmowych 
trudnych do zastąpienia (np. padlina dla sępów). 

• Modyfikacja praktyk hodowlanych, takich jak gęstość koszenia i wypasu oraz ich czas 
by uniknąć lub zredukować śmiertelność i zakłócanie spokoju wrażliwych gatunków 
(np. ptaków gniazdujących na ziemi). 

• Kontrola lub zwalczanie gatunków obcych, które konkurują z lub żerują na gatunkach 
rodzimych cennych przyrodniczo. 

Działania ochronne wymagają dobrej znajomości ekologii gatunków, cyklu życia oraz 
warunków i wymagań specyficznych dla danego obszaru. Pakiety rolnośrodowiskowe 
powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i ukierunkowane przestrzennie pod 
kątem skuteczności i wydajności (patrz rozdział 6). Należy zauważyć, że wiele gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty jest również zależnych od siedlisk 
znajdujących się poza obszarami włączonymi do sieci Natura 2000. 

Działania niezbędne do ochrony gatunków rolniczych 

Niektóre najbardziej zagrożone gatunki wymienione w Dyrektywach Siedliskowej i Ptasiej 
zależą od ekstensywnego gospodarowania gruntami ornymi. Kluczowe działania obejmują: 

• uprawa o niskiej intensywności: nawożenie o niskiej intensywności, brak lub 
niewielkie nawadnianie oraz stosowanie odmian roślin uprawnych dostosowanych 
do gleby o niskiej wydajności; 

• niestosowanie pestycydów; 
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• brak głębokiej orki na gruntach ornych na glebach piaszczystych, na których 
występuje ropucha zwyczajna (Pelobates fuscus), lub na glebach gliniastych, na 
których występują gatunki chomika (Cricetus cricetus lub Mesocricetus newtoni); 

• letnia uprawa zbóż z długim okresem podorywkowym i utrzymanie odłogów; 

• mieszanie i naprzemienne zagospodarowywanie użytków rolnych i zielonych; 

• płaty/pasy upraw jako żerowiska i/lub schronienia, np. zielona pasza, nasiona dla 
ptaków; 

• dostosowanie metod zbioru do potrzeb gatunków, np. pozostawianie nieskoszonych 
pasów lub płatów jako ostoi, użycie kosiarek listwowych, użycie łańcuchów przed 
kosiarką ostrzegających zwierzęta, unikanie kondycjonowania siana (miażdżenie 
świeżo skoszonej trawy, aby szybciej wyschła); 

• znakowanie ogrodzeń (np. odblaskami) zapobiegających kolizjom dużych ptaków, np. 
dropi (Otis tarda) 

• tworzenie płatów lęgowych lub pasów schronienia. 

Działania niezbędne do ochrony gatunków na gruntach rolnych o intensywnej gospodarce  

Niektóre kluczowe gatunki, zwłaszcza gęsi i inne ptaki wodne oraz chomik europejski, 
występują na gruntach rolnych, na których prowadzona jest intesywna gospodarka. 
Działania dla tych gatunków są różne i specyficzne dla gatunku, m.in.: 

• zarządzanie szkodami spowodowanymi przez pasące się gęsi i inne ptactwo wodne 
(głównie zimą) poprzez uprawy przeznaczone na ten cel lub pozostawienie resztek 
pożniwnych (z rekompensatą dla rolników) na obszarach niezaburzonych 

• ochrona lęgów przed działaniem maszyn rolniczych poprzez znakowanie gniazd 

• ograniczenie stosowania pestycydów w celu utrzymania populacji bezkręgowców, 
szczególnie na miedzach 

• utrzymanie poziomu wód gruntowych, zalewów zimowych i / lub struktury gleby w celu 
zapewnienia dobrej penetracji gleby przez żerujące ptaki 

• działania dla chomika europejskiego (Cricetus cricetus) - utrzymanie obszarów pasz 
zielonych, celowo utrzymywanych pasów zbóż, nie stosowanie głębokiej orki, w celu 
ochrony nor (patrz studium przypadku Niderlandów w załączniku E). 

Ochrona, utrzymanie i odtwarzanie siedlisk rolniczych dla gatunków 

Siedliska rolnicze, takie jak żywopłoty, suche kamienne murki, stawy i terasy, są kluczowymi 
siedliskami dla gatunków związanych z ekstensywnym rolnictwem. Tradycyjnie zarządzane 
uprawy trwałe, w tym winnice, sady, gaje oliwne i orzechowe, są ważnymi siedliskami dla 
wielu ptaków, ssaków, gadów, płazów i bezkręgowców będących przedmiotem zaintere-
sowania Wspólnoty. Same uprawy (zwłaszcza stare drzewa), a także ekstensywnie 
zarządzane użytki zielone i inne powiązane siedliska zapewniają miejsca lęgowe i żerowiska 
(patrz studium przypadku Włoch w załączniku E). 

Kluczowe siedliska rolnicze i ich cechy wymagające ochrony i utrzymania to: 
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• żywopłoty, zarośla lub zadrzewienia, pojedyncze drzewa i krzewy na polach - mogą 
wymagać zabezpieczenia przed wypasem i zgryzaniem, przycinania i cięć sanitarnych 
oraz dodatkowych nasadzeń w celu zachowania ciągłości; 

• drzewa i krzewy tradycyjnie ogławiane i przycinane powinny być utrzymywane w 
tradycyjny sposób, a w razie potrzeby przesadzane w celu zapewnienia ciągłości 
siedlisk; duże stare drzewa na terenach rolniczych należy chronić poprzez staranne 
planowanie i usuwanie konkurującej roślinności, w razie potrzeby przesadzane w 
celu utrzymania ciągłości; 

• stawy i rowy – powinny być regularnie odmulane, roślinność w nich kontrolowana, 
chronione przed zanieczyszczeniami i wysychaniem, jak również powinno się tworzyć 
nowe stawy;  

• suche kamienne murki i terasy – muszą być zachowane i remontowane; 

• miedze i pasy buforowe – muszą być koszone i wolne od pestycydów i herbicydów; 

• sady, gaje oliwne, gaje orzechowe ze starymi drzewami – - należy je chronić, 
regularnie przycinać, przesadzać i chronić przed pestycydami; 

• budynki gospodarcze, piwnice i jaskinie – są wykorzystywane jako miejsca hibernacji, 
gniazdowania i lęgów nietoperzy, ptaków, gadów itp. i powinny być chronione. 

Utrzymywanie żywotnych populacji i metapopulacji 

Płaty siedlisk muszą być wystarczająco duże, aby utrzymać żywotne populacje lub 
wystarczająco połączone, aby wspierać metapopulacje26. Jest to ważne w przypadku dużych 
gatunków, które wymagają dużych powierzchni swojego siedliska (takich jak wiele ptaków 
drapieżnych i dużych drapieżników), zwłaszcza w pofragmentowanych krajobrazach. Gatunki 
rzadkie z powodu braku odpowiedniego siedliska skorzystają najbardziej na odtworzeniu ich 
siedlisk i odpowiednim zarządzaniu, i mogą być tam reintrodukowane. Z drugiej strony 
gatunki rzadkie przede wszystkim należy chronić, chroniąc miejsca, w których już występują, 
na przykład w „mikro-rezerwatach” botanicznych. 

Tam, gdzie populacje nie są żywotne a perspektywy ich zachowania są nikłe, działania 
ochronne należy skoncentrować na istniejących jeszcze lokalizacjach. Powierzchnię i / lub 
jakość siedliska należy zwiększyć przed zwiększeniem łączności pomiędzy nimi. Do 
długoterminowego utrzymania istniejących populacji odtworzenie siedlisk może okazać się 
kluczowe. Tam, gdzie potrzebne są korytarze ekologiczne, należy stworzyć łączniki (z ang. 
„stepping stones”) i pokonać główne bariery, takie jak drogi i linie kolejowe. Lasy i pola 
uprawne mogą również stanowić skuteczną barierę dla gatunków łąkowych, a otwarte 
trawiaste obszary otoczone przez żywopłoty, pobocza dróg i tory kolejowe mogą zapewnić 
niezbędne korytarze łączące metapopulacje, pod warunkiem, że są one odpowiednio 
zarządzane. 

                                                      
26 Metapopulacja jest zbiorem populacji jednego gatunku, który istnieje w pofragmentowanym krajobrazie, 
rozmieszczonym na wielu obszarach siedlisk połączonych ze sobą rozproszonymi osobnikami. Rozproszenie 
zależy od odległości między płatami i jakości krajobrazów (barier, korytarzy itp.) i wpływa na lokalne wskaźniki 
ekstynkcji i rekolonizacji, które z kolei określają żywotność metapopulacji. 
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4.3 Główne założenia planistyczne dla rolniczych obszarów Natura 2000 

Skuteczna ochrona siedlisk rolniczych musi uwzględniać następujące kluczowe czynniki: 

• Jasne, dostosowane lokalnie cele ochrony - aby działania były skuteczne, cele 
ochrony dla każdego obszaru muszą być jasne i zrozumiałe, aby działania ochronne 
mogły być wyraźnie powiązane z celami. Tam, gdzie cele są jasno określone, co do 
zasady łatwo określić odpowiednie działania ochronne je realizujące, co znacznie 
ułatwia ich skuteczne wdrożenie (Poláková i in. 2011). 

• Zarządzanie dostosowane do potrzeb lokalnych – gospodarka rolnicza musi być 
dostosowana i ukierunkowana, aby były skuteczna. Optymalny reżim może się 
znacznie różnić w zależności od podtypu siedliska oraz od miejsca, od takich 
czynników, jak gleba, roślinność, wysokość n.p.m., klimat i historia 
zagospodarowania. Ważne jest rozważenie historii zagospodarowania specyficznej 
dla danego obszaru, ponieważ siedliska często dostosowują się do tradycyjnej 
gospodarki i zależą od niej. 

• Wykorzystanie najlepszej dostępnej wiedzy – przy planowaniu działań należy 
korzystać zarówno z wiedzy eksperckiej na temat ochrony, jak i lokalnej wiedzy 
rolniczej. Ważne jest, aby uczyć się na podstawie najlepszych praktyk i najlepszych 
danych naukowych, konsultując się z ekspertami i zarządcami w kraju i za granicą. 
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę tradycyjną wiedzę i praktykę tam, gdzie okazały się 
one skuteczne w zachowaniu jakości siedlisk. 

• Restytucja jest często konieczna przed reintrodukcją odpowiedniego zarządzania 
długoterminowego. 

• Kompromisy –  konieczna jest równowaga między działaniami ochronnymi a jasnymi 
celami ochrony, ponieważ różne gatunki w siedlisku będą różnie reagować na 
działania ochronne. Odpowiednie strategie ochrony powinny albo maksymalizować 
korzyści dla wszystkich gatunków, albo faworyzować gatunki wrażliwe lub 
priorytetowe, zgodnie z celami ochrony. 

• Zarządzanie adaptacyjne i innowacje – często niezbędne jest eksperymentowanie by 
określić optymalną strategię ochrony dla konkretnego obszaru, szczególnie podczas 
odtwarzania siedlisk. Wymaga to starannego zaplanowania odpowiednich działań i 
ścisłego monitorowania ich wpływu, aby w razie potrzeby odpowiednio je 
zmodyfikować. 

• Różnorodność i niejednorodność siedlisk – złożona struktura niektórych kluczowych 
siedlisk stanowi podstawę ich bogactwa gatunkowego. Aby zachować niejedno-
rodność, gospodarka i jej intensywność muszą być zróżnicowane, a ekotony 
utrzymane. 

• Interwencje na skalę krajobrazową – skala, w jakiej wdrażane są działania ochronne, 
wpływa na ich skuteczność. Muszą być ukierunkowane na wystarczająco duży obszar, 
aby utrzymać lub przywrócić żywotne ekologicznie obszary odpowiedniego siedliska 
lub utrzymać minimalną żywotność populacji gatunków. 
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Więcej informacji 

W załączniku D opisano bardziej szczegółowo główne działania ochronne potrzebne do 
odtworzenia i utrzymania każdego z kluczowych siedlisk rolniczych z załącznika I. 
Udostępniono także dalszą literaturę na temat zaleceń i wytycznych dotyczących 
zarządzania siedliskami. 

Zalecenia dotyczące zarządzania dla niektórych typów siedlisk zależnych od rolnictwa 
znajdują się na stronie internetowej Komisji dotyczącej zarządzania siecią Natura 2000. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Zalecenia dotyczące zarządzania niektórymi gatunkami Natura 2000 podano w 
sprawozdaniach z Inicjatywy ws. Dzikiej Przyrody i Zrównoważonego Rolnictwa (2007–2009), 
które opisują, w jaki sposób można wspierać ochronę niektórych gatunków chronionych na 
mocy Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej z pomocą PROW (2007–2013). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
i 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
Baza Wiedzy Natura 2000 oferuje dostęp do danych na temat zarządzania siedliskami i 
gatunkami, odpowiednich kontaktów, forum dyskusyjnego, a także powiązanych wydarzeń, 
dokumentów i wiadomości na:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
Biblioteka Komisji Europejskiej o łąkach półnaturalnych stanowi coraz większe źródło 
informacji http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. WPR I INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
GOSPODARKI ROLNEJ NA OBSZARACH N2000 

 
 

Co można znaleźć w tym rozdziale? 
 
W tym rozdziale opisano najistotniejsze działania związane z gospodarką rolną na obszarach 
Natura 2000 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Przegląd opiera się na informacjach 
na temat wykorzystania przez Państwa Członkowskie środków WPR w latach 2007–2013 i 
określa możliwości finansowania po 2014 r., biorąc pod uwagę główne zmiany legislacyjne 
wprowadzone w ramach ostatniej reformy WPR. 
 
Zakres instrumentów opisanych tutaj obejmuje te ujęte w obu filarach WPR, a także niektóre 
inne ważne fundusze UE, takie jak Fundusze Strukturalne i instrument LIFE. W tym rozdziale 
omówiono także potencjał podejścia rynkowego do wspierania zarządzania siecią Natura 
2000, np. poprzez płatności za usługi ekosystemowe oraz systemy akredytacji i oznakowania. 
 
 
5.1  Środki UE finansujące tereny rolnicze na obszarach Natura 2000 

W tej sekcji podsumowano główne polityki i instrumenty finansowania, które mogą być 
wykorzystane przez Państwa Członkowskie by utrzymać lub przywrócić gospodarkę rolną i 
zarządzanie niezbędne do zachowania obszarów i gatunków rolniczych Natura 2000. 
Zdecydowanie najważniejsze są dwa fundusze Wspólnej Polityki Rolnej, Europejski Fundusz 
Rolniczy Gwarancji (EFRG), który wspiera filar 1 WPR oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), który wspiera rozwój obszarów wiejskich w ramach 
filaru 2. Reforma WPR i fundusze strukturalne mają na celu poprawę komplementarności, 
koordynacji i wartości dodanej wydatków UE, a od 2014 r. Państwa Członkowskie będą 
musiały wykazać, w jaki sposób zamierzają to zrobić, przed zatwierdzeniem programów 
operacyjnych na lata 2014–2020. 

Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów27 po raz pierwszy wprowadza zestaw 
wspólnych celów i zasad dla pięciu funduszy UE, którymi dotychczas zarządzano osobno, w 
tym EFRROW i fundusze strukturalne28. Oprócz szczegółowych celów każdy z tych funduszy 
będzie teraz wspierał jedenaście celów tematycznych, w tym „zachowanie i ochronę 
środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami”29. Każde Państwo 
Członkowskie musi zawrzeć Umowę Partnerską (UP) z władzami regionalnymi i lokalnymi, 
organami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi, określając szczegółowo, w jaki sposób zamierza wykorzystać pięć funduszy 
w latach 2014–2020, i przedłożyć Umowę Partnerską do zatwierdzenia przez Komisję. W 
efekcie oznacza to, że jeżeli wsparcie dla sieci Natura 2000 w ramach tych pięciu funduszy 

                                                      
27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
28 Pięć, które będą wspólnie znane jako europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI), to: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS), Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich Rozwój (EFRROW) i Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). 
29 Artykuł 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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nie zostanie określone w Umowie Partnerskiej, o wiele mniej prawdopodobne jest, że 
zostanie ono zatwierdzone przez Komisję w odpowiednich programach na lata 2014–2020 
dla każdego funduszu. Tabela 5.1 przedstawia główne źródła finansowania UE dla gruntów 
rolnych w ramach sieci Natura 2000 oraz główne prawodawstwo UE, które kontroluje 
wykorzystanie tych funduszy przez Państwa Członkowskie. 

Tabela 5.1. Fundusze UE, które mogą wspierać gospodarkę rolną na obszarach N2000 

Fundusz UE Powiązanie z gospodarką rolną na obszarach Natura 2000  

WPR Filar 2  

Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) 

Kluczowe źródło finansowania, które Państwa Członkowskie mogą wykorzystać do 
wspierania ochrony obszarów rolnych Natura 2000 i zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego systemów rolniczych Natura 2000 i związanych z nimi 
społeczności lokalnych.  

WPR Filar 1 

Europejski Fundusz 
Rolniczy Gwarancji 
(EFRG) 

Ważne źródło szeregu płatności bezpośrednich, które mogą pomóc w utrzymaniu 
opłacalności ekonomicznej gospodarstw i systemów rolniczych Natura 2000 o 
niskiej intensywności w obliczu presji ekonomicznej na intensyfikację lub zarzucanie 
gospodarki. 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 
(ERRR) 

Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) 

Fundusz Spójności (FS) 

Finansowanie musi być dostosowane do szerszego kontekstu zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Odpowiednie cele obejmują 
zachowanie i ochronę środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania 
zasobami, wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności małych przedsiębiorstw, 
tworzenie miejsc pracy i promowanie przyjaznego dla środowiska wzrostu, 
promowanie włączenia społecznego, edukacji i szkoleń.  

LIFE Ważne źródło finansowania innowacyjnych i demonstracyjnych projektów 
zarządzania gruntami, ale nie źródło ciągłego finansowania zarządzania. LIFE jest 
wysoce selektywny i finansuje wyłącznie działania, które nie kwalifikują się do 
innego finansowania wspólnotowego. 

Główne przepisy UE regulujące wykorzystanie tych funduszy: 

Płatności bezpośrednie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające zasady płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w 
ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637 / 2008 i rozporządzenie Rady 
(WE) nr 73/2009 (2013) Dz.U. L 347/608 z dn. 20.12.2013. 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiające zasady płatności bezpośrednich dla 
rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i zmieniające załącznik X do tego 
rozporządzenia (2014) Dz.U. L 181/1 z dn. 20.06.2014 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady 
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego zasady 
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej 
(2014) Dz.U. L 181/74 z dn. 20.06.2014 

Horyzontalne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
W sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 
1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (2013) Dz.U. L 347/549 z 20.12.2013. 
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Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i 
kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz kary administracyjne mające zastosowanie do 
płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i zasady współzależności (2014) Dz.U. L 181/48 
z dn. 20.06.2014 

Wspólne przepisy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-pejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-szarów 
Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki i ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Euro-pejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Euro-pejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (2013) Dz.U. L347 / 
320, 20.12.2013. 

EFRROW: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ws. 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (2013) Dz.U. L 347/487 z dn. 20.12.2013. 

Przepisy przejściowe: Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 1305/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 
2014, a także i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, (UE) 
nr 1306/2013 i (UE) nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ich stosowania w 2014r. 

EFRR: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie 
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
celu „Europejska współpraca terytorialna”. (2013) Dz.U. L 347/259 z 20.12.2013. 

LIFE: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 614/2007 (2013) Dz.U. L 347/185 z 20.12.2013. 

Ważna uwaga: inne szczegółowe zasady określone w tych rozporządzeniach zostaną określone w aktach 
delegowanych i aktach wykonawczych, które zostaną opublikowane w 2014 r 
 
 
Zwiększenie obecnego poziomu alokacji i wykorzystania dostępnych funduszy w celu 
uzupełnienia niedoboru wsparcia Natura 2000 (opisanego w sekcji 3.3) zależy prawie 
wyłącznie od decyzji podjętych przez Państwa Członkowskie w 2014 r. w sprawie ustalenia 
priorytetów i alokacji dostępnych środków finansowych w ramach obu filarów WPR. 

Nowe narzędzia programowania dają Państwom Członkowskim możliwość zapewnienia 
lepszego wsparcia dla zarządzania obszarami rolniczymi Natura 2000 w kluczowych 
programach finansowania, w szczególności WPR, ale oczywiście należy tego dokonać w 
kontekście bardzo wielu innych konkurujących priorytetów finansowania UE. Pierwszym 
zadaniem jest strategiczne zaplanowanie potrzeb w zakresie finansowania sieci Natura 2000 
oraz koordynacja działań w ramach różnych strumieni finansowania i pomiędzy nimi. 
Priorytetowe Ramy Działania Państw Członkowskich określają strategiczne priorytety 
ochrony sieci Natura 2000 na lata 2014–2020 i zapewniają podstawę do oznaczenia rodzaju, 
skali i źródeł finansowania potrzebnych do realizacji tych priorytetów (zob. Sekcja 3.3). 
Zarządcy sieci Natura 2000 chcą również zapewnienia, że ich interesy będą reprezentowane 
zarówno w Umowie Partnerskiej przedłożonej do zatwierdzenia przez Komisję, jak i w 
dalszych pracach. 
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5.2 Wprowadzenie do zreformowanej WPR jako kluczowego źródła finansowania terenów 
rolniczych Natura 2000 po 2014 roku 

Dwa filary WPR różnią się pod względem finansowania, funkcjonowania i struktury. Filar 1 
jest w pełni finansowany z EFRG i zapewnia płatności bezpośrednie dla rolników (a także 
finansuje inne działania, takie jak interwencje rynkowe i refundacje wywozowe). Filar 2 jest 
finansowany wspólnie przez EFRROW i Państwa Członkowskie i oferuje szeroki wachlarz 
środków wspierających rolników i innych zarządców gruntów oraz społeczności wiejskich w 
ramach wieloletnich programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) przygotowanych przez 
administracje krajowe lub regionalne. Nowe przepisy wprowadzają znaczące zmiany, które 
są istotne dla wsparcia rolnictwa na obszarach Natura 2000 z obu filarów. 

Zmiany w Filarze 1 dotyczące wsparcia dochodu dla rolników 

Filar 1 nadal koncentruje się na zapewnianiu rolnikom płatności niezwiązanych z wielkością 
produkcji, ale struktura i zakres płatności istotnych dla sieci Natura 2000 uległy zmianie. 

Zgodnie z nowym ustawodawstwem30 Państwa Członkowskie są zobowiązane do 
wprowadzenia płatności obszarowych: 

• System Płatności Podstawowej (SPP) zastępujący System Płatności Jednolitych (SPJ) od 
2015 r. (chociaż Państwa Członkowskie stosujące System Jednolitej Płatności Obszarowej 
(SJPO) mogą ją nadal stosować do 2020 r.); 

• płatność dla rolników przestrzegających praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i 
środowiska (płatność ekologiczna) 

• dodatkowa płatność dla młodych rolników. 

Państwa Członkowskie mają możliwość zaoferowania rolnikom trzech innych płatności: 

• dodatkowa płatność dla rolników na obszarach z ograniczeniami naturalnymi; i 
• dodatkowe płatności powiązane z produkcją „w przypadku, gdy określone rodzaje 

rolnictwa lub określone sektory rolnictwa, które są szczególnie ważne z przyczyn 
ekonomicznych, społecznych lub środowiskowych, napotykają pewne trudności”; lub 

• uproszczona płatność dla drobnych rolników zamiast innych płatności w ramach filaru 1. 
 
Wszystkie te płatności będą płatnościami obszarowymi, z wyjątkiem tych powiązanych z 
wielkością produkcji, które mogą dotyczyć określonych terenów, wydajności lub liczby 
zwierząt. Państwa Członkowskie korzystające obecnie z SPJ będą musiały do 2019 r. zmienić 
„historyczne” płatności według gospodarstw opartych na dotacjach otrzymanych w danym 
roku referencyjnym, na stawki jednolite lub zryczałtowane płatności SPP na hektar. Będzie 
to dotyczyć większości Państw Członkowskich UE-15 stosujących dziś SPJ i nieuchronnie 
doprowadzi do pewnej redystrybucji płatności między rolnikami. Poziomy płatności mogą 
być ustalane na poziomie krajowym lub regionalnym, z elastycznymi kryteriami w ich 
definiowaniu, w tym „cech agronomicznych i społeczno-ekonomicznych, ich regionalnego 
potencjału rolnego lub ich struktury instytucjonalnej lub administracyjnej31”. Jedynie 
„aktywni rolnicy” podejmujący „działalność rolniczą” będą kwalifikować się do płatności w 

                                                      
30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
31 Artykuł 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
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ramach filaru 1, a jeśli będą uprawiać „obszary rolne naturalnie utrzymywane w stanie 
odpowiednim do wypasu lub uprawy”, tak jak mogą to zrobić rolnicy na obszarach Natura 
2000, ich kwalifikowalność będzie zależeć dokładnie od tego, jak Państwa Członkowskie 
zdecydują się definiować „minimalną aktywność” i „trwałe użytki zielone” w ramach, które 
ma zapewnić Komisja32.  

Zmiany w Filarze 2 – nowa struktura priorytetów PROW na lata 2014-2020  

Zmiany w Filarze 2 dotyczą głównie architektury Rozporządzenia, a tym samym struktury 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020. Trzy osie charaktery-
zujące dotychczasową politykę rozwoju obszarów wiejskich zostały usunięte, a Państwa 
Członkowskie mogą wykorzystać kombinacje środków realizujące sześć priorytetów 
EFRROW, odzwierciedlając wspólne cele tematyczne określone dla pięciu EFSI, w tym 
EFRROW. Te priorytety to: 

1. „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 
wiejskich; 

2. zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów 
rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w 
gospodarstwach i zrównoważonego zarzadzania lasami; 

3. wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i 
wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie;  

4. odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i 
leśnic-twem 

5. wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 
niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i 
leśnym;  

6. wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego 
na obszarach wiejskich”. 

Każdy priorytet jest dodatkowo określony przez kilka obszarów tematycznych, a 
rozporządzenie zawiera orientacyjną listę odpowiednich środków PROW dla sześciu 
priorytetów. Priorytet ekosystemów rolniczych i leśnych obejmuje trzy obszary tematyczne, 
w tym „odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach 
Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich 
krajobrazów33”. Ponadto każdy program musi przyczyniać się do realizacji trzech 
przekrojowych celów, takich jak innowacja, łagodzenie skutków zmian klimatu i 
przystosowanie się do nich. 

Państwa Członkowskie mogą tworzyć podprogramy tematyczne w celu zaspokojenia 
konkretnych potrzeb w kontekście krajowym lub regionalnym, skutecznie tworząc „mini-
PROW” w ramach programu głównego. Podprogramy tematyczne mogą być wdrażane przez 
władze lokalne, organy rozwoju regionalnego lub organizacje pozarządowe i mogą oferować 

                                                      
32 Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 1307/2013 of 17 December 2013 
33 Artykuł 5 i zał. V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. 
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beneficjentom wyższe stawki płatności. Potrzeby młodych rolników, małych gospodarstw, 
obszarów górskich, krótkich łańcuchów dostaw oraz łagodzenie skutków i adaptacja do 
zmian klimatu oraz ochrona bioróżnorodności to niektóre z potencjalnych tematów tych 
podprogramów34. 

Inne zmiany istotne dla rolników na obszarach Natura 2000 obejmują uznanie korzyści 
środowiskowych i klimatycznych wynikających ze wspólnych działań, w szczególności na 
skalę krajobrazową, oraz współpracy wzdłuż łańcucha dostaw. Duży nacisk kładzie się 
również na innowacje, środowisko, w tym „szczególne potrzeby obszarów Natura 200035” 
oraz łagodzenie skutków i adaptacja do zmian klimatu. Kompensacje Natura 2000 zostały 
rozszerzone, tak aby obejmowały grunty rolne i lasy na innych formach ochrony przyrody z 
ograniczeniami środowiskowymi, które przyczyniają się do poprawy łączności siedlisk (art. 
10 Dyrektywy Siedliskowej).  

Potencjalna synergia między Filarem 1 i 2 wspierająca rolników Natura 2000 

Potencjalne synergie różnych narzędzi obu filarów WPR można wykorzystać na poziomie 
gospodarstwa do wspierania zarówno systemów rolnictwa na obszarach Natura 2000, jak i 
ochrony przyrody; nowe ustawodawstwo podkreśla potrzebę skorzystania z takich 
synergii36. Jeśli rolnictwo ma być utrzymywane na obszarach o ekstensywnie zarządzanych 
siedliskach półnaturalnych potrzebne są równolegle płatności w ramach Filaru 1 i 
rolnośrodowiskowe w ramach filaru 2 (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011).  

Filar 2 był głównym źródłem finansowania UE konkretnych działań ochrony przyrody na 
terenach rolniczych, ale zakres i ukierunkowanie wsparcia dla obszarów rolnych Natura 2000 
różni się znacznie w poszczególnych Państwach Członkowskich. W okresie 2014–2020 takie 
finansowanie będzie w coraz większym stopniu konkurować z wieloma innymi priorytetami 
rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajowym lub regionalnym. Ważniejsze niż 
kiedykolwiek zatem jest budowanie spójnych pakietów wsparcia dla obszarów rolniczych 
Natura 2000 przy wykorzystaniu funduszy z obu filarów WPR pozwalające zapewnić 
wystarczające wsparcie dla ekstensywnego rolnictwa na obszarach Natura 2000 i WWP.  

