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CEL NINIEJSZEGO DOKUMENTU 

 
Jaki cel ma nowy dokument dotyczący sieci Natura 2000 i lasów?  
 
Niniejszy dokument opracowano w odpowiedzi na obawy wyrażone przez właścicieli i 
zarządców lasów oraz przedstawicieli środowisk związanych z ochroną przyrody dotyczące 
gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000, a także aby uwzględnić nowe zagrożenia i 
możliwości, które pojawiły się od czasu opublikowania ostatnich wytycznych1. Uwzględniając 
te obawy, służby Komisji DG ds. Środowiska oraz DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich utworzyły w 2012 r. grupę roboczą ad-hoc, aby dać możliwość zabrania głosu 
różnym zainteresowanym stronom i umożliwić kompleksową i szczerą dyskusję na temat 
celów sieci Natura 2000 i jej skutków dla właścicieli gruntów oraz zarządców terenów, na 
których lasy zostały włączone do sieci Natura 2000.  
 
W rezultacie doprowadziło to do opracowania niniejszego dokumentu. Jego celem jest 
przedstawienie w łatwo zrozumiały sposób najważniejszych przepisów dotyczących sieci 
Natura 2000 w kontekście innych istotnych kierunków polityki UE i inicjatyw dotyczących 
lasów (w szczególności nowej strategii leśnej UE oraz wspólnej polityki rolnej wraz z 
powiązanym z nią nowym rozporządzeniem w sprawie rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2014–2020); a także udzielenie odpowiedzi na szereg pytań i obaw często wyrażanych przez 
zainteresowane strony w związku z gospodarką leśną na obszarach Natura 2000. Celem 
dokumentu jest także promowanie integracji celów ochrony sieci Natura 2000 z gospodarką 
leśną przy jednoczesnym podkreśleniu znaczenia wymiany informacji, wzajemnego 
zrozumienia i współpracy między wszystkimi stronami związanymi z gospodarką leśną na 
obszarach Natura 2000. 
 
Dzięki temu niniejszy dokument powinien przyczynić się optymalizacji gospodarki leśnej na 
obszarach Natura 2000, umożliwiającej osiągnięcie celu, jakim jest właściwy stan ochrony 
siedlisk i gatunków leśnych objętych programem Natura 2000, co z kolei stanowi kluczowy 
element służący realizacji celów UE na 2020 r. dotyczących powstrzymania i odwrócenia 
strat w różnorodności biologicznej w UE.  
 
Nie sposób przecenić znaczenia różnorodnych europejskich ekosystemów leśnych dla 
ochrony bogatej, lecz coraz bardziej zagrożonej, różnorodności biologicznej UE. 
Odzwierciedla to również fakt, że około połowę obszarów objętych siecią Natura 2000 
stanowią lasy i że są one zazwyczaj w lepszym stanie ochrony niż inne grupy siedlisk, takie 
jak użytki zielone i tereny podmokłe. 
 
Trzeba również zauważyć, iż wciąż dochodzi do wielu nieporozumień dotyczących celów i 
sposobów ochrony sieci Natura 2000 wśród różnych zaangażowanych podmiotów. 
Doprowadziło to do powstania szeregu błędnych wyobrażeń i „mitów”, za którymi zwykle 
kryją się uzasadnione obawy różnych stron. Niestety, do tej pory wiele z tych obaw nie 
zostało rozwianych z powodu braku odpowiedniego dialogu między różnymi grupami 
interesu.  
 
Powstanie grupy roboczej ad-hoc ds. lasów i sieci Natura 2000 dało możliwość 
zaprezentowania różnych opinii oraz rozwiania wielu wątpliwości w tym zakresie. Oczekuje 
się, że dzięki temu niniejszy dokument przyczyni się do lepszego zrozumienia celów sieci 
Natura 2000. Dokument ten odzwierciedla bowiem w dużym stopniu dyskusje grupy roboczej 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf 
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oraz przedstawia możliwości osiągnięcia większych korzyści dzięki budowie zaufania, 
zrozumienia i współpracy. Wymiana poglądów dotyczących najlepszych sposobów wdrażania 
sieci Natura 2000 w lasach będzie dalej prowadzona w ramach grupy roboczej ad-hoc, a 
zatem niniejszy dokument może w przyszłości zostać zaktualizowany w świetle nowych 
rozwiązań i doświadczeń.  
 
Natura 2000 to przyroda i ludzie, a nie przyroda bez ludzi. Jedynie dzięki wspólnej pracy 
będziemy w stanie w pełni skorzystać z wielu funkcji i usług, które oferują społeczeństwu lasy 
objęte siecią Natura 2000, a także zapewnić ochronę – oraz, jeżeli to konieczne, 
przywrócenie – bogatej różnorodności biologicznej Europy i unikalnego dziedzictwa 
naturalnego. 
 
Autorzy pragną podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w opracowaniu niniejszego 

dokumentu za ich istotny wkład i opinie.  

 
Dlaczego potrzebny jest konstruktywny dialog?  
 
Aby w pełni zrealizować cele sieci Natura 2000, należy dalej rozwijać współpracę między 
różnymi grupami interesu, w tym leśnikami i środowiskami związanymi z ochroną przyrody. 
Istnieje bowiem dużo podmiotów, które potencjalnie mogą przyczynić się do optymalizacji roli 
lasów w osiągnieciu celów UE w zakresie ochrony i odtworzenia różnorodności biologicznej. 
Większość lasów na obszarach Natura 2000 jest od dawna wykorzystywanych w taki sposób, 
że przynoszą one rozmaite korzyści również ogółowi społeczeństwa. Fakt, iż lasy zostały 
włączone do sieci Natura 2000 jako obszary o wysokiej wartości lub potencjale pod 
względem różnorodności biologicznej świadczy o tym, że w większości przypadków 
tradycyjne leśnictwo nie tylko można pogodzić z ochroną różnorodności biologicznej, ale 
może ono również w sposób aktywny przyczyniać się do realizacji tego celu. Z drugiej strony 
społeczności działaczy ochrony przyrody posiadły dużą wiedzę na temat stanu ochrony 
gatunków i siedlisk, a także sposobów utrzymania lub przywracania korzystnego stanu 
ochrony.  
 
Można powiedzieć, że nie istnieje coś takiego, jak typowy właściciel lasów czy działacz 
ochrony przyrody. Obie te społeczności są ogromnie zróżnicowane, zarówno jeżeli chodzi o 
członków, jak i interesy. W UE własność lasów ma zróżnicowaną formę – istnieje wiele 
bardzo małych i rozdrobnionych prywatnych lasów, należących do małych rodzinnych 
gospodarstw rolnych lub wchodzących w skład dużych majątków prywatnych 
przedsiębiorstw, a także bardzo dużych lasów będących własnością państwową. Badanie 
przeprowadzone niedawno w dziesięciu państwach członkowskich miało na celu lepsze 
scharakteryzowanie właścicieli i zarządców lasów w UE. W rezultacie można było wyróżnić 
rodzaje właścicieli i zarządców lasów posiadających różne cele i różne cechy społeczno-
ekonomiczne. Przykładowo niektórzy właściciele lasów są przede wszystkim zainteresowani 
ekonomicznymi aspektami leśnictwa i preferują gospodarkę leśną ukierunkowaną na 
intensywniejsze przetwórstwo drewna, natomiast inni stosują ekologiczne zarządzanie lasem 
„bliskie natury”. Inni właściciele i zarządcy lasów podkreślają aspekty rekreacyjne. Podobnie 
zróżnicowane są interesy, wiedza, stopień organizacji i cele członków szeroko pojmowanej 
społeczności działaczy ochrony przyrody (Sotirov et al. 20142). 
 

                                                 
2
  . Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. 

Edwards; A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott 
(2014): Sprawozdanie podsumowujące dotyczące przeszkód i czynników napędzających w zakresie 
zintegrowanej gospodarki leśnej w Europie (ang. Synthesis report on barriers and drivers of integrated 
forest management in Europe). Sprawozdanie dostarczone Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych 
Komisji Europejskiej dnia 30 kwietnia 2014 r. Fryburg: Uniwersytet we Fryburgu. www.integral-project.eu 

http://www.integral-project.eu/
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Wdrażanie środków ochrony i odtworzenie ekosystemów leśnych na obszarach Natura 2000 
powiedzie się tylko wtedy, gdy różne zaangażowane podmioty połączą swoją wiedzę, 
umiejętności oraz doświadczenie w pracy nad tak złożonymi ekosystemami, jakimi są lasy. 
Aby to osiągnąć, wszystkie zaangażowane strony muszą starać się zrozumieć swoje racje i 
priorytety. Można to osiągnąć jedynie dzięki stałemu i konstruktywnemu dialogowi. 
 
W celu zilustrowania różnych opinii i lepszego zrozumienia obaw różnych stron, zwrócono się 
do kilkorga specjalistów spośród tych podmiotów, których wszyscy są członkami grupy 
roboczej ad-hoc, o wyrażenie swoich oczekiwań w zakresie niniejszego dokumentu. 
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Niektóre opinie i oczekiwania specjalistów  dotyczące niniejszego dokumentu 

 
„Dokument ten stanowi efekt dialogu między różnymi stronami, które dostrzegły istnienie wielu zbieżnych poglądów. 
Cel, jakim jest zidentyfikowanie i promocja wspólnych korzyści płynących z ochrony różnorodności biologicznej i 
zrównoważonej gospodarki leśnej, został osiągnięty w wyważony sposób, co sprawi, że dokument będzie z 
pewnością bardzo użytecznym narzędziem dla osób zajmujących się planowaniem, zarządców oraz właścicieli lasów 
na obszarach Natura 2000”. 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, przewodniczący grupy roboczej Copa-Cogeca ds. leśnictwa, Bruksela, Belgia 

 
„Naszą nadzieją związaną z tym dokumentem jest to, że dzięki tej publikacji lepiej zostaną zrozumiane wymagania 
dyrektywy oraz potrzeba zintensyfikowania starań w zakresie ochrony i różnorodności biologicznej na obszarach 
leśnych Natura 2000. W ten sposób powinien on przyczynić się do osiągnięcia właściwego stanu ochrony. Mieliśmy 
również nadzieję, że zostanie w niej podkreślona potrzeba stworzenia wyższych poziomów struktur i funkcji, które 
mają zasadnicze znaczenie w świetle załącznika II, lub gatunków leśnych wpisanych do Czerwonej Księgi, takich jak 
starodrzew, martwe drewno i stare drzewa”. 
 
Anna Lindhagen i Erik Hellberg, Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska, Sztokholm, Szwecja 
 
„Postrzegam lasy jako długofalową, dynamiczną rzeczywistość, w której kwestie gospodarki i ochrony są dwiema 
stronami tego samego medalu. W związku z tym miałem nadzieję, że dokument ten zaoferuje elastyczne i ostrożne 
podejście; wydaje mi się, że tak się właśnie stało. W toku prac dialog między różnymi stronami uległ poprawie i należy 
go kontynuować. Niniejszy dokument stanowi impuls dla dalszych działań w tym zakresie”. 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, służby gospodarki leśnej, Junta de Castilla y León, Valladolid, Hiszpania 
 

„Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF) z zadowoleniem przyjmuje podjęcie kroków celem stworzenia 
nowego dokumentu dotyczącego sieci Natura 2000 i lasów. Złożony kontekst i związane z nim kontrowersje stanowi 
wyzwanie dla grupy roboczej. Aby sieć Natura 2000 odniosła sukces, właściciele lasów Europy muszą pozostać 
istotnymi partnerami w gospodarowaniu obszarami leśnymi Natura 2000. 
 
Clemens v. Doderer, Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów, Bruksela, Belgia 
 
„Dzięki odpowiednio zarządzanemu, interaktywnemu procesowi opracowywania nowego dokumentu dotyczącego 
programu Natura 2000 i lasów, mogliśmy uczyć się od innych grup interesu i zarazem wnosić wkład w postaci 
wyników naszej własnej analizy nie tylko po to, aby opisać po raz pierwszy bardzo konkretne problemy i potrzeby w 
odniesieniu do gospodarki leśnej i programu Natura 2000, ale także aby zaprezentować możliwe rozwiązania. Mamy 
nadzieję, że proces ten będzie stymulował dalszą komunikację między wszystkimi grupami zainteresowanych stron na 
potrzeby gospodarowania naszymi zasobami leśnymi i ich ochroną, zapewniając podstawę dla zróżnicowanego 
biologicznie środowiska oraz opłacalnej gospodarki ekologicznej. 
 
Roland Kautz, Europejskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych, Bruksela, Belgia 
 
„Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące obszarów Natura 2000 i lasów opracowano w samą porę.  Właściciele i 
zarządcy lasów odgrywają kluczową rolę w praktycznym wdrażaniu celów ochrony przyrody na obszarach leśnych 
Natura, a informacje dotyczące dzielenia się dobrymi praktykami są przyjmowane z zadowoleniem.  Tam, gdzie 
zarządzanie dla celów programu Natura wymaga szczególnego podejścia i innych warunków, należy, o ile to możliwe, 
docenić i nagrodzić zarządców i właścicieli lasów z tytułu świadczenia tych istotnych usług ekosystemowych. 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, hrabstwo Wicklow, Irlandia 
 
„Lasy to dom dla dużej i zasadniczej części naszej różnorodności biologicznej, w skład której wchodzi wiele rzadkich, 
wyspecjalizowanych i zagrożonych gatunków, a jednocześnie zasób wymagający zrównoważonego korzystania, 
dostarczający korzyści, takich jak drewno, oraz wielu istotnych usług ekosystemowych. Opinie i terminologia w 
leśnictwie i ochronie przyrody różnią się, a dzięki obecnej otwartej wymianie informacji i procesowi tworzenia 
dokumentu z udziałem wszystkich zainteresowanych stron powstały wytyczne umożliwiające lepsze wspólne 
zrozumienie i lepsze gospodarowanie leśnymi obszarami Natura 2000 w przyszłości, zrównoważone zarówno pod 
względem produktów, jak i różnorodności biologicznej. 
 
Axel Ssymank, Federalna Agencja Ochrony Przyrody, Bonn, Niemcy 
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Jaki jest cel niniejszego dokumentu? Dla kogo jest on przeznaczony?  
 
Niniejszy dokument powinien ułatwiać właściwym organom i stronom odpowiedzialnym za 
gospodarkę leśną oraz grupom działaczy ochrony przyrody opracowywanie i promowanie 
systemów i praktyk gospodarowania – szczególnie na obszarach Natura 2000 – które 
umożliwią utrzymanie lub, w razie potrzeby, przywrócenie siedlisk i gatunków mających 
znaczenie dla UE do właściwego stanu ochrony w obrębie Unii Europejskiej. Dokument ten 
może również stanowić pomoc dla państw członkowskich i regionów przy opracowywaniu 
środków ukierunkowanych na program Natura 2000 w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 
programu LIFE w okresie programowania na lata 2014–2020. 
 
Dokument ma w szczególności na celu: 

 ułatwienie praktycznego wdrożenia dyrektyw dotyczących ochrony przyrody dzięki 
udzieleniu odpowiedzi na szereg często zadawanych pytań z dziedziny gospodarki leśnej 
i ochrony lasów na obszarach Natura 2000; 

 promowanie integracji celów ochrony sieci Natura 2000z szerszą polityką i praktyką 
w odniesieniu do lasów i gospodarki leśnej; 

 podkreślenie znaczenia wzajemnego informowania się, zrozumienia i współpracy 
oraz wymiany dobrych praktyk między wszystkimi stronami, na które mają wpływ 
ustanowienie i wdrożenie środków ochrony na obszarach Natura 2000 lub które w tym 
uczestniczą, szczególnie między różnymi właściwymi organami, właścicielami i 
zarządcami gruntów, a także społecznością działaczy ochrony przyrody;  

 podkreślenie różnorodnych korzyści, które lasy mogą przynieść społeczeństwu, 
szczególnie na obszarach Natura 2000. 

 
Dyrektywy ptasia i dyrektywa siedliskowa są zgodne z zasadą pomocniczości, a państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za określenie środków, które mają być podjęte w celu 
gospodarowania obszarami Natura 2000 zgodnie z tymi dyrektywami. Niniejszy dokument 
zawiera przegląd najlepszych sposobów wdrażania dyrektyw dotyczących ochrony przyrody 
w odniesieniu do lasów oraz obejmuje praktyczne pomysły i przykłady oparte na 
doświadczeniach w zakresie dobrej praktyki z całej UE. Dokument dotyczy głównie sieci 
Natura 2000 i lasów oraz związanych z tym przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej. 
 
Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest prawnie 
wiążący. Dokument został opracowany w wyniku aktywnego dialogu z zainteresowanymi 
stronami (organami odpowiedzialnymi za lasy i. ochronę środowiska, stowarzyszeniami 
właścicieli lasów, organizacjami ds. gospodarki leśnej, organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz ochrony środowiska, naukowcami itd.) w celu zapewnienia, że jest on 
przyjazny użytkownikom, spełnia swój cel oraz umacnia podejście partnerskie. Niniejszy 
dokument z założenia nie ma nakazowego charakteru, a raczej ma stanowić przydatne 
źródło informacji i porad, które pomogą organom, zarządcom obszarów i społeczeństwu 
obywatelskiemu lepiej wdrażać przepisy dyrektyw siedliskowej i ptasiej. W przyszłości może 
on zostać aktualizowany w świetle nowych doświadczeń i najlepszych praktyk.  
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Co można znaleźć w niniejszym dokumencie? 
 
Dokument składa się z trzech części.  
 

 Część I (rozdziały 1, 2, 3) zawiera zwięzły przegląd programu Natura 2000 pod kątem 
lasów. Wyjaśniono w nim, czym jest sieć Natura 2000, w jaki sposób dokonuje się wyboru 
obszarów, które mają zostać nią objęte oraz jak należy zarządzać tymi obszarami 
zgodnie z ustawodawstwem UE dotyczącym ochrony przyrody. W rozdziale zawarto 
również zarys celów nowej strategii leśnej UE oraz funduszy UE dostępnych na potrzeby 
lasów, takich jak LIFE+ oraz nowe rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich 
(2014–2020).  

 

 W części II (rozdział 4), która stanowi najważniejszy element dokumentu, zawarto 
bardziej ukierunkowane wyjaśnienia, dotyczące niektórych z najczęściej zadawanych 
pytań w kwestiach lasów objętych siecią Natura 2000. Przykładowo celem części II jest 
wyjaśnienie praktycznego znaczenia przepisów prawnych dotyczących sieci Natura 2000, 
jakie mają one dla właścicieli i zarządców lasów oraz w jaki sposób ci drudzy mogą 
otrzymać wsparcie ze strony zainteresowanych podmiotów i stron – bez względu na to, 
czy są to organy władzy, organizacje pozarządowe czy ogół obywateli – w ich pracy 
związanej z gospodarką leśną, między innymi na korzyść sieci Natura 2000. 

 

 Część III: została zamieszczona w oddzielnym dokumencie towarzyszącym, w którym 
przedstawiono szereg przykładów dobrych praktyk oraz doświadczenia różnych państw 
członkowskich w dziedzinie gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000 w obrębie UE.  

 
Dokument został dalej uzupełniony serią załączników. 
 

 Załącznik 1: Glosariusz najważniejszych terminów i skrótów. 
 

 Załącznik 2: zawiera wykaz typów siedlisk i gatunków leśnych mających znaczenie dla 
UE, które wymagają wyznaczenia obszarów Natura 2000 lub które wymagają ścisłej 
ochrony zgodnie z dyrektywami siedliskową i ptasią. 
 

 Załącznik 3: w załączniku opisano główne zagrożenia i niekorzystne oddziaływania w 
odniesieniu do lasów UE. 

 
 
Czytelnikowi, który nie jest zaznajomiony z siecią Natura 2000, nową strategią leśną 
UE lub unijnymi instrumentami finansowania, zaleca się przeczytanie w pierwszej 
kolejności części I, aby mógł ogólnie zapoznać się z wymogami i możliwościami w 
odniesieniu do lasów objętych siecią Natura 2000. Czytelnicy dobrze zorientowani w 
tej kwestii mogą jednak, jeżeli chcą, przejść od razu do FAQ w części II.  
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CZĘŚĆ I: 

 
Wstęp do programu Natura 2000, polityka leśna UE oraz 

możliwości finansowania lasów w sieci Natura 2000 
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1. KONTEKST LASÓW I POLITYKI UE  

 
 
1.1 Stan lasów UE3 
 
Lasy i inne obszary zalesione w UE-28 zajmują obecnie 176 mln ha, co stanowi około 42 % 
obszaru lądowego UE. W wielkości obszaru pokrywy leśnej w Europie występują znaczne 
różnice. Finlandia i Szwecja są państwami członkowskimi, w których występuje największy 
odsetek obszarów zalesionych – około trzy czwarte ich obszaru lądowego pokryte jest lasami 
lub innymi terenami zalesionymi. Najmniej zalesionymi państwami członkowskimi są Malta, 
Niderlandy, Irlandia i Zjednoczone Królestwo. 
 
Powierzchnia obszarów leśnych w Europie zwiększa się stale od 1990 r. w wyniku 
programów zalesiania i naturalnego powrotu roślinności po zaprzestaniu upraw lub wypasu. 
Wartość różnorodności biologicznej lasów UE różni się znacznie pod względem zarządzania 
nimi, ich historii, wieku, struktury, składu itd.  
 

 
Rysunek 1. Europejska mapa lasów, 2006: JRC – EFDAC.   
Dostępna pod adresem: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 

 

                                                 
3
 Źródło: Dokument roboczy służb Komisji: Nowa strategia leśna UE: na rzecz lasów i sektora leśno-

drzewnego (2013) 342 final. 20.9.2013  

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.1. Ogólne informacje na temat ekologii siedlisk leśnych w Europie 
 
W naturalnych warunkach, lasy, z wyjątkiem pewnych regionów, stanowiłyby dominujący typ 
pokrywy roślinnej w Europie. Wiele europejskich ekosystemów leśnych nie zależy od 
gospodarowania tymi obszarami i może być stymulowane jedynie naturalną dynamiką, w tym 
naturalnym odnowieniem lasu i fazami rozwoju, a także dynamiką wynikającą z zakłóceń na 
dużą skalę, takich jak pożary, wichury i inwazje owadów. Z drugiej strony wiele typów siedlisk 
leśnych powstało w wyniku wcześniej prowadzonej gospodarki i nadal są od niej zależne (np. 
śródziemnomorska dehesa oraz fennoskandyjskie zalesione pastwiska). 
 
Pierwotne naturalne lasy Europy charakteryzowały się różnorodnymi wzorcami naturalnej 
dynamiki. Dla większości lasów liściastych typowa była mała dynamika luk i średnio 
ukształtowana mozaika różnych faz rozwoju, natomiast duże naturalne zakłócenia były 
prawdopodobnie typowe dla lasów iglastych. Procesy naturalnej dynamiki ukształtowały las 
jako mozaikę różnorodnych mikrosiedlisk, przyczyniając się do ogromnej różnorodności 
biologicznej lasów. 
 

1.1.2  Leśnictwo wielofunkcyjne – kluczowa zasada leśnictwa UE 

 
Lasy w Europie od dawna wykorzystuje się pod kątem ich wielu funkcji, przynoszących 
korzyści gospodarcze, środowiskowe i kulturowe. Dostarczają one odnawialnych i 
przyjaznych dla środowiska surowców oraz odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym, 
zatrudnieniu i dobrobycie w Europie, w szczególności na obszarach wiejskich. Mają dużą 
wartość ze względu na różnorodność biologiczną lub, w przypadku istniejących 
niekorzystnych oddziaływań, które należy ograniczyć, co najmniej wysoki potencjał pod 
względem odtworzenia różnorodności biologicznej (zob. rozdział 2). 
 
Lasy wywierają również korzystny wpływ na jakość życia, zapewniając przyjemne otoczenie, 
stwarzając możliwości w zakresie rekreacji i lecznictwa profilaktycznego, jednocześnie 
utrzymując i intensyfikując walory środowiskowe i ekologiczne. Ponadto lasy zachowują dużą 
część dziedzictwa duchowego i kulturalnego, które stanowi definicję Europy. 
 
Zrównoważona gospodarka leśna wpływa jednocześnie na realizację celów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych. Lasy zarządzane w sposób zrównoważony mogą zostać 
wykorzystane do produkcji produktów drzewnych i innych niż drewno, rekreacji, łowiectwa 
itd., przy jednoczesnym zapewnianiu użyteczności publicznej lasów lub realizacji celów 
środowiskowych takich jak poprawa zdrowia lasów, różnorodności biologicznej, odporności 
na zmianę klimatu, ochrony wody i gleby. 
 
Jeżeli chodzi o produkcję drewna, wydajność lasów znacznie różni się w zależności od 
państwa członkowskiego. Średnio wycina się 60–70 % przyrostu, co oznacza, że zasoby 
drzewostanu stale się zwiększają. Jednak roczny przyrost netto jest tylko jednym z 
wskaźników wydajności lasu. Szacując przyszłą dostępność drewna, należy uwzględnić 
również inne czynniki, takie jak udział drzewostanów w klasach wiekowych lub dostępność 
lasów. 
 

Lasy Europy, w szczególności w regionie śródziemnomorskim, stanowią również ważne 
źródło produktów innych niż drewno, takich jak korek. Na koniec są one głównym źródłem 
biomasy dla ogrzewania domów i produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z niedawnymi 
szacunkami, oczekuje się, że ogólny udział tych lasów w całkowitej ilości dostępnej biomasy 
wykorzystywanej jako odnawialne źródło energii wzrośnie o 66 % do 2020 r. Fakt ten 
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odzwierciedla również istotny udział (42 % – zob. wykres) zasobów drzewnych 
wykorzystywanych do produkcji energii.  

 

 
 

Rysunek 2. Zasoby drzewne w UE 27 w 2010 r.; Źródło: EUwood, 2010. 

1.1.3 Usługi ekosystemowe zapewniane społeczeństwu przez lasy na obszarze UE 

 

Oprócz tego, że lasy stanowią źródło bezpośrednich dochodów z produktów drzewnych i 
innych (pożywienia, paliwa, zwierząt łownych, żywicy, korka itd.) oraz są domem dla istotnej 
części bogatej różnorodności biologicznej Europy, przynoszą również mnóstwo innych 
ważnych korzyści społeczeństwu i gospodarce za sprawą usług ekosystemowych.  
 
Przykładowo chronią one glebę przed erozją, przyczyniają się do regulacji zlewni i lokalnych 
systemów hydrologicznych dzięki utrzymywaniu przepływów wody.  Regulują lokalny, 
regionalny i globalny klimat, magazynują dwutlenek węgla, chronią cenne owady zapylające, 
oczyszczają powietrze i wodę słodką oraz ogólnie chronią nas przed katastrofami 
naturalnymi, takimi jak lawiny, osuwiska, susze i powodzie.  Sprzyjają również rekreacji, 
turystyce i edukacji.  
 
Chociaż niektóre funkcje, produkty i usługi lasu generują bezpośrednio wartość pieniężną 
(np. drewno), istnieją również usługi ekosystemowe, których wartość nadal musi zostać 
dopiero odpowiednio „oceniona”, a niekiedy opłacona (np. rekreacja, dziedzictwo kulturowe, 
jakość i ilość wody i gleby). Obecnie prowadzi się szereg badań ekonomicznych, aby 
oszacować wartość usług ekosystemowych.  
 
Znacząca część zdrowych ekosystemów w Europie leży w obrębie sieci Natura 2000. 
Zgodnie z niedawnymi badaniami Komisji korzyści płynące konkretnie z obszarów w sieci 
Natura 2000 szacuje się na około 200–300 mld euro rocznie. Sama łączna wartość węgla w 
siedliskach sieci Natura 2000 jest znacznie wyższa, przy czym siedliska leśne obszarów 
Natura 2000 charakteryzują się najwyższymi ze wszystkich wartościami węgla wynoszącymi 
od 318,3 do 610,1 mld euro w 2000 r. (Źródło: IEEP)4. 
  

                                                 
4
 Broszura informacyjna dotycząca sieci Natura 2000: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 

42%

24%

12%

17%

2%

3% Zużycie energii

Przemysł tartaczny

Produkcja płyt i sklejki

Przemysł celulozowy

Wykorzystanie innych 

materiałów

Przetworzone pełne drewno 
opałowe

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm


Natura 2000 i lasy  11 

 

 

 

1.1.4 Własność lasów 

 
Około 40 % obszarów leśnych UE stanowi własność publiczną. W większości wschodnich i 
południowo-wschodnich państw członkowskich UE przeważa własność publiczna (gminy, 
regionu/województwa, państwa itp.). Średnia wielkość publicznych gospodarstw leśnych w 
UE wynosi ponad 1000 ha, przy czym różni się znacznie w zależności od państwa. 
 
Około 60 % lasów UE znajduje się w rękach prywatnych, a prywatnych właścicieli jest około 
16 mln. Prywatne gospodarstwa leśne mają średnio 13 ha, ale w przypadku większości lasów 
prywatnych ich obszar jest mniejszy niż 5 ha5. Średnia powierzchnia lasów prywatnych różni 
się znacznie w zależności od państwa członkowskiego, od gospodarstw o wielkości 0,7 ha w 
Bułgarii do gospodarstw o obszarze 130 ha na Słowacji6. 
 
Należy zdawać sobie sprawę z tych dużych różnic zarówno w pod względem wydajności jak i 
własności lasów w UE, ponieważ znajdują one również odzwierciedlenie w lasach, które 
objęto siecią Natura 2000 i mogą nadal w znacznym stopniu wpływać na sposób, w jaki tymi 
lasami sieci Natura 2000 się w praktyce zarządza.  
 

1.1.5 Główne zagrożenia i niekorzystne oddziaływania  

 
Szkody w lasach powoduje wiele niekorzystnych czynników naturalnych oraz będących 
skutkiem działalności człowieka, jak również czynników biotycznych i abiotycznych.  
Główne zagrożenia i niekorzystne oddziaływania w odniesieniu do lasów w UE różnią się 
znacznie w zależności od regionu oraz przyjętej perspektywy (działalności leśnej lub ekologii 
leśnej i ochrony przyrody), lecz zwykle mogą one obejmować co najmniej jeden z 
następujących elementów: pożary lasów, wichury, zanieczyszczenie wody lub powietrza, 
suszę, inwazyjny gatunek obcy, szkodniki, chorobę, fragmentację siedlisk, inne rozwiązania 
w zakresie użytkowania terenu, brak różnorodności strukturalnej i gatunkowej, 
niezrównoważoną gospodarkę, brak gospodarki itd. W załączniku 3 zawarto więcej informacji 
na temat zagrożeń i niekorzystnych oddziaływań w odniesieniu do lasów UE. 
 