5.3 Poziom odniesienia dla płatności środowiskowych w ramach WPR 

Zasada wzajemnej zgodności i inne wymagania 

Koncepcja „poziomu referencyjnego” stosowana w przypadku płatności dla gospodarstw 
rolnych w ramach obu filarów WPR jest mechanizmem alokacji kosztów w celu określenia 
linii podziału między poziomem ochrony środowiska, który rolnicy mają zapewnić na własny 
koszt, a dodatkowymi wymaganiami środowiskowymi, za które rolnicy mogą otrzymywać 
wynagrodzenie, na przykład za pośrednictwem programów rolnośrodowiskowych. 

Referencyjny poziom środowiskowy dla wszystkich płatności obszarowych w ramach WPR 
obejmuje: 

                                                      
34 Art. 7, 8, 66 oraz zał. IV Rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 z dnia 17.12 2013 r. 
35 Art. 8 (1) c (iv) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17.12 2013 r. 
36 Wspólne ramy strategiczne, pkt 4.2 (1) załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r 
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• odpowiednie Ustawowe Wymogi Zarządzania (SMR), na przykład elementy Dyrektyw 
Siedliskowej lub Ptasiej dotyczące ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 na poziomie 
gospodarstwa rolnego; 

• standardy Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z Ochroną Środowiska (GAEC) określone przez 
Państwa Członkowskie we wspólnych ramach UE; 

• inne przepisy krajowe lub regionalne, które obowiązują na poziomie gospodarstwa, 
niezależnie od tego, czy rolnik otrzymuje płatności WPR. 

Ponadto w przypadku płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych i innych płatności 
obszarowych z EFRROW poziom referencyjny obejmuje: 
• odpowiednie kryteria ustanowione w ramach „działalności rolniczej” (art. 4 ust. 1 lit. c) i 

art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013). 
• (tylko w przypadku odbiorców płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych i rolnictwa 

ekologicznego) wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, które 
Państwa Członkowskie muszą określić w PROW. 

Wymogi dotyczące zazieleniania dla płatności bezpośrednich w ramach Filaru 1 są istotne 
przy obliczaniu płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ponieważ konieczne jest 
wykluczenie podwójnego finansowania zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych, 
które są wspierane w ramach płatności rolnośrodowiskowych i które ze swej natury 
odpowiadają praktykom, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 
(praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska), które podlegają płatnościom z tytułu 
zazieleniania w ramach Filaru 1. 

Państwa Członkowskie muszą określić własne weryfikowalne normy GAEC dla gruntów 
rolnych w nowych wspólnych ramach, a przy tym muszą uwzględnić „szczególne cechy 
danych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy 
gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, zmianowanie upraw, metody uprawy roli oraz 
strukturę gospodarstw37”. 

Przepisy dotyczące reformy WPR zmieniły zasady wzajemnej zgodności, jak pokazano w 
tabeli 5.2. Standardy GAEC i PWZ są teraz podzielone na trzy grupy: środowisko, zmiany 
klimatu, utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej; zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i 
roślin; i dobrostan zwierząt. PWZ oparte na Dyrektywach Siedliskowej i Ptasiej pozostają 
zasadniczo takie same, ale ramy GAEC uległy zasadniczej zmianie. Fakultatywne normy GAEC 
zostały usunięte, w tym „minimalne wskaźniki obsady i / lub odpowiednie systemy” oraz 
problematyczne „unikanie ingerencji w niepożądaną roślinność”, które zostały wdrożone 
przez niektóre Państwa Członkowskie w sposób, który zniszczył siedliska Natura 2000. Te 
ostatnie zastępuje się odpowiednimi kryteriami utrzymania i minimalnych działań 
określonymi przez Państwa Członkowskie (zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) i (c) ppkt (iii) 
Rozporządzenia (UE) nr 1307/2013) a nową w GAEC 7 opcję polegająca na wprowadzeniu 
„środków zapobiegania inwazyjnym gatunkom roślin” Państwa Członkowskie mogą wdrożyć 
w razie potrzeby. W okresie przejściowym w latach 2015 i 2016 na wdrożenie płatności 
„zazieleniających” w ramach filaru 1, obowiązujące przepisy dotyczące utrzymanie obszaru 
trwałych użytków zielonych38 będą nadal stanowić element zasady wzajemnej zgodności. 

                                                      
37 Art. 94 Rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z dnia 17.12 2013 r. 
38 W ramach Rozporządzenia (KE) 1120/2009 
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Tabela 5.2 Wymogi wzajemnej zgodności od 2015 r w zakresie środowiska, zmian klimatu, 
utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej 
Źródło: Rozporządzenie (UE) Nr 1306/2013 oz dnia 17 grudnia 2013 Załącznik II (Dz. U. L347, 20.12.2013) 

Obszar 
tematyczn

y 

Główny 
problem 

Wymagania i standardy 

Środowisk
o, klimat, 
utrzymani
e gruntów 
w dobrej 
kulturze 
rolnej 

Woda 

SMR 1 

Dyrektywa Rady 91/676 / EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. 
dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego 
(Dz.U. L375 z 31.12.1991, s. 1) 

Artykuły 
4 i 5 

GAEC 1 Zakładanie pasów buforowych wzdłuż cieków wodnych (1)  

GAEC 2 W przypadku gdy użycie wody do nawadniania wymaga 
zezwolenia, przestrzeganie procedur autoryzacji  

GAEC 3 

Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem: zakaz 
bezpośredniego zrzutu do wód gruntowych oraz 
zapobieganie pośredniemu zanieczyszczeniu wód pod-
ziemnych poprzez zrzut powierzchniowy i przesiąkanie 
przez glebę substancji niebezpiecznych, z załącznika do 
Dyrektywy 80/68/EWG w wersji obowiązującej ostat-niego 
dnia jej ważności, o ile dotyczy działalności rolniczej 

 

Pokłady 
gleby i węgla 

GAEC 4 Minimalna pokrywa glebowa  

GAEC 5 
Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające 
warunki specyficzne dla danego miejsca w celu 
ograniczenia erozji 

 

GAEC 6 
Utrzymanie poziomu materii organicznej w glebie poprzez 
odpowiednie praktyki, w tym zakaz palenia ściernisk, 
chyba, że jest to niezbędne dla zdrowia roślin (2) 

 

Różnorod-
ność 
biologiczna 

SMR 2 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7) 

Artykuł 
3(1), 
Artykuł 
3(2)(b), 
Artykuł 
4(1), (2) 
i (4) 

SMR 3 
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i 
fauny (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7) 

Artykuł 
6(1) i (2) 

Krajobraz, 
minimalny 
poziom 
utrzymania 

GAEC 7 

Zachowanie cech krajobrazu, w tym, w stosownych 
przypadkach, żywopłotów, stawów, rowów, alei, 
zadrzewień lub pojedynczych drzew, miedz i teras, a także 
zakaz ścinania żywopłotów i drzew w okresie lęgowym i 
karmienia ptaków oraz fakultatywnie, środki mające na 
celu unikanie inwazyjnych gatunków roślin 

 

(1) Pasy buforowe w ramach GAEC muszą zachować, zarówno w obrębie, jak i poza strefami wrażliwymi 
wyznaczonymi zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 91/676/EWG, co najmniej wymagania dotyczące 
warunków stosowania nawozów w pobliżu cieków wodnych, o których mowa do w pkt A.4 
załącznika II do dyrektywy 91/676/EWG, które mają być stosowane zgodnie z programami działań 
Państw Członkowskich ustanowionymi na podstawie art. 5 ust. 4 dyrektywy 91/676 / EWG. 

(2) Wymóg ten można ograniczyć do ogólnego zakazu spalania ściernisk, ale Państwo Członkowskie 
może podjąć decyzję o wprowadzeniu dalszych wymogów. 
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Skutki “zielonych” płatności w ramach Filaru 1 

Państwa Członkowskie (lub regiony) muszą przeznaczyć 30 procent swojego budżetu 
przeznaczonego na płatności bezpośrednie w ramach Filaru 1 na nową płatność 
„zazieleniającą” za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska39. Prawie wszyscy 
rolnicy uprawnieni do płatności SPP lub SJPO muszą stosować trzy elementy „zazieleniania” 
(lub określonych równoważnych praktyk). Wyjątek stanowią: certyfikowani rolnicy 
ekologiczni, którzy otrzymają płatność automatycznie; rolnicy posiadający gospodarstwa w 
całości lub częściowo na obszarach Natura 2000, którzy muszą ich przestrzegać jedynie w 
zakresie, w jakim są one zgodne z celami dyrektyw Natura 2000; oraz odbiorcy płatności dla 
drobnych rolników, którzy są zwolnieni z wymogów dotyczących zazieleniania. 

Największy wpływ na gospodarkę gruntami będą prawdopodobnie miały gospodarstwa o 
znacznych powierzchniach upraw i ugorów, ale stosunkowo małych obszarach trawiastych 
lub roślinami paszowymi. Wymogi w zakresie zazieleniania dają również Państwom 
Członkowskim możliwość wzmocnienia ochrony cennych siedlisk pastwiskowych przed 
zaoraniem lub przekształceniem. 

Trzy wymagania dotyczące zazieleniania to: 

• Dywersyfikacja upraw40: gospodarstwa o powierzchni większej niż 10 ha gruntów 
ornych (w tym ugór) muszą uprawiać co najmniej dwie różne uprawy, przy czym główna 
uprawa zajmuje nie więcej niż 75 procent tych gruntów; jeśli mają ponad 30 ha gruntów 
ornych, muszą być uprawiane trzy różne uprawy. Wymogi te mają zastosowanie 
wyłącznie do użytków zielonych lub gospodarstw mieszanych, które mają ponad 30 ha 
roślin uprawnych (w tym odłogów, ale z wyłączeniem traw i roślin pastewnych), a także 
inne wyjątki. 

• Trwałe użytki zielone41: 
• Państwa Członkowskie muszą zapewnić, aby ogólny stosunek trwałych użytków 

zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych (w porównaniu z 
określonym wcześniejszym rokiem referencyjnym) nie spadł o więcej niż 5% i 
mogą wybrać stosowanie tego wymogu na szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Mogą również ustalić ten obowiązek na poziomie poszczególnych gospodarstw. 
Trwałe użytki zielone, które zostały zalesione nie są liczone w tej kalkulacji jako 
strata. 

• Na obszarach Natura 2000 Państwa Członkowskie muszą wyznaczyć trwałe użytki 
zielone, które są „wrażliwe przyrodniczo” (patrz poniżej nowa definicja „trwałych 
użytków zielonych”) „w tym na torfowiskach i terenach podmokłych”, które 
wymagają ścisłej ochrony, aby osiągnąć cele Natura 2000. Dla rolników na tych 
obszarach wymogiem „zazielenienia” jest nieprzekształcanie i brak orki. 

• Poza obszarami Natura 2000 Państwa Członkowskie mogą zdecydować o 
wyznaczeniu „dalszych obszarów wrażliwych” trwałych użytków zielonych 
„cennych przyrodniczo”, w tym na glebach bogatych w węgiel, w których taki sam 
poziom ochrony miałby zastosowanie w przypadku wymogów zazieleniania. 

                                                      
39 Artykuły 43-47 Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  
40 Artykuł 44 Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
41 Artykuł 45 Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 



 

 62 

• Obszary proekologiczne42; rolnicy posiadający ponad 15 ha gruntów ornych (z 
pewnymi wyjątkami) muszą zapewnić, aby obszar odpowiadający 5% ich powierzchni 
ornej był „obszarem proekologicznym”. Tymi obszarami mogą być ugory, terasy, 
elementy krajobrazu, pasy buforowe, uprawy leśne, obrzeża lasu, zagajniki o krótkiej 
rotacji i obszary zalesione z PROW lub równoważnym wsparciem; dotyczy to także 
upraw z międzyplonami, z pokrywą zieloną i upraw wiążących azot. Tam, gdzie 
rolnicy muszą stworzyć obszary proekologiczne, może to potencjalnie oznaczać, że 
dostępnych jest więcej siedlisk dla gatunków Natura 2000 na gruntach ornych poza 
obszarami Natura 2000, a wartość siedliska i wzajemne przenikanie się siedlisk 
Natura 2000 i intensywnych obszarów uprawnych się poprawia (Dänhardt et al, 
2010; Gilbert-Norton et al, 2010; Smith et al, 2010). Jednak stopień, w jakim 
dodatkowe siedlisko dobrej jakości jest faktycznie dostępne, będzie zależeć od tego, 
jaki odsetek obszarów proekologicznych to doraźne odłogi, jakie inne rodzaje 
obszarów i cech są chronione, czy chronią różnorodność biologiczną, oraz w jaki 
sposób zostały rozmieszczone w skali lokalnej i krajobrazowej (Allen et al, 2012a).  
 

W przypadku obszarów Natura 2000 i WWP najbardziej znaczący wpływ płatności 
„zazieleniających” w ramach Filaru 1 jest efektem podniesienia poziomu wyjściowego do 
obliczeń płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych zapewniający, że nie pokrywają się 
one z wymogami w zakresie zazieleniania w filarze 1 i poziomem dodatkowym podstawowej 
ochrony siedlisk pastwiskowych poza obszarami Natura 2000, jeżeli Państwa Członkowskie 
zdecydują się na wykorzystanie swoich nowych uprawnień do ich wyznaczenia. 

5.4  Nowa definicja trwałych użytków zielonych i trwałych pastwisk 

W obecnym prawodawstwie trwałe pastwiska definiuje się jako „ziemię wykorzystywaną do 
uprawy traw lub innych roślin zielnych w sposób naturalny (samosiew) lub przez uprawę 
(zasiew) i która nie była włączona do płodozmianu gospodarstwa przez okres pięciu lat lub 
dłużej”. Spowodowało to pewne zamieszanie co do kwalifikowalności gruntów zarządzanych 
w celu ochrony przyrody w ramach Filaru 1, co ma swoje odzwierciedlenie w wyroku 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 2010 r.43 Nowe ustawodawstwo oferuje 
możliwość znacznego rozszerzenia definicji kwalifikowalności trwałych użytków zielonych w 
ramach WPR, ale za kluczowe decyzje dotyczące dokładnie tego, które siedliska i grunty 
pasterskie zostaną włączone, w całości odpowiadają Państwa Członkowskie, które mogą 
zdecydować o niestosowaniu rozszerzonej definicji. 

Od 2015 r. podstawową definicją trwałych użytków zielonych (w tym trwałych pastwisk) 
pozostaje „ziemia używana do uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych w sposób 
naturalny (samosiew) lub przez uprawę (zasiew) i która nie została uwzględniona w 
płodozmianie gospodarstwa w ciągu pięciu lat lub dłużej”, ale teraz to także „może 
obejmować inne gatunki, takie jak krzewy i/lub drzewa, na których można wypasać, pod 
warunkiem, że dominują trawy i inne zielne rośliny pastewne”. Ponadto Państwa 
Członkowskie mogą zdecydować się na stosowanie rozszerzonej definicji obejmującej 
również „tereny, które można wypasać i które stanowią część ustalonych lokalnych praktyk, 

                                                      
42 Artykuł 46 Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
43 Decyzja Europejskiego Trybunału Sparwiedliwości w sprawie (C-61/09)  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62009CJ0061  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?isOldUri=true&uri=CELEX:62009CJ0061
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w których trawy i inne zielne rośliny pastewne nie są zwykle dominujące na obszarach 
wypasu”. Komisja wyda kryteria określania dominacji traw i innych roślin zielnych oraz 
kryteria „ustalonych lokalnych praktyk”. 

Najbardziej cenne dla bioróżnorodności pastwiska to takie, które składają się z mozaiki 
otwartych pastwisk z rozrzuconymi krzewami i/lub drzewami lub innymi cechami krajobrazu, 
takimi jak płaty niekoszonej trawy, murki, skały, szuwary lub terenów podmokłe lub dlatego, 
że są kompleksem pastwisk leśnych (Bergmeier i in., 2012). Nowe definicje trwałych 
użytków zielonych, wraz z decyzjami w sprawie przydziału uprawnień do płatności w ramach 
Filaru 1, mogłyby zostać wykorzystane przez Państwa Członkowskie w celu 
zagwarantowania, że takie siedliska kwalifikują się do wsparcia w ramach WPR. Rozszerzona 
definicja oferuje również możliwość ochrony ważnych siedlisk w ramach płatności 
zazieleniających. 

Są to potencjalnie ważne i oczekiwane zmiany, ale to, jaki faktycznie wywrą skutek, będzie 
zależało od chęci Państw Członkowskich do przyjęcia rozszerzonej definicji, która w 
niektórych przypadkach może znacznie zwiększyć całkowity obszar gruntów kwalifikujących 
się do płatności z przydzielonych im budżetów płatności bezpośrednich.   

5.5  Kwalifikowalność obszarów rolniczych Natura 2000 do wsparcia w ramach WPR  

Możliwe jest, że grunty rolnicze Natura 2000 kwalifikują się do płatności w ramach WPR 
zarówno w ramach Filaru 1, jak i Filaru 2, ale w wielu Państwach Członkowskich znaczne 
obszary siedlisk rolniczych Natura 2000 zostały uznane za niekwalifikujące się do płatności 
bezpośrednich w ramach Filaru 1 w latach 2007–2013. Kwestie kwalifikowalności 
obejmowały obecność drzew, krzewów i zarośli na pastwiskach, wielkości gospodarstw lub 
działek, własności gruntów, przestarzałych rejestrów gruntów oraz trudności ze standardami 
GAEC, które Państwa Członkowskie opracowały dla bardziej intensywnych systemów 
rolniczych. Problemy te często dotyczą charakterystycznych cech obszarów rolniczych 
Natura 2000, które są zasadniczą częścią ich wartości przyrodniczej, ale nie pasują do 
unijnych zasad kwalifikowalności ani do wdrażania tych zasad przez Państwo Członkowskie. 

Wytyczne Komisji zalecały jako ogólną zasadę by działki zawierające więcej niż 50 
drzew/ha44 uznać za niekwalifikowalne. Chociaż Państwa Członkowskie mogłyby również 
stosować alternatywnie system proporcjonalny, zasada ta spowodowała problemy w 
niektórych obszarach. Nowe zasady i wytyczne zostaną wydane w ramach przepisów 
dotyczących reformy WPR45. 

W wielu Państwach Członkowskich duże obszary ekstensywnych pastwisk klasyfikuje się 
raczej jako grunty leśne, a nie grunty rolne. Na przykład w Hiszpanii trwałe pastwiska 
klasyfikuje się głównie jako „monte” lub tereny leśne; ponad 19 milionów hektarów jest 
wykorzystywanych do wypasu zwierząt gospodarskich, głównie jako tereny wspólnot 
gruntowych (Beaufoy et al, 2011a).  

                                                      
44 Zalecenie Komisji, aby działkę zawierającą więcej niż 50 drzew na hektar należy uznać za niekwalifikowalną 
„z zasady” 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 Art 76 (2) (c) Rozporządzenia (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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Przykłady w ramce 5.1 pokazują, jak w przeszłości niektóre Państwa Członkowskie usunęły 
kluczowe obszary rolnicze Natura 2000 ze wsparcia WPR oraz jak inne wykorzystały zakres 
przepisów UE, aby zapewnić kwalifikowalność siedlisk i rolników Natura 2000. 

Niemniej jednak wiele cech i obszarów, które część Państw Członkowskich wykluczyło z 
kwalifikowalności do dopłat bezpośrednich w ramach Filaru 1, uznano za kwalifikujące się do 
płatności rolnośrodowiskowych w ramach Filaru 2. Niektóre programy rolnośrodowiskowe 
zostały wprowadzone w dużej mierze w reakcji na niekwalifikowalność takich siedlisk do 
płatności bezpośrednich w ramach Filaru 1, np. programy dla półnaturalnych siedlisk leśnych 
w Estonii i Szwecji, z ważnym elementem ukierunkowanym na obszary Natura 2000 (King, 
2010). Byłoby lepiej, gdyby takie problemy kwalifikowalności można było rozwiązać. W 
niektórych przypadkach będzie to możliwe w przyszłości dzięki rozszerzonej definicji 
„trwałych użytków zielonych” i nowym zasadom dotyczącym kwalifikowania cech 
krajobrazu46. 

W niektórych przypadkach gospodarstwa na obszarach Natura 2000 zostały wyłączone ze 
wsparcia tylko dlatego, że są mniejsze niż minimalna wielkość ustalona przez władze 
krajowe. W przepisach określono orientacyjne minimalne progi dla płatności bezpośrednich 
w ramach Filaru 1 (mniej niż 100 EUR rocznie lub mniej niż jeden hektar gruntów), ale 
Państwa Członkowskie mogą zdecydować o dostosowaniu tego progu w ramach określonych 
limitów „w celu uwzględnienia struktury ich gospodarek rolnych”. Na przykład minimalny 
kwalifikujący się obszar na gospodarstwo wynosi zaledwie 0,1 ha na Malcie; 0,3 ha na 
Cyprze, Węgrzech, w Portugalii, Rumunii i Słowenii; 0,4 ha w Grecji i 0,5 ha w Bułgarii, 
Włoszech i Polsce47. 

Państwa Członkowskie mogą skorzystać z możliwości ustalenia niższych progów zapewniając 
tym samym małym gospodarstwom Natura 2000 zakwalifikowanie do wsparcia w ramach 
Filaru 1.  

RAMKA 5.1. Wdrożenie przez Państwa Członkowskie kryteriów kwalifikowalności w 
ramach Filaru 1 WPR w latach 2007 – 2013  

W okresie programowania 2007–2013 między Państwami Członkowskimi występowały znaczne 
różnice w interpretacji wytycznych Komisji dotyczących kwalifikowania gruntów do płatności w 
ramach WPR oraz w definicji standardów GAEC, w szczególności w odniesieniu do zadrzewionych 
pastwisk. Niektóre Państwa Członkowskie przyjęły szeroką definicję sprzyjającą obszarom rolnym o 
wysokiej wartości przyrodniczej i sieci Natura 2000, obejmując duże obszary aktywnie użytkowanych 
zadrzewionych pastwisk na obszarach kwalifikujących się do płatności w ramach Filaru 1. Wielka 
Brytania uwzględniła większość obszarów wrzosowisk w swoim systemie LPIS i uznała za 
kwalifikujące się do płatności w ramach Filaru 1, o ile roślinność nie jest zbyt gęsta, aby wypas był 
możliwy (DVL i NABU, 2009). Francja wyraźnie uznała obszary pastwisk o niskiej produktywności, w 
tym ekstensywnie i częściowo tylko wypasane wrzosowiska i lasy (w tym takie z więcej niż 50 
drzewami/ha). jako kwalifikujące się. Warunkiem było by były faktycznie wypasane a zasoby trawy, 
krzewów i owoców (kasztany, żołędzie) wystarczające do prowadzenia wypasu. (Beaufoy et al, 
2011b). Hiszpania stworzyła określone kategorie LPIS dla pastwisk z zaroślami i pastwisk z drzewami; 
na przykład około 40% wszystkich gruntów rolnych kwalifikujących się do wsparcia w ramach Filaru 1 
w regionie Castilla y Leon należy do jednej z tych dwóch kategorii (Beaufoy et al, 2011a). W 
przeciwieństwie do tego inne Państwa Członkowskie nie wykorzystały wszystkich możliwości 
prawnych, aby dodać do LPIS duże obszary ekstensywnych pastwisk i zapewnić płatności w ramach 

                                                      
46 Artykuł 76 (2) (c) Rozporządzenia (EU) Nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013 r. 
47 Artykuł 10 I Załącznik IV Rozporządzenia (EU) Nr 1307/2013 z dnia 17.12.2013 r. 
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Filaru 1, tym samym rezygnując z możliwości pozytywnego wpływu zarówno na bioróżnorodność, jak 
i żywotność tych ważnych systemów rolniczych. 

Standard GAEC, aby zapobiec „wkraczaniu niepożądanej roślinności”, został w niektórych miejscach 
określony w sposób, który stanowił zachętę do usuwania z pastwisk krzewów lub zarośli (BirdLife 
International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart i Baldock, 2011; King, 2010). W 2009 r. 
Instytucja Zarządzająca w Bułgarii ujawniła, że 400 836 ha trwałych użytków zielonych uprzednio 
określonych jako WWP nie spełniło wymogów dotyczących płatności w ramach Filaru 1. Głównie 
dlatego, że definicja normy GAEC w zakresie ochrony trwałych użytków zielonych wymagała 
„trwałych użytków zielonych lub łąk oczyszczonych z niepożądanych krzewów”. Rolnicy rozpoczęli 
więc usuwanie krzewów i zakrzaczeń, co doprowadziło do zniszczenia cennych i chronionych siedlisk. 

Wymóg GAEC w połączeniu z problemem zarzuconej gospodarki (głównie trwałych użytków 
zielonych, ale także gruntów ornych) doprowadził do wykluczenia dużych obszarów zarówno z 
płatności SJPO, jak i płatności obszarowych w ramach osi 2 (Keenleyside i in., 2012). 

W Niemczech różne obszary trawiaste i wrzosowiska objęte działaniami ochroną przyrody nie 
kwalifikowały się do płatności w ramach Filaru 1, ponieważ nie są one uważane za działania związane 
z produkcją rolną (DVL i NABU, 2009), chociaż może to ulec zmianie w wyniku orzeczenia przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W Rumunii około 1,9 miliona drobnych rolników (45% 
wszystkich gospodarstw) jest wykluczonych z SJPO, ponieważ prowadzą gospodarstwa o powierzchni 
mniejszej niż 1 hektar (Redman, 2010). Duże obszary ogólnodostępnych pastwisk (zwykle obszary 
wspólnot gruntowych) nie zostały zarejestrowane do płatności bezpośrednich (Nori i Gemini, 2011). 

Przepisy dotyczące uwzględniania elementów krajobrazu, takich jak krzewy, drzewa lub żywopłoty, 
jako części obszaru kwalifikującego się do płatności bezpośrednich, również zostały wdrożone w 
różny sposób w poszczególnych Państwach Członkowskich (DVL & NABU, 2009; Oppermann, 2009). 
Na przykład elementy o szerokości większej niż 4 m (lub większej niż 2 m, jeśli znajdują się w obrębie 
działki) zostały zasadniczo wykluczone z obszaru kwalifikowalnego48, mimo, iż Państwa Członkowskie 
miały możliwość dopuszczenia elementów krajobrazu, takich jak żywopłoty o dowolnej szerokości, 
do jako kwalifikujące się elementy w obszarze gospodarstwa, jeżeli poinformują Komisję, że takie 
cechy są wyraźnie traktowane jako „cechy krajobrazu”, które rolnik musi zachować zgodnie z GAEC. 
Irlandia to zrobiła, ale wiele innych Państw Członkowskich nie (Beaufoy et al, 2011b), np.: Wielka 
Brytania wykluczyła elementy, takie jak żywopłoty jako kwalifikowalne. Jeżeli elementy krajobrazu o 
powierzchni przekraczającej 0,1 ha były częścią obszaru kwalifikowalnego, miały zostać zmapowane i 
zdigitalizowane w systemie identyfikacji działek rolnych (LPIS) do celów kontrolnych49. Jest to bardzo 
trudne w przypadku cech dynamicznych, takich jak krzewy na ekstensywnie wypasanych pastwiskach 
(DVL & NABU, 2009). Nawet jeśli rolnicy i pasterze starają się zmapować je z dużą dokładnością, ich 
lokalizacja i / lub obszar mogą ulec zmianie do czasu audytu.  

5.6 Waga wspierania całej gospodarki rolniczej a nie tylko sposobu gospodarowania  

Wiele systemów rolniczych na obszarach Natura 2000 jest zagrożonych. Ci z rolników, którzy 
zapewniają niezbędne zarządzanie kluczowym siedliskom i gatunkom, często prowadzą je w 
trudnych warunkach, na gruntach o marginalnym znaczeniu gospodarczym, stosując 
pracochłonne metody. Są wyjątkowo podatni na presję ekonomiczną na zarzucenie 
tradycyjnej gospodarki, a w niektórych przypadkach całkowicie zaprzestają produkcji. 

Ekstensywne hodowle zwierząt znajdują się pod szczególną presją, a niektóre łąki są teraz 
koszone, a nie wypasane, co może mieć szkodliwy wpływ na bioróżnorodność tych typów 
                                                      
48 Artykuł 34 Rozporządzenia Rady (KE) Nr 73/2009 z dnia 19.01.2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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siedlisk, które tradycyjnie były wypasane. Na przykład w Estonii, Francji, Niemczech i 
Czechach rolnicy koszą lub rozdrabniają trawę, a skoszoną biomasę mulczują, co zmniejsza 
różnorodność gatunków roślin poprzez ograniczanie regeneracji (King, 2010). Rolnicy koszą 
także łąki w okresie kwitnienia. Decyzja o przejściu na bardziej intensywne systemy 
produkcji może być równie szkodliwa, jeśli zwierzęta hodowlane nie korzystają już z letnich 
pastwisk, a łąki kośne są przekształcane w kierunku produkcji kiszonki. 

Jeżeli rolnictwo na obszarach Natura 2000 jako całość jest nieekonomiczne, samo wsparcie 
zarządzania określonymi siedliskami i cechami może nie być wystarczające do zapewnienia 
kontynuacji tych praktyk. W przypadkach, gdy grunty Natura 2000 są tylko częścią 
gospodarstwa (na przykład gospodarstwa mleczne z wysokogórskimi pastwiskami letnimi), 
konieczne będzie ujęcie gospodarstwa jako całości, w tym wszelkich gruntów leżących poza 
siecią Natura 2000. 

Dlatego ważne jest budowanie zintegrowanego pakietu wsparcia dla rolników obszarów 
Natura 2000, który po pierwsze zapewni opłacalność ekonomiczną ekstensywnej hodowli, 
od której zależy ochrona, a po drugie odnosi się do szczególnych praktyk niezbędnych do 
zachowania kluczowych siedlisk i gatunków. 