W wielu przypadkach zagrożenia te wpływają na różnorodność biologiczną lasu. Zgodnie z 
obecnym stanem wiedzy IUCN szacuje, że 27 % ssaków, 27 % chrząszczy saproksylicznych, 
10 % gadów i 8 % płazów występujących w lasach w UE jest zagrożonych wyginięciem 
(ETC/BD, 2010, na podstawie IUCN, 2009). 
 
Szacuje się jednak, że stan różnorodności biologicznej w siedliskach leśnych jest ogólnie 
lepszy niż w innych głównych grupach siedlisk, takich jak użytki zielone i tereny podmokłe w 
Europie, co znajduje odzwierciedlenie w tendencjach dotyczących ptaków pospolitych w 
Europie (zob. rysunek 3). 
 
Rezultaty zmiany klimatu, które będą wyraźnie widoczne w pasie równoleżnikowym za 
sprawą wzrostu temperatury oraz suszy w południowej Europie, są już dostrzegalne wraz ze 
wzrostem wysokości terenu nad poziomem morza. Gatunki niżej położonych obszarów 
górskich w Europie już odczuwają negatywny wpływ mniejszych opadów i wzrostu 
temperatury7. 
 
Zmiany te mogłyby zmniejszyć odporność i pogorszyć stan zdrowia ekosystemów leśnych 
oraz doprowadzić do zwiększenia zakłóceń biotycznych, takich jak wywoływane przez 

                                                 
5
 Źródło: Plan działania UE w zakresie leśnictwa 2007–2011 

6
 Stan lasów Europy 201. Dostępny pod adresem: http://www.foresteurope.org/full_SoEF 

7
  Źródło: Projekty MOTIVE i Trees4Future FP7. 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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gatunki szkodników lub inwazyjne gatunki obce. Lasy mogą być również podatne na 
zakłócenia abiotyczne wywołane przez częstsze wichury, susze i pożary lasu. 
 
 

 
 

Rysunek 3. Ptaki pospolite w Europie – wskaźnik populacji (1980 = 100) 

Źródło: EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-
2014-population-index-1980) 
 
 

1.1.6 Zrównoważona gospodarka leśna w Europie 

 
Obecnie na około 87 % lasów Europy ma do pewnego stopnia wpływ działalność człowieka 
(EEA, 2008). Większością lasów zarządza się zgodnie z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej – zdefiniowanymi i opracowanymi w ramach procesu Forest Europe 
(poprzednio konferencja ministerialna w sprawie ochrony lasów w Europie – MCPFE) – które 
w większości przypadków są uzupełniane krajową lub regionalną polityką leśną lub 
programami. 
 
Zrównoważona gospodarka leśna oznacza zarządzanie lasami i gruntami leśnymi oraz ich 
wykorzystywanie w taki sposób i z taką intensywnością, aby można było utrzymać ich 
różnorodność biologiczną, wydajność, potencjał regeneracyjny, żywotność oraz ich potencjał 
pełnienia obecnie i w przyszłości odpowiednich funkcji ekologicznych, gospodarczych i 
społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym, oraz aby nie powodowało to szkód 
w innych ekosystemach8. 
 
W UE istnieje szereg inicjatyw mających na celu promowanie i ocenę zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Ponadto w ramach Forest Europe opracowano dla regionu 

                                                 
8
  Źródło: Druga ministerialna konferencja na temat ochrony lasów w Europie, 16–17 czerwca 1993, 

„Resolution H1 – General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe”. 

 

 Wszystkie ptaki pospolite (136) 

        Pospolite ptaki krajobrazu rolniczego (36) 

  ---- Pospolite ptaki leśne (29) 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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paneuropejskiego kryteria i wskaźniki, które państwa wykorzystują w sprawozdaniach 
dotyczących wdrażania zrównoważonej gospodarki leśnej.  
Sześć paneuropejskich kryteriów wykorzystywanych w sprawozdaniach o zrównoważonej 
gospodarce leśnej to: 

 utrzymywanie i odpowiednie zwiększanie zasobów leśnych oraz ich udziału w światowym 
obiegu węgla w przyrodzie; 

 utrzymywanie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych; 

 utrzymywanie i promowanie produkcyjnych funkcji lasów (drewno i produkty inne niż 
drewno); 

 utrzymywanie, ochrona i odpowiednie zwiększanie różnorodności biologicznej w 
ekosystemach leśnych; 

 utrzymywanie, ochrona i odpowiednie zwiększanie funkcji ochronnych w gospodarce 
leśnej (szczególnie gleby i wody); oraz 

 utrzymywanie innych funkcji i warunków społeczno-gospodarczych. 
 
Polityka lub programy gospodarki leśnej są na ogół ukierunkowane na ograniczanie 
zagrożeń, ochronę i środki odnowy, promując zrównoważone wykorzystanie zasobów 
genetycznych oraz zrównoważone zarządzanie tymi zasobami. Pod tym względem plany 
urządzenia lasu lub równoważne instrumenty stanowią istotne narzędzie we wdrażaniu 
zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie operacyjnym. Plan urządzenia lasu zawiera 
informacje (tekst, mapy, tabele i wykresy...) gromadzone w trakcie cyklicznych inwentaryzacji 
stanu lasu na poziomie operacyjnym jednostki leśnej (drzewostany, pododdziały) oraz 
działań planowanych w odniesieniu do indywidualnych drzewostanów lub pododdziałów na 
potrzeby realizacji celów gospodarki. Plany urządzenia lasu na poziomie gospodarstw 
stanowią zatem strategiczne i skuteczne narzędzie dla właścicieli i zarządców lasów. 
 
Certyfikacja lasów także stanowi jedno z narzędzi służących dokumentowaniu 
zrównoważonego charakteru gospodarki leśnej. Polega to na dobrowolnych zobowiązaniach 
do przestrzegania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej obowiązujących w pewnych 
obszarach. W kolejnych latach znaczenie certyfikacji wyraźnie się zwiększało, zważywszy na 
liczbę hektarów nią objętych i produktów oznakowanych jej logo. W UE około 50 % lasów i 
innych terenów leśnych objętych jest certyfikacją FSC9 lub PEFC10, jednak istnieją duże 
różnice w zależności od kraju. 
 
 
1.2  Kontekst polityki UE w odniesieniu do lasów 

1.2.1 Nowa strategia leśna UE 

 
Pomimo braku wspólnej polityki leśnej, wszystkie inne dziedziny polityki UE, takie jak polityka 
rozwoju obszarów wiejskich, zatrudnienia, zmiany klimatu, energii, wody i różnorodności 
biologicznej wpływają na decyzje państw członkowskich dotyczące lasów. Właśnie dlatego w 
1998 r. przyjęto pierwszą strategię leśną UE11. W oparciu o zasadę pomocniczości oraz ideę 
wspólnej odpowiedzialności, ustanowiono ramy działań związanych z lasami, aby wspierać 
zrównoważoną gospodarkę leśną. Plan działania w zakresie leśnictwa12, obejmujący lata 
2007–2011, był głównym instrumentem wdrożenia tych ram. 
 

                                                 
9
 Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej (ang. Forest Stewardship Council):  https://ic.fsc.org/ 

10
  Program zatwierdzania certyfikacji lasów (ang. Programme for the Endorsement of Forest 

Certification):  http://www.pefc.org/ 
11

 Rezolucja Rady z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie strategii leśnej dla UE  
12 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0302&qid=1470137846965&from=EN 
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Od czasu przyjęcia strategii 15 lat temu na lasy wpływają istotne społeczne i polityczne 
zmiany, a także wzrastająca liczba kierunków polityki powiązanych z lasami, które łącznie 
przyczyniły się do powstania bardziej złożonego środowiska polityki leśnej.  Aby stawić czoła 
tym nowym wyzwaniom Komisja Europejska przyjęła nową strategię leśną UE13 dnia 20 
września 2013 r.  
 
Strategia leśna UE obejmuje następujące obszary priorytetowe:  
 
Zrównoważona gospodarka leśna przyczynia się do realizacji najważniejszych celów 
społecznych 
1. Ochrona naszych społeczności wiejskich i miejskich. 
2. Wspieranie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przemysłu związanego z 

leśnictwem w UE, bioenergii oraz zielonej gospodarki w szerszym zakresie. 
3. Lasy i zmiana klimatu. 
4. Ochrona lasów i wzmacnianie usług ekosystemowych. 
 
Poprawa bazy wiedzy 
5. Jakie lasy posiadamy i w jaki sposób się one zmieniają? 
6. Nowe i innowacyjne leśnictwo oraz produkty o wartości dodanej. 
 
Wspieranie koordynacji i komunikacji  
7. Wspólne działania na rzecz spójnego zarządzania naszymi lasami i ich lepszego 

zrozumienia. 
8. Lasy z perspektywy globalnej. 
 
Priorytet 4 „ochrona lasów i wzmacnianie usług ekosystemowych” odnosi się do programu 
Natura 2000, podkreślając, że państwa członkowskie „powinny osiągnąć znaczącą i 
wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk leśnych poprzez pełne wdrożenie 
prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody, a także poprzez zagwarantowanie, by 
krajowe plany dotyczące lasów przyczyniały się do odpowiedniego zarządzania siecią Natura 
2000 do roku 2020”. Niniejszy dokument stanowi źródło, które można wykorzystać do 
realizacji tego celu. 
 

1.2.2 Wsparcie finansowe UE dla lasów 
 
Innym głównym czynnikiem na poziomie UE wpływającym na lasy i gospodarkę leśną jest 
polityka rozwoju obszarów wiejskich. Lasy i sektor leśnictwa otrzymują obecnie znaczne 
dofinansowanie UE dostępne w różnym stopniu dla różnych rodzajów własności. Działania w 
zakresie leśnictwa realizowane na mocy rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów 
wiejskich pochłaniają większość zasobów finansowych w ramach strategii (90 % zasobów 
ogółem przeznaczonych na leśnictwo w UE) oraz stanowią główne środki UE dla lasów i 
leśnictwa. Według najnowszych danych 5,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczono na działania w zakresie 
leśnictwa realizowane w latach 2007–2013. 
 
W latach 2014–2020 oczekiwany jest podobny poziom wydatków, choć będzie to zależeć od 
programów rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich.  Wydatki te powinny być 
przeznaczone na działania przyczyniające się do osiągnięcia celów nowej strategii leśnej UE, 
a w szczególności celu, jakim jest zapewnienie zarządzania lasami UE w sposób ewidentnie 
zgodny z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej. 
 

                                                 
13

 COM (2013) 659 final, 20.9.2013 
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1.2.2.1 Wcześniejsze doświadczenia dotyczące finansowania lasów UE w ramach EFRROW 
 
W ramach poprzedniego EFRROW na lata 2007–2013 oferowano państwom członkowskim 
8 działań dotyczących szczególnie lasów oraz 7 innych, które można było stosować między 
innymi w ramach działalności dotyczącej lasów. Fundusze przeznaczone początkowo na 
konkretne działania na rzecz leśnictwa (6 mld euro) oraz związane z leśnictwem (1–2 mld 
euro) w ramach EFRROW wyniosły 8 mld euro. Wdrażanie działań w zakresie leśnictwa 
rozpoczęto jednak powoli i zgodnie z najnowszymi danymi środki przydzielone na 
powyższych 8 konkretnych działań na rzecz lasów uległy zmniejszeniu do 5,4 mld euro.  
 
Zgodnie z najnowszymi danymi dwa działania dotyczące głównie środowiska przyniosły 
efekty znacznie poniżej średniego poziomu; mianowicie płatności na działania leśno-
środowiskowe oraz w ramach sieci Natura 2000, w przypadku których wydano mniej niż 
14 % środków określonych w zaktualizowanym planie (2011). Najlepiej przebiegało 
wdrażanie zalesiania użytków rolnych (40 %). Działanie dotyczące przywracania potencjału 
leśnego i zapobiegania pożarom i klęskom żywiołowym również wdrożono na poziomie 40 %. 
 
W przeglądach finansowania działań na rzecz lasów państwa członkowskie i zainteresowane 
strony wskazały, że napotkały problemy z interpretacją szeregu wymagań i uważają, że 
głównymi przyczynami niskiego wskaźnika wykorzystania środków były duże obciążenia 
administracyjne (w tym dodatkowe wymagania na poziomie krajowym lub regionalnym) oraz 
niski wkład finansowy. 
 
W części 3. zawarto przykłady wykorzystania programu rozwoju obszarów wiejskich na 
potrzeby finansowania działań związanych z zarządzaniem w lasach wskazanych jako 
obszary Natura 2000. 
 

1.2.2.2 Wsparcie finansowe dostępne w latach 2014–2020  

 
W obecnym okresie obrachunkowym 2014–2020, EFRROW14 podzielono na sześć 
priorytetów związanych ze strategią UE do roku 2020. Rozporządzenie w sprawie rozwoju 
obszarów wiejskich obejmuje lasy i leśnictwo w większości tych sześciu obszarów 
priorytetowych, w skład których wchodzą:  

 transfer wiedzy i innowacja w leśnictwie (priorytet 1),  

 promowanie zrównoważonego zarządzania lasami (priorytet 2),  

 odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i 
leśnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 (priorytet 4) oraz  

 wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, gospodarki niskoemisyjnej i 
odpornej na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym (priorytet 5). 

 
Obecnie istnieje również ogólny wymóg, aby wsparcie gospodarstw powyżej pewnej 
wielkości (określonej przez państwa członkowskie w programach rozwoju obszarów 
wiejskich) było uwarunkowane urządzaniem lasu zgodnie z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej (co ma być potwierdzone odpowiednimi informacjami pochodzącymi z 
planu urządzenia lasu lub równoważnych instrumentów). Wymóg ten umożliwia również 
państwom członkowskim wyznaczenie odpowiedniego progu w odniesieniu do planów 
urządzenia lasu, który odzwierciedla ich specyfikę społeczną, biologiczną i geograficzną, a 
jednocześnie stanowi potwierdzenie znaczenia właściwego planowania i efektów uzyskanych 
w tej dziedzinie. 

                                                 
14

 Zob. rozporządzenie UE nr 1305/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1470141779097&from=PL 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1470141779097&from=PL


16 Natura 2000 i lasy  

 

 

 

 
Obecnie na mocy nowego rozporządzenia dostępne są następujące główne działania 
związane z leśnictwem:  

 Artykuł 21: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, w tym: 
o zalesianie i tworzenie terenu zalesionego (art. 22);  
o zakładanie systemów rolno-leśnych (art. 23);  
o zapobieganie zniszczeniom i odtwarzanie lasów zniszczonych wskutek pożarów 

lasów i klęsk żywiołowych, w tym inwazji szkodników, wystąpienia choroby i 
zagrożeń związanych ze zmianą klimatu (art. 24);  

o inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych, ich wartość dla 
środowiska oraz ich potencjał w zakresie łagodzenia zmiany klimatu (art. 25);  

o inwestycje w technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie, transport i 
wprowadzanie do obrotu produktów leśnych (art. 26).  

 Artykuł 30: Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową dyrektywą 
wodną. 

 Artykuł 34: Usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów. 

 Artykuł 35: Współpraca. 