Priorytetem jest zajęcie się głównymi zagrożeniami: zarzuceniem i intensyfikacją, poprzez 
zapewnienie, by rolnik mógł kontynuować (lub wznowić) uprawę ziemi i że gospodarka 
ekstensywna przetrwa. Rentowność ekonomiczną i społeczną można następnie poprawić 
dzięki ukierunkowanemu wsparciu budowania zdolności i zwiększania wartości produktów 
rolnych. Kiedy podstawowe wsparcie dla gospodarki rolnej zostanie zapewnione zostanie 
ono uzupełnione wsparciem konkretnych działań ochronnych siedlisk i gatunków Natura 
2000 (rycina 5.1.) Ten zintegrowany pakiet wsparcia można zbudować przy użyciu szerokiej 
gamy środków z obu filarów WPR, jak wyjaśniono w sekcjach 5.7–5.12. 

 
Rycina 5.1. Budowa zintegrowanego pakietu wsparcia dla gospodarki rolnej na obszarach 
Natura 2000.  
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5.7  Wsparcie WPR dla zapewnienia opłacalności ekonomicznej ekstensywnej gospodarki 
rolnej na obszarach Natura 2000.  

Wypas o niskiej i średniej intensywności jest w UE wysoce zależny od bezpośredniego 
wsparcia dochodu w ramach Filaru 1 ze względu na ich opłacalność ekonomiczną (Osterburg 
i in., 2010). W wielu Państwach Członkowskich płatności te odgrywają ważną rolę w 
utrzymaniu rolnictwa na gruntach, które w przeciwnym razie zostałyby porzucone. 
Uniknięcie tego jest szczególnie ważne, ponieważ rolnicy nadal zachowują tradycyjną wiedzę 
i umiejętności rolnicze przekazywane z pokolenia na pokolenie i dostosowane do lokalnych 
ekosystemów. W takich sytuacjach zaprzestanie rolnictwa groziłoby nieodwracalną utratą 
takich umiejętności. 
 
Pierwszym kluczowym krokiem w zapewnieniu kontynuacji rolnictwa na obszarach Natura 
2000 jest kwalifikowalność do płatności w ramach Filaru 1. Należy wziąć pod uwagę 
specyfikę rolnictwa na obszarach Natura 2000, na przykład poprzez zastosowanie 
rozszerzonej definicji „trwałych użytków zielonych”, przy określaniu kryteriów i minimalnej 
aktywności wymaganej zgodnie z art. 4.1.c pkt (ii) i (ii) Rozporządzenia (UE) 1307/2013 oraz 
podczas ustanawiania zasad dotyczących cech krajobrazu i minimalnej wielkości 
gospodarstwa. Równie ważne jest zapewnienie rolnikom Natura 2000 „uprawnień do 
płatności”, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nie mogli ubiegać się o płatności bezpośrednie. 
Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję (przed 1 sierpnia 2014 r.) o przyznaniu nowych 
uprawnień do płatności rolnikom aktywnym, którzy nie mogli ubiegać się o płatności w 
ramach Filaru 1 (na przykład w tych Państwach Członkowskich stosujących SJPO, gdy rolnicy 
posiadali tylko grunty niespełniające wymogu „dobrej kultury rolnej” w momencie 
przyznania uprawnień do płatności w ramach obecnych programów w 2003 r.). Państwa 
Członkowskie, które obecnie stosują SPJ, mogą również udzielać uprawnień rolnikom, którzy 
nigdy nie posiadali uprawnień i którzy dostarczają dowodów, że rzeczywiście rolnikami są50. 
Jest to ważna okazja, aby ponownie włączyć nieobsługiwane obecnie obszary rolne Natura 
2000 do płatności bezpośrednich WPR. 
Po upewnieniu się, że grunty i rolnik spełniają wymogi kwalifikowalności, istnieje kilka 
możliwości z obu filarów WPR, które można wykorzystać, często łącznie, w celu wsparcia 
rentowności tych gospodarstw, w tym: 

• System płatności podstawowej i system płatności jednolitej oraz powiązane wymogi 
w zakresie „zazieleniania” (Filar 1) lub 

• Program dla drobnych rolników (Filar 1) 
• Płatności za obszary z ograniczeniami naturalnymi (Filar 1 i Filar 2) 
• Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją (Filar 1) 
• Płatności dla rolnictwa ekologicznego (Filar 2) 

System płatności podstawowej i system płatności obszarowej (Filar 1) 

System Płatności Podstawowej (SPP) to płatność wspierająca dochód gospodarstwa, 
oddzielona od produkcji rolnej, która zastępuje obecny System Płatności Jednolitej (SPJ) z 
2015 r. Państwa Członkowskie korzystające z Systemu Jednolitej Płatności Obszarowej 
(SJPO) mogą nadal to robić do roku 2020. SPP będzie wypłacany według standardowej 
stawki za hektar, najpóźniej w 2019 r., ale Państwa Członkowskie mają pewną dowolność i 
mogą uwzględniać czynniki historyczne, pod warunkiem, że stawka za hektar nie będzie 
                                                      
50 Artykuł 24(1) Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17.12.2013 r. 
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mniejsza niż 60% średniej. Ponadto mogą ustalać różne stawki dla różnych regionów pod 
warunkiem obiektywnego określenia kryteriów, na przykład przez „cechy agronomiczne i 
ekonomiczne oraz ich regionalny potencjał rolny lub ich strukturę instytucjonalną lub 
administracyjną”51. 

Program dla drobnych rolników (Filar 1) 

Alternatywnie Państwa Członkowskie mogą ustanowić program dla drobnych rolników, 
który oferuje uproszczoną płatność bezpośrednią w wysokości od 50052 do 1250 EUR na 
gospodarstwo rocznie, którą drobni rolnicy mogą wybrać zamiast wszystkich innych 
płatności w ramach Filaru 153. Ma to na celu uproszczenie obciążeń administracyjnych 
związanych z wypłatą wsparcia dochodów dla dużej liczby bardzo małych gospodarstw w UE, 
a jego wykorzystanie może pomóc małym gospodarstwom niskotowarowym na obszarach 
Natura 2000 w otrzymać po raz pierwszy wsparcie. Należy zauważyć, że rolnicy będą mieli 
tylko jedną możliwość wybrania tej płatności, wkrótce po wejściu w życie przepisów, ale 
Państwa Członkowskie mogą przenieść rolników otrzymujących niskie płatności 
bezpośrednie do tego systemu automatycznie. 

Płatności zazieleniające (Filar 1) 

Rolnicy na obszarach Natura 2000 będą musieli jedynie spełniać wymogi w zakresie 
zazieleniania, które są zgodne z celami Natura 2000, a odbiorcy programu dla drobnych 
rolników zostaną zwolnieni z obowiązku zazieleniania. W rzeczywistości większość 
gospodarstw rolnych na obszarach Natura 2000 prawdopodobnie będzie już zgodna z tymi 
wymogami (szczegółowe informacje: patrz pkt. 5.3 powyżej), ale przed rozpoczęciem wypłat 
płatności konieczne jest, aby Państwa Członkowskie dokładnie określiły, co (jeśli w ogóle) 
jest wymagane na terenach rolnych obszarów Natura 2000. Równie ważne jest zapewnienie 
zrozumienia przez rolników tych wymogów, aby uniknąć potencjalnej możliwości zniszczenia 
siedlisk Natura 2000 (na przykład przez przekształcenie ekstensywnie uprawianych 
obszarów ornych w obszary proekologiczne, z powodu błędnego przekonania, iż taki był 
warunek płatności). 

Nowy wymóg wyznaczenia przez Państwa Członkowskie na obszarach Natura 2000 cennych 
obszarów siedlisk pastwiskowych zapewniają dodatkową ochronę dla tych gruntów, których 
rolnicy nie byliby już w stanie zaorać ani przekształcić (chyba że byliby gotowi zaryzykować 
utratę części lub całości płatności bezpośrednich). Podobny wymóg Państwa Członkowskie 
mogą ustanowić poza obszarami Natura 2000, jeśli uznają za konieczne.  

Płatności dla obszarów na naturalnymi ograniczeniami (Filar 1 and Filar 2) 

Tak zwane płatności ONW (lub utrudnienia naturalne) od dawna stanowią kluczowe 
wsparcie dla utrzymania ekstensywnego wypasu zwierząt gospodarskich, które mają 
fundamentalne znaczenie dla wielu kluczowych siedlisk i gatunków rolniczych. Na przykład 
we Włoszech większość ekstensywnych pastwisk wysokogórskich jest własnością skarbu 
państwa, a lokalne gminy korzystają płatności ONW by wspierać tradycyjny ekstensywny 
wypas pasterski. Płatności ONW zapewniają również istotne wsparcie społeczno-
ekonomiczne dla obszarów wiejskich znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, dlatego też 
                                                      
51 Artykuł 22(5) Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17.12.2013 r. 
52 Obniżona wartość  €200 występuje na Cyprze, w Chorwacji i Słowenii oraz €50 na Malcie 
53 Artykuły 61-65 Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17.12.2013 
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wiele Państw Członkowskich przeznacza dużą część swoich budżetów PROW na płatności 
ONW (w tym Austria, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Słowacja i Słowenia) 
(Cooper i wsp., 2006). Ponad połowa gruntów rolnych w Polsce otrzymuje płatności ONW, a 
łącznie ponad połowa gruntów rolnych w UE została sklasyfikowana przez Państwa 
Członkowskie jako ONW. Skala wykorzystania płatności ONW pokazuje jak ważna jest 
społeczna wartość rolnictwa na tych obszarach i uwypukla społeczne zaangażowanie w ich 
opłacalność ekonomiczną (Poláková et al, 2011). Płatności te w większości nie są objęte 
szczegółowymi wymogami w zakresie działań ochronnych, a rolnicy zaczęli uważać płatność 
w ramach drugiego Filaru ONW za formę wsparcia dochodu WPR, chociaż w latach 2007–
2013 niektóre Państwa Członkowskie zastąpiły płatności ONW bardziej ukierunkowanymi 
programami rolnośrodowiskowymi (na przykład w Anglii i Walii). 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem obszary z naturalnymi utrudnieniami (PNU) zostaną 
zdefiniowane przy użyciu nowych kryteriów biofizycznych54, co spowoduje pewne zmiany w 
obecnych granicach ONW (w ramach Filaru 2 będą dostępne przejściowe płatności dla 
gruntów ONW, które nie kwalifikują się jako PNU). Państwa Członkowskie będą miały 
możliwość zaoferowania rolnikom dwóch oddzielnych płatności PNU: dodatkowej płatności 
wsparcia dochodu w ramach Filaru 1 oprócz SPP i płatności z tytułu zazieleniania oraz 
zaktualizowanej wersji bardziej znanej płatności wyrównawczej w ramach Filaru 2 
(pierwotnie powiązanej z liczbą zwierząt gospodarskich lub powierzchnią upraw, a obecnie 
wypłacanej per hektar). 

Państwa Członkowskie będą mogły wyznaczyć trzy różne rodzaje obszarów ONW55: 

a) Obszary górskie, w których bardzo trudne warunki klimatyczne na dużych wyso-
kościach znacznie skracają sezon wegetacyjny lub strome zbocza są niedostępne dla 
niespecjalistycznych maszyn lub z powodu położenia na północ od 62 równoleżnika; 

b) Inne obszary o znaczących ograniczeniach naturalnych można określić, jeżeli co 
najmniej 66% powierzchni UUR spełnia progi jednego lub więcej kryteriów 
dotyczących klimatu, gleby i ukształtowania terenu ograniczających produkcję, ale 
Państwa Członkowskie muszą wykluczyć z tej powierzchni grunty, na których 
inwestycje w rolnictwo lub działalność gospodarcza zniwelowała te ograniczenia; 

c) inne obszary dotknięte szczególnymi ograniczeniami i obszary, gdzie konieczne jest 
kontynuowanie gospodarki w celu zachowania lub poprawy stanu środowiska, 
utrzymania terenów wiejskich, zachowania potencjału turystycznego lub ochrony 
linii brzegowej. Obszary te nie mogą przekraczać 10 % terytorium Państw 
Członkowskich. 

Należy zadbać o to, aby nowy wymóg wykluczenia gruntów o zwiększonej użyteczności 
rolnej z typu b) nie spowodował wykluczenia niektórych gruntów rolnych na obszarach 
Natura 2000 (na przykład łąk kośnych). 

Państwa Członkowskie nie mają obowiązku ustanawiania płatności ONW w żadnym z dwóch 
Filarów, ale jeśli to zrobią, rolnicy obszarów Natura 2000 posiadający grunty na nowych 

                                                      
54 Załącznik III Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
55 Artykuł 32 i Załącznik III Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
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obszarach ONW będą mogli ubiegać się zarówno o płatności kompensacyjne ONW z Filaru 2 
jak i płatności bezpośrednie ONW z Filaru 1 (chyba że wybrali program dla drobnych 
rolników). Budżet płatności ONW Filaru 1 nie może przekraczać 5% budżetu krajowego 
Filaru 1 a płatności nie muszą być dostępne we wszystkich obszarach ONW w Państwie 
Członkowskim56. 

Płatności ONW Filaru 2 będą wynosić od 25 do 250 EUR (lub 450 EUR na obszarach górskich) 
na hektar rocznie, w oparciu o utracone dochody i koszty poniesione w wyniku naturalnych 
utrudnień, w porównaniu do gruntów rolnych bez utrudnień. Ten wymóg porównania jest 
znaczącą zmianą w obliczeniach płatności, która może prowadzić do zwiększenia stawek 
płatności na niektórych obszarach Natura 2000 i innych terenach o wysokiej wartości 
przyrodniczej w porównaniu z bieżącym okresem. Będzie to w dużej mierze zależeć od 
sposobu dokonywania porównania i branych pod uwagę poniesionych kosztów. W 
sytuacjach, w których istnieje ryzyko porzucenia gruntów rolnych Natura 2000, ważne jest 
uwzględnienie pełnego kosztu uprawy ziemi (Barnes i in., 2011). Te płatności ONW byłyby 
degresywne dla gospodarstw powyżej pewnego rozmiaru57. 

Dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją (Filar 1) 

Nowe płatności bezpośrednie w ramach Filaru 1 obejmują instrument (podobny do 
poprzedniego wsparcia na mocy art. 68 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 73/2009), który 
umożliwia Państwom Członkowskim przeznaczenie 8% (a w niektórych przypadkach więcej) 
ich rocznego budżetu krajowego płatności bezpośrednich na wsparcie powiązane z 
produkcją w ramach określonej listy sektorów i produktów takich jak „sektory lub regiony, w 
których określone rodzaje rolnictwa lub określone sektory rolnictwa szczególnie ważne ze 
względów ekonomicznych, społecznych lub środowiskowych, napotykają pewne trudności58”. 
O rodzaju wdrożonego przez Państwa Członkowskie wsparcia należy powiadomić Komisję. 

Te rodzaje płatności mogą być użytecznym ukierunkowanym wsparciem dla wrażliwych 
ekonomicznie rodzajów hodowli zwierząt gospodarskich, szczególnie na terenach 
wyżynnych i górskich. W przeszłości, jednakże Państwa Członkowskie zasadniczo nie 
ustanawiały żadnych kryteriów środowiskowych dla rolników otrzymujących fundusze na 
podstawie art. 68 i nie badały czy korzyści środowiskowe zostały osiągnięte (IEEP & Alterra, 
2010). Państwa Członkowskie wykorzystały tę opcję głównie do wspierania sektora produkcji 
wołowiny, a także nieznacznie hodowli owiec, kóz i produktów mlecznych, szczególnie na 
obszarach wrażliwych ekonomicznie lub środowiskowo (Pitts et al, 2010). Przykładami 
zastosowania płatności z art. 68 do ochrony przyrody są: ekstensywna hodowla zwierząt 
gospodarskich w obszarze Natura 2000 Burren w Irlandii (patrz studium przypadku w 
załączniku E); hodowla lokalnych ras i ekstensywna hodowla zwierząt gospodarskich w 
Portugalii, zwłaszcza na łąkach WWP i dehesas; oraz ekstensywna hodowla zwierząt 
gospodarskich i trwałych pastwisk w Danii (Hart et al, 2010).  

                                                      
56 Artykuł 48 i 49 Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17.12.2013 
57 Artykuł 31 Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
58 Artykuły 52 – 55 Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17.12.2013. 8% można zwiększyć w drodze 
odstępstwa do 13% plus 2% na wsparcie dla roślin wysokobiałkowych, a pod pewnymi warunkami może 
przekroczyć 13% za zgodą Komisji 
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Płatności dla rolnictwa organicznego (zazielenianie Filar 1 i Filar 2) 

Wiele ekstensywnych systemów rolniczych Natura 2000 wymagałoby stosunkowo niewielu 
zmian, aby spełnić normy produkcji ekologicznej. Certyfikowane gospodarstwa ekologiczne 
kwalifikują się automatycznie do płatności z tytułu zazieleniania w Filarze 1. W Państwach 
Członkowskich, w których znaczna część trwałych użytków zielonych jest uprawiana w 
ramach systemów zbliżonych do ekologicznych, wsparcie w ramach filaru 2 na 
przekształcenie lub utrzymanie praktyk rolnictwa ekologicznego może być ważnym 
dodatkowym źródłem dochodu dla rolników obszarów Natura 200059. Podobnie dla 
ekstensywnego wypasu owiec i kóz w krajach śródziemnomorskich, takich jak Grecja, 
Włochy i Portugalia, oraz dla ekstensywnych upraw na obszarach marginalnych (np. patrz 
studium przypadku produkcji zbóż w Hiszpanii). 

W nowym prawodawstwie wsparcie na przekształcenie i utrzymanie rolnictwa 
ekologicznego są oddzielone od wsparcia rolnośrodowiskowo-klimatycznego, ale ma 
podobną strukturę pięcio- lub siedmioletnich rocznych płatności60. Istnieje możliwość 
pokrycia kosztów transakcji rolników poprzez zwiększenie o 20% płatności początkowej (lub 
30% w przypadku grup rolników). Maksymalne stawki płatności wynoszą 450 – 600 EUR na 
hektar, w zależności od rodzaju hodowli. 

5.8 Wsparcie WPR budowania potencjału gospodarstw na obszarach Natura 2000 

Bez wsparcia wiele gospodarstw Natura 2000 po prostu nie przetrwa, a długoterminowa 
opłacalność ekonomiczna i środowiskowa rolnictwa na obszarach Natura 2000 zależy od 
budowania zdolności administracyjnej i środowiskowej rolnika oraz zdolności ekonomicznej 
gospodarstwa: 

• aby skorzystać z możliwości, jakie oferuje wsparcie finansowane ze środków 
publicznych, rolnik musi najpierw zrozumieć cele sieci Natura 2000 i istotną rolę, jaką 
odgrywa w nich rolnictwo; a po drugie, musi posiadać wiedzę i zdolności 
administracyjne do ubiegania się o płatności i usługi, zrozumieć, co jest wymagane i 
prowadzić niezbędną dokumentację. Szczególnie ważne jest, aby rolnicy zrozumieli, 
że cele wsparcia dotyczą ochrony środowiska, a nie intensyfikacji rolnictwa. 

• wielu rolników obszarów Natura 2000 byłoby w stanie obniżyć koszty i poprawić 
dochody, gdyby mogli skorzystać z technologii oszczędzającej pracę, uzyskać dostęp 
do rynków produktów rolnych z obszarów Natura 2000 i spełnić standardy jakości. 
Budowanie w ten sposób potencjału gospodarstwa i jego pracowników może 
zapewnić dochód dla gospodarstwa i rodziny bez narażania usług środowiskowych. 

 
Publiczne wsparcie na rzecz budowania zdolności pochodzi z obu filarów WPR, ale istotne 
jest, aby wsparcie to było dostosowane do szczególnych potrzeb rolników i gospodarki na 
obszarach Natura 2000 w celu osiągnięcia celów środowiskowych. Zakres wsparcia w 
zakresie obejmuje: 

• usługi doradztwa rolniczego (Filary 1 i 2) 
• transfer wiedzy i informacji (Filar 2) 
• inwestycja we wsparcie (Filar 2) 

                                                      
59 Należą do nich Republika Czeska (ponad 25%), Grecja, Łotwa i Słowacja (ponad 15-16%) oraz Austria i 
Portugalia (ponad 10%) (Komisja Europejska, 2010a) 
60 Article 29 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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• rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (Filar 2) 
• wsparcie dochodu i inne płatności dla młodych rolników (Filar 1 i Filar 2) 
• podnoszenie świadomości ekologicznej wśród rolników Natura 2000 (Filar 2) 

Usługi doradztwa rolniczego (Filar 1 i Filar 2) 

Udzielanie porad, wsparcia i szkolenia dla rolników ma kluczowe znaczenie dla przetrwania 
rolnictwa na obszarach Natura 2000 oraz skutecznej ochrony kluczowych siedlisk i 
gatunków. 

Potrzeby w zakresie doradztwa i wsparcia wśród rolników w UE są wciąż w dużej mierze 
niezaspokojone – w 2008 r. tylko około 5% rolników otrzymujących płatności bezpośrednie 
otrzymało porady indywidualne (Komisja Europejska, 2010a). Usługi doradcze nie docierają 
do drobnych rolników, a doradcom ds. zasady wzajemnej zgodności często brakuje szkolenia 
w zakresie ochrony siedlisk i gatunków rolniczych. Potrzebne jest również skuteczne 
powiązanie badań i realizacji zasady wzajemnej zgodności (Angileri, 2011). Niektórzy rolnicy 
wyrażają strach przed naruszeniem wymogów wzajemnej zgodności, który powstrzymuje ich 
przed wdrażaniem działań ochronnych (Goßler, 2009). Ilustruje to znaczenie przekazywania i 
rozpowszechniania informacji na temat bioróżnorodności wśród rolników w kontekście 
prowadzenia całego gospodarstwa rolnego, a także oceny i doradztwa w zakresie konkretnej 
sytuacji rolnika, a nie tylko prezentacji ogólnych informacji. 

Państwa Członkowskie są zobowiązane do ustanowienia systemu doradztwa rolniczego, 
który od 2015 r. musi zapewniać rolnikom porady dotyczące: zasady wzajemnej zgodności 
(PWZ i GAEC); wymogu zazieleniania; wymogów na poziomie gospodarstwa dotyczących 
przepisów UE dotyczącymi wody i pestycydów; oraz działań PROW w zakresie modernizacji 
gospodarstw, budowania konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, orientacji 
rynkowej i promowania przedsiębiorczości61. Państwa Członkowskie mogą zaoferować 
znacznie szerszy zakres porad za pośrednictwem systemu doradztwa rolniczego, w 
szczególności: konwersji i dywersyfikacji gospodarstw; zarządzania ryzykiem i działań 
zapobiegawczych; podstawowych wymagań dla płatności rolnośrodowiskowo-
klimatycznych; oraz porad związanych z łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatu, 
bioróżnorodnością i wodą62. 

W przeszłości duże gospodarstwa były głównymi beneficjentami systemu doradztwa 
rolniczego, a władze w niektórych Państwach Członkowskich miały problemy z udzielaniem 
porad małym gospodarstwom. 

Od 2015 r. Państwa Członkowskie mogą, przyznać niektórym kategoriom rolników priory-
tetowy dostęp do doradztwa rolniczego, ale muszą dać pierwszeństwo przynajmniej tym rol-
nikom, którzy mają najbardziej ograniczony dostęp do innych usług doradczych. Muszą także 
zapewnić im dostęp do porad odzwierciedlających szczególną sytuację ich gospodarstwa63. 

Zakres i wymogi systemu doradztwa rolniczego od 2015 r. oferują Państwom Członkowskim 
możliwość świadczenia bardzo szczegółowych usług doradczych dostosowanych do 
środowiskowych i ekonomicznych potrzeb rolników obszarów Natura 2000. Nie ma jednak 
gwarancji, że to zrobią, ani że potrzeby doradcze rolników obszarów Natura 2000 i WWP 
będą traktowane priorytetowo w stosunku do potrzeb bardziej intensywnych gospodarstw. 

                                                      
61 Artykuły 12 – 15 Rozporządzenia (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013 
62 Załącznik I Rozporządzenia (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013 
63 Artykuł 14 Rozporządzenia (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17.12.2013 
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Zapewnienie systemu doradztwa rolniczego jest wymogiem w ramach Filaru 1, ale fundusze 
dla na ich ustanowienie pochodzą ze współfinansowanej części PROW64 w ramach Filaru 2. 
Płatności w ramach tego działania są przekazywane dostawcom usług doradczych, istnieje 
również wsparcie finansowe na szkolenia doradców. Skuteczność systemu doradztwa rolni-
czego będzie zależeć od jakości i wiedzy fachowej osób udzielających porad oraz od tego, jak 
angażują i komunikują się z zarządcami gruntów. Doradcy odgrywają również kluczową rolę 
jako łącznik między badaczami a rolnikami, identyfikując potrzeby rolników, gromadząc 
prak-tyczne doświadczenia i wykorzystując wiedzę z badań w lokalnych sytuacjach. Należy 
zadbać o to, aby osoby udzielające porad posiadały niezbędną zdolność techniczną i wiedzę 
specjalis-tyczną, szczególnie w przypadku obszarów rolnych Natura 2000, aby było to ważne 
źródło finansowania zarówno na szkolenia dla doradców jak i świadczenia usług doradczych 
dla rolników. Państwa Członkowskie często udzielały rolnikom porad dotyczących 
programów rolnośrodowiskowych za pośrednictwem oddzielnej organizacji lub prywatnych 
kontrahen-tów, ale usługi te mogą być również świadczone przez organizacje lokalne, takie 
jak organi-zacje pozarządowe i stowarzyszenia rolników, i często odgrywają kluczową rolę w 
wypełnianiu luki między drobnymi rolnikami a usługami doradczymi, co ilustrują przykłady w 
ramce 5.2. 

Ramka 5.2. Przykłady usług doradztwa rolniczego dla rolników zarządzających siedliskami 
i gatunkami Natura 2000 

Austria i niemiecki kraj związkowy Rheinland-Pfalz są pionierami zintegrowanych usług doradztwa 
rolniczego i ochrony przyrody, które zapewniają lepszą ochronę gatunków i siedlisk w 
gospodarstwach, w szczególności dostosowania programów rolnośrodowiskowych i innowacyjnych 
dobrowolnych inicjatyw w poszczególnych gospodarstwach. 

W Rumunii, na obszarze Târnava Mare organizacja pozarządowa Fundaţia ADEPT Transilvania we 
współpracy z lokalnymi społecznościami i rumuńskimi Ministerstwami Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Środowiska i Leśnictwa dostarcza usługi doradztwa rolniczego łączące ochronę 
bioróżnorodności, obowiązki w zakresie ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 oraz wsparcie 
dochodu dla obszarów wiejskich. Jego wizją jest osiągnięcie ochrony bioróżnorodności na skalę 
krajobrazową poprzez współpracę z drobnymi rolnikami zachęcając do ochrony stworzonych przez 
nich półnaturalnych krajobrazów. Usługa pomogła drobnym rolnikom uzyskać uprawnienia do 
płatności bezpośrednich w ramach WPR, pomogła zaprojektować i promować ukierunkowane 
programy rolnośrodowiskowe oraz otworzyła rolnikom możliwości marketingowe. 

W Szkocji (Wielka Brytania) zainicjowano Strathspey Wetlands and Waders Initiative, aby zająć się 
problemem gwałtownego spadku lokalnych populacji ptaków brodzących, tj. kulik wielki (Numenius 
arquata) i krwawodziób (Tringa totanus) w półnaturalnej równinie zalewowej rzeki Spey, gdzie 
liczebność populacji lęgowych spadła o 42% w latach 2000–2010. Celem było wspieranie współpracy 
między ekologami, rolnikami i zarządcami gruntów by opracować wysokiej jakości plany ochrony 
siedlisk w skali krajobrazowej oraz zachęcanie do przystąpienia do  programu rolnośrodowiskowego. 
Właścicielom gruntów i rolnikom-dzierżawcom oferowane są bardzo szczegółowe porady na temat 
ochrony siedlisk ptaków lęgowych, np.: wysokości traw niezbędnych do karmienia, proporcji 
pastwisk, na których  dopuszcza się występowania sitowia (Juncus), oraz liczbę potrzebnych płytkich 
zbiorników wodnych. Istnieją również inne formy budowania zdolności, takie jak szkolenia, badania i 
tworzenie sieci kontaktów. Doradztwo techniczne zapewnia współpraca różnych podmiotów, w tym 
Szkocka Akademia Rolnicza, Park Narodowy Cairngorm, niezależni agenci rolni i organizacja 
pozarządowa Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (RSPB). Wg stanu na luty 2012 r. w ramach 
                                                      
64 Artykuł 15 Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12..2013 
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inicjatywy zarejestrowano 2250 hektarów gruntów i należy mieć nadzieję, że z czasem będzie ich 
przybywać a lepsze zarządzanie obszarami wodno-błotnymi odwróci spadek liczebności ptaków 
brodzących. 

Transfer wiedzy i informacji (Filar 2) 

Oprócz udzielania porad Państwa Członkowskie mogą wykorzystać działania w ramach Filaru 
2 do finansowania szkoleń i nauki doskonalenia zawodowego, warsztatów i coachingu, 
pokazów i wizyt w gospodarstwach oraz krótkoterminowych wizyt studyjnych65. Dostępne 
są także fundusze na szkolenie personelu doradczego i pokrycie kosztów podróży rolników 
(dojazd, zakwaterowanie, diety i koszty zastępstwa rolnika podczas jego nieobecności). 
Szkolenia i wymianę informacji można dostosować do wspierania dowolnej kombinacji 
działań o dowolnym stopniu szczegółowości, lecz ogólnym ich celem powinna być poprawa 
zdolności zarządców gruntów do osiągnięcia celów sieci Natura 2000. 

Warsztaty i pokazy mogłyby pomóc zaangażować zarządców gruntów w działania, które są 
trudne do osiągnięcia w skali gospodarstwa i wymagają interwencji na skalę krajobrazową; 
np.: sieć siedlisk lub zarządzanie rozległym obszarem kluczowych siedlisk. Wizyty w 
gospodarstwach i wymiana wiedzy między rolnikami odgrywają szczególnie ważną rolę w 
zachęcaniu rolników do przystępowania do programu rolnośrodowiskowego, zwiększaniu 
ich motywacji oraz zachęcaniu do kreatywności i innowacji w działaniach na rzecz ochrony 
przyrody (patrz np. studia przypadków z Irlandii, Niemiec, Czech, Rumunii, Austrii i Holandii, 
gdzie ustanowiono m.in. wydajne systemy doradcze i regularną komunikację z rolnikami). 

Działania takie mają największy potencjał w połączeniu z zarządzaniem gruntami, kiedy 
transfer wiedzy i informacji jest dostosowany do potrzeb konkretnego programu lub 
projektu. Może to obejmować fundusze PROW wspierające ekologiczne i inne organizacje 
pozarządowe oraz rolników, którzy być może już udzielają porad woluntarystycznie. W 
ramach działania na rzecz podstawowych usług i odnowy wsi dostępne jest również 
finansowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej na obszarach o 
wysokiej wartości przyrodniczej66. 

Inwestycje w środki trwałe (Filar 2) 

Nowe ustawodawstwo łączy w jednym działaniu67 szeroki zakres wsparcia inwestycyjnego, 
w tym poprawę wydajności gospodarstwa, przetwarzanie, marketing i rozwój produktów, 
poprawę infrastruktury i nieproduktywne inwestycje środowiskowe (które omówiono 
osobno w sekcji 5.10 poniżej). Stawki wsparcia można zwiększyć dla młodych rolników, 
inwestycji grupowych, projektów zintegrowanych, w niektórych obszarach ONW oraz 
inwestycji związanych z płatnościami rolnośrodowiskowo-klimatycznymi i obszarami Natura 
2000. 

Wiele z tych inwestycji może poprawić rentowność ekstensywnego rolnictwa na obszarach 
Natura 2000. Na przykład małe mleczarnie można utrzymać dzięki finansowaniu lokalnych 
lub pobliskich jednostek mleczarskich, które wygenerują dochód z produktów o wartości 
dodanej dla lokalnych producentów. Inwestycje w poprawę magazynowania obornika i 
wydajności wody w gospodarstwach rolnych mogą potencjalnie obniżyć koszty i przynieść 

                                                      
65 Artykuł 14 Rozporządzenia (UE) Nro 1305/2013 z dnia 17.12..2013 
66 Artykuł 20 (1)f Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
67 Artykuł 17 Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
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pośrednie korzyści dla bioróżnorodności i siedliskom poprzez poprawę jakości lub 
dostępności wody i zmniejszenie zanieczyszczenia azotem, a także zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych (Boccaccio i in., 2009; Komisja Europejska, 2010c). W ramach 
poprzedniego PROW na Cyprze wspierano inwestycje w „zagospodarowanie terenu pod 
hodowlę zwierząt”, w tym planowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastrukturę (woda, 
elektryczność) na pastwiskach. We Francji, Włoszech, Hiszpanii i Czechach wsparcie 
inwestycyjne zostało wyraźnie powiązane z obszarami górskimi i rolnictwem górskim. 
Jednak środki z EFRROW wydano również na inwestycje, które mogą stanowić zagrożenie 
dla środowiska (Boccaccio i in., 2009). 

Działanie to może zapewnić ważne wsparcie dla utrzymania istniejącego ekstensywnego 
rolnictwa na obszarach Natura 2000, zwłaszcza w połączeniu z działaniami dostosowanymi 
do potrzeb dywersyfikacji i rozwoju biznesu, np.: poprzez poprawę dostępu do rynków. 
Jednak drobni rolnicy i rolnicy niskotowarowi mogą nie być priorytetem wsparcia 
inwestycyjnego, a wdrożenie wymagać może przezwyciężenia poważnych wyzwań, w tym: 
trudności indywidualnego ukierunkowania na mniejszych niezarejestrowanych 
producentów; kosztów związanych z dotarciem do dużej liczby bardzo małych gospodarstw, 
niechęć rolników do współpracy oraz późny wiek i niski poziom wykształcenia wielu rolników 
prowadzących własne gospodarstwa (Redman, 2010). 

Należy zapewnić by wszelkie inwestycje w ramach tego działania w gospodarstwach na 
obszarach Natura 2000 nie miały bezpośredniego lub pośredniego negatywnego wpływu na 
środowisko. 

Rozwój gospodarstw i firm rolniczych (Filar 2) 

Rozwój gospodarstwa rolnego i działalności gospodarczej może być niezbędny w przypadku 
małych i niskotowarowych gospodarstw, a to działanie zapewnia wsparcie na zwiększenie 
dochodów poprzez środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla młodych rolników, 
dla małych gospodarstw oraz na dywersyfikację w kierunku działalności pozarolniczej. 
Działanie68 można także wykorzystać jako dodatkową płatność roczną do 2020 r. dla 
drobnych rolników (patrz sekcja 5.7), którzy przekazali całe gospodarstwo i odpowiednie 
uprawnienia do płatności innemu rolnikowi. 

Chociaż w prawodawstwie nie ma konkretnej wzmianki o priorytetach środowiskowych, 
wsparcie to, jeśli zostanie starannie ukierunkowane, może pomóc w utrzymaniu 
rentowności gospodarstw rolnych i siedlisk Natura 2000 na obszarach wrażliwych. 

Płatności dla młodych rolników (Filar 1 i Filar 2) 

Jednym z problemów związanych z długoterminowym zarządzaniem siecią Natura 2000 i 
innymi gruntami rolnymi WWP jest to, że wielu rolników zbliża się do wieku emerytalnego i 
nie ma następców. Ważną częścią budowania zdolności wielu gospodarstw jest zapewnienie 
pracy przyszłemu pokoleniu, zarówno rolników, jak i w powiązanym sektorze przetwórstwa, 
i umożliwienie młodym rolnikom skorzystanie ze wsparcia w szeregu działań. 

Zgodnie z nową strukturą płatności bezpośrednich w ramach Filaru 1 Państwa Członkowskie 
są zobowiązane do zapewnienia młodym rolnikom dodatkowej płatności rocznej przez okres 
do pięciu lat, poza płatnościami SPP lub SJPO69, o wartości ok. 25% ich płatności SPP 

                                                      
68 Artykuł 19 Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
69 Artykuł 50 Rozporządzenia (UE) Nr 1307/2013 z dnia 17.12.2013 
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dostępnej dla młodych rolników w wieku poniżej 40 lat zakładających własne gospodarstwo 
po raz pierwszy (w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o SPP). Państwa Członkowskie 
mają również możliwość ukierunkowania niektórych działań PROW na młodych rolników, w 
tym wsparcia inwestycyjnego i konkretnej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Także młodym rolnikom łatwiej byłoby zdobyć dodatkowe grunty, gdyby zaoferowano 
drobnym rolnikom płatności za przeniesienie gruntów i uprawnień, jak opisano powyżej. 

5.9  WPR i inne wsparcie by stworzyć wartość dodaną produktów gospodarstw na 
obszarach Natura 2000 

Wielu rolników na obszarach Natura 2000 i WWP stoi przed wyzwaniami związanymi ze 
sprzedażą swoich produktów, ponieważ często są małymi producentami na odległych 
obszarach, na których niewielu klientów jest w stanie zapłacić wyższe ceny. Z drugiej strony 
niektórzy skorzystają z marketingu bezpośredniego skierowanego do ekoturystów i branży 
turystycznej np. hoteli i restauracji. W niektórych regionach rolnicy sieci Natura 2000 
nawiązali udaną współpracę bezpośrednią z supermarketami. 
 
Zakres wsparcia dla rolników, którzy chcą zwiększyć wartość swoich produktów, obejmuje: 

• Tworzenie grup producentów (Filar 2) 
• Systemy jakości produktów rolnych (Filar 2) 
• Etykietowanie i Chroniona Nazwa Pochodzenia 

Tworzenie grup producentów (Filar 2) 

Wsparcie na tworzenie grup producentów rolnych (lub leśnych) mogłoby pomóc rolnikom 
Natura 2000 w skorzystaniu z efektu skali sprzedaży zrównoważonych środowiskowo 
produktów. Działanie to70, skierowane w szczególności do MŚP, zapewnia finansowanie 
przez pięć lat tworzenia grup producentów w celu dostosowania produkcji do wymagań 
rynku, wspólnego marketingu, ustanowienia zasad dotyczących informacji o produkcie, 
rozwijania umiejętności biznesowych i innowacji.  

Systemy jakości produktów rolnych (Filar 2) 

Ustanowienie lokalnych i regionalnych rynków dobrej jakości, naturalnych produktów z 
obszarów Natura 2000 może poprawić dochody gospodarstw i pomóc w utrzymaniu 
tradycyjnej ekstensywnej gospodarki, np. mogą oferować produkty o wartości dodanej, 
takie jak „zielona” wołowina, sery, wina, owoce i miód, produkty z zagrożonych lokalnych 
ras zwierząt gospodarskich lub odmian roślin uprawnych oraz z dzikich owoców, grzybów i 
roślin leczniczych. Wysokiej jakości produkty lokalne stymulują również turystykę, a tym 
samym zwiększają dochody społeczności lokalnych. Działanie to71 zapewnia zwrot kosztów 
rolnikom uczestniczącym w systemach certyfikacji jakości produktów, w tym tych, które 
gwarantują określone metody uprawy lub produkcji. Wsparcie jest udzielane maksymalnie 
przez pięć lat. 

                                                      
70 COM(2011) 627 koniec/3 Artykuł 28 
71 COM(2011) 627 koniec/3 Artykuł 17 
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Etykietowane i Chroniona Nazwa Pochodzenia 

Etykietowanie w połączeniu z marketingiem bezpośrednim jest z powodzeniem stosowane 
w celu wsparcia ekstensywnej gospodarki na obszarach Natura 2000 przy użyciu 
tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich (patrz przykłady w ramce 5.3). Aby zachować 
korzyści z ekstensywnej gospodarki rolnej i produkcyjnej, a także wartość kulturową 
tożsamości regionalnej, rynki docelowe często muszą być organizowane lokalnie lub 
regionalnie. Budowanie zaufania i bezpośrednie relacje między producentami a 
konsumentami mają kluczowe znaczenie dla powodzenia etykietowania. Istnieje również 
wiele lokalnych programów etykietowania, w tym odnoszących się konkretnie do obszarów 
Natura 2000. 

Certyfikacja ekologiczna może również poprawić rentowność produktów rolnych z 
ekstensywnych hodowli, a etykiety ekologiczne obejmują etykietę UE oraz różne krajowe lub 
niezależne systemy akredytacji i etykiety związane z Międzynarodową Federacją Rolnictwa 
Ekologicznego (IFOAM)72. Obecnie nie jest możliwe określenie ilościowe produkcji 
ekologicznej z obszarów Natura 2000, ale rolnictwo ekologiczne odgrywa znaczącą rolę we 
wspieraniu ekstensywnego wypasu owiec i kóz w krajach śródziemnomorskich, w tym 
produkcji serów regionalnych, takich jak Feta, Caprino, Casu Marzu czy Halloumi. Inne 
wsparcie WPR dla rolnictwa ekologicznego opisano w sekcji 5.7 powyżej. 

Ogólnoeuropejski system oznakowania Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP) chroni nazwy 
produktów rolnych z określonych obszarów (istnieją też inne, mniej wymagające systemy 
oznaczeń Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) i Gwarantowanej Tradycyjnej 
Specjalności (TSG)73). Aby zakwalifikować się do etykiety ChNP, produkt musi mieć jakość i 
cechy charakterystyczne, które wynikają głównie z regionu produkcji, i musi być 
produkowany, przetwarzany i przygotowywany wyłącznie w tym regionie. Przykładami ChNP 
są Prosciutto Toscano (szynka z włoskiego regionu Toskania) i Bryndza Podhalańska (polski 
ser owczy). 

Niektóre przykłady udanego zastosowania etykiety PDO do sprzedaży produktów z siedlisk 
Natura 2000 pokazano w ramce 5.4. Należy jednak zauważyć, że etykieta ChNP nie daje 
żadnej gwarancji, że produkt wsparł gdziekolwiek różnorodność biologiczną, a tym bardziej 
na obszarach Natura 2000, ponieważ kryteria etykiety PDO nie określają sposobu 
zarządzania siedliskami. Lokalne systemy oznakowania „Natura 2000” mogą bardziej 
bezpośrednio przynieść korzyści terenom rolniczym obszarów Natura 2000. 

                                                      
72 International Federation of Organic Agriculture Movements http://www.ifoam.org/; http://www.organic-
bio.com/en/labels/ 
73 [Wymagania dotyczące etykiety Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) wymagają jedynie dobrej 
reputacji produktu z danego regionu (a nie różnych obiektywnych cech), o ile tylko jeden z etapów produkcji, 
przetwarzania i przygotowania odbywa się w regionie. Przykładami ChOG są szkocka wołowina i jagnięcina ze 
Szkocji, ser Stilton z trzech hrabstw w Anglii, Oscypek (wędzony ser wytwarzany z solonego owczego mleka) z 
Tatr w Polsce (lub gdziekolwiek górale tatrzańscy wyemigrowali). Etykieta Tradycyjnej Gwarantowanej 
Specjalności (TSG) może być stosowana do produktów wytwarzanych przy użyciu tradycyjnych składników lub o 
właściwościach charakterystycznych dla tradycyjnego rodzaju wytwarzania lub przetwarzania, ale produkt nie 
musi być wytwarzany w określonym obszarze. System ten działa równolegle z systemami stosowanymi w 
poszczególnych Państwach Członkowskich, takimi jak Appellation d'origine contrôlée (AOC) stosowanym we 
Francji, Denominazione di origine controllata (DOC) stosowanym we Włoszech, Denominação de Origem 
Controlada (DOC) stosowanym w Portugalii i system Denominación de Origen (DO) stosowany w Hiszpanii. W 
przypadku niektórych produktów zamiast etykiety UE nadawana jest etykieta krajowa, na przykład dla wina i 
sera we Francji] 

http://www.ifoam.org/
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Ramka 5.3. Przykłady udanych systemów lokalnych etykiet wspierających rolnictwo na 
obszarach Natuar 2000  
(Zobacz także przykłady z Luksemburga, Estonii i Hiszpanii w Załączniku E) 

Estonia - mięso z przybrzeżnych łąk. Projekty mające na celu 
przywrócenie gospodarki na borealnych łąkach przybrzeżnych 
zastymulowały rozwój rynku lokalnego mięsa ekologicznego 
wysokiej jakości. Utworzone grupy hodowców bydła organizują 
wyjazdy studyjne dla siebie i rolników z okolicznych obszarów. 
Odrodzenie tradycyjnego rękodzieła z wykorzystaniem lokalnych 
surowców ustanowiło tradycję targów produktów lokalnych na 
wyspie Hiiumaa i rozwój lokalnych firm turystycznych. 

 

Niemcy - Rhönschaf. Rezerwat Biosfery Rhön wykorzystał 
fundusze LIFE stworzenie spółdzielni „Natur- und Lebensraum 
Rhön e.V.” i promocję mięsa owiec wypasanych na łąkach w 
obszarze Natura 2000 jako produktu przyjaznego dla środowiska. 
Pasterze z jednego z odtworzonych miejsc do 2002 roku 
sprzedawali po dobrych cenach 70% swojej rocznej nadwyżki 
jagnięcej bezpośrednio do lokalnych restauracji i hoteli, które 
zobowiązały się do używania wyłącznie produktów owczych Rhön 
w swoich menu oraz do informowania odwiedzających w jaki 
sposób spożycie tych potraw pomaga zachować krajobraz, 
którym się cieszyli.  

 

 

Niemcy - Altmuehltaler Lamm. Region Altmuehltal w Bawarii 
charakteryzuje się zaroślami jałowca na murawach wapiennych 
(siedlisko 5130 wg. Załącznika I). Owce tam wypasane dają 
wysokiej jakości mięso i wełnę. Pasterze i właściciele gruntów w 
spółdzielni regionalnej zgodzili się wypasać co najmniej połowę 
swoich owiec w rezerwacie przyrody Altmuehltal, dokarmiać 
tylko produkowaną lokalnie karmą oraz przestrzegać wytycznych 
dotyczących dobrostanu zwierząt, obsady oraz zakazu stosowania 
pestycydów i nawozów. Pasterzom gwarantuje się uczciwą cenę, 
a mięso jagnięce jest sprzedawane w lokalnych hotelach i 
sklepach mięsnych. 

 

Hiszpania - Riet Vell. SEO / BirdLife stworzyło firmę zajmującą się 
produkcją i marketingiem produktów ekologicznych związanych z 
ochroną przyrody (Riet Vell). Firma z powodzeniem sprzedaje ryż 
produkowany w delcie rzeki Ebro (OSO) oraz ekologiczną 
pszenicę durum ze stepów Belchite i Monegros (produkowanych 
głównie na obszarach Natura 2000), a także wysokiej jakości 
makarony z Monegros. Od 2003 r. Riet Vell sprzedała około 180 
000 kg wyprodukowanych przez siebie produktów (więcej 
szczegółów znajduje się w studium przypadku z Hiszpanii). 
Sources: http://www.altmuehltaler-lamm.de/ 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-
heute/uh2-07-p44-45.pdf 

 

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Ramka 5.4 Przykłady produktów zarejestrowanych pod znakiem Chronionej Nazwy 
Pochodzenia UE (ChNP), które są korzystne dla siedlisk Natura 2000 

Niemcy: Program ChNP dla owczego mięsa z wrzosowisk („Diepholzer Moorschnucke”) pomógł w 
ustanowieniu opłacalnego zarządzania półnaturalnymi wrzosowiskami i siedliskami wodno-
błotnymi Ramsar w Diepholz w Niemczech, które w innym przypadku uległyby pogorszeniu. W 
programie wykorzystano lokalną rasę owiec, która była tradycyjnie wykorzystywana do wypasania 
wrzosowisk i mokradeł. Zarządzanie przyczyniło się do rewitalizacji ponad 5000 ha wrzosowisk. Wiele 
zagrożonych gatunków, w tym rosiczka i skowronek, udało się ochronić na tym obszarze, a 
zachowanie tradycyjnej rasy owiec zwiększa różnorodność siedlisk i gatunków rolniczych. 

Francja: ChNP cydru Pays d’auge i Calvados z tradycyjnych sadów jabłoniowych, które są ważnym 
siedliskiem ptaków i nietoperzy gniazdujących w dziuplach. 

Hiszpania: Udany program ChNP dla owczego sera mlecznego („Idiazabal”) z ekstensywnie wypa-
sanych siedlisk górskich w Kraju Basków i regionie Navarry w Hiszpanii obejmuje metody produkcji 
oparte na wypasie o niskiej intensywności tradycyjnych ras Laxta i Carranzana. Rynek tego produktu 
pomaga utrzymać pasterstwo, które ukształtowało te półnaturalne siedliska. 

Hiszpania: Tradycyjne odmiany ryżu produkowane w ramach ChNP „Arroz de Valencia” są uprawiane 
na chronionych terenach podmokłych Parku Narodowego Albufera w regionie Walencji, ważnych dla 
ptaków wędrownych i wodnych, a także płazów, ryb i wielu innych gatunków. Metody produkcji są 
dostosowane do siedlisk, opierając się na różnych poziomach zalewów, które utrzymują warunki 
glebowe na tych terenach i minimalizują zużycie środków agrochemicznych. 

Hiszpania: W tradycyjnie zarządzanych dehesas świnie żywią się żołędziami w okresie jesienno-
zimowym i pasą się na wiosnę, często razem z owcami lub bydłem. Szynka iberyjska objęta ChNP 
produkowana ze świń wypasanych na dehesas może być oznakowana jako „karmiona żołędziami” 
(de bellota), jeżeli świnie żywią się żołędziami przez co najmniej 60 dni przed ubojem, i obejmuje 
warunek, że inspektorzy sprawdzają, czy obsada mieści się w granicach pojemności dehesa (pod 
względem produkcji żołędzi). Dlatego świnie muszą być wypasane na dehesas przez co najmniej 
część roku, aby spełnić wymóg dotyczący ChNP, wspierając tym samym zrównoważone użytkowanie 
tego siedliska. 

Źródła: (Ecologic, 2006b; Oppermann i Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 
 

5.10 Wsparcie WPR na zarządzanie siedliskami i gatunkami rolniczymi Natura 2000 

Wcześniejsze sekcje tego rozdziału opisywały potencjalne źródła wsparcia WPR na 
zapewnie-nie kontynuacji ekstensywnej gospodarki rolnej na obszarach Natura 2000 oraz 
budowanie zdolności i wzrost dochodów gospodarstw. W tej części opisano płatności z 
tytułu zarządzania siedliskami i gatunkami, które opierają się na ww. wsparciu w celu 
zabezpieczenia ochrony obszarów Natura 2000, poczynając od źródeł finansowania 
pomagających przygotować plany ochrony obszarów Natura 2000, ponieważ plany te (lub 
podobne inicjatywy) stanowią podstawę planowania kluczowych elementów wsparcia, w 
tym płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych i inwestycji nieprodukcyjnych. Ten zakres 
wsparcia obejmuje: 

• Dziedzictwo obszarów wiejskich i plany ochrony obszarów Natura 2000 (Filar 2) 
• Płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne (Filar 2) 
• Inwestycje nieprodukcyjne związane z płatnościami rolnośrodowiskowo-

klimatycznymi i siecią Natura 2000 (Filar 2) 
• Rekompensaty z tytułu sieci Natura 2000 (Filar 2) 
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• Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt (Filar 2) 
• Zapobieganie zniszczeniom lasów w wyniku pożarów i przywracanie potencjału 

produkcji rolnej (Filar 2) 

Dziedzictwo obszarów wiejskich i plany ochrony obszarów Natura 2000 (Filar 2) 

Działanie74 dotyczące „podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich” obejmuje 
możliwość sfinansowania opracowania i aktualizacji „planów ochrony i zarządzania 
obszarów Natura 2000 i innych terenów o wysokiej wartości przyrodniczej”. Dostępne są 
również fundusze na małą infrastrukturę oraz na badania i inwestycje związane z 
„utrzymaniem, odtwarzaniem i modernizacją dziedzictwa kulturowego i naturalnego wsi, 
krajobrazów wiejskich i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym powiązanych 
aspektów społeczno-ekonomicznych, a także edukacją ekologiczną”. Większość dotacji 
unijnych nie może zapewnić rodzaju takiego finansowania, wzmocnienia lub wsparcia 
partycypacyjnych procesów opracowania planów zarządzania, a można go wykorzystać w 
znacznie większym stopniu do wsparcia opracowania solidnych planów zarządzania 
obszarami Natura 2000, stosując podejście partycypacyjne do zapewnienia poparcia 
wszystkich zainteresowanych stron dla ustanowionych celów (Boccaccio et al, 2009) oraz 
pomagając uniknąć ryzyka konfliktów, które miały miejsce w wielu Państwach 
Członkowskich (Apostolopoulou i Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak i Cent, 2011; Keulartz, 
2009; Rauschmayer et al, 2009). 
 
Wiele innych Państw Członkowskich wykorzystało równoważne działanie w swoich PROW na 
lata 2007–2013. Szeroko stosowano go w Niemczech do opracowywania planów dla 
obszarów Natura 2000, utrzymania / przywracania siedlisk i wdrażania programów ochrony 
gatunków, projektów Ramowej Dyrektywy Wodnej i usług konsultingowych w zakresie 
ochrony przyrody. We Francji wykorzystano go do sfinansowania planów zarządzania siecią 
Natura 2000, umów z właścicielami gruntów na obszarach Natura 2000 innymi niż rolnicy 
lub leśnicy oraz edukacji; we Francji wsparto działania ograniczające konflikty z dużymi 
drapieżnikami. Fińskie ekologiczne organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o 
finansowanie na przygotowanie planów zarządzania lasami Natura 2000 i np. promowanie 
ich jako terenów ekoturystycznych (Figeczky et al, 2010). W Walii wspiera się odtwarzanie 
wypasanych podmokłych terenów zalewowych i solnisk w rezerwacie przyrody Ynys-hir, w 
celu poprawy dostępności turystycznej i infrastruktury, publicznego zrozumienia wagi i celu 
tego miejsca oraz zachęcenia do skutecznego partnerstwa sektora turystycznego na terenie 
całego kraju (Allen at al. 2012b). 

Płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne (Filar 2) 

Zakres tego działania został poszerzony, jak wskazuje nowa nazwa i pozostaje jedynym 
obowiązkowym działaniem, który Państwa Członkowskie muszą wdrożyć w swoich PROW 
(oprócz Leader)75. Zmienionym celem tych płatności jest „zachowanie i promowanie 
niezbędnych zmian w praktykach rolniczych, które pozytywnie przyczyniają się dla 
środowiska i klimatu”. 

Dodanie klimatu do działania rolnośrodowiskowego sygnalizuje zobowiązanie do wspierania 
praktyk rolniczych przyczyniających się do adaptacji i łagodzenia zmian klimatu, które to 

                                                      
74 Artykuł 20 Rozporządzenia  (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
75 Artykuł 28 Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
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działania mogą stać się jeszcze bardziej znaczące, jeśli UE przyjmie zasady rozliczania emisji 
gazów cieplarnianych z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. Inne 
zmiany obejmują nacisk na wnioski grupowe od rolników i innych zarządców gruntów, 
któremu towarzyszą większe koszty transakcji, które mogłyby pomóc – jeśli Państwa 
Członkowskie zdecydują się z nich skorzystać – w ochronie na większą skalę siedlisk i 
gatunków Natura 2000. Efektywne wykorzystanie podejścia opartego na współpracy i 
wnioskach grupowych w programach rolnośrodowiskowych jest już widoczne w Holandii 
(Franks i McGloin 2006). 

Działanie oferuje rolnikom i innym zarządcom gruntów roczne płatności w zamian za 
przestrzeganie, w ramach wieloletnich zobowiązań, jasno określonych praktyk zarządzania 
środowiskowego. Praktyki te przynoszą konkretną korzyść dla środowiska, wykraczającą 
poza poziom ochrony zapewniony już przez przepisy ochrony środowiska i zasadę wzajemnej 
zgodności (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji 5.3). Udział rolników 
jest dobrowolny jednak, aby otrzymać płatność muszą oni podpisać umowę, zwykle na okres 
od pięciu do siedmiu lat, z instytucją zarządzającą. Określa ona wymagania dotyczące 
sposobu gospodarowania, często szczegółowe, na poziomie gospodarstwa i może wymagać 
plano-wania i prowadzenia dokumentacji (np. zużycia składników odżywczych i ruchów 
stada)76. 

Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny jest opracowywany, ukierunkowany i realizowany 
na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Jest to jedno z najbardziej elastycznych, 
w ramach prawnych, działań WPR i umożliwia PCz swobodę realizacji priorytetów środowis-
kowych w sposób odzwierciedlający różnorodność lokalnych biofizycznych, klimatycznych, 
środowiskowych i agronomicznych warunków w gospodarstwach i w różnych regionach 
Euro-py. Państwa Członkowskie opracowały różne programy rolnośrodowiskowe, nie tylko w 
odpowiedzi na różne priorytety i presje środowiskowe, ale także w odpowiedzi na 
preferencje społeczne, ustalenia instytucjonalne oraz presję finansową i polityczną (IEEP, 
2011).  

Szereg Państw Członkowskich specjalnie dostosowało programy rolnośrodowiskowe do 
potrzeb ochrony obszarów Natura 2000 lub gruntów rolnych z siedliskami i gatunkami 
Natura 2000 (patrz Ramki 5.5 i 5.6). Na przykład Hiszpania wsparła, za pomocą programu 
rolnośrodowiskowego, swoją tradycyjną ekstensywną hodowlę owiec (Caballero i 
Fernández-Santos, 2009). Jednak niektóre państwa (tj. Grecja, Francja i Hiszpania) wydały 
niewiele środków z budżetu EFRROW na działania rolnośrodowiskowe (Boccaccio et al, 
2009). Ogólnie rzecz biorąc, programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne Państw 
Członkowskich muszą być zrównoważone, aby zapewnić ochronę różnorodności biologicznej 
w całym krajobrazie rolniczym, jak i rzadszych siedlisk i gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty. 

Zarządcy gruntów, których podstawową działalnością nie jest rolnictwo np. prywatne 
organizacje ochrony przyrody, posiadają znaczące obszary gruntów ważne dla różnorodności 
biologicznej. Płatności rolnośrodowiskowe mogą być wypłacane nie tylko rolnikom, ale także 
innym zarządcom, tak indywidualnie jak w grupach. Programując PROW należy zapewnić 
wsparcie podmiotom, które są najlepiej przygotowane do działań niezbędnych do realizacji 
                                                      
76 Odbiorcy płatności rolnośrodowiskowych muszą również spełniać wymogi dotyczące stosowania nawozów i 
środków ochrony roślin określone przez Państwa Członkowskie (zgodnie z wymogami art. 39 ust. 3 
rozporządzenia 1698/2005) 
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priorytetów środowiskowych. Płatności są zwykle dokonywane corocznie przez 5 do 7 lat (w 
razie potrzeby dłużej, jeśli wymaga tego osiągnięcie lub utrzymanie korzyści dla środowiska), 
ale mogą również mieć formę płatności ryczałtowej lub jednorazowej jako „zrzeczenie się 
komercyjnego użytkowania obszarów”. Płatności obejmują 20% kosztów transakcji (30% dla 
grup). 