 

1.2.2.3. Wsparcie leśnictwa w ramach polityki spójności UE  

 
Oprócz EFRROW państwa członkowskie i ich regiony mogą również skorzystać ze wsparcia 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). W ramach EFRR15 współfinansuje się programy i projekty, 
które mogą mieć bezpośredni lub pośredni związek z lasami i sektorem leśnictwa, w ramach 
działań ukierunkowanych na rozwój terytorialny.  Jako przykłady programów i projektów, 
które mogą mieć związek z lasami i obszarami leśnictwa, można wymienić: inwestycje EFRR 
na obszarach Natura 2000 i promowanie różnorodności biologicznej oraz usług 
ekosystemowych, a także wspieranie MŚP i innowacji.  
 
W ramach EFRR współfinansowane są również transgraniczne, międzynarodowe i 
międzyregionalne programy współpracy16 (INTERREG), które mogą stanowić wsparcie dla 
projektów związanych z lasami i leśnictwem. Projekty te mogą obejmować następujące 
dziedziny interwencji: systemy monitorowania i informowania, a także sieci związane z 
pożarami lasów, zrównoważone gospodarowanie gruntami, wymiana informacji dotyczących 
przystosowania do zmiany klimatu, pochłanianie dwutlenku węgla oraz ograniczanie ryzyka, 
różnorodność biologiczna, polityka przeciwdziałania wyludnianiu obszarów górskich, 
preferencyjne stosowanie bioenergii, współpraca w zakresie korzystania z odnawialnych 
źródeł energii oraz efektywność energetyczna, jak również zrównoważony rozwój regionów 
dzięki MŚP. 
 

                                                 
15

 Zob. rozporządzenie UE nr 1301/2013:  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1470141779097&from=PL 
16

 Zob. rozporządzenie UE nr 1299/2013: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1299&qid=1470145066393&from=EN 
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1.2.3 LIFE   

 
Inne istotne źródło finansowania dla lasów zapewnia instrument UE LIFE, który do dziś 
pozostaje jedynym instrumentem UE przeznaczonym wyłącznie do finansowania projektów 
związanych ze środowiskiem lub klimatem. Około 50 % jego budżetu przeznacza się 
konkretnie na przyrodę i różnorodność biologiczną. Od momentu uruchomienia programu w 
1992 r. sfinansowano ponad 300 projektów dotyczących zarządzania siedliskami i gatunkami 
leśnymi i odtwarzania ich na obszarach Natura 2000 w kwocie rzędu kilkudziesięciu milionów 
euro. Broszura LIFE poświęcona jest głównie lasom17.  
 
Typowa działalność w ramach realizowanych projektów LIFE+ przyroda i różnorodność 
biologiczna obejmuje: likwidację inwazyjnych gatunków obcych, sporządzanie planów 
urządzania i uzgadnianie odpowiednich systemów gospodarowania siedliskami leśnymi z 
lokalnymi zainteresowanymi podmiotami, finansowanie projektów odtwarzania mających na 
celu poprawę strukturalnej różnorodności lasów, stworzenie nowych programów leśno-
środowiskowych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o projekty 
demonstracyjne i w zakresie najlepszych praktyk. Instrument LIFE przyczynił się również do 
opracowania wytycznych i narzędzi promowania gospodarki leśnej, która wpływa korzystnie 
na różnorodność biologiczną. 
 
 

 
 

Rysunek 4. Typy siedlisk stanowiących przedmiot projektów LIFE (liczba projektów 1992–
2008) 

Źródło: Baza danych projektów LIFE 
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  Dalsze informacje można znaleźć w publikacji Komisji Europejskiej „LIFE – ekosystemy leśne” 
dostępnej pod adresem:  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forests_pl.pdf 
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Projekt LIFE dotyczący zarządzania siecią Natura 2000 w prywatnych lasach Finlandii 
 
Środkowa Finlandia stanowi centrum krajowego przemysłu celulozowo-papierniczego. Większość 
lasów położonych w tym regionie stanowi własność prywatną, przy czym każdy właściciel gruntów 
posiada stosunkowo małe działki leśne. W celu przezwyciężenia obaw, że objęcie obszaru siecią 
Natura 2000 spowoduje ograniczenie wszelkiej działalności, lokalny organ ds. ochrony przyrody 
wdrożył projekt LIFE-Nature, aby poszerzyć wiedzę na temat programu Natura 2000 i jego znaczenia 
dla prywatnych właścicieli gruntów w praktyce. Jednym z kluczowych działań w ramach projektu było 
zaoferowanie każdemu właścicielowi na obszarze pilotażowym możliwości zlecenia sporządzenia 
planu urządzenia lasu na jego gruntach. 
 
W planach określono potencjał gospodarczy lasu i dotyczące go wymogi ochrony przyrody. W 
rezultacie właściciele nie tylko mieli jasność co do następstw programu Natura 2000 dla swoich lasów, 
lecz także otrzymali porady w jaki sposób zarabiać pieniądze korzystając ze swoich lasów w 
zrównoważony sposób zgodny z celami ochrony obszarów Natura 2000. Program zyskał dużą 
popularność. W przeciwnym razie niewielu właścicieli zainwestowałoby w takie plany urządzania lasu. 

 
 

Projekt LIFE mający na celu odtworzenie stepowych lasów dębowych na Węgrzech
18

 

 
Stepowe lasy dębowe to unikalne siedliska na Węgrzech, które od setek lat wykorzystuje się do 
wypasu zwierząt gospodarskich i komercyjnego pozyskiwania drewna. Większość z nich 
przekształcono w bezdrzewne pastwiska lub grunty orne. Później w czasie zalesiania Wielkiej Niziny 
Węgierskiej utworzono plantacje leśne złożone z obcych gatunków. Do dzisiaj przetrwało niewiele 
fragmentów pierwotnej pokrywy leśnej. Stepowe lasy dębowe w mieście Nagykőrös należą do 
największych z nich. 

 
Wspólnie z dyrekcją Parku Narodowego Dunaj-Ipola i WWF gmina Nagykőrös opracowała projekt 
LIFE-Nature, aby odtworzyć siedlisko stepowych lasów dębowych na obszarze objętym projektem, 
który uwzględniał eliminowanie obcych roślin inwazyjnych i sadzenie gatunków rodzimych. Na 
podstawie innowacyjnej umowy Park Narodowy wydzierżawił na 90 lat prawa do użytkowania lasów 
prywatnych, wykorzystywanych niegdyś do produkcji drewna, na obszarach obejmujących prywatne 
stepowe lasy dębowe o najwyższej wartości przyrodniczej, w których wdrożono gospodarkę 
ukierunkowaną na ochronę przyrody. Właściciele otrzymali rekompensatę za straty w dochodzie 
spowodowane zaprzestaniem komercyjnego pozyskiwania drewna na tych obszarach, a drewno z 
usuniętych gatunków inwazyjnych (np. robinii akacjowej lub czeremchy amerykańskiej) oddano 
zarządcom lasu. 
 
Opracowano również długoterminowy plan gospodarowania na obszarze Natura 2000 i dzięki 
wdrożeniu projektu nawiązano ścisłą współpracę z właścicielami lasów. 

 
Nowy instrument LIFE19 wszedł w życie w styczniu 2014 r. Składa się on z dwóch 
oddzielnych podprogramów: jednego na rzecz środowiska (około 2,1 mld euro na dotacje na 
działania) i jeden na rzecz działań związanych z klimatem (około 700 mln euro). Nieco ponad 
połowę budżetu na dotacje na działania w ramach podprogramu na rzecz środowiska 
przeznacza się na dotacje na działania dotyczące przyrody i różnorodności biologicznej, ze 
szczególnym naciskiem na sieć Natura 2000. Przekłada się to na 1,22 mld euro ogółem na 
rzecz przyrody i różnorodności biologicznej na okres siedmiu lat. 
 

                                                 
18

 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home 
19

  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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Oprócz współfinansowania „tradycyjnych” projektów, jak to miało miejsce w przeszłości, 
opracowano także nowy rodzaj interwencji: projekt „zintegrowany”. Celem takich projektów 
jest promowanie bardziej strategicznego programowego podejścia do wdrażania 
ustawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska. Projekty te powinny w szczególności 
odegrać rolę katalizatorów w pełnym wdrażaniu priorytetowych ram działań (PAF) państw 
członkowskich w odniesieniu do ich części sieci Natura 2000, np. dzięki wsparciu na rzecz 
zarządzania i odtwarzania obszarów Natura 2000 na dużym obszarze geograficznym, takim 
jak cały region lub kraj (szczegółowe informacje dotyczące PAF znajdują się w sekcji 2). 
 
Pierwszy wieloletni program prac20 przyjęto w marcu 2014 r. Określono w nim pewne obszary 
priorytetowe pod kątem finansowania przez następne cztery lata w ramach każdego z 
priorytetów tematycznych. Poniżej wymieniono niektóre z tematów projektów szczególnie 
istotne w odniesieniu do lasów:  
 
W ramach priorytetu „Przyroda”:  

 projekty mające na celu poprawę zachowania stanu siedlisk i gatunków (w tym gatunków 
ptaków) będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, ukierunkowane na obszary 
Natura 2000 proponowane lub przeznaczone dla tych typów siedlisk lub gatunków;  

 projekty, w ramach których wdraża się jedno działanie lub szereg działań przewidzianych 
we właściwych priorytetowych ramach działań zaktualizowanych przez państwa 
członkowskie, lub zidentyfikowane konkretne działania zalecane lub uzgodnione w 
ramach seminariów biogeograficznych Natura 2000; 

 projekty ukierunkowane na inwazyjne gatunki obce w przypadkach, w których 
występuje prawdopodobieństwo, że gatunki te pogorszą stan ochrony gatunków (w tym 
ptaków) lub typów siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w 
odniesieniu do wspierania sieci Natura 2000.  

 
W ramach priorytetu „Efektywne gospodarowanie zasobami”:  

 działania na rzecz leśnych systemów monitorowania i informacji oraz zapobiegania 
pożarom lasów.  W ramach projektów ujętych pod tym nagłówkiem można wdrażać 
zaawansowane metody wykazywania zrównoważonej gospodarki leśnej na poziomie 
regionalnym, krajowym lub ponadkrajowym zgodnie z uzgodnionymi (przez Forest 
Europe) kryteriami i wskaźnikami oraz celami nowej strategii leśnej dla UE i wspólnotowej 
strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Dotyczy to również 
projektów, w których stosuje się nowe informacje o lasach w celu zwiększenia odporności 
lasów na zagrożenia wynikające z przyrostu ludności związanego z urbanizacją, 
porzucaniem gruntów rolnych lub utratą zdolności tradycyjnego gospodarowania 
gruntami. 

 
W ramach priorytetu „Zarządzanie i informowanie w zakresie środowiska”: 

 Kampanie budowania potencjału mające na celu umożliwienie koordynacji i udzielania 
wskazówek w zakresie właściwych i reprezentatywnych dla UE informacji o lasach i 
informacji o pożarach lasów.  

 Projekty wspierające wymianę najlepszych praktyk i rozwój umiejętności osób 
zarządzających obszarem objętym Natura 2000, zgodne z zaleceniami nowych 
seminariów biogeograficznych Natura 2000. 
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 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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2. DYREKTYWA PTASIA I DYREKTYWA 

SIEDLISKOWA UE 

 
2.1 Zobowiązania UE do zachowania różnorodności biologicznej Europy 
 
Jak wskazano w poprzednim rozdziale, jednym z priorytetów w ramach nowej strategii leśnej 
UE jest „ochrona lasów i wzmacnianie usług ekosystemowych”, co oznacza, że państwa 
członkowskie „powinny osiągnąć znaczącą i wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i 
siedlisk leśnych poprzez pełne wdrożenie prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony przyrody, 
a także poprzez zagwarantowanie, by krajowe plany dotyczące lasów przyczyniały się do 
odpowiedniego zarządzania siecią Natura 2000 do roku 2020”. 
 
Jest to zgodne z zobowiązaniami podjętymi przez państwa członkowskie UE w 2010 r., aby 
„powstrzymać utratę różnorodności biologicznej i degradację usług ekosystemowych w UE 
do 2020 r. oraz przywrócić je w możliwie największym stopniu, a także zwiększyć wkład UE 
w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie”21. 

Wspólnotowa strategia ochrony różnorodności biologicznej22, przyjęta w maju 2011 r., 
określa ramy polityczne na rzecz realizacji tego ogólnego celu. Szereg celów strategii ma 
bezpośrednie znaczenie dla lasów, w tym cel 1, w ramach którego wzywa się państwa 
członkowskie do „pełnego wdrożenia dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a w szczególności 
powstrzymania pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych unijnym 
prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej 
poprawy ich stanu do 2020 r., w porównaniu z obecnymi ocenami.” 
 
Wspólnotowa strategia ochrony różnorodności biologicznej wyznacza następujący ambitny 
cel: 

Powstrzymanie pogarszania się stanu wszystkich gatunków i siedlisk objętych unijnym 
prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz osiągnięcie znaczącej i wymiernej 
poprawy ich stanu do 2020 r., aby w porównaniu z obecnymi ocenami:  
(i) zwiększyć o 100 % liczbę ocen siedlisk oraz o 50 % liczbę ocen gatunków 

przeprowadzonych na podstawie dyrektywy siedliskowej wykazujących poprawę 
stanu ochrony; oraz 

(ii) zwiększyć o 50 % liczbę ocen gatunków przeprowadzonych na mocy dyrektywy 
ptasiej wykazujących bezpieczny lub lepszy stan ochrony. 

Rola lasów w tym względzie jest szczególnie istotna, ponieważ pomagają one realizować ten 
cel. Są one domem dla istotnej części zagrożonej różnorodności biologicznej Europy, a także 
pokrywają około połowy całkowitego obszaru europejskiej sieci Natura 2000. Właściciele i 
zarządcy lasów powinni zatem dobrze znać cele i wymogi prawne dyrektywy siedliskowej i 
ptasiej, w szczególności w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 i zarządzania nimi, aby 
mogli przyczynić się skutecznie do osiągnięcia tych celów. 
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 Konkluzje Rady ds. Środowiska z dnia 16 marca 2010 r. Dostępne pod adresem: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7536-2010-INIT/pl/pdf 
22

 Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny:  Unijna strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do 2020 r. (COM(2011) 244),3.5.2011. 
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Facts
heet_PL.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_PL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_PL.pdf
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Jak wyjaśniono w niniejszym rozdziale, wymaga to czegoś więcej niż samo stosowanie 
ogólnych zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Może zajść potrzeba rozważenia 
dodatkowych działań na poziomie pojedynczego obszaru, aby spełnić szczególne potrzeby 
dotyczące ochrony typów gatunków i siedlisk mających znaczenie dla UE występujących na 
danym terenie. 
 
Poniżej przedstawiono szczegółowe przepisy prawne dwóch dyrektyw UE dotyczących 
ochrony przyrody wraz z innymi aspektami dyrektyw oraz polityki UE w zakresie 
różnorodności biologicznej, które są bezpośrednio związane z właścicielami i zarządcami 
lasów. Ma to na celu przekazanie niezbędnych informacji ogólnych oraz kontekstu prawnego 
na potrzeby sekcji zawierającej bardziej szczegółowe pytania i odpowiedzi w części 2.  
 
 
2.2 Dyrektywa ptasia i dyrektywa siedliskowa 
 
Dyrektywa ptasia23 oraz dyrektywa siedliskowa24 stanowią podstawę unijnej polityki w 
zakresie różnorodności biologicznej. Umożliwiają one wszystkim 28 państwom członkowskim 
UE współpracę, w obrębie wspólnych ram prawnych, aby zachować najbardziej zagrożone i 
wartościowe gatunki i siedliska Europy w całym zasięgu ich naturalnego występowania w UE. 
 