Tradycyjne i lokalne rasy zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła i owiec, są ważne dla 
ochrony półnaturalnych pastwisk, a ten program zapewniając wsparcie dla ich ochrony i 
użytkowania jest ważnym dodatkowym źródłem finansowania gospodarki na terenach 
rolnych obszarów Natura 2000. Programy rolnośrodowiskowe dotyczące ochrony zasobów 
genetycznych były wykorzystywane we wcześniejszych PROW, na przykład we Włoszech, 
Portugalii, Niemczech i Austrii do wspierania istotnej części krajowych ras bydła (Nitsch, 
2006), np. węgierskie szare i nakrapiane, świnie Mangalica i owce rasy Racka wypasane na 
panońskich solnych stepach i solniskach; rodzimych dla Estonii ras koni i bydła hodowanego 
na przybrzeżnych łąkach; a w Słowenii dla 14 ras zwierząt, w tym bydła Cika, pszczoły 
miodnej Carniolan i owiec Jezersko-Solčava wypasanych na alpejskich łąkach. W Bułgarii 
finansowanie psów pasterskich rasy Karakachan było ważnym wsparciem ekstensywnego 
wypasu siedlisk z załącznika I. 

Powodzenie programu rolno-środowiskowo-klimatycznego zależy od wielu czynników. Naj-
ważniejszym z nich jest zapewnianie rolnikom usług doradczych i szkoleń dotyczących 
ekologicznego gospodarowania oraz wystarczającej zdolności technicznej i instytucjonalnej 
do opracowywania planów i monitorowania wyników. Są one skuteczniejsze, jeśli zostały 
zaplanowane z udziałem samych rolników i wykorzystują ich wiedzę (np. studia przypadków 
z Niemiec, Czech, Rumunii i Estonii w załączniku E). 

Zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatyczne są dobrowolne, a wykorzystanie środków 
zależy od stawek płatności, które powinny odzwierciedlać rzeczywisty koszt ponoszony przez 
rolnika i zapewniać wystarczające wsparcie by utrzymać ekonomicznie nierentowne gospo-
darstwa. Płatności rolnośrodowiskowe oblicza się jako dodatkowe koszty i utracone 
dochody wynikające z wymogów gospodarowania, ale sposób, w jaki zastosowano tę 
formułę, nie odnosi się do gospodarstw o bardzo niskich dochodach. Dotyczy to w 
szczególności hodowli na górskich obszarach WWP, które już teraz zapewniają wysoki 
poziom zarządzania środowiskowego, ale nie mają dochodów, z których można zrezygnować 
a tym samym, gdzie może nie być potrzeby zmiany gospodarowania, które generowałoby 
dodatkowe koszty. Bez płatności rolnośrodowiskowych uwzględniających koszty pracy i 
koszty stałe gospodarstwa, ekonomicznie realistycznym wyborem dla tych rolników jest 
rezygnacja z rolnictwa. Państwa Członkowskie mogłyby w większym stopniu korzystać z 
elastyczności zasad leżących u podstaw tej formuły, aby właściwie odzwierciedlić koszt 
kontynuacji rolnictwa na obszarach WWP w przypadku, gdy istnieje udowodnione ryzyko 
jego zarzucenia lub intensyfikacji (Barnes i in., 2011; RSPB i BirdLife International, 2011). 
Kluczowym elementem obliczania płatności, często ignorowanym przez Państwa 
Członkowskie, są dodatkowe kosztów operacyjne (czas i wysiłek poświęcony na zawarcie 
umowy i zarządzanie nią). Może to zwiększyć o kolejne 20% koszty (30% w przypadku umów 
grupowych) i wprowadzić zasadniczą różnicę z punktu widzenia rolnika. Jednakże wiele 
instytucji zarządzających obecnie nie włącza kosztów operacyjnych do obliczeń płatności 
rolnośrodowiskowych pomimo istnienia dowodów, że może to zwiększyć wykorzystanie 
środków (Keenleyside i in., 2012). 
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Ramka 5.5. Programy rolnośrodowiskowe 2007–2013 opracowanie dla siedlisk Natura 
2000  

Rumunia – łąki na obszarach WWP. Program obejmuje wymogi tradycyjnego stosowania 
obornika, zakazu stosowania nawozów chemicznych, zbioru biomasy w ciągu 2 tygodni po 
koszeniu, ograniczenia wypasu na zalanych pastwiskach; dostępna jest dodatkowa opłata za 
„utrzymanie tradycyjnych praktyk” (dotyczy wymogu koszenia ręcznego) (ENRD, 2010; Güthler i 
Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Program umożliwia utrzymanie tradycyjnego systemu 
zarządzania krajobrazową mozaiką łąk kośnych, z różnymi okresami koszenia, co jest istotne dla 
przetrwania różnych gatunków zwierząt i roślin. 

Słowacja – półnaturalne pastwiska i łąki. Programy rolnośrodowiskowe dotyczące ochrony 
półnaturalnych i naturalnych obszarów trawiastych obejmują zarządzanie dostosowane do 
siedmiu ich rodzajów (murawy, łąki wilgotne, górskie łąki kośne, podmokłe łąki na niższych 
wysokościach, aluwialne łąki selernicowe, podmokłe łąki górskie, torfowiska niskie i łąki 
trzęslicowe, łąki wysoko-górskie), które są uznawane w ramach krajowego rejestru użytków 
zielonych za półnaturalne (na podstawie gatunków diagnostycznych). Zalecenia dotyczą koszenia 
w określonym okresie, wypasu bez grodzenia, zakazu odwadniania i ściółkowania. Wypas jest 
zabroniony na torfowiskach niskich i łąkach trzęslicowych. Na nizinnych łąkach zalewowych i na 
górskich łąkach kośnych wypas jest dozwolony dopiero po pierwszym koszeniu. Obecnie, ze 
środków programu finansowanych jest (17 mln EUR rocznie) ponad 102 000 ha półnaturalnych 
użytków zielonych. 

Hiszpania – utrzymanie „dehesas”. Programy rolnośrodowiskowe wdrażane w Estremadura, 
Kastylii-La Manchy i Andaluzji (i Castilla-y-Leon „leśno-środowiskowe”) wprowadzają wymogi 
dotyczące braku lub ograniczonej uprawy zbóż / roślin strączkowych / paszowych (częste w 
bardziej intensywnie gospodarowanych częściach „dehesas ”), gęstości obsady między 0,1 a 1,0 
DJP/ha oraz inne ograniczenia w celu uniknięcia nadmiernego wypasu, zapewnienia zachowania 
cech krajobrazu (np. kamienne murki), utrzymania lub zwiększenia gęstości drzew (Quercus, 
Olea), ich przycinania i regeneracji, także zakrzaczeń i dobrowolnych zobowiązań tj. brak wypasu 
na niektórych obszarach lub uprawy organiczne. Zobowiązania można połączyć z innym 
programem rolnośrodowiskowym mającym na celu ochronę lokalnych ras – świni, bydła, owiec i 
innych – które wspierają siedliska dehesa oraz z ekologiczną hodowlą zwierząt gospodarskich. 
(Ecologic, 2006a; Rauschmayer i in., 2009; SEO i Birdlife International, 2011) 

Szwecja – pastwiska Natura 2000. Szwecja oferuje wsparcie na utrzymanie pastwisk o 
określonych wartościach, takich jak łąki nawapienne, pastwiska górskie, łąki kośne i torfowiska, 
które stanowią kilka rodzajów siedlisk Natura 2000. Inne programy zostały zaprojektowane dla 
pastwisk zadrzewionych. Programy zachęcają do kontynuacji ekstensywnej gospodarki 
odpowiedniej dla tych siedlisk wraz z wymogami obejmującymi wypas i zbiór, zakaz stosowania 
pestycydów i ograniczenia orki rotacyjnej. 

Wielka Brytania – wypas podmokłych wrzosowisk na gruntach wspólnot. Włączenie wspólnot 
gruntowych do programu rolnośrodowiskowego jest często trudne, ale w Walii (Wielka Brytania) 
16 wspólnot wypasających owce na 800 ha wrzosowisk Natura 2000 podpisało 5-letnie 
zobowiązanie rolnośrodowiskowe na zwiększenie poziomu wypasu bydła wiosną i latem, w celu 
powstrzymania sukcesji paproci i roślinności krzewiastej, która zaczęła dominować na 
podmokłych wrzosowiskach. Zimą obsada owiec jest ograniczona a paprocie i zarośla zostały 
usunięte z terenu siedliska by odtworzyć jego otwarty charakter. 

Sources: (IEEP & Alterra, 2010; Poláková et al, 2011; RSPB i Birdlife International, 2011) i Studia 
przypadków gospodarki rolniczej na obszarach Natura 2000 (patrz Załącznik E) 
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Kilka programów rolnośrodowiskowych mających na celu utrzymanie bogatych przyrodniczo 
siedlisk lub określonych gatunków oparto na „płatności według wyników”, pozostawiając 
rol-nikom swobodę decydowania o rodzaju potrzebnego gospodarowania (patrz np. studium 
przypadku z Irlandii w załączniku E). Może to działać dobrze w przypadku typów siedlisk i 
gatunków, w których łatwo monitorowalny wynik jest bezpośrednio związany z ogólnym 
stanem siedliska, ale może nieść większe ryzyko dla rolników, ponieważ wyniki 
środowiskowe mogą zależeć od czynników zewnętrznych pozostających poza ich kontrolą 
(np. pogoda i migracja). Utrudnia to także organom krajowym sprawdzanie zgodności i może 
prowadzić do podwyż-szonego poziomu błędu i obniżenia płatności. Aby zadziałały, systemy 
te muszą być dobrze zaprojektowane i nie powinny nieść zbyt wysokiego ryzyka dla rolnika.  

Inwestycje nieprodukcyjne związane z środowiskiem rolniczym i Natura 2000 (Filar 2) 

Działanie to jest niezbędnym dodatkiem do działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i 
działań ochronnych Natura 2000, które zapewnia roczne płatności za określone 
gospodarowanie, ale nie oferuje wsparcia inwestycyjnego. Nieproduktywne inwestycje 
środowiskowe, często wymagane już na początku pięcioletniej umowy, mogą mieć 

Ramka 5.6. Sukces w dostosowywaniu programu rolnośrodowiskowego do gatunków 
Natura 2000 

Francja – rośliny pastewne dla strepeta (Tetrax tetrax). Odkąd w 2004 r. w regionie Poitou 
Charentes wprowadzono ukierunkowany program rolnośrodowiskowy, populacja strepeta 
zaczęła rosnąć. Program ma na celu wyeliminowanie dwóch głównych przyczyn spadku jego 
liczebności: zniszczenia gniazda i braku pożywienia. Opcje obejmują konwersję z rocznych upraw 
na rośliny pastewne i łąki; ograniczenia w zbiorach lucerny oraz zakaz stosowania środków 
owado- i chwastobójczych. 

Portugalia – ekstensywne uprawy zbóż na pseudo–stepie dla dropia (Otis tarda) i innych 
ptaków stepowych. Strefowy program Castro Verde wspiera rolników w utrzymaniu tradycyjnej 
rotacyjnej uprawy zbóż, promuje zmniejszone stosowanie środków owado- i chwastobójczych 
oraz niskią obsadę wypasu. W rezultacie populacja dropia (Otis tarda) na tym obszarze podwoiła 
się. Poprawiły się także populacje pustułeczki (Falco naumanni) i strepeta (Tetrax tetrax). Dzieje 
się tak mimo, iż stawki płatności są niewystarczające, aby zrekompensować rolnikom 
ograniczenia w gospodarowaniu. 

Słowenia – ochrona sadów łąkowych i związanych z nimi ptaków. Program wspiera przycinanie i 
przesadzanie drzew (min. 50, maks. 200 drzew/ha) jednak ustala okresy wykonania tych działań; 
wypas o ograniczonej obsadzie bogatych gatunkowo pastwisk pod drzewami; oraz ograniczenia 
dotyczące środków ochrony roślin i stosowania nawozów. Do gatunków wymienionych w 
załączniku I, które korzystają z tradycyjnych sadów, należą: pójdźka Athene noctua, dudek Upupa 
epops i krętogłów Jynx torquilla. 

Zjednoczone Królestwo (Anglia) – łąki dla przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia). Populacje 
przeplatki aurinii, które prawie wyginęły w dużej części Europy z powodu utraty wilgotnych i 
nakredowych łąk, ustabilizowały się lub wzrosły w wyniku realizacji ukierunkowanego programu 
rolnośrodowiskowego. W jego ramach dostępne opcje gospodarowania tworzą nierówną 
mozaikę niskiej i wysokiej roślinności na wilgotnych łąkach nakredowych, z wykorzystaniem 
ekstensywnego wypasu bydła lub tradycyjnych ras koni oraz selektywnego koszenia i usuwania 
zarośli.  

Źródła: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), Liga para a protecção da 
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zasadnicze znaczenie dla wykonalności wymogów gospodarowania, zwłaszcza w programach 
ukierunkowanych na rolnictwo na obszarach WWP oraz siedliska i gatunki Natura 2000. 

Przedstawiony obecnie jako część szerszego działania inwestycyjnego77, zakres 
poprzedniego działania EFRROW został poszerzony o inwestycje związane ze „stanem 
ochrony różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk”, a także bardziej znaną „realizacją 
celów rolno-środowiskowo-klimatycznych” i „podniesieniem publicznej użyteczności obszaru 
Natura 2000 lub innych systemów o wysokiej wartości przyrodniczej”. 

Działanie to można również wykorzystać do finansowania infrastruktury potrzebnej do 
zarządzania siedliskami Natura 2000, tj. pogłębianie terenów podmokłych, przywracanie 
urządzeń gospodarki wodnej w celu przywrócenia hydrologii terenów podmokłych oraz 
ścieżek dostępu, ogrodzeń i maszyn. Z działania można pokryć do 100% kosztów inwestycji, 
takich jak odtworzenie lub postawienie nowych żywopłotów, ogrodzeń, murków i innych 
konstrukcji, które przynoszą korzyści środowiskowe, ale mają niewielki lub żaden cel produk-
cyjny, a zatem są nieatrakcyjne ekonomicznie dla rolników. Działanie to było szeroko stoso-
wane obok programu rolnośrodowiskowego, a wiele umów w latach 2007–2013 było 
finansowanych za pośrednictwem obu tych priorytetów. 

Działanie to stanowi ważne źródło finansowania prac związanych z odbudową siedlisk na 
obszarach Natura 2000, a inwestycje mogą obejmować na przykład ograniczenie występo-
wania i usuwanie zarośli; przywrócenie tradycyjnych struktur użytków rolnych, tj. terasy, ka-
mienne murki i wiaty dla owiec; odtworzenie terenów podmokłych, tj. stawy, trzcinowiska, 
torfowiska i rowy; oraz przywrócenie tradycyjnych sadów, gajów oliwnych i pastwisk zadrze-
wionych. Należy zauważyć, że w przypadku sieci Natura 2000 instalacja ogrodzenia, zaopa-
trzenia w wodę i innej niezbędnej infrastruktury związanej z inwentarzem może stanowić 
znaczny koszt w systemie wypasu ekstensywnego, szczególnie tam, gdzie jest on reintrodu-
kowany. Można również wspierać inwestycje w ścieżki turystyczne, ukryć do obserwacji pta-
ków i informacji dla odwiedzających obszary Natura 2000, inne obszary chronione i o 
wysokiej wartości przyrodniczej. 

Płatności kompensacyjne Natura 2000 (Filar 2) 

Nowe rozporządzenie w ramach Filaru 2 zawiera pewne zmiany w tym priorytecie78 uprasz-
czające go i zachęcające do jego stosowania. Zarządcy, którzy nie są rolnikami, będą, w uza-
sadnionych przypadkach, uprawnieni do płatności. Płatności będą również możliwe na 
„innych wyznaczonych obszarach ochronnych z ograniczeniami środowiskowymi mającymi 
zastosowanie do rolnictwa lub lasów, które przyczyniają się do wdrożenia art. 10” Dyrektywy 
Siedliskowej. Obszary takie nie mogą przekraczać 5% powierzchni obszarów Natura 2000 na 
terytorium objętym danym programem. 

Priorytet ten różni się raczej od innych w PROW, ponieważ zapewnia wypłaty rekompensat 
za ograniczenia w gospodarowaniu gruntami rolnymi i lasami nałożone przez 
ustawodawstwo krajowe wdrażające Dyrektywy Siedliskową i Ptasią (a także Ramową 
Dyrektywę Wodną). Płatności dla rolników, leśników lub innych zarządców na obszarach 
Natura 2000 zależą od formalnego wyznaczenia obszaru Natura 2000 oraz istnienia planu 
zadań ochronnych lub równoważnego, który określa działania ochronne, które zarządzający 
                                                      
77 Artykuł 17 Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 
78 Artykuł 30 RD 
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są prawnie zobowiązani wdrożyć w celu przywrócenia i utrzymania właściwego stanu 
ekologicznego tego obszaru. 

Płatności są standardową stawką zryczałtowaną za hektar, opartą na utraconych dochodach 
i / lub kosztach poniesionych z powodu ograniczeń nałożonych przez ustawodawstwo 
Natura 2000, które wykraczają poza wymogi wzajemnej zgodności GAEC i minimalne 
działania ustanowione w kontekście Filaru I. Na przykład mogą one obejmują ograniczenia w 
obsadzie, terminach wypasu i koszenia lub rezygnacji z działań związanych z odwadnianiem i 
zalesianiem. 

Priorytet ten może stanowić bardzo ważną część pakietu środków PROW mających na celu 
poprawę stanu ochrony kluczowych siedlisk rolniczych w UE. Może być wypłacany według 
standardowych stawek kwalifikującym się rolnikom i leśnikom, ma stosunkowo niskie koszty 
transakcji i stanowi podstawę dla bardziej ukierunkowanych płatności rolnośrodowiskowo-
klimatycznych i nieproduktywnych płatności inwestycyjnych, np. gdy wymagane jest 
odtworzenie siedlisk lub specjalistyczne zarządzanie gatunkami z załącznika 1. Poszerzenie 
uprawnień o inne obszary chronione może pomóc w poprawie łączności siedlisk i adaptacji 
przyrody do zmian klimatu, ale może być ograniczone wymogiem wprowadzenia „obostrzeń 
środowiskowych”. 

Pomimo względnej prostoty stosowanie tego priorytetu w latach 2007–2020 było bardzo 
ograniczone w wielu Państwach Członkowskich, stanowiąc zaledwie 0,5% wydatków w 
ramach PROW w całej UE. Tylko kilka PCz przeznaczyło znaczne środki na ten cel w 
budżetach PROW na lata 2007–2013, a do 2009 r. Tylko Niemcy, Republika Czeska, Estonia, 
Litwa i Łotwa osiągnęły swoje cele79. Irlandia choć zaplanowała fundusze nie osiągnęła 
swojego celu. Wynika to częściowo z faktu, że wiele obszarów Natura 2000 nie ma jeszcze 
określonych działań ochronnych, co oznacza, że Państwa Członkowskie nie były w stanie 
wypłacić żadnych płatności w ramach tego priorytetu (Komisja Europejska, 2010c). Na 
przykład polski PROW na lata 2007–2013 obejmował opcję bezpośrednich płatności dla sieci 
Natura 2000, ale jej wdrożenie zostało przełożone do czasu przygotowania planów zadań 
ochronnych i obliczenia rzeczywistych kosztów ekonomicznych i ograniczeń w 
gospodarowaniu (CEEweb, 2011) (wsparcie dla obszarów Natura 2000 zostało 
zaproponowane w dobrowolnym programie rolnośrodowiskowym). 

Szereg PCz wolało stosować dobrowolny program rolnośrodowiskowy do zarządzania fundu-
szami związanymi z siecią Natura 2000, ponieważ programy te zostały już utworzone, nie 
zależą od istnienia planu zadań ochronnych i są bardziej elastyczne. 

Płatności na dobrostan zwierząt (Filar 2) 

Płatności na dobrostan zwierząt80 mogą wspierać gospodarstwa, które zapewniają 
dobrostan zwierząt poza obowiązkowymi zobowiązaniami, w tym wodę i paszę bliższe ich 
naturalnym potrzebom; poprawione warunki bytowe, takie jak ilość miejsca, ściółka, 
                                                      
79 Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2011) Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–
2013 Wskaźniki produktu zrealizowane w latach 2007–2009. Działanie 213: Płatności dla obszarów Natura 
2000 i płatności związane z dyrektywą 2000/60/WE (RDW) (zaktualizowana w czerwcu 2011 r.). 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-
tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm  
80 Artykuł 33 Rozporządzenia (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17.12.2013 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm
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naturalne światło; możliwość wyjścia na zewnątrz itp. 

Priorytet ten został wykorzystany przez niektóre Państwa Członkowskie do wspierania 
wolnego wypasu zwierząt gospodarskich, w tym na obszarach Natura 2000. Na przykład 
Niemcy wsparły wypas bydła na letnich pastwiskach, w tym łąkach alpejskich, oraz hodowlę 
bydła i świń w stajniach z wolnym wybiegiem (stodoły z otwartymi zagrodami) połączone z 
wypasem. Region Emilia-Romagna we Włoszech wsparł producentów serów Parmigiano-
Reggiano wypasających bydło na obszarach górskich, a Katalonia (Hiszpania) zapewniła 
dodatkowe wsparcie hodowcom ekologicznych zwierząt gospodarskich (Zemekis i in., 2007). 
Działanie to może również wspierać stosowanie ściółki, potencjalnie zapewniając tym 
samym rynek na biomasę pochodzącą z łąk Natura 2000. 

Zapobieganie pożarom lasów i odtwarzanie potencjału produkcji rolnej (Filar 2) 

W przypadku gdy obszary rolne Natura 2000 sąsiadują z lasami (lub uprawami zarejestro-
wanymi jako grunty leśne), istnieją dwie możliwości, które można by wykorzystać do 
wsparcia lub przywrócenia wypasu na pastwiskach, które odgrywają ważną rolę jako pasy 
przeciwpożarowe. 

Zapewnia on81 wsparcie dla gospodarki leśnej utrzymującej infrastrukturę ochronną, taką 
jak pasy przeciwpożarowe. Odbudowa potencjału produkcji rolnej po klęskach żywiołowych 
lub katastrofach82 potencjalnie może zostać wykorzystany do finansowania działań na rzecz 
odbudowy siedlisk po pożarze, takich jak przywrócenie wypasu na terenach podatnych na 
pożar. 

5.11   Płatności WPR dla projektów partnerskich i lokalnych kooperatyw  

Lokalne partnerstwa odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu działań ochronnych obszarów 
Natura 2000. EFRROW oferuje różne możliwości finansowania grup działania rolników lub 
partnerstw między ich grupami i innymi lokalnymi organizacjami, np. władzami lokalnymi 
lub organizacjami pozarządowymi, w tym Leader, grupy producenckie i projekty współpracy. 
Ten zakres wsparcia obejmuje: 

• Współpracę (Filar 2) 
• Partnerstwa lokalne – Leader (Filar 2) 

Współpraca (Filar 2) 

Reforma WPR oferuje Państwom Członkowskim rozszerzone i bardziej elastyczne środki na 
projekty współpracy83 w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych 
oraz ułatwiania wspólnego podejścia do projektów i praktyk środowiskowych, od poziomu 
lokalnego do ponadnarodowego. Finansowanie to można połączyć z finansowaniem z innych 
źródeł UE. Wsparcie obejmuje wstępne badania, przygotowanie planów zadań ochronnych 
oraz ułatwianie składania i wdrażania projektów, a pierwotny okres siedmiu lat może zostać 
przedłużony w przypadku wspólnych projektów środowiskowych. 

                                                      
81 Article 24 RD 
82 Article 18 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
83 Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 of 17 December 2013 
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Wiele priorytetów środowiskowych wymaga wsparcia i wdrażania na szerszą skalę krajobra-
zową, wykraczającą daleko poza granice poszczególnych gospodarstw. Skuteczne 
zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi obszarami chronionymi wymaga wspólnych 
działań różnych rodzajów zarządców (rolników, właścicieli lasów, organów publicznych 
zarządzających gruntami publicznymi). Działania te mają szczególną wartość na obszarach 
ważnych przyrodniczo a zagrożonych ekonomicznie i prowadzą do  wsparcia 
gospodarowania środowiskowego i ich rewitalizacji. 

Zasięg programów rolnośrodowiskowych w skali krajobrazu można znacznie zwiększyć dzięki 
stowarzyszeniom regionalnym i zaangażowaniu grup nie będących rolnikami, co wykazały 
holenderskie spółdzielnie ekologiczne (Franks i Mc Gloin, 2007) oraz niemiecka firma Land 
Care. Stowarzyszenia spółdzielcze łączą grupy ochrony przyrody z lokalnymi rolnikami i 
społecznościami lokalnymi w całym regionie i często mogą przyciągać przeciwne grupy 
interesów do współpracy w celu dbania o obszary Natura 2000. Łącząc interesy i siły lokalne, 
Land Care Association w Bawarii wdraża zintegrowane i zrównoważone praktyki zarządzania 
gruntami w celu ochrony flory i fauny oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Lokalni 
koordynatorzy opracowują projekty dla określonych typów krajobrazu, w tym zalecenia 
naukowe, plany finansowe i wdrażanie programów rolnośrodowiskowych. Ubiegają się o 
dostępne fundusze na poziomie państwa i nadzorują realizację działań, wykonywanych 
głównie przez lokalnych rolników, a także monitorują wyniki projektu. Podstawą udanych 
projektów jest ścisła współpraca z rolnikami, społecznościami lokalnymi, grupami ochrony 
przyrody i organami rządowymi. Ramka 5.7 pokazuje przykłady inicjatyw współpracy Natura 
2000. 

Ramka 5.7 Udane inicjatywy współpracy promujące produkty Natura 2000 i agroturystykę 
z wykorzystaniem podejścia Leader i zintegrowanego finansowania WPR 

Austriacki „Almo Genussregion” - restauracje w Almenland i marketing wołowiny 

Region Leader + „Almenland Teichalm - Sommeralm” w Styrii produkuje wołowinę doskonałej jakości 
na 3600 ha pastwisk alpejskich. Almo, tj. wół hodowany na tych pastwiskach, jest obecnie zarejestro-
wanym znakiem towarowym, a produkt jest certyfikowany. LGD promuje region Almo jako „Genuss-
region” dla turystów, a dobre restauracje i sklepy oferują lokalną wołowinę Almo. W trakcie całego 
procesu kluczem do sukcesu była otwarta komunikacja z lokalną ludnością i ścisła współpraca między 
gminami, rolnikami, dostawcami usług turystycznych, rzeźnią regionalną i firmą produkcyjną. 
Wołowina jest również sprzedawana w około 250 punktach krajowej sieci supermarketów. 

Włoska prowincja Grosseto – zintegrowany rozwój obszarów wiejskich 

Prowincja Grosseto na toskańskiej wsi przyjęła silne zintegrowane podejście do finansowania 
rozwoju obszarów wiejskich. Agroturystyka w prowincji Grosseto podwoiła się w latach 2000–2007. 
Turystyka wiejska jest postrzegana jako kanał promocji lokalnych produktów rolnych, a także 
dziedzictwa naturalnego i historycznego. Wartość dodana rolnictwa wzrosła około 2% rocznie. 
Jednocześnie obszar objęty regionalnymi formami ochrony przyrody wzrósł do około 10% 
powierzchni regionu – powstały 3 parki regionalne i 35 rezerwatów. Obszar ten jest również bogaty 
florystycznie. 

Źródła: (Beaufoy et al, 2011b; Komisja Europejska, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et al, 
2011); i http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf   

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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Przykład współpracy na poziomie krajowym można znaleźć w Holandii, gdzie wprowadzono 
umowy zbiorowe w programie rolnośrodowiskowym. Ich celem była poprawa komunikacji 
między rolnikami i podniesienie świadomości ekologicznej w celu wzmocnienia ich zdolności 
do wdrażania działań prośrodowiskowych poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami. 
Podejście to było postrzegane jako bardziej opłacalny sposób realizacji celów 
rolnośrodowiskowych. Te układy zbiorowe przyniosły wiele korzyści dla bioróżnorodności, w 
szczególności dla lokalnych gatunków, takich jak chomik i ptaki łąkowe, a także dla 
pożądanych cech krajobrazu (Allen i in., 2012b).  

Lokalne partnerstwa – podejście Leader (Filar 2) 

Podejście Leader ma duży potencjał wykorzystania lokalnych grup działania do realizacji 
innowacyjnych projektów szkolenia rolników, wdrożenia właściwej gospodarki w skali 
krajobrazowej, opracowania i wdrożenia planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz 
finansowania projektów międzynarodowych mających na celu zdobycie wiedzy o 
chronionych siedliskach transgranicznych (Cooper i in., 2006). Leader uzupełnia programy 
rolnośrodowiskowe i inne fundusze ochrony przyrody, ponieważ koncentruje się na 
działaniach silnie zakorzenionych lokalnie, angażuje lokalnych działaczy poprzez partnerstwa 
oraz finansuje szkolenia i innowacje. 

Leader nie był wykorzystywany przez Państwa Członkowskie jako znaczące źródło 
finansowania działań na obszarach Natura 2000, ale może potencjalnie przynieść znaczne 
korzyści poprzez promowanie współpracy między lokalnymi podmiotami i opracowywanie 
zintegrowanych projektów, które łączą ochronę przyrody i zrównoważona gospodarkę: np. 
Finlandia zaoferowała organizacjom pozarządowym fundusze Leader na ochronę łąk i 
mokradeł na obszarach Natura 2000, które nie są własnością rolników (Figeczky i in., 2010). 
Niektóre projekty, wspierające tradycyjne systemy rolnicze i związane z nimi półnaturalne 
siedliska, podniosły wartość obszarów Natura 2000 poprzez rozwój ekoturystyki lub 
produkcję i sprzedaż wysokiej jakości lokalnych produktów rolnych, takich jak wołowina. Jak 
dotąd nie ma zbyt wielu dowodów na rzeczywiste osiągnięcia w zakresie ochrony 
bioróżnorodności (Beaufoy i Marsden, 2010; Cooper i in., 2006; Redman, 2010), a programy 
były krytykowane za brak przejrzystości w zakresie procedur i wdrażania (Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, 2010) oraz za to, że brakowało wystarczającej specjalistycznej 
wiedzy środowiskowej w Lokalnych Grupach Działania (BirdLife International, 2009a; 
Boccaccio i in., 2009). 

Podejście Leader obejmuje lokalne partnerstwa publiczno-prywatne, budowanie zdolności i 
ukierunkowane zarządzanie, dlatego ma szczególny potencjał do przyniesienia korzyści 
przyrodzie. Środek ten84 pozwala Lokalnym Grupom Działania (LGD) wykonywać zadania 
powierzone im przez Instytucję Zarządzającą, co otwiera możliwość lokalnej realizacji 
ukierunkowanych działań ochronnych związanych z podprogramami tematycznymi. W 
obecnym okresie programowania uznano, że budowanie zdolności ma zasadnicze znaczenie 
dla podejścia Leader, a podejście to obejmuje teraz koszt stworzenia LGD Leader, 
budowania zdolności, szkolenia i tworzenia sieci. 

Podejście Leader oferuje większy stopień lokalnej autonomii i elastyczności w rozwiązywaniu 
zarówno problemów środowiskowych, jak i społeczno-ekonomicznych, niż w przypadku 
                                                      
84 COM(2011) 627 koniec/3 Artykuły 42-45 
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tradycyjnego „odgórnego” wsparcia EFRROW. Do funduszy Leader może mieć dostęp 
szerokie grono zainteresowanych podmiotów z obszarów wiejskich a fundusze oferują 
szersze możliwości. W przyszłości projekty Leader mogłyby być bardziej ukierunkowane na 
cele obszarów Natura 2000, szczególnie tam, gdzie Leader jest stosowany w połączeniu z 
innymi rodzajami gospodarowania środowiskowego. Nowa struktura tematyczna EFRROW 
stanowi większą zachętę dla grup Leader do angażowania się w działania związane z 
zarządzaniem gruntami, w przeciwieństwie do poprzedniego okresu, w którym Leader był 
czasem ograniczony do realizacji działań w ramach osi 3. Środki te można wykorzystać do 
wspierania i poprawy rentowności społeczno-ekonomicznej rolnictwa na obszarach Natura 
2000 poprzez lokalny marketing dobrych jakościowo produktów rolnych, agroturystykę lub 
inne usługi np. edukacyjne lub kulturalne. Turystyka przyrodnicza na obszarach rolniczych 
Natura 2000 może być istotnym motorem lokalnej gospodarki i katalizatorem rozwoju 
lokalnych rynków wysokiej jakości produktów rolnych oraz ożywienia innych inicjatyw 
społecznych i kulturalnych. Jednym z kluczowych instrumentów służących temu celowi jest 
proces planowania ochrony obszarów Natura 2000, który łączy potrzeby grup 
użytkowników, w tym rekreacji i turystyki oraz lokalnych przedsiębiorstw, z odpowiednimi 
działaniami ochronnymi. 

Dwa przykłady tego, w jaki sposób Leader i Lokalne Grupy Działania (LGD) mogą wspierać 
omawiane tutaj przekrojowe priorytety środowiskowe, można zobaczyć w Polsce w okresie 
programowania 2007–2013. LGD Kraina Łęgów Odrzańskich wspierała małe projekty 
lokalne, które utrzymują i chronią tereny podmokłe i torfowiska na obszarach chronionych, 
w szczególności na obszarach Natura 2000. Lokalni obywatele biorą udział w planowaniu i 
zarządzaniu. LGD Wrzosowa Kraina utrzymywała i chroniła lokalnie przyrodniczo cenne 
wrzosowisko. Ta LGD szkoli, prowadzi lekcje w szkołach oraz działania komunikacyjne w celu 
zachowania tego obszaru. Wspiera także turystykę lokalną tworząc ścieżki spacerowe w 
okolicy. Podczas gdy obie te lokalne inicjatywy zapewniają wiele korzyści dla lokalnych 
środowisk, większość LGD w Polsce nie koncentruje się na ochronie przyrody. Wnioski 
wyciągnięte z tego okresu programowania w Polsce są takie, że Leader musi być szerzej 
wykorzystywany do zapewnienia ochrony przyrody. 

5.12   Inne europejskie fundusze dla sieci Natura 2000 

Program LIFE  

LIFE jest głównym instrumentem finansowania UE przeznaczonym na promocję środowiska i 
jest zarządzany przez Komisję Europejską. Chociaż fundusz jest niewielki, działa jak 
finansowy katalizator dla najlepszych praktyk lub projektów demonstracyjnych, które 
następnie powinny znaleźć długoterminowe finansowanie z innych źródeł. Program LIFE na 
lata 2014–2020 jest podzielony na dwa podprogramy: Środowisko i Klimat85. Program 
Środowisko dzieli się na trzy obszary priorytetowe: środowisko i efektywne gospodarowanie 
zasobami; przyroda i bioróżnorodność; oraz zarządzanie środowiskowe i informacja. LIFE 
dotuje projekty na bazie corocznych konkursów, ale może również udzielać dotacji 
operacyjnych podmiotom nienastawionym na zysk działającym na rzecz środowiska lub 
klimatu. 
                                                      
85 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia Programu Działań Na Rzecz Środowiska I Klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
614/2007 
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Program LIFE odegrał kluczową rolę w finansowaniu tworzenia sieci Natura 2000 i 
zainicjowania jej ochrony (COWI, 2009). LIFE ma strategiczne znaczenie dla sieci Natura 
2000, ponieważ finansuje bardzo konkretne, ukierunkowane działania ochronne, które 
trudniej jest sfinansować z innych źródeł UE, takie jak monitorowanie i pomiary, 
zdefiniowanie i ustanowienie metod ochrony oraz zarządzanie ryzykiem dla obszarów 
Natura 2000 (Gantioler i in., 2010; Kettunen i in., 2011). Finansowanie LIFE jest szczególnie 
ważne w przypadku obszarów, na których zarzucono gospodarkę rolną, a planowanie 
zarządzania siecią Natura 2000 nie posunęło się wystarczająco daleko, aby umożliwić 
ubieganie się o finansowanie z innych źródeł (Kettunen i in., 2011). 

Głównym celem programu LIFE jest dostarczenie przykładów najlepszych praktyk, dlatego 
bieżące działania zarządcze, które prawdopodobnie nie będą postrzegane jako „najlepsze 
praktyki”, mogą nie otrzymać finansowania. W rezultacie pozytywny efekt projektu zostanie 
utracony, jeśli działania takie nie będą wspierane z innych źródeł, w szczególności z 
programów rolnośrodowiskowych, po zakończeniu projektu (COWI, 2009). Opracowanie 
programów rolnośrodowiskowych dla zarządzania siecią Natura 2000 jest zatem priorytetem 
w budżetowaniu LIFE (Komisja Europejska, 2003). Wiele projektów ochrony przyrody 
obszarów Natura 2000 z powodzeniem połączyło dotacje LIFE z programem 
rolnośrodowiskowym w celu zapewnienia długoterminowego wsparcia finansowego (WWF i 
IEEP, 2009). 

Fundusz LIFE zapewnia 60% współfinansowania lub 75% w przypadku projektów 
dotyczących priorytetowych siedlisk i gatunków Natura 2000. Dlatego reszta środków musi 
pochodzić z innych źródeł, a nowe rozporządzenie LIFE kładzie nacisk na mobilizację synergii 
z innymi politykami i funduszami, a także na wykorzystanie innowacyjnych instrumentów 
finansowych. Może to obejmować wkład we wspólnie finansowane zintegrowane projekty 
działające na dużą skalę terytorialną. Projekty te mają na celu wdrożenie polityki ochrony 
środowiska i klimatu oraz lepszą integrację tych polityk z innymi obszarami tematycznymi. 
Coraz ważniejsze będzie wykazanie wartości dodanej projektów: w czerwcu 2017 r. Komisja 
Europejska przeprowadzi zewnętrzną i niezależną ocenę śródokresową LIFE, a od 2018 r. 
krajowe przydziały zostaną zniesione, a projekty będą wybierane z całej UE.  

Europejskie Fundusze strukturalne: Rozwoju Regionalnego, Spójności i Społeczny 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i 
Fundusz Spójności stanowią ponad połowę budżetu centralnego UE. Ogólnym celem 
funduszy jest promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego regionów, sektorów i grup 
społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w UE poprzez zmniejszenie różnic 
regionalnych oraz wspieranie rozwoju strukturalnego i dostosowania gospodarek 
regionalnych (Farmer, 2011). W okresie 2014–2020 fundusze są ukierunkowane na cele 
strategii „Europa 2020”, 7. Programem Działań na rzecz Środowiska Naturalnego i innych 
odpowiednich strategii i planów UE w zakresie środowiska i klimatu, określonych w 11 
celach tematycznych w Rozporządzeniu w sprawie Wspólnych Przepisów (patrz sekcja 5.1). 

W związku z tym konieczne jest wykazanie szerszych korzyści z inwestycji w finansowanie 
sieci Natura 2000, łącząc działania związane z ochroną przyrody z tworzeniem miejsc pracy 
(szczególnie dla małych przedsiębiorstw), innymi korzyściami społecznymi, gospodarką 
niskoemisyjną, przystosowaniem się do zmiany klimatu lub efektywnym wykorzystaniem 
zasobów (poprzez usługi ekosystemowe i zieloną infrastrukturę). Na przykład priorytety 
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Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące przedsiębiorczości i tworzenia 
przedsiębiorstw oraz zwiększenia zdolności instytucjonalnych i wydajnej administracji 
publicznej są istotne dla obszarów rolnych Natura 2000. Dostępnych jest wiele dowodów i 
wskazówek wykazujących te korzyści z sieci Natura 2000 (patrz dalsze informacje poniżej). 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) pozwala na finansowanie ochrony 
przyrody, w szczególności w celu zachowania i ochrony środowiska oraz promowania 
efektywnego gospodarowania zasobami, w tym poprzez dziedzictwo naturalne, Natura 2000 
i zieloną infrastrukturę86. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) może wspierać budowanie 
zdolności ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z siecią Natura 
2000 i małymi przedsiębiorstwami. 

Fundusze pozwalają również na przydzielenie środków na współpracę transnarodową, 
transgraniczną i międzyregionalną, co może pozytywnie wpływać na obszary i gatunki 
Natura 2000, np.: rozwój regionów ekoturystycznych, ochronę, odbudowę i zarządzanie 
dorzeczami, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi i terenami podmokłymi. 
Europejskie Fundusze Strukturalne mogą zapewnić znaczne środki na działania związane z 
odtwarzaniem, ochroną, zarządzaniem i monitorowaniem sieci Natura 2000 (Komisja 
Europejska, 2011) (patrz ramka 5.8). Środki finansowe mogłyby również zostać 
wykorzystane na wsparcie ekoturystyki, podnoszenie świadomości i komunikację, szkolenia i 
edukację na obszarach Natura 2000. 

Należy zauważyć, że możliwości zidentyfikowane na poziomie UE (tj. szanse wynikające z 
różnych rozporządzeń i artykułów) mają jedynie charakter orientacyjny. Priorytety 
finansowania dla każdego funduszu strukturalnego są określone w Programach 
Operacyjnych na poziomie krajowym lub regionalnym, dlatego ważne jest, aby priorytety 
finansowania Natura 2000 były odpowiednio ustalone w tych programach, aby zapewnić 
dostępność środków. Każdy Program Operacyjny musi odnosić się do Priorytetowych Ram 
Działań dla sieci Natura 2000 danego Państwa Członkowskiego. Wskazówki, jak zapewnić, 
aby priorytety sieci Natura 2000 zostały odpowiednio włączone do programów operacyjnych 
(patrz dalsze informacje poniżej) są dostępne. 

W latach 2007–2020 większość regionów i Państw Członkowskich uwzględniła różnorodność 
biologiczną jako priorytet w swoich Programach Operacyjnych i przeznaczała niektóre 
fundusze w ramach EFRR na ochronę przyrody i Natura 2000 (projekt INTERREG IVC SURF 
Nature, 2011). Analiza okresu finansowania 2007–2013 pokazuje jednak, że możliwości 
finansowania ochrony przyrody zapewniane przez fundusze strukturalne nie zostały w pełni 
wykorzystane (Kettunen i in., 2011). Zasadniczo trudno jest oszacować, ile wydano na sieć 
Natura 2000 i jaki to miało wpływ na różnorodność biologiczną (Kettunen i in., 2011). 

Wykorzystanie funduszy strukturalnych i regionalnych UE do zarządzania siecią Natura 2000 
jest ograniczane znacznymi inwestycjami potrzebnymi do ubiegania się o fundusze oraz 
długim czasem oczekiwania na wypłaty dotacji. Ogólnie rzecz biorąc, fundusze są dostępne 
tylko na projekty wielkoskalowe.  

                                                      
86 Artykuł 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szczegółowych przepisów dotyczących celu 
Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1080 / 2006. 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L347 / 289-302 
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5.13 Instrumenty rynkowe i innowacyjne 

W tej sekcji dokonano przeglądu instrumentów, które można wykorzystać do zwiększenia 
finansowania prywatnego na potrzeby zarządzania siecią Natura 2000 i/lub zwiększenia jego 
opłacalności ekonomicznej. Inicjatywy te często korzystają ze środków UE w ramach jednego 
lub więcej wcześniej opisanych funduszy.. Istnieje szereg innych potencjalnych funduszy, 
dzięki którym finansowanie publiczne i/lub działania polityczne mogą potencjalnie 
stymulować zwiększenie finansowania ochrony przyrody przez sektor prywatny, często w 
połączeniu z finansowaniem publicznym, np. z organizacji non-profit (np. organizacji 
pozarządowych, fundacji), darowizn filantropijnych dokonywanych przez firmy lub ze 
społeczności wiejskich (Kettunen i in., 2011). Marketing bezpośredni ma kluczowe znaczenie 
dla mikrofinansowania lokalnych przedsiębiorstw i spółdzielni sprzyjających różnorodności 
biologicznej. Wartość dodaną oferowaną przez odwiedzających i turystów na obszarach 
Natura 2000 można również lepiej wykorzystać poprzez zintegrowane lokalne projekty 
rozwoju i ochrony. Ważną kwestią jest to, że środki te powinny zasadniczo opierać się na 
fundamencie określonym w podstawowych ramach polityki i podstawowych środkach 
finansowania publicznego na zarządzanie obszarami rolnymi Natura 2000 opisanymi w 
poprzednich sekcjach a nie być uważane za alternatywne. 

Ramka 5.8 - Wykorzystanie funduszy EFRR na siedliska przybrzeżne Natura 2000 w 
latach 2007–2013 

Przykładem pionierskiego wykorzystania funduszy EFRR na zarządzanie siecią Natura 2000 był 
projekt wdrożenia Zintegrowanego Planu Zarządzania ujściem rzeki Wezery, obejmującego 3 SOO i 
3 OSO, a także miasta: Bremę i Bremerhaven. W ramach projektu (2010–2013) opracowano 
zintegrowany plan zarządzania o wysokim poziomie wsparcia publicznego oraz przywrócono 
szereg siedlisk i gatunków w ujściach rzek. Fundusze EFRR zostały przydzielone w ramach 
Priorytetu 2 „Aktywizacja gospodarki miejskiej i jakości życia”, na działania mające na celu 
renaturalizację brzegu rzeki i poprawę możliwości rekreacji oraz przywrócenie i zarządzanie 
dorzeczem. 

W ramach projektu Natureship finansowanego z Interreg (Finlandia, Szwecja, Estonia i Łotwa) w 
latach 2009–2013 podkreślono nowatorskie podejście do planowania i zarządzania tradycyjnymi 
krajobrazami wiejskimi wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Projekt miał na celu znalezienie rozwiązań 
korzys-tnych dla przyrody, ochrony wód, lokalnych rolników i przedsiębiorców, a także 
mieszkańców, w oparciu o zintegrowane zrównoważone planowanie ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów Natura 2000. 

TIDE (Tidal River Development) (2010–2013) projekt Interreg IV B na Morzu Północnym dla ujść 
rzek Łaby (Niemcy), Humber (Anglia), Scheldt (Belgia i Holandia) i Weser (Niemcy). Celem TIDE 
było stwo-rzenie narzędzi do zintegrowania planowania z polityką lokalną, przy jednoczesnym 
spełnieniu wymagań sieci Natura 2000 i ramowej dyrektywy wodnej, określając najważniejsze 
usługi ekosystemowe w każdym ujściu rzeki i związane z nimi korzyści. W ramach projektu 
wdrożono szereg działań ochrony i odbudowy siedlisk ujściowych, w tym przybrzeżnych 
podmokłych pastwisk. 

      
   

http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de
http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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Systemy płatności za usługi ekosystemowe 

Płatności za systemy usług ekosystemowych to ustalenia, w których beneficjenci usług 
ekosystemowych płacą dostawcom tych usług za ich utrzymanie (ten Brink, 2011). Płatności 
mogą zatem stanowić zachętę do zachowania i przywrócenia wartości przyrodniczej i 
siedlisk w celu ochrony (lub potencjalnie zwiększenia) świadczenia przez nie usług 
ekosystemowych. Typowe usługi ekosystemowe, które mają wspierać systemy PUE, to 
jakość wód gruntowych, jakość wód rzecznych (ograniczenie spływu składników odżywczych 
i erozji gleby) oraz sekwestracja węgla. Systemy PUE mogą działać między zarządcami 
gruntów lub rolnikami a organizacjami publicznymi (takimi jak miejskie przedsiębiorstwa 
wodociągowe) lub prywat-nymi przedsiębiorstwami (takimi jak browary) i mogą działać w 
skali lokalnej, regionu, dorze-cza lub kraju. Szereg różnych mechanizmów finansowania i 
płatności nazywanych systemami PUE to zachęty podatkowe, dobrowolne rynki i szeroko 
zakrojone środki publiczne, takie jak jak programy rolnośrodowiskowe, ale w tym rozdziale 
odnosimy się tylko do systemów PUE opartych na płatnościach bezpośrednich między 
beneficjentami a dostawcami. 

Systemy PUE są czasami krytykowane jako ukryte dotacje zachęcające do przestrzegania 
istniejących norm i przepisów tj. ograniczenie emisji azotanów, które zarządcy gruntów i 
rolnicy powinni spełniać bez dodatkowych płatności. Czynniki decydujące o powodzeniu 
systemów PUE w Europie obejmują zatem zapewnienie, że: 

• system opiera się na rzetelnych informacjach o początkowym statusie użytkowania 
gruntów i usług ekosystemowych, aby uniknąć przeszacowania zagrożenia dla 
środowiska; 

• wszyscy kluczowi interesariusze są włączeni w system; 

• płatności są powiązane z regularnym i przejrzystym monitorowaniem wskaźników, które 
odpowiednio mierzą poprawę usług ekosystemowych; 

• system nie jest wykorzystywany do opłacania działań, których należy przestrzegać w celu 
wypełnienia zobowiązań prawnych; 

• system jest dostosowywany za każdym razem, gdy następuje zaostrzenie przepisów i 
norm; 

• system nie jest podważany przez sprzeczne polityki i regulacje, które powodują 
pogorszenie usług ekosystemowych. 

Skuteczne systemy wymagają przejrzystości, wiarygodności (np. płatności), akceptacji 
wartości zarządzania środowiskiem, zaufania i silnego zaangażowania wszystkich kluczowych 
interesariuszy. W praktyce systemy PUE będą w stanie powstrzymać degradację lub utratę 
usług ekosystemowych i różnorodności biologicznej tylko wtedy, gdy zostaną one 
wbudowane w szerszą gamę instrumentów politycznych, które dotyczą pełnego zakresu 
usług ekosystemowych z danego obszaru (ten Brink, 2011). 

Systemy usług ekosystemowych inne niż szeroko zakrojone programy finansowania 
publicznego są nadal stosunkowo rzadkie, ale sukces niektórych z nich pokazuje potencjał, 
jaki mają do wspierania i poprawy gospodarowania na obszarach rolniczych Natura 2000. Na 
przykład Program Zrównoważonego Zarządzania Zlewniami (SCaMP87), opracowany przez 
                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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brytyjską spółkę wodną we współpracy z RSPB, stosuje System PUE do utrzymania wypasu 
na wyżynnych wrzosowiskach. Przedsiębiorstwo wodociągowe czerpie korzyści z poprawy 
jakości wody dzięki zmniejszeniu erozji gleb torfowych w wyniku spalania i nadmiernego 
wypasu (więcej szczegółów znajduje się w studium przypadku w załączniku E.). 

Kompensacja emisji dwutlenku węgla i ochrona siedlisk bogatych w węgiel 

W całej Europie funkcjonują obecnie dobrowolne i regulowane systemy handlu 
uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że udowodnione zmagazynowanie 
węgla, może mieć wartość ekonomiczną i handlową (Worrall i in., 2009). Oznacza to nowe 
źródła dochodów na zarządzanie gruntami. Państwa Członkowskie UE muszą teraz 
uwzględnić emisje / pochłanianie związane z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania 
gruntów i leśnictwem (LULUCF) w swoich krajowych budżetach węglowych, co może 
stanowić zachętę do wzmocnienia ochrony siedlisk bogatych w węgiel. Jednocześnie 
siedliska te są bardzo wrażliwe zarówno na zmiany użytkowania gruntów, jak i zmiany 
klimatu (Holden i in., 2007; Reed i in., 2009). 

Torfowiska niskie i wrzosowiska na nienaruszonych glebach torfowych mogłyby skorzystać z 
finansowania z kompensacji emisji dwutlenku węgla. W badaniu przeprowadzonym w 
Wielkiej Brytanii modelowano pochłanianie węgla wynikające z ukierunkowanych działań na 
torfowiskach wyżynnych i oszacowano, że biorąc pod uwagę obecne koszty odtwarzania 
torfowisk i wartość rekompensat węglowych, być może 51% z tych obszarów wykazywałoby 
zysk z kompensacji emisji dwutlenku węgla w ciągu 30 lat (Worrall i in., 2009). Jednak 
odsetek ten jest bardzo zależny od ceny węgla użytej w obliczeniach. 

Więcej informacji 

 Przewodnik po finansowaniu sieci Natura 2000 2007-2013 (wersja 2014-2020 będzie 
wkrótce dostępna)  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Więcej informacji na http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm  

 SURF Nature (2012) Podręcznik finansowania ochrony przyrody z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 Baza danych Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z programami i 
działaniami „najlepszych praktyk” rozwoju obszarów wiejskich 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (ed.) (2013) Społeczne I ekonomiczne korzyści z obszarów 
chronionych. Przewodnik do oceny (po ang.). Routledge. 

 Ochrona różnorodności biologicznej i zachowanie siedlisk poprzez środki stosowane 
w ramach WPR. Raport przygotowany dla Komisji Europejskiej, DG ds. Rolnictwa i 
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http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6. PROJEKT I WROŻENIE DZIAŁAŃ 
WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE OBSZARAMI 
ROLNICZYMI NATURA 2000  

 
Co można znaleźć w tym rozdziale? 
 
Ten rozdział to przewodnik po procesie planowania, finansowania i wdrażania wsparcia dla 
gospodarek i społeczności rolniczych, od których zależy ochrona kluczowych gatunków i 
siedlisk Natura 2000. Szczególny nacisk położono na kluczowe źródło finansowania w 
Filarach 1 i 2 WPR wraz z zaleceniami dla każdego etapu procesu. 
 
 

6.1 Planowanie strategiczne i priorytetyzacja celów ochronnych I ich finansowania 

Rekomendacje: 

• Zapewnienie współpracy między organami ds. przyrody i rolnictwa oraz 
interesariuszami w zakresie planowania strategicznego dla sieci Natura 2000. 

• Wyznaczanie jasnych celów strategicznych i priorytetów w zakresie ochrony 
kluczowych siedlisk i gatunków, które zależą od obszarów uprawnych Natura 
2000. 

• Użycie Priorytetowych Ram Działania (PAF) jako podstawy do włączenia 
priorytetów finansowania sieci Natura 2000 do EFRROW i innych programów. 

• Podjęcie w odpowiednim czasie działań gwarantujących, że cele sieci Natura 
2000 i potrzeby finansowania na lata 2014–2020 z EFRROW i innych funduszy UE 
zostaną uwzględnione w Umowie Partnerskiej przedłożonej przez państwo 
członkowskie do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. 

Zapewnienie zintegrowanego planowania strategicznego dla sieci Natura 2000 

Ważne by planowanie strategiczne ustalające priorytety ochrony i potrzeby w zakresie 
finansowania gruntów rolnych Natura 2000 rozpocząć przed początkiem okresu 
programowania 2014–2020. Jest to istotne, ponieważ zasoby finansowe są ograniczone, 
ochrona różnorodności biologicznej musi konkurować z wieloma innymi celami, a priorytety 
finansowania krajowego i unijnego są ustalane na wczesnym etapie programowania. 
Planowanie strategiczne dla obszarów rolniczych Natura 2000 powinno być procesem 
współpracy z udziałem władz środowiskowych i rolniczych oraz kluczowych interesariuszy. 

Niezbędne kroki w zakresie planowania strategicznego i programowania oraz zabezpieczenia 
finansowania opisano poniżej. 
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Ustalanie jasnych celów ochrony obszarów rolniczych Natura 2000 

Planowanie strategiczne musi określać jasne cele i priorytety ochrony na poziomie krajowym 
i/lub regionalnym, z uwzględnieniem stanu ochrony kluczowych siedlisk i gatunków 
rolniczych, ich znaczenia w kraju lub regionie oraz innych istotnych aspektów. Ważne jest 
wspieranie istniejącej gospodarki utrzymującej jakość siedlisk, a nie tylko tych obszarów 
rolniczych Natura 2000, które są bezpośrednio zagrożone intensyfikacją lub zarzuceniem 
gospodarki. Można to zrobić poprzez uwzględnienie oceny stanu ochrony siedlisk i 
gatunków na podstawie Raportów z art. 17 oraz dane dotyczące wskaźników zagrożeń, 
takich jak to związane z ryzykiem zarzucenia gospodarki. 

Cele ochrony można ustalić na poziomie regionalnym lub krajowym, a następnie przenieść 
na poziom obszaru, tj. obszaru Natura 2000, w którym występują docelowe siedliska i 
gatunki (patrz także sekcja 3.1 dotycząca ustalania celów ochrony). W różnych 
uwarunkowaniach rolniczych i przyrodniczych potrzebne jest różne podejście do ochrony, 
utrzymania istniejącej gospodarki rolniczej czy odtwarzania siedlisk i przywracania 
zarządzania na opuszczonych gruntach. 

Nie wszystkie obszary będą wymagać planu ochrony (a podejście do planowania ochrony 
obszarów Natura 2000 różni się w zależności od Państwa Członkowskiego), ale zawsze 
konieczne jest ustanowienie niezbędnych działań ochronnych dla wszystkich SOO, zgodnie z 
art. 6.1 Dyrektywy Siedliskowej (patrz sekcja 3.2). Ważne jest, aby określić stan siedlisk i 
gatunków rolniczych oraz cele ochrony, a także zapewnić wytyczne gospodarowania. 
Możliwe jest wykorzystanie finansowania PROW do wsparcia procesu przygotowania i 
aktualizacji planów i procesów zarządzania siecią Natura 2000 (patrz rozdział 5.8). 

Aby utrzymać i wzmocnić wystarczająco spójne siedlisko gatunku zdolne by utrzymać lub 
zbudować żywotną populację, działania muszą być ukierunkowane na właściwe tereny i 
zostać podjęte na wystarczającej powierzchni (Whittingham, 2007). Dlatego może nie być 
wystarczające ukierunkowanie tylko na obszary występowania danej populacji, aby 
zapewnić długoterminowy sukces jej ochrony (RSPB i BirdLife International, 2011).  

Włączenie celów ochrony obszarów rolniczych Natura 2000 do odpowiednich strategii i 
programów oraz zapewnienie wystarczającego finansowania 

Kluczowym jest określenie zasobów finansowych niezbędnych do ochrony obszarów 
rolniczych Natura 2000 i zapewnienia długoterminowego przetrwania ekonomicznego 
systemów rolnych, od których są one zależne. Określenie niezbędnych działań ochronnych w 
planach ochrony i innych instrumentach to dopiero początek procesu. 