Dyrektywa ptasia obejmuje wszystkie gatunki ptaków występujące na wolności w UE (około 
500 gatunków), a dyrektywa siedliskowa dotyczy podzbioru około 2000 gatunków, które 
należy objąć ochroną, aby zapobiec ich zanikaniu lub które są charakterystyczne dla 
istotnych siedlisk w Unii Europejskiej. Około 230 typów siedlisk jest również objętych ochroną 
jako odrębne siedliska na mocy dyrektywy siedliskowej.  Często nazywa się je gatunkami lub 
siedliskami będącymi przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (szczegółowe informacje 
dostępne w rozdziale 3 i załączniku 3). 
 
Ogólnym celem obu dyrektyw jest zapewnienie, aby typy gatunków i siedlisk, które docelowo 
mają być objęte ochroną, były utrzymywane we właściwym stanie ochrony25 lub przywrócone 
do takiego stanu w całym zasięgu ich naturalnego występowania w UE. Obowiązkiem państw 
członkowskich jest podjęcie odpowiednich działań, aby osiągnąć ten cel, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych oraz cech regionalnych i 
lokalnych. 
 
Cel ten został określony w sposób pozytywny jako ukierunkowany na korzystną sytuację, do 
której należy doprowadzić i którą należy utrzymać. Polega to zatem na czymś więcej niż tylko 
na zapobieganiu ich degradacji. 
 
Mówiąc ściśle, w świetle dyrektyw UE dotyczących ochrony przyrody państwa członkowskie 
mają obowiązek:  
 

 wyznaczania, zachowywania i w razie potrzeby przywracania podstawowych 
obszarów na potrzeby ochrony typów gatunków i siedlisk wymienionych w załączniku I i 
II dyrektywy siedliskowej oraz w załączniku I dyrektywy ptasiej, a także ochrony ptaków 
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 Dyrektywa Rady 2009/147/WE (wersja ujednolicona dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa z późniejszymi zmianami) – zob. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1470222590477&from=EN  
24

  Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory, wersja skonsolidowana 1.1.2007 – 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
25

 W dyrektywie ptasiej nie występuje pojęcie „właściwego stanu ochrony”, ale istnieją analogiczne 
wymogi dla OSO. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1470222590477&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0147-20130701&qid=1470222590477&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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migrujących. Łącznie te obszary tworzą część ogólnounijnej sieci Natura 2000; 
 

 ustanowienia systemu ochrony gatunków dla wszystkich europejskich gatunków 
dzikich ptaków i innych zagrożonych gatunków wymienionych w załączniku IV lub V 
dyrektywy siedliskowej. System ochrony obowiązuje w całym zasięgu ich naturalnego 
występowania w UE, tj. zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. 

 
 
2.3 Stan ochrony gatunków i siedlisk chronionych UE  
 
Państwa członkowskie co 6 lat przedstawiają Komisji sprawozdania dotyczące stanu ochrony 
typów siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE i występujących na ich terytorium – nie 

tylko na ich obszarach Natura 2000. Odbywa się to w oparciu o standardową metodykę
26

, 

która umożliwia Komisji gromadzenie danych na poziomie biogeograficznym oraz UE.  
 
Najnowsze „sprawozdanie na temat stanu przyrody” dotyczące stanu ochrony gatunków i 
siedlisk chronionych na mocy dwóch dyrektyw dotyczących ochrony przyrody opublikowano 
w maju 2015 r.; obejmuje ono lata 2007–2012. Informacje te są bardzo użyteczne nie tylko 
na potrzeby określenia, czy cel dyrektyw jest realizowany, lecz także dla ustalenia nowych 
oraz dostosowania istniejących celów ochrony przyrody i priorytetów w świetle najnowszych 
danych.  Ocena przeprowadzona w 2015 r. wskazuje, że stan ochrony siedlisk leśnych na 
ogół nie jest dobry i że należy podjąć jeszcze wiele działań, aby cele wyznaczone we 
wspólnotowej strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz nowej strategii leśnej UE 
zostały osiągnięte do roku 2020. 
 

Co oznacza właściwy stan ochrony(art. 1 dyrektywy siedliskowej) 

Stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie uznany za „właściwy”, jeżeli: 
- zasięg jego naturalnego występowania i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są 

stabilne lub się powiększają, oraz 
- 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 również właściwy. 
 
Stan ochrony gatunku zostanie uznany za „właściwy”, jeśli: 
- dane o dynamice populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same utrzymują się w skali 

długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk przyrodniczych, oraz 
- naturalny zasięg występowania gatunków nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej 

się przewidzieć przyszłości, oraz 
- istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać swoje 

populacje przez dłuższy czas. 

 
dokonano oceny stanu ochrony dla wszystkich typów siedlisk leśnych w 9 regionach 
biogeograficznych w latach 2007–2012 i wyniki oceny wskazują, że tylko 15 % siedlisk 
poddanych ocenie było we właściwym stanie ochrony, a 90 % oceniono jako „niewłaściwe” 
(rysunek 5). 
 
Porównując te wyniki z wynikami poprzedniej oceny dla lat 2001–2006 (zob. rysunek 6 
poniżej), można przede wszystkim zauważyć pewną poprawę pod względem wiedzy na 
temat stanu ochrony. Liczba złych ocen stanu typów siedlisk leśnych zmalała, ale całościowo 
odsetek ocen stanu jako „niewłaściwego” jest wyższy (80 %) niż we wcześniejszym okresie 
(60 %). Należy jednak zachować ostrożność, porównując wyniki dla obu okresów głównie ze 
względu na wyższy poziom wiedzy i poprawę metodologii oceny. 
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 Dostępna pod adresem: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
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Rysunek 5. Stan ochrony siedlisk leśnych w latach 2007–2012 

Uwaga: liczbę przeprowadzonych ocen wskazano w nawiasach. 
Źródło: własne opracowanie wyników dostępnych na portalu EIONET – zgodnie z art. 17
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Rysunek 6. Stan ochrony siedlisk leśnych w latach 2001–2006  

Uwaga: liczbę przeprowadzonych ocen wskazano w nawiasach. Zasięg geograficzny UE-25 (bez 
Bułgarii i Rumunii). Źródło: ETC/BD, 2008. 

 
 
2.4 Główne niekorzystne oddziaływania i zagrożenia dla siedlisk i gatunków leśnych 
mających znaczenie dla UE 

 
Poniżej przedstawiono pokrótce główne zagrożenia i niekorzystne oddziaływania w 
odniesieniu do typów siedlisk leśnych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
które zostały uwzględnione przez państwa członkowskie w sprawozdaniach sporządzonych 
zgodnie z art. 17 za lata 2007–2012. Informacje oparto o wstępną analizę krajowych 
sprawozdań dostępnych na portalu referencyjnym zawierającym wszystkie dokumenty 
referencyjne niezbędne do sporządzenia raportu zgodnie z art. 1728. Wykaz zagrożeń i 
niekorzystnych oddziaływań zastosowany w tym okresie sprawozdawczym jest również 
dostępny na tym portalu. 
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 Wykres ten oparto na ocenie 81 typów siedlisk leśnych uwzględnionych w dyrektywie siedliskowej w 
grupie 9. Lasy. Wyniki ocen są dostępne na stronie: http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 
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 Zob: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 
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Państwa członkowskie uwzględniły w sprawozdaniach główne zagrożenia i niekorzystne 
oddziaływania w odniesieniu do każdego rodzaju siedliska w każdym regionie 
biogeograficznym29, w którym występują i które różnią się w zależności od regionu. 
Zagrożenia i niekorzystne oddziaływania są zatem zestawione według regionów 
biogeograficznych. 
 
Region alpejski 
 
Zgłoszone w sprawozdaniach główne zagrożenia dla typów siedlisk leśnych występujących w 
tym regionie są przede wszystkim związane z gospodarką leśną i leśnictwem i powodowane 
urządzaniem i użytkowaniem lasu (w tym usuwaniem martwych i obumierających drzew, 
ponownym zalesianiem gatunkami obcymi, trzebieżą lasu itd.) oraz eksploatacją lasów bez 
ponownego zalesiania lub naturalnego odrastania. Zakłócenia wywołane działalnością 
człowieka związaną przede wszystkim z budową kompleksów narciarskich są również często 
uznawane za jedno z głównych zagrożeń w tym regionie. 
 
Inne zagrożenia, które należy wziąć pod uwagę to: budowa dróg i autostrad, zniszczenia 
spowodowane przez dzikie zwierzęta (nadmierna ich liczebność), zanieczyszczenie 
powietrza (zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu), pożary lasów, zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) oraz przemieszenie i zmiana siedlisk. 
 
Region atlantycki 
 
Niektóre warianty zarządzania związane z gospodarką leśną i leśnictwem należą do 
najważniejszych zgłaszanych zagrożeń dla lasów regionu atlantyckiego, w tym nadmierna 
wycinka martwych i obumierających drzew. Obecność inwazyjnych gatunków obcych i 
antropogeniczne ograniczenie łączności siedlisk również stanowią istotne niekorzystne 
oddziaływania, które zgłoszono w sprawozdaniach dotyczących siedlisk leśnych w tym 
regionie. 
 
Jeżeli chodzi o lasy łęgowe i aluwialne, za największe zagrożenia uznaje się: 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych (osadów i gruntu), zmiany w terenach zalewowych 
oraz pobór wody z wód gruntowych. 
 
Region borealny 
 
Gospodarkę leśną obejmującą trzebież lasów i przerzedzanie zadrzewienia uznaje się za 
jedno z głównych zagrożeń wraz z antropogenicznym ograniczeniem łączności siedlisk i 
ewolucji biocenotycznej (sukcesji). Równie ważne są zagrożenia powiązane ze zmianą 
systemów naturalnych, np. wprowadzanymi przez człowieka zmianami warunków 
hydrologicznych (kanalizacja i zmiana przepływu wody, brak terenów zalewowych...). 
Aspekty te dotyczą nie tylko lasów aluwialnych i łęgowych, lecz także innych typów lasów 
borealnych takich jak lasy bagienne i tajga. 
 
Dodatkowo szkody wyrządzone przez zwierzęta roślinożerne (w tym gatunki zwierząt dzikich) 
należy również uznać za istotne zagrożenia dla siedlisk leśnych w tym regionie. 
 
  

                                                 
29

 W Unii Europejskiej występuje dziewięć regionów biogeograficznych, z których każdy posiada 

własny charakterystyczny układ cech pod względem roślinności, klimatu i geologii.Zob: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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Region kontynentalny 
 
Główne zagrożenia zgłoszone w odniesieniu do siedlisk leśnych w regionie kontynentalnym 
obejmują zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, inwazyjne gatunki obce, 
antropogeniczne ograniczenie łączności siedlisk, zmianę składu gatunkowego (sukcesję), 
szkody wyrządzone przez zwierzęta roślinożerne (w tym gatunki zwierząt dzikich) oraz 
budowę dróg i autostrad. Jeżeli chodzi o gospodarkę leśną za główne zagrożenia dla siedlisk 
leśnych w tym regionie uznaje się również ponowne zalesianie gatunkami obcymi oraz 
nadmierna wycinka martwych i obumierających drzew. Problem stanowi również wylesianie.  
 
Do innych zgłoszonych zagrożeń należą między innymi brak środków ochronnych lub 
nieodpowiednie ich wdrażanie, pożary lasów, naturalna eutrofizacja, choroby (patogeny 
drobnoustrojowe), susze lub ograniczone opady, przemieszczanie się siedlisk oraz naturalne 
i będące wynikiem działalności człowieka zmiany warunków hydrologicznych (głównie w 
lasach zalewowych i łęgowych). 
 
Region Makaronezyjski 
 
Główne zagrożenia dla siedlisk leśnych w regionie Makaronezyjskim są związane z 
wypasem, hodowlą zwierząt i szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta roślinożerne (w tym 
gatunki zwierząt dzikich). Za poważne zagrożenie uznaje się również inwazyjne gatunki 
obce. 
 
Do innych czynników, która należy wziąć pod uwagę, należą sporty uprawiane na świeżym 
powietrzu oraz zajęcia wykonywane w czasie wolnym, zajęcia rekreacyjne, zmiana warunków 
hydrologicznych, konkurencja międzygatunkowa (flora), katastrofy naturalne (burze) oraz 
zmiany temperatury (np. wzrost temperatury i występowanie temperatur ekstremalnych). 
 
Region śródziemnomorski 
 
Ogień stanowi jedno z największych zagrożeń dla lasów śródziemnomorskich. Do innych 
istotnych zagrożeń należą niezrównoważone opłaty z tytułu wypasania (zarówno zwierząt 
łownych, jak i zwierząt gospodarskich), inwazyjne gatunki obce, egzotyczne inwazyjne 
szkodniki i choroby. Kolejnymi ważnymi problemami są wylesianie mające na celu zmianę 
użytkowania gruntów (urbanizacja, działania o charakterze przemysłowym, budowa dróg, 
zrzuty zanieczyszczeń, obiekty sportowe i wypoczynkowe itd.) oraz zmiany systemu 
naturalnego (zmiany warunków wodno-gruntowych spowodowane działalnością człowieka). 
Niektóre zagrożenia wiążą się z gospodarką leśną (np. eksploatacją lasów bez ponownego 
zalesiania lub naturalnego odrastania itp.). 
 
Region panoński 
 
Główne zagrożenia są związane z gospodarką leśną i leśnictwem i są spowodowane głównie 
urządzaniem i użytkowaniem lasu (ponownym zalesianiem, trzebieżą lasu, nadmiernym 
usuwaniem martwych i obumierających drzew itd.). Problem stanowi również wylesianie. 
Szkody spowodowane przez zwierzęta łowne (nadmierną gęstość populacji) oraz inwazyjne 
gatunki obce uznaje się za ważne zagrożenia dla niektórych typów siedlisk leśnych obecnych 
w tym regionie. 
 
Ponadto zmiana funkcjonowania układu hydrograficznego jest uznawana za największe 
zagrożenie dla lasów zalewowych i łęgowych oraz niektórych lasów panońskich, w których 
występują drzewa gatunków Quercus oraz Carpinus. 
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Region Morza Czarnego 
 
Niektóre opcje gospodarowania związane z gospodarką leśną i leśnictwem należą do 
najważniejszych zagrożeń związanych z lasami w tym regionie (ponownie zalesianie 
drzewami gatunków obcych, usuwanie martwych i obumierających drzew itd.). Do innych 
zagrożeń, które należy wziąć pod uwagę, należą między innymi wylesianie, wypas w lasach i 
na terenach zalesionych, zbieranie grzybów, porostów, jagód itd., pożary lasów i zmiana 
składu gatunkowego (sukcesja).  
 
Region stepowy 
 
Wypas w lasach i na terenach zalesionych uważa się za poważne zagrożenie dla siedlisk 
leśnych w tym regionie, na równi z suszą i ograniczonymi opadami. Do innych istotnych 
zagrożeń zgłoszonych przez państwa członkowskie należą przemieszczenie i zmiana 
siedlisk, zmiana składu gatunkowego (sukcesja), pasożytnictwo (fauna) oraz konkurencja 
(flora). 
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2.5 Sieć Natura 2000 
 
Do tej pory do sieci Natura 2000 włączono ponad 27 000 obszarów. Łącznie obejmują one 
około 18 % powierzchni obszarów lądowych Europy oraz istotnych obszarów morskich. 
 
Powierzchnia poszczególnych obszarów Natura 2000 jest różna i wynosi od 1 ha do ponad 5 
000 km² w zależności od gatunku lub siedliska, który planuje się objąć ochroną. Niektóre leżą 
na obszarach odosobnionych, lecz większość stanowi integralną część obszarów wiejskich i 
jest objęta pewną formą gospodarowania lub użytkowania gruntu. 
 
Szacuje się, że do sieci Natura 2000 należy około 375 000 km² lasów. Stanowią one około 
50 % całkowitego obszaru objętego siecią Natura 2000 i około 21 % całkowitych zasobów 
leśnych w UE (zob. tabela 1). 
 
Duży odsetek lasów w sieci Natura 2000 odzwierciedla nie tylko powszechne występowanie 
lasów w Europie, lecz również ich ogólne znaczenie dla różnorodności biologicznej. Wiele 
lasów jest cennych właśnie ze względu na sposób, w jaki nimi do tej pory zarządzano – lub 
nie – i ważne będzie utrzymanie status quo również w przyszłości, aby nadal mogły 
występować w nich rzadkie i zagrożone gatunki i siedliska, na potrzeby których lasy te 
zostały wyznaczone w ramach sieci Natura 2000. Inne lasy wyznaczone jako obszary Natura 
2000 charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną, ponieważ nie różnią się znacznie 
od lasów pierwotnych (lasów porośniętych starodrzewiem) lub ingerencja człowieka w tych 
lasach była niewielka (lasy porośnięte starodrzewiem). Jedne z największych takich 
obszarów leśnych występują w borealnym regionie biogeograficznym. 
 

 
  Rysunek 7: Sieć Natura 2000 (2012 r.) 
 

 

 
Sieć Natura 2000, stan na 
2012 r.  

      Obszary Natura 2000  
      (na podstawie 
dyrektywy ptasiej i 
       siedliskowej) 
      Poza zakresem  
      danych 
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Tabela 1. Obszar leśny sieci Natura 2000 
 

Państwo 

członkowskie 

Całkowity 

obszar 

lądowy sieci 

Natura 

2000(km²) 
(1)

 

Całkowity 

obszar leśny* 

sieci Natura 

2000 (km²) 
(2)

 

Odsetek 

powierzchni 

obszarów 

Natura 2000 

porośnięty 

lasem* 

Las i 

inne 

grunty 

zalesione 

(km²) 
(3)

 

Część 

wszystkich 

lasów 

objętych 

siecią 

Natura 

2000 (%) 

AT 12 559 4 790 38 40 060 12 

BE 3 883 2 130 55 7 060 30 

BG 38 066 22 220 58 39 270 57 

CY 1 628 880 54 3 870 23 

CZ 11 062 7 510 68 26 570 28 

DE 55 142 26 550 48 110 760 24 

DK 3 584 760 21 5 910 13 

EE 8 076 4 670 58 23 500 20 

ES 137 365 79 780 58 277 470 29 

FI 48 851 28 910 59 232 690 12 

FR 69 127 30 090 44 175 720 17 

GR 35 761 15 550 43 65 390 24 

HR 20 675 9 172 44 24 740 37 

HU 19 950 8 080 41 20 290 40 

IE 9 222 410 4 7 890 5 

IT 57 137 29 300 51 109 160 27 

LT 7 890 4 910 62 22 400 22 

LU 469 280 60 880 32 

LV 7 449 4 030 54 34 670 12 

MT 41 20 49 0 - 

NL 5 563 1 210 22 3 650 33 

PL 61 059 33 470 55 93 370 36 

PT 19 010 7 460 39 36 110 21 

RO 53 788 22 390 42 67 330 33 

SE 57 410 23 530 41 312 470 8 

SI 7 673 4 990 65 12 740 39 

SK 14 442 9 460 66 19 330 49 

UK 20 884 1 290 6 29 010 4 

Total 787 766 
383 842 49 1 802 

310 21 

Źródła:
  

(1) 
Barometr Natura 2000 na podstawie najnowszych danych przekazanych UE przez państwa 

członkowskie do końca grudnia 2013 r.
 

(2) 
Stan lasów Europy 2011. Forest Europe, UNECE i FAO. Dane przekazane przez DG ds. 

Środowiska, z wyjątkiem danych dotyczących Chorwacji (dane przekazane przez władze państwowe). 
(3) 

Dane Eurostatu. Statystyki dotyczące rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Wydanie z 2013 r. 
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DYREKTYWA 
SIEDLISKOWA

Krajowy wykaz 
proponowanych 
terenów (pSCI)

Tereny mające 
znaczenie dla 

Wspólnoty (SCI)

Specjalne obszary 
ochrony (SOO)

DYREKTYWA PTASIA

Obszary specjalnej 
ochrony 

(OSO)

Uwaga: obliczenia wielkości obszarów leśnych przeprowadzono z wykorzystaniem danych z projektów 
Corine Land Cover 2006 i Corine Land Cover 2000 dotyczących UK i GR. Klasy CLC pogrupowane 
jako lasy:311 lasy liściaste; 312 lasy iglaste; 313 lasy mieszane; 323 suchorośla; 324 obszary 
przejściowe między lasem a zaroślami. 

 

 

W jaki sposób wybierane są obszary do objęcia siecią Natura 2000?  
 

Obszary zostają wybrane do włączenia do sieci Natura 
2000, ponieważ występują na nich tereny o największym 
znaczeniu dla typów siedlisk i gatunków mających 
znaczenie dla UE, które zostały objęte ochroną na mocy 
dwóch dyrektyw dotyczących ochrony przyrody (zob. 
załącznik 3 i 4).  
W przypadku dyrektywy siedliskowej wybór zostaje 
dokonany na podstawie kryteriów naukowych określonych w 
załączniku 3 do dyrektywy siedliskowej i przebiega etapowo 
– najpierw na szczeblu krajowym, a następnie na szczeblu 
biogeograficznym i europejskim – aby wybrane tereny były 
w stanie zapewnić łącznie dostateczną powierzchnię dla 
każdego typu siedliska i każdego gatunku na terenie całej 
UE. 
W przypadku dyrektywy ptasiej obszary są klasyfikowane 
przez państwo członkowskie i po przeprowadzeniu oceny zostają włączone bezpośrednio do sieci Natura 2000. 

 
 

PRZEGLĄDARKA NATURA 2000 
 
Przeglądarka Natura 2000 jest internetowym systemem informacji geograficznej służącym do 
obrazowania, w którym określono dokładne położenie każdego obszaru Natura 2000 w sieci UE.  
Obszary można zbadać w bardzo dokładnej skali, co umożliwia obejrzenie granic i najważniejszych 
cech krajobrazu w bardzo wysokiej rozdzielczości.  
 
W odniesieniu do każdego obszaru dostępny jest również standardowy formularz danych. Określa się 
w nim gatunki i typy siedlisk mających znaczenie dla UE, na potrzeby których wyznaczono dany 
obszar, szacowaną liczebność populacji tych gatunków i warunki ochrony na tym obszarze, a także 
ogólne znaczenie obszaru dla gatunku lub typu siedliska w UE jako całości 
(http://natura2000.eea.europa.eu/#).   

 
 
2.6 Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie nimi  
 
Ochrona obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie którejkolwiek ze wspomnianych 
dwóch dyrektyw i gospodarowanie nimi są regulowane przepisami art. 6 dyrektywy 
siedliskowej30. W art. 6 zawarto trzy przepisy, na mocy których zobowiązuje się państwa 
członkowskie do: 

 ustanowienia koniecznych środków ochronnych na każdym obszarze, 
odpowiadających wymaganiom ekologicznym występujących tam chronionych typów 
siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE (art. 6 ust. 1); 

 podjęcia środków w celu uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk lub wystąpienia 
jakichkolwiek znacznych zakłóceń funkcjonowania gatunków, na potrzeby których 
wyznaczono dane obszary (art. 6 ust. 2); 

 wprowadzenie procedury oceny planów lub przedsięwzięć, które mogą wywierać 
istotny niekorzystny wpływ na obszar Natura 2000 (art. 6 ust. 3 i 4). 

                                                 
30

 Zob. wytyczne KE: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
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Zgodnie z art. 2 ust. 3 dyrektywy siedliskowej środki podejmowane zgodnie z tą dyrektywą 
uwzględniają wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne. W 
dyrektywie w pełni uznano, że człowiek stanowi integralną część przyrody oraz że środki 
ochrony przyrody oraz działania społeczno-gospodarcze są najskuteczniejsze, jeżeli realizuje 
się je w ramach partnerstwa. Celem sieci Natura 2000 nie jest uniemożliwienie prowadzenia 
działalności gospodarczej, lecz określenie parametrów, według których działalność ta może 
być realizowana przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony najcenniejszym europejskim 
gatunkom i typom siedlisk. 
 

Fragmenty dyrektywy siedliskowej: 

Artykuł 2 

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności 
biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim 
terytorium państw członkowskich, do którego stosuje się Traktat. 

2. Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą mają na celu zachowanie lub 
odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej 
fauny i flory będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

3. Środki podejmowane zgodnie z niniejszą dyrektywą uwzględniają wymogi gospodarcze, 
społeczne i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne. 

 

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.  

2. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych 
obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak 
również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie 
obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej 
dyrektywy. 

3. Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do 
zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle 
wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe 
władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po 
uzyskaniu opinii całego społeczeństwa. 

4. Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań 
alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów o 
charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym 
interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, państwo członkowskie stosuje 
wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 
2000. O przyjętych środkach kompensujących państwo członkowskie informuje Komisję. 
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Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego lub jest zamieszkały przez gatunek o 
znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy 
odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o 
podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych 
powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego. 

 
 
2.6.1 Ustalanie celów ochrony 
 
Aby wdrażać środki ochronne zgodnie z art. 6 ust. 1, ważne jest, by najpierw określić jasne 
cele ochrony w odniesieniu do każdego obszaru Natura 200031. W celach tych określono 
pożądany stan każdego występującego gatunku i typu siedliska mającego znaczenie dla UE 
(pod względem ilościowym i jakościowym)32, z uwzględnieniem ich wymogów ekologicznych 
oraz zagrożeń i niekorzystnych oddziaływań, na jakie są narażone na danym obszarze, a 
także potencjalny wkład obszaru w osiąganie właściwego stanu ochrony na poziomie kraju 
lub na poziomie biogeograficznym.  
 
Cele w dziedzinie ochrony będą różne w różnych obszarach, nawet jeżeli na obszarach 
występują te same gatunki lub siedliska. Jest to spowodowane tym, że lokalne warunki 
ekologiczne (stan ochrony, zagrożenia itd.) oraz znaczenie strategiczne obszaru dla siedlisk i 
gatunków na nim występujących mogą znacznie różnić się na poszczególnych obszarach. 
Każdy obszar jest również zależny od sytuacji społeczno-gospodarczej, która może wpływać 
na możliwość realizacji określonych celów ochrony i środków ochronnych. W związku z tym 
zaleca się informowanie i angażowanie właściwych zainteresowanych stron oraz konsultacje 
z nimi, nie tylko podczas określania środków ochronnych, lecz również przy określaniu celów 
ochrony. 
 
Można oczekiwać, że cele ochrony będą stosunkowo stabilne w czasie, i faktycznie, w 
większości przypadków powinny one opierać się na celach długoterminowych (np. 
zwiększenie populacji dzięcioła czarnego o 10 % na danym obszarze w ciągu 20 lat; okres 
mógłby być nawet znacznie dłuższy, na przykład w przypadku, gdy przewidywana jest 
odbudowa siedliska leśnego). Z drugiej strony środki ochronne dotyczą działań praktycznych 
wymaganych do realizacji tych celów. Środki te można dostosować w zależności od 
zmieniających się zagrożeń i niekorzystnych oddziaływań, lokalnych zainteresowań i 
zaangażowania zainteresowanych stron lub w świetle pozytywnych rezultatów poprzednich 
środków ochronnych. 
 
Po określeniu celów ochrony dla obszaru Natura 2000 istnieje zatem pewna dowolność w 
zakresie ustanawiania i wdrażania środków ochronnych potrzebnych do osiągnięcia tych 
celów, przy czym należy wziąć pod uwagę pełen zakres działań społeczno-gospodarczych i 
interesy obszaru. 
 

                                                 
31

 Zaleca się, by w każdym państwie członkowskim/regionie najpierw określone zostały cele ochrony 
na szczeblu krajowym lub regionalnym w odniesieniu do wszystkich typów siedlisk oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty występujących na ich terytorium, biorąc pod 
uwagę ich stan ochrony poddany ocenie zgodnie z art. 17 dyrektywy siedliskowej oraz potrzebę 
wniesienia wkładu w osiąganie właściwego stanu ochrony dla każdego siedliska i gatunki w każdym 
regionie biogeograficznym

31;
.Stanowi to użyteczną podstawę dla ustanawiania celów ochrony na 

poziomie obszaru, uwzględniając przy tym wkład każdego obszaru w osiąganie właściwego stanu 
ochrony (zob. przykłady w załączniku 2). 
32

 Służby Komisji opublikowały notę wyjaśniającą w sprawie ustanawiania celów ochrony 
wyznaczonych dla obszarów Natura 2000:Zob.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PL.pdf
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2.6.2 Ustanawianie niezbędnych środków ochronnych 
 
Jak stwierdzono powyżej, środki ochronne są faktycznymi mechanizmami i praktycznymi 
działaniami, które należy wdrożyć, aby zrealizować cele ochrony wyznaczone dla danego 
obszaru. Środki te nie są jednak opcjonalne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 należy podjąć środki 
ochronne odpowiadające wymaganiom ekologicznym gatunków i siedlisk występujących na 
danym obszarze. Środki ochronne mogą obejmować aktywne gospodarowanie i działania w 
zakresie przywrócenia do stanu pierwotnego lub po prostu upewnienie się co do kontynuacji 
istniejących praktyk w zakresie gospodarowania, jeżeli jest to niezbędne do utrzymania 
istniejących siedlisk lub gatunków chronionych, oraz gospodarowanie pasywne (środki 
polegające na „niepodejmowaniu żadnych działań”)33. 
 
Sposób późniejszego wdrożenia środków ochronnych w praktyce będzie różny na 
poszczególnych obszarach w zależności od określonych warunków panujących na każdym 
obszarze (czynników ekologicznych, sytuacji społeczno-gospodarczej, gospodarowania 
tradycyjnego itd.). W art. 6 ust. 1 przewidziano stosunkowo dużą elastyczność w tej kwestii i 
zapewniono państwom członkowskim swobodę w zakresie projektowania i wdrażania 
środków ochronnych dla obszarów Natura 2000 znajdujących się na ich terytorium. Państwa 
członkowskie mogą korzystać ze środków ustawowych, administracyjnych lub 
umownych w zależności od tego, które z tych środków uznają za najbardziej odpowiednie. 
 

2.6.3 Instrumenty służące do opracowania planu zarządzania obszarami Natura 2000 
 
Aby zagwarantować efektywne i przejrzyste gospodarowanie obszarem, zarządców obszaru 
zachęca się tego, by opracowywali plany zarządzania obszarami Natura 2000 we 
współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami. Plany na poziomie obszaru (dla 
konkretnego obszaru lub dla grupy obszarów) można wykorzystać do określenia celów 
ochrony dla danego obszaru oraz środków niezbędnych do osiągnięcia tych celów. Można je 
wykorzystać również jako narzędzie do określania stosownych ról i obowiązków różnych 
podmiotów (właściwych organów, właścicieli gruntów i zarządców, innych zainteresowanych 
stron, w tym NGO) w zakresie wdrażania niezbędnych określonych środków ochronnych. 
 