Priorytetowe Ramy Działań Państw Członkowskich w zakresie finansowania sieci Natura 
2000 powinny określać priorytety strategiczne, działania wymagane w okresie 
programowania 2014–2020 oraz instrumenty finansowania, które można wykorzystać do ich 
wdrożenia (zob. Sekcja 3.3). Zapewnienie współfinansowania przez UE na lata 2014–2020 
wymaga podjęcia odpowiednich działań przed przygotowaniem programów operacyjnych. 
Cykl tworzenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pokazano na ryc. 
6.1. Niektóre kraje opracowały już ciekawe sposoby włączania potrzeb finansowych Natura 
2000 do odpowiednich programów współfinansowanych przez UE, w tym tych dotyczących 
rozwoju obszarów wiejskich (patrz Ramka 6.1). 
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Figure 6.2. Typowy cykl opracowania programu rozwoju obszarów wiejskich  

 

 

Ważne jest by uwzględnić cele polityki Natura 2000 w regionalnych strategiach 
zrównoważonego rozwoju. Rolnicy na obszarach Natura 2000 mogą również korzystać z 
takich inicjatyw, jak ekoturystyka, zwiększanie wartości produktów rolnych z obszarów 
rolniczych Natura 2000, znaki jakości czy wsparcie struktur marketingu bezpośredniego. W 
niektórych przypadkach systemy rynkowe wdrażające Płatności za Usługi Ekosystemowe 
wykazały potencjał do wsparcia ochrony. Długofalowa ochrona różnorodności biologicznej 
Natura 2000 może również wymagać regeneracji kapitału kulturowego i społecznego, 
wykorzystując wartości środowiskowe, wiedzę, umiejętności i potencjał innowacyjny 
istniejące w społecznościach rolniczych. Można to uzyskać poprzez metody budowania 

Ramka 6.1 Włączenie sieci Natura 2000 do programów finansowania UE 

Słoweński „Program zarządzania obszarami Natura 2000 2007–2013” jest godnym uwagi 
przykładem zintegrowanego podejścia na poziomie krajowym do planowania ochrony Natura 
2000. W programie opracowano szczegółowe cele ochrony, działania służące ich osiągnięciu oraz 
propozycje monitorowania i badań dla wszystkich siedlisk, gatunków i obszarów Natura 2000 w 
Słowenii. Program przygotowano we współpracy z odpowiednimi służbami publicznymi, 
ministerstwami i innymi podmiotami, ze znajomością ram legislacyjnych i sposobu użytkowania 
gruntów oraz w oparciu o fachowe prace przygotowawcze i wiedzę naukową. Jednocześnie 
działania zostały uwzględnione w Słoweńskim PROW na lata 2007–2013 oraz w Programie 
Rozwoju Regionalnego. W programie przeanalizowano potrzeby finansowe związane z 
zarządzaniem siecią Natura 2000 i szczegółowo określono wykorzystanie funduszy zarówno UE, 
jak i krajowych.  

Źródło: (Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego Słowenii, 2007). 
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uznania dla wiedzy ekologicznej zarządców gruntów, np. poprzez nagrody i inne formy 
reklamy czy ułatwianie spółdzielniom rolniczym lub stowarzyszeniom zarządzania siecią 
Natura 2000 i uzyskiwania dodatkowych korzyści, by ich do tego zachęcić. Rycina 6.1 
ilustruje korzyści wynikające z oddolnego podejścia do ochrony obszarów Natura 2000. 
 
Rysunek 6.1 Pozytywne synergie i korzyści, jakie można uzyskać dzięki ochronie obszarów 
rolnych Natura 2000. (Na podstawie (Mantino, 2011). 
 

 
 

6.2 Identyfikacja obszarów rolniczych Natura 2000, gospodarki i angażowanie rolników  

Rekomendacje: 

• Określenie zasięgu i lokalizacji gruntów rolniczych Natura 2000, w tym gruntów 
użytkowanych przez rolników, ale niezarejestrowanych i niezgłoszonych w LPIS 
przez władze rolnicze jako część WUR, ostatnio opuszczonych pól uprawnych 
oraz gruntów poza obszarem Natura 2000, które są integralną częścią 
utrzymującą te tereny rolnicze na obszarze Natura 2000 

• Ocena aktualnej sytuacji na obszarach rolniczych Natura 2000, opłacalności 
ekonomicznej gospodarki rolnej oraz kluczowe zagrożenia i czynniki napędzające 
zmiany w gospodarowaniu lub użytkowaniu gruntów 

• Zaangażowanie rolników i społeczności lokalnych w proces gromadzenia 
informacji; opracowanie podejścia partnerskiego, które w pełni angażuje ich w 
proces projektowania, realizacji i monitorowania działań wspierających ich 
gospodarki 

Określenie zasięgu u lokalizacji gruntów rolniczych Natura 2000  

W większości Państw Członkowskich istniejące bazy danych (takie jak IACS i LPIS), w których 
gromadzi się dane o gruntach i rolnikach kwalifikujących się do wsparcia w ramach WPR, nie 
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są wystarczająco kompletne w zakresie obszarów rolnych Natura 2000. Dlatego niezbędna 
jest współpraca z lokalnymi ekspertami, z samymi rolnikami, a także z administracją ds. 
środowiska i rolnictwa w celu ustalenia faktycznego zasięgu i lokalizacji obszarów rolniczych 
Natura 2000. Zasoby, takie jak rejestry siedlisk i gatunków oraz obrazowanie pokrycia terenu 
mogą pomóc, ale wiedza lokalna jest niezbędna. 

Obszary rolnicze Natura 2000 prawdopodobnie będą obejmować grunty użytkowane przez 
rolników, ale nie zarejestrowane w ramach Wykorzystywanych Użytków Rolnych (z różnych 
powodów); ostatnio opuszczone pola uprawne; oraz grunty poza obszarem Natura 2000, 
które są integralną częścią obszaru rolniczego utrzymującego grunty rolne na obszarze 
Natura 2000 (na przykład nizinne łąki lub pastwiska, które zapewniają paszę zimową dla 
zwierząt gospodarskich wypasanych na siedliskach Natura 2000 latem). 

Ważne jest również określenie gruntów użytkowanych przez rolników, ale nie będących ich 
własnością, takie jak grunty wspólnot, grunty orne lub pastwiska, które przez część roku są 
wypasane przez pasterzy bezrolnych. W niektórych Państwach Członkowskich zapisy 
katastralne dotyczące użytkowania gruntów mogą być nieaktualne lub grunty rolne mogą 
być zarejestrowane jako lasy. Identyfikacja zasięgu i lokalizacji użytków rolnych związanych z 
siecią Natura 2000 jest pierwszym, niezbędnym krokiem w zabezpieczaniu płatności, a 
informacje powinny być opracowane w formacie GIS, który można łatwo zaktualizować i jest 
zgodny z systemem LPIS (patrz ramka 6.2). Ważna kwestia dotycząca możliwości 
zdefiniowania zasad kwalifikowalności w celu włączenia gruntów rolniczych Natura 2000 do 
płatności w ramach WPR została omówiona w sekcji 6.4 poniżej. 

Ramka 6.2 – Włączenie siedlisk rolniczych Natura 2000 do systemu administracyjnego 
WPR  

Krajowa inwentaryzacja półnaturalnych łąk na Słowacji: Słowacja zmapowała półnaturalne typy 
siedlisk trawiastych na poziomie krajowym, a mapowanie to zostało włączone do systemu 
zarządzania działkami rolnymi. Inwentaryzacja użytków zielonych na Słowacji jest zatem nie tylko 
jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie, ale także najlepiej zintegrowaną ze wsparciem 
rolnośrodowiskowym, choć należy ją zaktualizować. Mapowanie służy do ukierunkowania krajowego 
programu rolnośrodo-wiskowego do wspierania ekstensywnego rolnictwa na półnaturalnych 
użytkach zielonych w całym kraju tak by objął obszary uznane za posiadające przynajmniej 
minimalną wartość przyrodniczą (obszary o wysokiej wartości przyrodniczej), w tym obszary Natura 
2000. Program określa praktyki rolnicze dla określonych typów siedlisk pogrupowanych w siedem 
kategorii (suche murawy, wilgotne łąki, górskie łąki kośne, nizinne podmokłe łąki, selernicowe łąki 
zalewowe, wyżynne podmokłe łąki, torfowiska niskie i łąki trzęślicowe oraz łąki wysokogórskie). 

Źródło: Seffer i in. 2002, Studium przypadku Słowacji w Załączniku E 
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Ocena obecnej sytuację rolnictwa na obszarze Natura 2000 i jego opłacalność 
ekonomiczną oraz identyfikacja kluczowych czynników zmian 

Aby móc wyznaczyć odpowiednie cele, ustalić priorytety działań i opracować programy, 
które poprawią stan ochrony kluczowych siedlisk i gatunków rolniczych, Państwa 
Członkowskie muszą przeprowadzić własną krajową i/lub regionalną analizę aktualnego 
stanu rolnictwa na obszarach Natura 2000. Analiza powinna uwzględniać opłacalność 
ekonomiczną ekstensywnego rolnictwa oraz czynniki i presje zmian, te obecne i przyszłe. 
Gospodarstwa nieekonomiczne są szczególnie narażone nawet na niewielkie zmiany, które 
mogą prowadzić do poważnych zmian w użytkowaniu gruntów i zarządzaniu nimi. Analiza 
powinna zidentyfikować obszary zagrożone presją na intensyfikację lub zarzucenie 
gospodarki, ale równie ważne jest zidentyfikowanie istniejących hodowli, które chronią 
gatunki i siedliska, takich jak obszary ONW (patrz sekcje 2.4 i 2.5). 

Angażowanie rolników i społeczności lokalnych oraz opracowanie podejścia partnerskiego 
do planowania, programowania i wdrażania wsparcia 

Zintegrowane zarządzanie użytkami rolnymi na obszarach Natura 2000 wymaga aktywnej 
współpracy administracji ds. rolnictwa i przyrody/środowiska na szczeblu krajowym i 
regionalnym przy ustalaniu priorytetów strategicznych i opracowywaniu odpowiednich ins-
trumentów, ale także lokalnej współpracy przy planowaniu i wdrażaniu działań. 
Opracowanie odpowiednich instrumentów i działań musi angażować rolników i zarządców 
gruntów w projektowanie i realizację programów. Jest to niezbędne do zapewnienia by 
mechanizmy wsparcia były dopasowane do celów w skali lokalnej oraz że są w pełni 
akceptowane i realizowane przez społeczności lokalne. Coraz więcej jest dowodów na to, że 
rolnicy chcą mieć głos w planowaniu działań a to prowadzi do pomyślnych rezultatów 
(Poláková i in., 2011). 

Sposoby aktywizacji i łączenia ludzi są często pomijane w polityce i instrumentach 
finansowania, dlatego pozostają nierozpoznane i niedofinansowane. W rezultacie niektóre 
społeczności nadal są mocno sceptyczne względem sieci Natura 2000. Można temu zaradzić, 
zapewniając bardziej systematyczne podejście do dialogu i współpracy na poziomie 
lokalnym oraz tworząc i wykorzystując lokalne organizacje lub partnerstwa, które łączą 
różne podmioty omawiając na poziomie praktycznym, w jaki sposób zintegrować wszystkie 
potrzeby (tak systematycznie odbywa się to we Francji za pośrednictwem lokalnych 
komitetów). Możliwe jest wykorzystanie środków z PROW do wsparcia tego procesu (zob. 
Sekcja 5.9). 

Zasada partnerstwa jest już osadzona w polityce rozwoju obszarów wiejskich (podobnie jak 
w innych odpowiednich funduszach UE), z wymogiem dla Państw Członkowskich i regionów, 
aby angażowały odpowiednie podmioty społeczne, gospodarcze i inne podmioty (w tym 
organizacje przyrodnicze) we wszystkie aspekty przygotowania, wdrażania, monitorowania i 
oceny PROW. Przepisy na lata 2014–2020 wymagają, aby „partnerzy” byli zaangażowani na 
każdym etapie cyklu życia programu i byli członkami Komitetu Monitorującego. 

Lokalne partnerstwa na rzecz wdrażania sieci Natura 2000 działające na miejscu mogą mieć 
decydujący głos między niską efektywnością a rzeczywistym sukcesem zarówno w osiąganiu 
właściwego stanu ochrony, jak i ekonomicznie opłacalnego rolnictwa. Administracja ds. 
rolnictwa i ochrony przyrody, organizacje pozarządowe, rolnicy i inne zainteresowane strony 
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coraz częściej współpracują w ramach partnerstwa nad opracowaniem programów 
zarządzania gruntami na obszarach Natura 2000, a poczucie wspólnej odpowiedzialności i 
lokalnej własności jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu (patrz ramka 6.3).  

Wyznaczanie sieci Natura 2000 często budziło obawy i nieporozumienia, ale istnieją pewne 
dobre przykłady, w których konflikty zostały rozwiązane dzięki podejściu partnerskiemu w 
skali lokalnej, a użycie różnych instrumentów stworzyło sytuację, w której rolnictwo na 
siedliskach Natura 2000 jest społeczne i ekonomicznie opłacalne.  

Ramka 6.3 – Dostosowanie działań do warunków lokalnych z udziałem rolników i 
zarządców gruntów   

Rolnictwo dla ochrony przyrody w Burren (Irlandia) 

Godny uwagi przykład praktyk rolniczych ściśle dostosowanych do zachowania określonych siedlisk 
zastosowano na obszarach Natura 2000 w Burren, gdzie tradycyjny wypas bydła zimą od dawna 
ceniono za zdolność do zachowania bogatej różnorodności gatunków i siedlisk istniejących na tym 
obszarze. Program Burren Farming for Conservation (BFCP) zapewnia rolnikom porady, w jaki sposób 
zmaksymalizować korzyści środowiskowe z ich gruntów (poprzez wizje lokalne, opracowanie planów 
dla gospodarstwa i zapewnienie najlepszych praktyk). Od rolników oczekuje się, że z własnej 
inicjatywy stworzą optymalne, bogate gatunkowo użytki zielone oraz zaproponują działania i 
priorytety. Ustalone działania są mapowane i wyceniane przez wyszkolonego doradcę w zespole 
BFCP (finansowanego przez National Parks and Wildlife Service). Innowacyjne ustalenia dotyczące 
rekompensat opracowane dla programu są uważane za kluczowe dla osiągnięcia pożądanych 
rezultatów. Plany dla gospodarstw są proste i jasne, składają się tylko z dwóch stron tekstu; na jednej 
znajduje się mapa gospodarstwa identyfikująca ważne siedliska, cechy kulturowe i proponowane 
działania, a na drugiej lista działań z wyceną każdego z nich.  
Źródło: Studium przypadku w Załączniku E i propozycja Irlandzkiego Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (patrz http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/Draft 
Consultation%20DocRDP14%20Jan.pdf ) 
 
Gospodarka łąkarska w Karkonoskim Parku Narodowym (Republika Czeska)  

Od 2010 r. siedliskami trawiastymi Karkonoskiego Parku Narodowego i SOO zarządza się zgodnie z 
priorytetami ochrony i praktykami rolniczymi określonymi w dziesięcioletnim planie ochrony. Park 
opracował pilotażowy model „zarządzania przyjaznego środowisku” na poziomie gospodarstwa w 
celu utrzymania i poprawy stanu siedlisk poprzez ekonomicznie opłacalne rolnictwo dobrze 
dostosowane do lokalnych warunków. Celem jest również zharmonizowanie środków ochrony 
różnych gatunków i siedlisk na poziomie gospodarstwa oraz uniknięcie degradacji bioróżnorodności z 
powodu niewłaściwych praktyk rolniczych (np. usuwanie krzewów może być niekorzystne dla 
niektórych motyli). Działania określone w planach gospodarstw są ukierunkowane na bogate 
gatunkowo użytki zielone oraz wybrane gatunki o znaczeniu krajowym i europejskim (np. derkacz 
Crex crex). Plan gospodarstwa opisuje wartości naturalne tam występujące i określa szczegółowe 
zalecenia dotyczące zarządzania dla każdego płatu/działki użytków rolnych. Wymienia dostępne 
działania oparte na istniejących programach rolnośrodowiskowych oraz konkretne działania, takie 
jak bardziej elastyczne późne koszenie, zróżnicowany wypas, wsparcie koszenia częściowego 
(pasmowego, mozaikowego) i zmniejszenie liczby zwierząt gospodarskich na hektar. Plan może 
również obejmować wyjątki od ogólnych zasad za zgodą organu ochrony przyrody oraz szczegółowe 
zalecenia dotyczące ochrony niektórych gatunków owadów (np. działki bez działań), ochrony ptaków 
na łąkach (np. koszenie od środka) lub na gruntach ornych (np. zmniejszenie zużycia nawozów). 
Wydajny system doradczy i regularna komunikacja z rolnikami mają kluczowe znaczenie dla 
zwiększenia świadomości ekologicznej. 
Źródło: Studium przypadku Republiki Czeskiej w Załączniku E 

http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/Draft%20Consultation%20DocRDP14%20Jan.pdf
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/Draft%20Consultation%20DocRDP14%20Jan.pdf
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6.3 Zapewnienie kwalifikowalności do wsparcia WPR i określenie poziomu referencyjnego  

Rekomendacje: 

Dzięki wspólnej pracy i ścisłej współpracy między administracją ds. środowiska i rolnictwa: 

• dopilnować, aby wszystkie zidentyfikowane obszary rolnicze Natura 2000 zostały 
sklasyfikowane jako część „obszaru rolniczego” zdefiniowanego w nowym rozporzą-
dzeniu, w tym wszelkie obszary rolnicze naturalnie utrzymywane w stanie odpowied-
nim do wypasu lub uprawy; oraz aby grunty te zostały zarejestrowane w systemach 
LPIS/IACS 

• wykorzystać elastyczność przepisów WPR dostępną dla instytucji zarządzających 
rolnictwem do zapewnienia rolnikom sieci Natura 2000 korzystającym z tych 
gruntów kwalifikowalność w ramach zarówno Filaru 1, jak i Filaru 2 (które mogą mieć 
różne zasady kwalifikowalności) 

• w granicach prawnych określenie innych zasad kwalifikowalności WPR w sposób 
odpowiadający cechom obszarów ONW i / lub obszarów rolniczych Natura 2000 

• zapewnić wyraźne rozróżnienie, łatwo zrozumiałe dla rolników, między a) 
obowiązkami prawnymi nałożonymi na rolników na mocy przepisów krajowych lub 
regionalnych związanych z wdrażaniem sieci Natura 2000, które powinny stanowić 
podstawowe wymogi zarządzania (PWZ) zasady wzajemnej zgodności związane 
zarówno z Dyrektywą Ptasią jak i Siedliskową; b) innym prawem krajowym lub 
regionalnym; oraz c) gdzie dotyczy wymogami art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) i (iii) 
Rozporządzenia (UE) nr 1307/2009. 

Zapewnienie kwalifikowalności w ramach WPR wykorzystując elastyczność przepisów 

Ważne jest, aby grunty rolnicze Natura 2000 zostały sklasyfikowane jako „obszary rolnicze”, 
nie tylko ze względu na kwalifikowalność do płatności w ramach WPR, w szczególności na 
wsparcie dochodu w ramach Filaru 1, ale ponieważ wskaźniki, które zostaną określone do 
oceny wpływu wykorzystania środków EFRROW przez Państwa Członkowskie będą 
prawdopo-dobnie mierzone na tych obszarach. Grunty nieuznane za rolnicze zostaną 
wykluczone z tej oceny, co utrudni uzasadnienie finansowania w następnym okresie 
programowania. 

Instytucje zarządzające finansowaniem WPR i EFRROW na poziomie Państwa 
Członkowskiego lub regionu są odpowiedzialne za określenie i stosowanie zasad 
dotyczących kwalifikowania gruntów i beneficjentów do płatności w ramach WPR oraz za 
prowadzenie dokumentacji i monitorowanie wydatków. Absolutnie niezbędne jest ścisłe i 
terminowe nawiązanie współpracy między nadzorującymi sieć Natura 2000 a administracją 
rolniczą w celu zadowalającego rozwiązania problemów kwalifikowalności przed 
sfinalizowaniem propozycji programów i przedłożeniem ich do zatwierdzenia przez Komisję. 
Regulacje WPR charakteryzują się znaczną elastycznością by zaspokoić szczególnych 
potrzeby rolników Natura 2000, ale władze nie mają obowiązku korzystania z nich w tym 
celu (i często są naciskane przez inne sektory rolnictwa, aby określały zasady, które najlepiej 
pasują do większych intensywnych gospodarstw). 

Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację rolników korzystających z gruntów innych 
rolników w sposób nieformalny lub tylko przez część roku; gruntów rolnych o złożonej 
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własności, takich jak wspólnoty gruntowe; oraz wielu wypasanych siedlisk Natura 2000,na 
których rosną drzewa i krzewy podwyższające ich wartość przyrodniczą, ale które były w 
przeszłości wyłączone z płatności, często ze względu na sposób, w jaki Państwa 
Członkowskie interpretowały przepisy dotyczące obecność drzew. 

Ramka 6.4 Pomoc dla drobnych rolników w zakresie uzyskania płatności WPR  

Usługi doradcze w Transylwanii (Rumunia) 

Organizacja pozarządowa Fundaţia ADEPT Transilvania w rumuńskim regionie Târnava Mare 
świadczy, we współpracy z lokalnymi społecznościami i rumuńskimi Ministerstwami Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi (MARD) oraz Środowiska i Leśnictwa (MEF), usługi doradztwa rolniczego, łączące 
ochronę przyrody, obowiązki w zakresie ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 oraz wsparcie 
dochodu z obszarów wiejskich. Jej wizją jest osiągnięcie ochrony bioróżnorodności w skali 
krajobrazowej poprzez współ-pracę z drobnymi rolnikami i zachęcanie do ochrony stworzonych przez 
nich półnaturalnych krajobra-zów. Usługa pomogła drobnym rolnikom uzyskać uprawnienia do 
płatności bezpośrednich w ramach WPR. Około 60% gospodarstw na tym obszarze nie przekracza 
minimalnej wielkości (ogółem 1 ha, skła-dającej się z działek o powierzchni co najmniej 0,3 ha) 
wymaganej do otrzymania płatności bezpo-średnich w ramach Filaru 1 WPR w Rumunii. Organizacja 
ta wsparła rozmowy, w ramach których aktywni rolnicy dzierżawią ziemię od sąsiadów kwalifikując 
się tym samym do płatności. Ponadto gminy, które są właścicielami wspólnot gruntowych i nie 
kwalifikują się do płatności, zgodziły się na długoterminowe dzierżawy dla stowarzyszeń pasterzy, 
aby mogły skorzystać z dopłat rolnośrodowiskowych. To pozwoliło włączyć duże obszary gruntów do 
wsparcia w ramach WPR i zlikwidować ryzyko ich porzucenia. 

Źródło: Studium przypadku Rumunii w Załączniku E 

Ustalenie poziomu referencyjnego płatności 

Poziom referencyjny wsparcia dochodu w ramach WPR, działań rolnośrodowiskowo-klimaty-
cznych i innych płatności obszarowych zmienił się w okresie planowania 2014–2020, wraz z 
wprowadzeniem płatności „zazieleniania” i zmian w GAEC i PWZ w ramach zasady 
wzajemnej zgodności (oraz w odpowiadającym im normom krajowym lub regionalnym). 

Podobnie jak w przypadku kwalifikowalności w ramach WPR, Państwa Członkowskie mają 
dowolność w definiowaniu standardów GAEC i „trwałych użytków zielonych” ale są 
zobowiązane do uwzględnienia lokalnych warunków i ustalonych lokalnych praktyk, co 
oznacza, że powinna istnieć możliwość przyjęcia definicji, które w większym stopniu będą 
włączały grunty o wysokiej wartości przyrodniczej i sieci Natura 2000 w system wsparcia 
Filaru 1 i 2. Ponownie, będzie to wymagało ścisłej i terminowej współpracy między 
administracją ds. rolnictwa i środowiska przy określaniu trwałych użytków zielonych i 
nowych norm wzajemnej zgodności. Należy również uwzględnić opcje dostępne dla Państw 
Członkowskich przy ustalaniu pułapów budżetowych dla różnych programów oraz stawki 
płatności na hektar w ich ramach. Przy ustalaniu prawnych obowiązków rolników w zakresie 
zarządzania gruntami Natura 2000 ważne jest, aby uznać, że są one również częścią 
podstawy obliczania płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych. Chociaż rolnicy mogą 
otrzymać rekompensatę z tytułu ograniczeń wynikających z wymogów prawnych, płatności 
Natura 2000 nie są w stanie wesprzeć pozytywnego zarządzania odtwarzaniem siedlisk w 
takim samym stopniu, jak płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne, nie można ich 
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dopasować do potrzeb poszczególnych gospodarstw lub siedlisk i nie są pokrywane koszty 
transakcyjne. Wymogi prawne wynikające z Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej oraz tych dwóch 
instrumentów PROW należy zaprojektować jako zintegrowany pakiet wsparcia dla sieci 
Natura 2000, który skutecznie rekompensuje koszty ochrony przyrody i pozytywnego 
zarządzania przez rolników. 

6.4 Planowanie spójnych pakietów wsparcia dla gospodarstw obszarów Natura 2000 z 
WPR  

Rekomendacje: 
 
• Przyjęcie podejścia obejmującego partnerstwo przy opracowywaniu środków wsparcia 

dla sieci Natura 2000, w pełni angażujących docelowych rolników i wykorzystujących ich 
wiedzę ekspercką na temat zarządzania gospodarstwami i siedliskami. 

• Projekt spójnych, zintegrowanych pakietów wsparcia z obu filarów WPR zaspokajających 
szczególne potrzeby gospodarstw rolniczych Natura 2000 oraz występujących na nich 
kluczowych siedlisk i gatunków. Powinny one spełniać lokalne potrzeby w zakresie: 

- kontynuacji rolnictwa 
- ekstensywnej gospodarki 
- budowania zdolności i zwiększania wartości produktów rolnych 
- rolniczego zarządzania siedliskami i gatunkami Natura 2000 

• Rozważenie możliwości zapewnienia drobnym rolnikom łatwego dostępu do 
odpowiedniego wsparcia z obu filarów WPR 

• Skorzystanie z nowych opcji tematycznych podprogramu PROW dla gospodarstw małych 
i górskich i opracowanie opcji specjalnie dla Natura 2000, z wyższym poziomem 
wsparcia. 

• Stawki płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW), Natura 2000 oraz 
pakiet rolnośrodowiskowo-klimatyczny powinny odzwierciedlać pełny koszt 
gospodarowania, zwłaszcza tam, gdzie dochodów, z których można zrezygnować nie ma 
lub są nie wielkie i uwzględniają koszty transakcji, jeśli są dostępne. 

• Opłacalne wykorzystanie dostępnego finansowania poprzez projektowanie i 
ukierunkowanie wsparcia tak konkretnie, jak to możliwe, w celu spełnienia potrzeb 
gospodarstw i siedlisk, w odpowiedniej skali przestrzennej. 

• Wykorzystanie w pełni możliwości podejścia grupowego i kooperatywnego, zwłaszcza 
gdy w grę wchodzi wiele małych gospodarstw i oddolnej realizacji poprzez Leader. 

Projektowanie spójnych zintegrowanych pakietów wsparcia  

Po określeniu przedmiotów i celów ochrony oraz potrzeb w odpowiedniej skali, konieczne 
będzie opracowanie i wybór odpowiednich instrumentów i działań, w celu osiągnięcia  tych 
celów. Jasne określenie celów ma kluczowe znaczenie przy opracowywaniu polityk, które 
zarówno odpowiadają na problemy, jak i zapewniają spójność między różnymi 
instrumentami, szczególnie w zakresie kryteriów kwalifikowalności i wymagań zarządczych. 

Gospodarka rolnicza na obszarach Natura 2000 oraz zależne od niej najważniejsze siedliska i 
gatunki, wymagają spójnych, zintegrowanych pakietów wsparcia z obu filarów WPR. Kilka 
rodzajów płatności w ramach wsparcia dochodu jest dostępnych w ramach Filaru 1, a nowa 
struktura EFRROW znacznie ułatwia projektowanie spójnych pakietów wsparcia w ramach 
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PROW na okres programowania 2014–2020 (w przeciwieństwie do poprzednich PROW, w 
których wsparcie na cele gospodarcze, środowiskowe i społeczne można połączyć jedynie za 
pomocą podejścia Leader). 

Obecnie wiele systemów rolniczych Natura 2000 stanowi „słabą stronę” systemu WPR, z 
niepełnym dostępem do rozdrobnionych źródeł wsparcia i niskim poziomem płatności. 
Ekstensywne rolnictwo utrzymujące siedliska Natura 2000, musi być opłacalne 
ekonomicznie i społecznie, a to zależy od otrzymania przez te gospodarstwa odpowiedniej i 
wiarygodnej podstawy płatności wsparcia dochodu w ramach WPR oraz wsparcia 
budowania zdolności, a także płatności, które mogą zaspokoić szczególne potrzeby 
niektórych siedlisk i gatunków. Proces projektowania powinien uwzględniać całościowo 
potrzeby tych gospodarstw tak by stworzyć spójny pakietu czterech powiązanych rodzajów 
wsparcia: 

• zapewnienie kontynuacji rolnictwa na obszarach Natura 2000 

• wspieranie ekstensywnego rolnictwa związanego z kluczowymi gatunkami i siedliskami 

• budowanie zdolności i zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych, aby poprawić 
ekonomiczną opłacalność 

• wspieranie szczególnych potrzeb ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 

Logiczna struktura tej hierarchii ma przede wszystkim zabezpieczyć rolnictwo i jego 
ekonomiczną opłacalność, a następnie zachęcić do bardziej szczegółowego zarządzania 
siedliskami i gatunkami. Zakres potencjalnych działań służących zaspokojeniu tych potrzeb 
przedstawiono w tabeli 6.1 poniżej, a każdy rodzaj wsparcia opisano w rozdziale 5. Wybór 
działań jest dość szeroki i zależy od celów strategicznych, cech charakterystycznych 
rolnictwa na obszarach Natura 2000, stojących przed nim zagrożeń i możliwości dostępnych 
w gospodarce wiejskiej. 