Plany zarządzania obszarami Natura 2000 można opracować specjalne dla konkretnego 
obszaru lub włączyć do innych planów rozwoju takich jak plany urządzenia lasu, pod 
warunkiem że w planach tych wyraźnie określono cele ochrony dla sieci Natura 2000. Innymi 
słowy, jeden dokument może co do zasady obejmować zarówno przepisy ogólne dotyczące 
gospodarki leśnej dla danego obszaru, jak również cele ochrony i środki ochronne sieci 
Natura 2000 niezbędne dla danego obszaru. 
 
Plany zarządzania obszarami Natura 2000 zawierają zwykle również szczegółowe 
wyjaśnienia dotyczące powodów wyznaczenia danego obszaru, obecnego stanu ochrony 
gatunków i typów siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty oraz najważniejszych zagrożeń i 
niekorzystnych oddziaływań dotyczących tych gatunków i typów siedlisk. Dają one również 
możliwość przeanalizowania istniejących sposobów użytkowania terenu oraz działań 
społeczno-gospodarczych na danym obszarze, a także zależności (w tym ewentualnych 
synergii) między tymi działaniami a celami ochrony wyznaczonymi dla danego obszaru. 
 

                                                 
33

 Zob. nota wyjaśniająca w sprawie ustanawiania środków ochrony dla obszarów Natura 
2000:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservatio
n%20measures.pdf oraz wytyczne dotyczące ustanowienia środków ochronnych na potrzeby 
obszarów Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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2.6.4  Unikanie pogorszenia stanu i zapobieganie negatywnym oddziaływaniom 
 
Oprócz ustanowienia niezbędnych środków ochronnych dla obszarów Natura 2000 od 
państw członkowskich wymaga się również podjęcia odpowiednich działań w celu uniknięcia 
pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia 
niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary (art. 6 ust. 2 dyrektywy 
siedliskowej). Cele ochrony stanowią punkt odniesienia dla oceny tego, czy dane działanie 
może spowodować pogorszenie stanu obszaru. 
 
Jeżeli chodzi o nowe działania rozwojowe, w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej 
wprowadzono procedurę oceny służącą zapewnieniu ochrony obszarów Natura 2000 przed 
jakimikolwiek szkodliwymi planami lub przedsięwzięciami. Zatem każdy plan lub każde 
przedsięwzięcie, które nie są bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania 
terenu, ale które mogą na nie w istotny sposób oddziaływać, należy poddać ocenie (tzw. 
odpowiedniej ocenie) ich skutków dla danego terenu biorąc pod uwagę cele ochrony 
wyznaczone dla danego obszaru.  
 
Właściwe organy mogą wyrazić zgodę na plan lub przedsięwzięcie dopiero po stwierdzeniu, 
że nie będą miały one niekorzystnego wpływu na integralność danego obszaru. Może to 
czasem wymagać wdrożenia środków łagodzących służących zniwelowaniu wszelkiego 
potencjalnego niekorzystnego wpływu lub ograniczeniu takiego wpływu do poziomu 
uznanego za nieistotny. 

 

Współpraca w ramach Natura 2000 – proces biogeograficzny Natura 2000 
 
W 2011 r. Komisja ustanowiła proces mający na celu zachęcenie do tworzenia sieci 
kontaktów i współpracy między wszystkimi podmiotami zajmującymi się gospodarowaniem 
obszarami Natura 2000.Celem jest osiągnięcie spójności w zakresie gospodarowania siecią 
na poziomie biogeograficznym i w UE. Proces umożliwia również promowanie współpracy 
transgranicznej, wymianę najlepszych praktyk i pogłębienie wspólnego zrozumienia stanu i 
celów ochrony oraz środków ochronnych. Szczegółowe informacje można znaleźć na 
platformie komunikacyjnej Natura 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm  
 

2.6.5 Usprawnianie łączności w ramach sieci Natura 2000  
 
Wiele europejskich siedlisk, w tym lasów, jest w znacznym stopniu rozdrobnione w wyniku 
wylesiania oraz innych przeszłych i obecnych zmian, sposobów użytkowania terenu i zmian 
w zakresie pokrycia terenu. Znacznie ogranicza to ich zdolność do świadczenia 
wartościowych usług ekosystemowych na rzecz społeczeństwa. W art. 10 dyrektywy 
siedliskowej przewidziano, że państwa członkowskie zachęcają do zagospodarowywania 
elementów krajobrazu, które mają duże znaczenie dla dzikiej fauny i flory, w szczególności w 
celu poprawy ekologicznej spójności sieci Natura 2000. 
 
W maju 2013 r. Komisja Europejska przyjęła nową strategię mającą na celu promowanie 
zielonej infrastruktury w Europie34, która przyczyni się między innymi do realizacji tego 
celu. W strategii stworzono ramy promowania przedsięwzięć z zakresu zielonej infrastruktury 
w istniejących unijnych instrumentach prawnych, politycznych i finansowych. 
 

                                                 
34

 Komunikat Komisji: Zielona Infrastruktura (COM(2013) 249 final)  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
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Poprawa połączeń między siedliskami leśnymi stanowi bardzo istotny cel, biorąc pod uwagę 
fakt, że rozdrobnienie stanowi jedno z największych zagrożeń dla siedlisk leśnych. Można to 
osiągnąć na przykład dzięki zwiększeniu obszaru niektórych typów siedlisk leśnych na 
odpowiednich obszarach poprzez ponowne zalesianie lub poprawę jakości ekologicznej 
istniejących siedlisk leśnych. 
 

2.7 Finansowanie obszarów Natura 2000 i gospodarowanie nimi 
 
Chociaż główna odpowiedzialność za finansowanie obszarów Natura 2000 spoczywa na 
państwach członkowskich, w art. 8 dyrektywy siedliskowej powiązano zapewnienie 
niezbędnych środków ochronnych z uzyskaniem współfinansowania UE. W sekcji 1.2.2 
przedstawiono już przegląd najważniejszego finansowania UE na rzecz lasów i sieci Natura 
2000. 
 
Środki te opisano dokładniej w wytycznych dotyczących finansowania obszarów Natura 
2000, które mają na celu pomóc organom, zarządcom i właścicielom w skorzystaniu z 
licznych możliwości dostępnych w obecnym okresie finansowania (2014–2020) dotyczących 
środków zarządzania obszarami Natura 2000, w tym środków na rzecz lasów należących do 
sieci Natura 200035. 
 
W celu jak najlepszego wykorzystania dostępnych funduszy UE Komisja zachęciła państwa 
członkowskie do przyjęcia bardziej strategicznego wieloletniego podejścia w zakresie 
planowania finansowania sieci Natura 2000. Przybiera to formę priorytetowych ram działań 
(PAF), w których określa się potrzeby w zakresie finansowania oraz priorytety strategiczne 
sieci Natura 2000 na szczeblu krajowym lub regionalnym na lata 2014–2020. Wspomniane 
PAF są specjalnie opracowane w celu ułatwienia włączenia odpowiednich środków 
ochronnych do nowych programów operacyjnych w odniesieniu do różnych instrumentów 
finansowania UE36. Nowy program LIFE na lata 2014–2020 daje możliwość finansowania 
projektów zintegrowanych, których celem jest ułatwienie pełnego wdrożenia PAF w dłuższej 
perspektywie. 
 
Na poziomie konkretnego obszaru do określenia niezbędnych środków ochronnych (np. w 
planów gospodarowania i innych instrumentów) należy również dołączyć oszacowanie 
środków finansowych niezbędnych do ich wdrożenia. Pod tym względem ważne jest, by 
uwzględnić nie tylko koszty środków, lecz również konsekwencje ich wdrożenia, w 
szczególności w przypadku, gdy proponuje się ograniczenie lub dostosowanie istniejących 
praktyk gospodarki leśnej, które w niektórych przypadkach może wiązać się z utratą 
dochodów37. 
 

2.8 Ochrona gatunkowa na terytorium UE 
 
Drugi główny zestaw przepisów dwóch dyrektyw dotyczących ochrony przyrody dotyczy 
ochrony określonych gatunków w UE, tj. zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. 

                                                 
35

 Zob. nowe wytyczne dotyczące finansowania obszarów Natura 2000 dostępne pod 
adresem:http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36

 SEC(2011) 1573 final. Zob.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
37

  Nie każda potencjalna utrata dochodów powinna lub może zostać zrekompensowana, na przykład 
gdy utrata dochodów jest wynikiem wdrożenia wymogu prawnego mającego na celu uniknięcie 
pogorszenia stanu siedlisk przez nowy rodzaj gospodarowania (art. 6 ust. 2) (np. rekompensata nie 
przysługuje w przypadku obowiązku utrzymania drzewostanu buku i uniemożliwienia jego 
przekształcenia w drzewostan iglasty).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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Przepisy w zakresie ochrony gatunkowej obejmują wszystkie dzikie gatunki ptaków naturalnie 
występujące w UE oraz inne gatunki wymienione w załącznikach IV i V do dyrektywy 
siedliskowej. 
 
Zasadniczo w przepisach tych38 zobowiązano państwa członkowskie do wprowadzenia 
zakazu: 
- celowego zabijania lub chwytania chronionych gatunków jakimikolwiek metodami; 
- celowego niszczenia lub wybierania jaj, zabierania gniazd lub zrywania, zbierania, 

ścinania, wyrywania lub niszczenia roślin będących pod ochroną; 
- pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku; 
- celowego niepokojenia, w szczególności podczas okresu rozrodu, wychowu młodych, snu 

zimowego i migracji; 
- przetrzymywania, sprzedaży i transportu okazów pozyskanych ze stanu dzikiego. 
 
W niektórych przypadkach dopuszczono odstępstwa od tych przepisów (np. w celu 
zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu do zbóż, inwentarza żywego, lasów, 
rybołówstwa i wód), pod warunkiem że nie ma innego zadowalającego rozwiązania (np. 
przełożenia planowanych prac), a konsekwencje tego odstępstwa nie są niezgodne z 
ogólnymi celami dyrektyw. Warunki udzielania odstępstw określono w art. 9 dyrektywy ptasiej 
i w art. 16 dyrektywy siedliskowej. 
 

2.9 Walka z gatunkami obcymi w UE 

 
W art. 22 lit. b) dyrektywy siedliskowej stwierdzono, że państwa członkowskie zapewniają, 
aby celowe wprowadzenie do stanu dzikiego dowolnego gatunku, który nie jest rodzimy na 
ich terytorium było uregulowane w taki sposób, by nie zaszkodzić siedliskom przyrodniczym 
w obrębie ich naturalnego zasięgu lub dzikiej rodzimej faunie i florze oraz, jeśli uznają to za 
konieczne, wprowadzają zakaz takiego wprowadzenia. 
 
Należy wspomnieć o rosnącym problemie inwazyjnych gatunków obcych, ponieważ stanowią 
one główne zagrożenie dla rodzimej dzikiej fauny i flory oraz siedlisk w Europie, każdego 
roku wyrządzając szkody o wartości milionów euro. 
 
W 2014 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły nowe rozporządzenie w sprawie 
inwazyjnych gatunków obcych39, mające na celu ustanowienie skoordynowanych ram 
prawnych dla całej UE dotyczących działań na rzecz zapobiegania, minimalizacji i 
ograniczenia niekorzystnego wpływu inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność 
biologiczną i usługi ekosystemowe, a także ograniczenie szkód dla gospodarki i zdrowia 
ludzi. 
 
W rozporządzeniu uwzględniono trzy różne typy środków, które są zgodne z przyjętym 
międzynarodowym podejściem hierarchicznym do walki z inwazyjnymi gatunkami obcymi: 

 zapobieganie: przewiduje się wprowadzenie szeregu zaostrzonych środków ma rzecz 
uniemożliwienia celowego lub przypadkowego wprowadzenia inwazyjnych gatunków 
obcych do UE; 

                                                 
38

 Szczegółowe warunki określono w art. 5 dyrektywy ptasiej (w odniesieniu do ptaków) oraz w art. 12 
(w odniesieniu do zwierząt) i art. 13 (w odniesieniu do roślin) dyrektywy siedliskowej – zob. wytyczne w 
zakresie ścisłej ochrony gatunków zwierząt będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w 
ramach dyrektywy siedliskowej 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 
39

 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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 wczesne ostrzeganie i szybkie reagowanie: państwa członkowskie muszą wdrożyć 
system wczesnego ostrzegania służący do jak najwcześniejszego wykrywania 
inwazyjnych gatunków obcych i podejmować natychmiastowe działania mające zapobiec 
jego zadomowieniu; 

 kontrola zadomowionych inwazyjnych gatunków obcych: niektóre inwazyjne gatunki obce 
na stałe zadomowiły się już na terytorium UE; należy podjąć uzgodnione działania w 
zakresie kontroli tych gatunków, aby uniemożliwić ich dalsze rozprzestrzenianie i 
zminimalizować wyrządzane przez nie szkody.  

 
Ostatni środek ma szczególne znaczenie dla ekosystemów leśnych, w których skutki 
ekonomiczne, społeczne i ekologiczne spowodowane przez inwazyjne gatunki obce mogą 
być wyjątkowo istotne.  
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3. LASY W SIECI NATURA 2000 PRZEGLĄD 

 
 
 
3.1 Europejskie lasy oraz ich znaczenie dla różnorodności biologicznej  
 
Lasy europejskie są jednymi z najbardziej bogatych w różnorodność biologiczną siedlisk 
lądowych w UE. Dzięki ich złożoności strukturalnej, różnorodności i dynamicznemu 
charakterowi od setek lat stanowią główne repozytorium dla większości europejskiej 
różnorodności biologicznej. Dotyczy to nie tylko gatunków żyjących wyłącznie w 
„zamkniętych” formacjach leśnych, lecz również innych gatunków, w szczególności 
bezkręgowców i ptaków, które wymagają mozaiki zamkniętych formacji leśnych i innych 
gruntów zalesionych, w tym otwartych obszarów krzaczastych i luk leśnych. 
 
W różnych regionach Europy wykształciły się typowe dla nich typy lasów, które dostosowały 
się do lokalnych warunków środowiskowych. W Europie Środkowej przeważają lasy bukowe, 
natomiast lasy iglaste najpowszechniej występują na obszarach górskich oraz na północy 
Europy. W regionie śródziemnomorskim przeważają mieszane lasy dębowo-iglaste.  Szacuje 
się, że w UE występuje łącznie 14 kategorii i 79 typów siedlisk leśnych (Barbati et al. 2014)40. 
 