Ważne jest przyjęcie integrującego podejścia partnerskiego przy opracowywaniu działań dla 
sieci Natura 2000. Skuteczne programy wymagają połączenia odgórnego planowania strate-
gicznego z oddolnym opracowaniem odpowiednich praktycznych działań. Ważne jest 
również uwzględnienie lokalnej wiedzy w projektowaniu działań ochronnych, w pełni 
angażując doce-lowych rolników i wykorzystując ich wiedzę na temat zarządzania 
gospodarstwami i siedliskami. 

Szczególnie ważne jest rozważenie możliwości dostępnych dla Państw Członkowskich aby 
zapewnić drobnym rolnikom dostęp do płatności z obu filarów WPR. Kwestię 
kwalifikowalności omówiono powyżej, ale niektórzy rolnicy mogą być całkowicie 
nieobeznani z systemem administracyjnym. Bardzo ważne jest, aby wsparcie było dostępne 
dla nich z zaufanego źródła w formie i miejscu łatwo dostępnym, na przykład w postaci 
indywidualnych porad w lokalnym biurze. 

Proponowane nowe tematyczne opcje podprogramów PROW dla Państw Członkowskich 
obejmują skupienie się na gospodarstwach górskich i małych, wraz ze zintegrowanymi 
programami wsparcia i wyższymi stopami płatności. Istnieje możliwość opracowania 
szczegółowych planów w ramach tych podprogramów dla sieci Natura 2000 i innych 
obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej, które mogłyby zostać włączone w umowę 
partnerską z Komisją Europejską i w pełni ujęte w PROW. 
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Tabela 6.1 Wsparcie WPR dla rolnictwa na obszarach Natura 2000 i działań ochronnych 
(pojęcia pogrubione są obowiązkowe dla Państw Członkowskich) 

Cel  Filar 1 Filar 2 

Zapewnienie przetrwania 
rolnictwa 

- Podstawowy System 
Płatności, System Jednolitej 
Płatności Obszarowej 

- Płatności „zazieleniające” 
- Płatności za obszary z 

ograniczeniami naturalnymi 
(ONW) 

- Dobrowolne wsparcie 
powiązane z produkcją 

- Lub, jako alternatywa dla 
wszystkich płatności 
bezpośrednich w ramach 
Filaru 1, program dla 
drobnych rolników 

- Płatności kompensacyjne ONW 

Wsparcie ekstensywnego 
rolnictwa  

- Płatności ONW 
- Dobrowolne wsparcie  

- Płatności kompensacyjne ONW 
- Rolnictwo ekologiczne  

Budowanie zdolności i wartości 
dodanej  

- Program dla młodych rolników - Usługi doradcze 
- Transfer wiedzy i informacji 
- Inwestycje w środki trwałe 
- Rozwój gospodarstw i firm 
- Tworzenie grup producenckich 
- Systemy jakości produktów 

rolnych 
- Usługi podstawowe (opracowanie 

planów dla Natura 2000/WWP) 

Specyficzne działania ochronne 
dla siedlisk i gatunków Natura 
2000 

 - Program rolnośrodowiskowo-
klimatyczny 

- Inwestycje nieprodukcyjne 
- Płatności Natura 2000 
- Płatności z tytułu dobrostanu 

zwierząt 
- Zapobieganie pożarom lasów I 

odtwarzanie potencjału rolnego  

Obliczanie płatności dla ONW i rolnośrodowiskowo-klimatycznych  

Ustalenie stawek płatności ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wykorzystania płatności 
z tytułu zarządzania środowiskowego w PROW, ponieważ rolnicy nie będą się o nie ubiegać, 
jeśli uznają, że stawki są zbyt niskie. System płatności musi być przejrzysty i sprawny, aby 
budować zaufanie rolników, organizacji przyrodniczych i ogółu społeczeństwa. 

Wzór na obliczenie płatności (utracony dochód + poniesione koszty + koszty transakcyjne88) 
oraz wykorzystane dane powinny odpowiadać kosztom bieżącego normalnego 

                                                      
88 jest to dodatkowa kwota do 20 lub 30 procent, w zależności od systemu 
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gospodarowania i działań ochronnych na obszarze, na którym realizowany jest program. 
Oznacza to, że płatności za ten sam rodzaj działania mogą się znacznie różnić w zależności 
od okoliczności. Bardzo ważne jest, aby stawki płatności ONW, Natura 2000 i 
rolnośrodowiskowo-klimatyczne odzwierciedlały pełne koszty zarządzania, szczególnie tam, 
gdzie dochód jest niewielki lub nie ma go wcale. Do tych obliczeń należy doliczyć koszty 
transakcji, ponieważ ubieganie się o środki może znacznie angażować czasowo rolników 
zwłaszcza w programach, takich jak te na obszarach Natura 2000, oraz rolników, którzy nie 
mają wsparcia administracyjnego. Państwa Członkowskie nie powinny przekraczać 
maksymalnych stawek płatności określonych w rozporządzeniu, chyba że są w stanie 
uzasadnić wyższe stawki, co czasami może mieć miejsce na niektórych obszarach Natura 
2000, szczególnie jeśli istnieje ryzyko ich porzucenia. 

Ukierunkowywanie i skala  

Ważne jest, aby efektywnie wykorzystywać dostępne środki finansowe, projektując i 
kierując wsparcie najbliżej jak to możliwe potrzeb gospodarstw i siedlisk oraz w 
odpowiedniej skali przestrzennej. 

Działania horyzontalne mogą być czasami przydatne dla niektórych typów siedlisk lub gatun-
ków, w odniesieniu do których można zastosować kilka prostych działań w skali krajobrazu 
rolniczego w regionie lub kraju, jak w przypadku ochrony użytków zielonych na Słowacji lub 
łąk bałtyckich w Estonii (patrz ramka 6.5 i studia przypadków w załączniku E). 

Ramka 6.5 Strategiczne podejście do ochrony siedlisk w skali krajobrazowej   

Współpraca Ministerstw Rolnictwa i Środowiska w Estonii dla ochrony kluczowych siedlisk 
rolniczych 

W 2001 r. Estońskie Ministerstwo Środowiska uruchomiło krajowy program odtwarzania i ochrony 
bałtyckich łąk przybrzeżnych. Pierwszym krokiem było przywrócenie tych łąk do stanu, w którym 
można je ponownie regularnie wypasać i kosić. Prace konserwatorskie wykonali głównie lokalni 
właściciele gruntów i rolnicy, którzy zawarli umowy o zarządzanie z Ministerstwem Środowiska. 
Następnie Ministerstwo Rolnictwa opracowało specjalny program rolnośrodowiskowy dla siedlisk 
półnaturalnych w estońskim PROW (2007–2013). Wielu rolników, którzy rozpoczęli program 
Ministerstwa Środowiska, przystąpiło następnie do PROW. Program rolnośrodowiskowy objął 
znacznie większy obszar, a także objął inne typy siedlisk półnaturalnych, takie jak podmokłe łąki, 
zalesione łąki, zalesione pastwiska, siedliska alvarłąki torfowiskowe, zarośla jałowcowe, wrzosowiska 
i łąki na glebie mineralnej – wszystkie które są siedliskami o wysokiej wartości przyrodniczej i 
chronionymi na mocy Dyrektywy Siedliskowej.  
Programem zarządza Ministerstwo Rolnictwa w ścisłej współpracy z Państwowym Centrum Ochrony 
Przyrody, które ocenia i zatwierdza każdy wniosek rolnośrodowiskowy. Ścisła współpraca obu 
Ministerstw jest głównym elementem sukcesu. Do tej pory około połowa wszystkich przybrzeżnych 
łąk w Estonii jest objęta programem rolnośrodowiskowym. 

Źródło: Studium przypadku Estonii w Załączniku E  
 

W wielu sytuacjach może być wymagane bardziej szczegółowe podejście lokalne, tj. wysoce 
specjalistyczne i ukierunkowane działania, które najlepiej odpowiadają konkretnym 
potrzebom danego gatunku lub siedliska w danym obszarze. Takie ukierunkowanie 
prawdopodobnie będzie bardzo ważne dla wielu siedlisk i gatunków Natura 2000, ponieważ 
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nie zawsze można je skutecznie chronić za pomocą szeroko zakrojonych (np. na skalę 
krajową) działań rolnośrodowiskowych, których głównym celem jest ogólne utrzymanie 
siedliska. Dla przykładu słowacki program dla półnaturalnych łąk wykazał, że działania 
horyzontalne nie były wystarczająco skuteczne, ponieważ różne gatunki i siedliska często 
mają różne lokalne potrzeby w zakresie ochrony. Dlatego celem jest poprawa skuteczności 
programu poprzez opracowanie bardziej szczegółowych zapisów ukierunkowanych na 
obszary priorytetowe (np. Natura 2000), z zaleceniami zarządzania uzgodnionymi (i 
monitorowanymi w razie potrzeby) na poziomie obszaru. Aby to osiągnąć, konieczna jest 
zatem oddolna praca poprzez lokalnie koordynowany dialog z rolnikami (Ramka 6.6). 

Ukierunkowanie pakietu rolnośrodowiskowego wymaga wiarygodnych, aktualnych i 
obszernych danych ekologicznych (np. inwentaryzacje, mapy siedlisk i atlasy gatunkowe), w 
związku z czym należy przeprowadzić badania i opracować dane. Może to być kosztowne i 
wymagać znacznych inwestycji w celu zwiększenia zdolności organizacji przyrodniczych. Ale 
takie działania mogą być opłacalne, jeśli ograniczą się do obszaru, na którym należy je 
wykonać, aby osiągnąć pożądany efekt ochrony. 

Ramka 6.6 Na dużą czy lokalną skalę?  

Równoważenie różnych wymagań ochrony różnych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 
może być bardzo złożone, ale tradycyjne rolnictwo na obszarach, gdzie gatunki i siedliska przetrwały, 
może zapewnić rozwiązania dobrze dostosowane do lokalnych potrzeb. Na przykład na łąkach 
zalewowych na Słowacji żyje kilka gatunków motyli objętych Dyrektywą Siedliskową, tj. Maculinea 
teleius, M. nausithous i Lycaena dispar, które są ściśle związane z tradycyjnie użytkowanymi łąkami 
aluwialnymi. Gatunki te przystosowały się do tradycyjnego koszenia mozaikowego, ponieważ 
koszenie nie odbywało się wszędzie jednocześnie. Taka mozaika jest również ważna dla derkacza 
(Crex crex), szczególnie w latach o krótszych okresach zalewowych. Z kolei inne gatunki ptaków o 
znaczeniu europejskim, takie jak gąsiorek (Lanius collurio) lub bocian czarny (Ciconia nigra), 
korzystają z koszenia na dużą skalę, ponieważ świeżo skoszone łąki są atrakcyjnym źródłem ich 
pożywienia.  
Źródło: RSPB i BirdLife International, 2011. 

Podejście grupowe i partnerskie  

Wiele programów gospodarowania gruntami do skuteczności wymaga ich wykorzystania na 
szerszą skalę krajobrazową i wspólnych działań różnych rodzajów zarządców gruntów 
(rolników, właścicieli lasów, władz publicznych zarządzających gruntami publicznymi). 
Instytucje zarządzające powinny zatem współpracować z wieloma zainteresowanymi 
stronami, w tym rolnikami i leśnikami, przy opracowywaniu swoich PROW oraz jak najlepiej 
wykorzystać możliwości określone w rozporządzeniu w celu ułatwienia i wsparcia takiej 
formy gospodarowania. Czasami bardziej efektywne od podpisywania umów z 
indywidualnymi rolnikami, może okazać się zachęcanie i ułatwianie rolnikom zrzeszania się 
w spółdzielnie lub stowarzyszenia w celu zawierania umów rolnośrodowiskowych. 

Podejście grupowe i oparte na współpracy przy wdrażaniu PROW może być szczególnie 
przydatne dla sieci Natura 2000, szczególnie w przypadku wielu małych gospodarstw. Na 
przykład w Rumunii organizacja Fundaţia ADEPT współpracuje z drobnymi rolnikami na 
obszarze Natura 2000 Târnava Mare, aby włączyć ich do programów wsparcia i zachęcić do 
ulepszenia projektu PROW tak by zapewnić dla nich dostępność środków (patrz Ramka 6.4 i 
studium przypadku Rumunii w załączniku E). Rola facylitatorów lub organizacji 
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koordynującej jest szczególnie ważna w umowach grupowych i można ją wspierać ze 
środków PROW. 

Zaangażowanie grup niebędących rolnikami oraz podejście oddolne do realizacji programów 
ukierunkowanych lokalnie może być wspierane przez Leader. Holenderskie spółdzielnie 
środowiskowe dobrze to ilustrują (Franks i Mc Gloin, 2007), podobnie jak Niemieckie 
Stowarzyszenia Opieki nad Gruntami (patrz Ramka 6.6). Te stowarzyszenia spółdzielcze łączą 
grupy ochrony przyrody, lokalnych rolników i społeczności lokalne w całym regionie i często 
przyciągają grupy przeciwnych interesów do współpracy w celu dbania o obszary Natura 
2000. Podstawą udanych projektów jest ścisła współpraca z rolnikami, społecznościami 
lokalnymi, grupami ochrony przyrody i organami rządowymi. 

Ramka 6.6 Partnerstwa spółdzielcze rolników i społeczności lokalnych  

Stowarzyszenia Opieki nad Gruntami w Niemczech pracują nad wdrożeniem odpowiednich praktyk 
rolnych w ramach sieci Natura 2000 we współpracy z rolnikami i społecznościami lokalnymi. Te 
regionalne stowarzyszenia pozarządowe łączą grupy ochrony przyrody, lokalnych rolników i 
społeczności lokalne. 155 tych stowarzyszeń (co najmniej jedno w każdym kraju związkowym) 
współpracuje na szczeblu dystryktu z 20 000 rolników, ponad 3000 władz lokalnych i 1000 organizacji 
pozarządowych. Te często przeciwne grupy interesów współpracują w celu wdrożenia 
zintegrowanych i zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami na wielu obszarach Natura 2000. 
Na przykład w obszarze Natura 2000 Altmühltal w Bawarii (Niemcy) na suchych murawach 
stowarzyszenia te miały kluczowe znaczenie dla wsparcia hodowców owiec, którzy koordynują 
ekstensywny wypas około 25 000 owiec i produkują certyfikowaną jagnięcinę. Koordynacja między 
rolnikami jest również niezbędna do zapewnienia synchronizacji działań na wszystkich obszarach np. 
koszenie w taki sposób by siedlisko było wystarczająco różnorodne by było właściwe dla wszystkich 
gatunków. 

Lokalni koordynatorzy stowarzyszeń opracowują plany dla określonych rodzajów krajobrazu, w tym 
opracowania naukowe, obliczenia finansowe i odpowiednie pakiety rolnośrodowiskowe. Ubiegają się 
o dostępne fundusze i nadzorują realizację działań, wykonywanych głównie przez lokalnych rolników, 
a także monitorują wyniki projektu. Podstawą udanych działań jest ścisła współpraca z rolnikami, 
społecznościami lokalnymi, grupami ochrony przyrody i organami rządowymi. Zarządzanie siecią 
Natura 2000 opiera się na połączeniu trzech głównych elementów finansowania: 1) płatności 
bezpośrednich, 2) programów rolnośrodowiskowych, 3) programów gospodarowania gruntami 
finansowanych ze środków priorytetu „dziedzictwo naturalne” EFRROW. 

Źródło: www.altmuehltaler-lamm.de i www.lpv.de  

  

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://www.lpv.de/
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6.5 Zapewnienie finansowych, technicznych, doradczych oraz administracyjnych zasobów  

Rekomendacje: 
• Zapewnienie dostępności wystarczających zasobów finansowych i innych 

niezbędnych narzędzi do długoterminowego wsparcia, w tym przeszkolony 
personel ośrodków doradztwa i agencji płatniczej posiadający wiedzę techniczną 
z zakresu ochrony obszarów Natura 2000 

• Porady i informacje powinny być dostarczane ze źródeł, którym rolnik ufa. 

Zapewnienie dostępności wystarczającego finansowego i innego długoterminowego 
wsparcia  

Finansowanie w ramach PROW musi być długoterminowe, o ile to możliwe, ponieważ luki w 
finansowaniu osłabiają zaufanie rolników i właścicieli gruntów przez co zniechęcają ich do 
podejmowania długoterminowych zobowiązań (takich jak odtwarzanie siedlisk). Jeśli 
długoterminowe finansowanie nie jest dostępne, rolnicy będą koncentrować się na 
działaniach odwracalnych, co w niektórych przypadkach spowoduje trwałą utratę korzyści, 
które mogłyby powstać w trakcie trwania programu. Ograniczy to długoterminowe korzyści 
z wydatkowania środków publicznych. 

Niezbędne jest zapewnienie finansowania nie tylko na płatności na rzecz rolników, ale także 
na pokrycie wszystkich instytucjonalnych kosztów oraz zapewnienia wsparcia dla rolników. 
Niektóre z tych kosztów są współfinansowane przez EFRROW, na przykład usługi doradcze, 
szkolenia i nabywanie umiejętności (w tym szkolenie doradców i trenerów), przygotowanie 
planów ochrony obszarów Natura 2000 i WWP, ułatwienia dla grup i program Leader. W 
wielu przypadkach usługi te są świadczone przez kontrahentów rządowych, w tym 
organizacje pozarządowe i organizacje rolników (szczegóły w rozdziale 5). 

Przy przydzielaniu środków na wsparcie działań na obszarach Natura 2000 ważne jest, aby 
uwzględnić proporcjonalnie większe koszty transakcji instytucjonalnych, w które 
zaangażowana jest duża liczba drobnych rolników i gdzie po raz pierwszy zaangażowani są 
zarówno rolnicy, jak i personel instytucji wdrażających. Personel ten, a zwłaszcza pracownicy 
agencji płatniczej odpowiedzialnej za zgodność, będzie wymagał specjalistycznych szkoleń w 
zakresie ochrony obszarów Natura 2000 i gospodarki rolnej, gdyż to oni zdecydują, czy 
rolnicy spełnili wymogi zasady wzajemnej zgodności i umów rolnośrodowiskowych i tym 
samym mogą otrzymać płatność. 

Należy zapewnić środki finansowe na monitorowanie wpływu działań na poziomie 
gospodarstwa. 

Dostarczanie zintegrowanych usług doradczych i informacji 

Porady i informacje powinny pochodzić ze źródeł, którym rolnik ufa (w przeciwnym razie 
może je zignorować) i zawsze powinny łączyć porady dotyczące ochrony z poradami 
dotyczącymi włączenia ich w gospodarkę rolną (patrz Ramka 6.7). Doradcy odgrywają 
również kluczową rolę jako łącznik między badaczami a rolnikami, identyfikując potrzeby 
rolników, gromadząc praktyczne doświadczenia i wykorzystując wiedzę z badań w lokalnych 
warunkach. Należy zadbać o to, aby osoby udzielające porad miały niezbędny potencjał 
techniczny i wiedzę specjalistyczną, szczególnie w przypadku obszarów rolnych Natura 2000. 
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Usługi doradcze mogą być również świadczone przez lokalne organizacje, takie jak 
organizacje pozarządowe i stowarzyszenia rolników. Dostępność środków WPR na usługi 
doradcze i informacyjne opisano w punkcie 5.6. Ważne jest również wykorzystanie 
możliwości finansowania szkoleń zawodowych i szkolenia merytorycznego, warsztatów i 
coachingu, działań demonstracyjnych i wizyt w gospodarstwach oraz krótkoterminowych 
wymian między gospodarstwami. Wizyty w i wymiany między gospodarstwami odgrywają 
szczególnie istotną rolę w zachęcaniu rolników do przyłączania się do programu 
rolnośrodowiskowego, zwiększaniu ich motywacji oraz kreatywności i innowacji w 
działaniach ochronnych (patrz studia przypadków m.in. z Irlandii, Niemiec, Czech, Rumunii, 
Austrii i Holandii z załącznika E, gdzie ustanowiono skuteczne systemy doradcze i regularną 
komunikację z rolnikami).  
 

Ramka 6.7 Zintegrowane usługi doradztwa rolniczego i przyrodniczego dla rolników  

Program „Partnerbetrieb Naturschutz” w Rheinland-Pfalz, Niemcy 

Inicjatywa „Partnerbetrieb Naturschutz” oferuje rolnikom zintegrowane doradztwo w 
zakresie rolnictwa i ochrony przyrody całego gospodarstwa i planowanie oparte na dialogu. 
Zespoły doradcze obejmują zarówno doradców środowiskowych, jak i agronomicznych. 
Rolnik i zespół doradczy przeprowadzają dialog i analizę sytuacji całego gospodarstwa i 
otaczającego go krajobrazu. Opracowują plan ochrony dla całego gospodarstwa, w tym 
analizę potencjału ochrony przyrody gospodarstwa i specyficznych dla niego celów ochrony, 
przy użyciu map i zdjęć lotniczych oraz rejestru gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem 
siedlisk i gatunków Natura 2000 oraz celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rolnik i zespół 
doradczy opracowują i wzajemnie uzgadniają plan ochrony dla danego gospodarstwa. 
Zespół oferuje bieżące indywidualne doradztwo, oceny i opinie. Rolnik i zespół corocznie 
mierzą i oceniają wyniki. Rolnicy szukają odpowiedzi specyficznych dla ich gospodarstwa, 
np.: jaki będzie wpływ ekstensywnego wypasu na produkcję mleka w gospodarstwie? Jaki 
jest sens określonego działania ochronnego? Jaki będzie wpływ nierobienia czegoś? Jakie 
zasoby środowiskowe, siedliska lub gatunki mogę zachować w swoim gospodarstwie? 
Dostarczenie przekonujących odpowiedzi jest kluczowym elementem budowania zaufania 
do proponowanych działań ochronnych. 

Źródło: Studium przypadku Niemiec w Załączniku E 

6.6  Monitoring, ocena i przegląd 

Rekomendacje: 

• Monitorowanie wdrażania i zasięgu działań dla każdego siedliska i gatunku 
Natura 2000, sprawdzanie pod kątem celów oraz weryfikacja projektu i realizacji 
programu, jeśli cele nie zostaną osiągnięte. 

• Zapewnienie od samego początku systemom gromadzenia danych integracji z 
procesem realizacji programu  

• Zapewnienie wystarczającej zdolności do monitorowania i oceny wyników. 
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• Określenie pożądanych wyników lub „kamieni milowych” oraz zdefiniowanie 
odpowiednich procedur monitorowania i wskaźników, które rolnicy mogą łatwo 
zastosować i zrozumieć. 

• Zaangażowanie rolników w monitorowanie i przekazanie im wyników oraz 
głównych wniosków z tych ocen. 

 
Zapewnienie efektywnego monitoringu i ewaluacji  

Skuteczne monitorowanie i ocena mają kluczowe znaczenie dla oceny skuteczności i 
wydajności działań w osiąganiu ich celów oraz umożliwienia dostosowania i udoskonalenia 
programów i działań ochronnych w miarę upływu czasu. 

Monitorowanie i ocena muszą być przeprowadzane na różnych poziomach. Regularny 
monitoring powinien stanowić integralną część każdego programu wsparcia Natura 2000. 
Powinien pozwolić na ocenę wykorzystania środków i zasięgu działań, wszelkich możliwych 
trudności i ograniczeń ich wdrażania, a także ich wpływu na realizację celów ochrony. Ważne 
jest również włączenie monitoringu naukowego i wyników badań by ulepszać zalecenia 
ochronne (patrz Ramka 6.9 i sekcja 4.3). 

Ważne jest zaprojektowanie systemu monitoringu, który można również zastosować na 
poziomie gospodarstwa przy użyciu łatwych do weryfikacji wskaźników. Zaangażowanie 
rolników w regularne monitorowanie wyników osiągniętych dzięki wdrożeniu wymaganych 
działań okazało się bardzo skutecznym sposobem na zwiększenie ich partycypacji. 
Komunikacja z szerokim gronem odbiorców jest również bardzo ważna do stworzenia 
pozytywnego wizerunku chronionych gatunków i siedlisk oraz aby docenić tych, którzy 
starają się je chronić. 

Państwa Członkowskie powinny włączyć wyniki regularnych raportów z monitoringu sieci 
Natura 2000 do mechanizmów finansowania i odpowiednio ukierunkować istniejące 
instrumenty polityki. Wymaga to w szczególności włączenia wyników monitoringu sieci 
Natura 2000 do polityki rolnej, która ma bezpośredni wpływ na kluczowe rolnicze gatunki i 
siedliska Natura 2000. Aby skutecznie wdrożyć zintegrowany program połączonych działań, 
kluczowe jest opracowanie wspólnego systemu informacji o danych który łączy dane 
dotyczące rolnictwa, botaniki, zoologii i użytkowników gruntów na obszarach Natura 2000. 

Monitoring PROW zostanie ustanowiony za pomocą wskaźników, które zostaną określone w 
nowych wspólnych ramach monitorowania i oceny (określonych w aktach wykonawczych 
pod koniec 2014 r.). Muszą one być stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich i 
obejmować wspólne wskaźniki kontekstu dla obszarów Natura 2000, stan ochrony siedlisk 
rolniczych i rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej. Państwa Członkowskie mogą 
również wprowadzić dodatkowe wskaźniki dotyczące ich sytuacji krajowej / regionalnej. 
Oprócz tych formalnych wymagań dotyczących oceny, wewnętrzne procedury szybkiego 
przeglądu ustanowione przez instytucje zarządzające w ciągu pierwszych dwóch lat 
programu mogą zapewnić bardzo skuteczny sposób identyfikowania i rozwiązywania 
problemów, zanim wpłyną one na realizację, efektywność środowiskową lub postawę 
rolników. 
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Na poziomie krajowym lub regionalnym głównym celem monitoringu i oceny jest 
dostarczanie informacji zwrotnych dla zarządzających programami i decydentów na temat 
tego, jak dobrze działa program Natura 2000 i czy osiąga swoje cele. Jest to część 
skutecznego „aktywnego procesu uczenia się”, który umożliwia Instytucji Zarządzającej 
przegląd i rewizję istniejących programów i działań oraz poprawę projektów przyszłych 
programów i działań. Tam, gdzie po raz pierwszy wprowadzane są systemy zarządzania 
siecią Natura 2000, pilotażowe testy i ocena na małą skalę mogą poprawić wydajność, 
akceptację i realizację programów. 

Ramka 6.8 Współpraca rolników i naukowców dla optymalizacji ochrony gatunków  

Zarządzanie przyjazne chomikom zostało wdrożone w Holandii przy efektywnej współpracy rolników 
i naukowców. Wyniki badań i elastyczne zestawy działań pozwoliły na zarządzanie adaptacyjne. 
Porady dotyczące ochrony zostały znacząco zmienione w trakcie trwania przedsięwzięcia w wyniku 
lepszego wglądu w wyniki monitoringu chomika przeprowadzone przez Alterra, Wageningen i 
Uniwersytet Radboud, Nijmegen. Elastyczność działań była możliwa, ponieważ przedsięwzięcie było 
oficjalnie eksperymentem zgodnie z przepisami UE, umożliwiając zaangażowanym stronom zmianę 
przepisów i zaleceń w zakresie ochrony. Na przykład pas ochronny szerokości 20 m został 
uzgodniony w rocznych umowach, aby co roku naukowcy mogli kontaktować się z rolnikami 
posiadającymi optymalne warunki dla populacji chomików. 

Bezpośrednie i nieprzerwane doradztwo oraz indywidualne wsparcie dla rolników również znacząco 
przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia. W czasie jego trwania naukowcy poinformowali i pomogli 
rolnikom w ochronie plonów i w innych aspektach związanych z chomikami, odpowiadając na 
pytania takie jak „Czy można zbierać plony?” lub „Znalazłem norę, co powinienem zrobić?”. 
Koordynator ds. chomików przeprowadza monitoring, sprawdza wezwania do zawarcia nowych 
umów i sprawdza zgodność ze zasadami zarządzania uprawami. 

Źródło: Studium przypadku Holandii w Załączniku E. 
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SPIS SKRÓTÓW 
SKRÓT EN SKRÓT PL ROZWINIĘCIE 
ANC PNU obszary z naturalnymi utrudnieniami  
BPS SPP System Płatności Podstawowej (SPP) 
CAP WPR Wspólna Polityka Rolna  
CLC - CORINE Land Cover 
CMEF WRMO Wspólne Ram Monitorowania i Oceny 
EAFRD EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

EAGF EFRG Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 

EFA - Obszary proekologiczne 

ERDF EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
ESF EFS Europejski Fundusz Społeczny 
ESI Funds EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne 
FAS UDR Usługi Doradztwa Rolniczego 
   
FCS WSO Właściwy Stan Ochrony 
GAEC ZDKR Zasady Dobrej Kultury Rolnej 
HNV WWP Rolnictwo O Wysokiej Wartości Przyrodniczej 
IACS ZSZiK Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli 
LAG LGD Lokalne Grupy Działania 
LFA ONW Obszary o Niekorzystnych Warunkach gospodarowania (teraz PNU) 
LIFE LIFE Instrument Finansowy UE na rzecz Środowiska 
LPIS - System Identyfikacji Działek Rolnych 
LULUCF - użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów oraz leśnictwo 
NGO - Organizacja pozarządowa 
PAF PRD Priorytetowe Ramy Działań 
PDO ChNP Chroniona Nazwa Pochodzenia 
PES PUE Płatności za Usługi Ekosystemowe 
RDP PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
SAC SOO Specjalny Obszar Ochrony 
SAPS SJPO System Jednolitej Płatności Obszarowej 
SCI OZW Obszar Mający Znaczenie Dla Wspólnoty 
SEA SOOŚ Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 
SME MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
SMR PWZ Podstawowe Wymogi Zarządzania 
SPA OSO Obszar Specjalnej Ochrony 
SPS SPJ System Płatności Jednolitej 
UAA WUR Wykorzystywane Użytki Rolne 
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