Na przestrzeni setek lat naturalna roślinność leśna w większości regionów Europy została 
zastąpiona przez inne sposoby użytkowania terenu lub przez lasy zachowane częściowo w 
stanie naturalnym, które zostały urządzone i są w większym lub mniejszym stopniu 
wykorzystywane do różnych celów, takich jak pozyskiwanie drewna, wypas itd. W 
porównaniu z innymi częściami świata obecnie w Europie znajduje się niewiele zupełnie 
nietkniętych lasów (około 5 %) (EEA 2010)41. W bardziej rozległych lasach zachowanych 
częściowo w stanie naturalnym, nawet jeżeli gospodarowanie imituje pewne schematy 
naturalnej dynamiki, cykl zastępowania kolejnych pokoleń lasu jest ograniczony o mniej 
więcej połowę, ograniczając również obecność starych drzew, drzewostanów i powiązanych 
mikrosiedlisk, wywierając wpływ na pewne elementy różnorodności biologicznej. Niemniej 
jednak niektóre lasy nadal mają ogromne znaczenie dla różnorodności biologicznej, często 
właśnie ze względu na sposób, w jaki do tej pory nimi gospodarowano. W zakresie włączania 
ochrony różnorodności biologicznej do europejskiego leśnictwa nabrano już ogromnego 
doświadczenia42. 
 
 

                                                 
40

 Typy lasów w Europie – kategorie i typy na potrzeby sprawozdawczości i polityki w ramach 
zrównoważonej gospodarki leśnej (ang. European forest types – Categories and types for sustainable 
forest management reporting and policy). Sprawozdanie techniczne EEA 09/2006, zmienione przez 
Barbati et al. Typy lasów w Europie i wskaźniki Forest Europe dotyczące zrównoważonej gospodarki 
leśnej:Narzędzia monitorowania postępów w zakresie ochrony różnorodności biologicznej (ang. 
European Forest Types and Forest Europe SFM indicators: Tools for monitoring progress on forest 
biodiversity conservation).Forest Ecology and Management, tom 321, dnia 1 czerwca 2014 r. 
41

  Dziesięć wiadomości dla ekosystemów leśnych na 2010 r. (ang. 10 messages for 2010 Forest 
ecosystems). Europejska Agencja Środowiska, 2010. Dostępne na pod adresem: 
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-3 
42

 Zob. przegląd: Kraus D. i Krumm F. (red.) 2013. Integracyjne podejścia do ochrony różnorodności 
biologicznej lasów (ang. Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest 
biodiversity). Europejski Instytut Leśnictwa. s. 284. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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3.2  Lasy przeznaczone do objęcia siecią Natura 2000 
 
W związku z tym nie dziwi fakt, że lasy stanowią połowę powierzchni sieci Natura 2000, 
aczkolwiek występują znaczne różnice między państwami i regionami biogeograficznymi.  
Obszar lasów należących do sieci Natura 2000 jest różny: od 6,4 % w Zjednoczonym 
Królestwie do 53,1 % w Bułgarii. 
 

 
 
Istnieją trzy główne powody włączania lasu do sieci Natura 2000: 
 

 na obszarze znajduje się teren istotny z punktu widzenia co najmniej jednego typu 

siedliska leśnego będącego przedmiotem zainteresowania UE wymienionego w 

załączniku I do dyrektywy siedliskowej. W załączniku I wymieniono łącznie 85 typów 

siedlisk leśnych43, w tym 29 siedlisk o znaczeniu priorytetowym44 (więcej informacji 

można znaleźć w załączniku 2). W załączniku I do dyrektywy typy siedlisk leśnych 

zdefiniowano następująco: naturalna i półnaturalna roślinność leśna składająca się z 

rodzimych gatunków tworzących las wysokopienny z typowym podszytem i spełniająca 

następujące kryteria: rzadkie lub pozostałości po lasach lub obejmująca gatunki będące 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

                                                 
43

  W tym 81 typów siedlisk określonych w grupie 9. Lasy w załączniku I do dyrektywy siedliskowej oraz inne 4 
typy siedlisk określone w dyrektywie uznane za siedliska leśne w niniejszym dokumencie (w tym leśne łąki i 
wydmy). 
44

  O znaczeniu priorytetowym oznacza typy siedlisk przyrodniczych zagrożone zanikiem, za które Wspólnota 
ponosi szczególną odpowiedzialność; te typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym są w załączniku I 
oznaczone gwiazdką*; 

 
 
   lasy  lasy, w tym przejściowe tereny leśne porośnięte krzewami 

 
Wykres 8. Odsetek lasów objętych siecią Natura 2000 w podziale na państwa 
członkowskie (2012 r.) 

Uwaga: odsetek lasów obitych siecią Natura 2000 oszacowano z wykorzystaniem klas bazy 
danych Corine Land Cover. Nie wszystkie typy lasów odpowiadają typom siedlisk określonych w 
załączniku I. 

Źródło: Rozwój obszarów wiejskich w UE – informacje statystyczne i gospodarcze, 
sprawozdanie z 2013 r. 
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Duża liczba typów siedlisk leśnych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty 

niekoniecznie oznacza, że zasoby występują w dużej ilości. Wręcz przeciwnie, wydaje 

się, że wiele typów siedlisk jest rzadkich i ma charakter szczątkowy, przy czym ponad 

połowa jest ograniczona do dość niewielkiego obszaru w jednym lub dwóch państwach, 

tak jak w przypadku apenińskich lasów bukowych (9210*, 9220*), gajów palmowych z 

Phoenix (9370*), lasu kaledońskiego (91C0*) oraz makaronezyjskich lasków 

wawrzynolistnych (9360*). Istnieją jednak również bardziej rozległe lasy, takie jak tajga 

zachodnia (*9010), lasy bukowe Asperulo-Fagetum (9130) oraz lasy z Quercus ilex oraz 

Quercus rotundifolia (9340).  

 Na obszarze występuje co najmniej jedno ważne siedlisko (np. służące do rozrodu, 

odpoczynku lub żerowania) dla co najmniej jednego gatunku o znaczeniu dla Europy 

wymienionego w załączniku I do dyrektywy siedliskowej lub w załączniku I do dyrektywy 

ptasiej (łącznie około 121 gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 

siedliskowej jest związanych z lasami, w tym: 11 gatunków płazów, 23 gatunki ssaków, 

44 gatunki bezkręgowców i 43 gatunki roślin) 45. Około 63 gatunków wymienionych w 

załączniku I do dyrektywy ptasiej uznaje się również za ściśle związane z lasami – więcej 

informacji można znaleźć w załączniku II do niniejszego dokumentu); również w tym 

przypadku zakres występowania wielu gatunków jest ograniczony, ponieważ ich status 

określono jako „bardzo zagrożony” lub zasięg ich siedlisk jest bardzo ograniczony. 

 Las nie jest sam w sobie kluczowym siedliskiem w odniesieniu do gatunków lub typów 
siedlisk chronionych w UE, ale ma istotne znaczenie dla ogólnej spójności 
ekologicznej obszaru Natura 2000 (np. pełni funkcję korytarza ekologicznego, który 
łączy główne siedliska chronionych gatunków na danym obszarze, strefy buforowej 
wokół głównego obszaru itd.).  

 
Należy przypomnieć, że powód uznania lasu za obszar Natura 2000 będzie miał 
bezpośredni wpływ na rodzaj środków ochronnych, które mogą być wymagane 
zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej.   

 

                                                 
45

  Unijny poziom odniesienia dotyczący różnorodności biologicznej z 2010 r. (EEA, 2010). Załącznik III – 
Przyporządkowanie gatunków do każdego ekosystemu Dane liczbowe nie obejmują gatunków, które zostały 
dodane po przystąpieniu Bułgarii, Rumunii i Chorwacji. 
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Przykłady typów siedlisk leśnych określone w załączniku I 

 

 

Fennoskandyjskie zalesione pastwiska (9070) w 

południowej Szwecji. Zdjęcie: Vikki Bengtsson 

 

Lasy bukowe Luzulo-Fagetum (9110), Park Narodowy 

Söderåsens, Szwecja. Zdjęcie: Oddvar Fiskesjö 

 

 

 

Makaronezyjskie laski wawrzynolistnych (93608) w 

Barranco de Nieto, Teneryfa (Hiszpania). Zdjęcie: 

Andy Gillison 

 

 

 

Subśródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną 

sosną czarną (9530*) w Alpach (Włochy). Zdjęcie: P. 

Susmel 
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CZĘŚĆ II: 

 
 

Często zadawane pytania 
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4.  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

4.1 Wprowadzenie 
 
Niniejszy rozdział ma na celu udzielenie odpowiedzi na szereg często zadawanych pytań 
(FAQ) dotyczących lasów w sieci Natura 2000. Pytania określono przy pomocy grupy 
roboczej ad hoc ustanowionej przez Komisję na potrzeby przygotowania niniejszego 
dokumentu. Osobom, które nie znają sieci Natura 2000, zdecydowanie zaleca się najpierw 
przeczytanie części I niniejszego dokumentu w celu uzyskania jasnego obrazu celów i 
obowiązków prawnych wynikających z dyrektyw siedliskowej i ptasiej, a w szczególności 
ochrony obszarów Natura 2000.  
 
Aby ułatwić korzystanie, FAQ zostały pogrupowane według następujących zagadnień:  

 wyznaczanie obszarów Natura 2000  

 ustalanie celów ochrony dla obszarów Natura 2000 

 wdrażanie środków ochronnych dotyczących lasów w sieci Natura 2000 

 zapewnienie niepogarszania stanu lasów w sieci Natura 2000 

 praktyki gospodarki leśnej i wymogi sieci Natura 2000 

 możliwości finansowego wspierania działalności w sektorze leśnym w ramach sieci 
Natura 2000 

 nowa działania w ramach sieci Natura 2000 procedura zezwolenia 

 monitoring i ocena postępów w stosowaniu środków ochrony 

 komunikacja, współpraca i aktywne zaangażowanie zainteresowanych stron 

 środki wykraczające poza sieć Natura 2000  
 

Przy każdym pytaniu wskazano: 

 czy pytanie pociąga za sobą zobowiązane prawne (wynikające z dyrektywy siedliskowej i 
ptasiej), zalecenie, czy ma po prostu charakter informacyjny; 

 grupę docelową, do której jest skierowane (np. właściciele lasów, zarządcy lasu, organy, 
ogół społeczeństwa – w tym organizacje pozarządowe); 

 numer referencyjny powiązanych studiów przypadku opisanych w części III. 
 
Zobowiązania prawne (ZP) odnoszą się do konkretnych zobowiązań wynikających z 
dyrektyw. Może być to zobowiązanie dotyczące organów lub właściciela lub zarządcy lasu. 
Od państw członkowskich wymaga się transponowana przepisów dyrektyw do własnych 
systemów prawnych. Niektóre z tych transponowanych przepisów muszą później zostać 
wdrożone przez dane podmioty (np. zarządców lub właścicieli lasów). Tekst ma na celu 
objaśnienie skutków zobowiązań prawnych, w miarę możliwości odnosząc się do 
orzecznictwa. 
Zalecenia (Z) mają na celu przedstawienie możliwych wariantów odniesienia się do 
określonych aspektów dyrektyw. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie wiąże się z 
nimi żadne zobowiązanie. 

Tekst oznaczony jako informacja (I) został przedstawiony w celu lepszego zrozumienia sieci 
Natura 2000, dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej. Do tej kategorii włączono wszystkie 
przykłady wymienione w tekście.  
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4.2 Wyznaczanie obszarów Natura 2000 

 
 

Pytania:  
1. Dlaczego lasy zajmują niemal połowę powierzchni sieci Natura 2000?  
2. Jakie typy lasów zostają włączone do sieci Natura 2000? 
3. Skąd można uzyskać dodatkowe informacje na temat obszarów wyznaczonych jako 

obszary Natura 2000? 

 
 

1. Dlaczego lasy zajmują prawie 50 % powierzchni sieci Natura 2000?  

Informacje 

Grupa docelowa: ogół 

społeczeństwa, zarządcy / 

właściciele lasów, władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr)  

Lasy są schronieniem dla znacznej części europejskiej różnorodności biologicznej. Obejmuje 

ona wiele rzadkich i zagrożonych gatunków i typów siedlisk wymienionych w dyrektywach 

siedliskowej i ptasiej. Najodpowiedniejsze obszary wyznaczono jako część sieci Natura 2000 

w celu zapewnienia ich długoterminowego przetrwania w UE. W rezultacie około 375 000 

km2 lasów zostało obecnie włączonych do sieci Natura 2000, która obejmuje 28 państw. 

Państwa członkowskie, w których występuje największa powierzchnia lasów włączonych do 

sieci Natura 2000 to Hiszpania (ok. 79 800 km2), następnie Polska (ok. 33 500 km2) oraz 

Francja (30 090 km2). 

Duży odsetek lasów włączonych do sieci Natura 2000 stanowi również odzwierciedlenie 

faktu, że lasy zajmują około 42 % terytorium UE i stanowią znaczną część europejskiego 

pokrycia terenu. Ponadto gospodarowanie wieloma lasami odbywa się w sposób, który 

umożliwił zachowanie chronionych siedlisk i gatunków zgodnie z dyrektywą ptasią lub 

siedliskową i który wyjaśnia ich stosunkowo wysoką wartość w kontekście różnorodności 

biologicznej w porównaniu z innymi sposobami użytkowania gruntu. Oprócz takich 

urządzonych lasów do sieci Natura 2000 włączone są również znaczne obszary lasów 

porośniętych starodrzewiem. Wyznaczenie lasu jako obszaru Natura 2000 uznaje dużą 

wartość tego lasu dla realizacji celów określonych w dyrektywie ptasiej lub dyrektywie 

siedliskowej. Niekoniecznie oznacza to jednak, że stan wszystkich typów siedlisk lub 

gatunków, na potrzeby których wyznaczono dany obszar, w tym obszarze jest dobry. W 

niektórych przypadkach może być odwrotnie i w związku z tym do poprawy sytuacji mogą być 

wymagane określone środki ochronne. Środki te mogą obejmować ochronę ścisłą oraz 

aktywne gospodarowanie, takie jak wypas, ochrona starych drzew, usuwanie niepożądanych 

gatunków drzew itd. 

 

2. Jakie typy lasów zostają włączone do sieci Natura 2000?  

Informacje 

Grupa docelowa: ogół 

społeczeństwa, zarządcy / 

właściciele lasów, władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

Obszary leśne zostają włączone do sieci Natura 2000, ponieważ znajdują się na nich 
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najlepsze obszary w UE dla gatunków oraz typów siedlisk leśnych objętych ochroną na mocy 

dwóch unijnych dyrektyw dotyczących ochrony przyrody. Wybór obszarów odbywa się w 

oparciu o uzasadnienie naukowe. 

W przypadku dyrektywy siedliskowej proces wyboru składa się z szeregu etapów, poczynając 

od wskazania najbardziej odpowiednich obszarów na poziomie krajowym, jak opisano w 

załączniku III do tej dyrektywy. Następnie Komisja we współpracy w państwami 

członkowskimi i ekspertami naukowymi dokonuje przeglądu wykazów krajowych w celu 

zagwarantowania, by łącznie zapewniły one wystarczające pokrycie dla każdego typu siedlisk 

i gatunku w całym naturalnym zasięgu w UE oraz by tworzyły spójną sieć. W przypadku 

dyrektywy ptasiej obszary są klasyfikowane przez państwo członkowskie i po 

przeprowadzeniu oceny naukowej zostają włączone bezpośrednio do sieci Natura 2000.  

Wybierając obszary Natura 2000 w odniesieniu do 85 typów siedlisk leśnych
46

 chronionych w 

ramach dyrektywy siedliskowej, państwa członkowskie muszą stosować kryteria wymienione 

w załączniku III do tej dyrektywy. Zgodnie z tymi kryteriami obszary wybiera się między 

innymi dlatego, że na danym obszarze występuje dobry przykład określonego typu siedliska 

oraz dlatego, że charakteryzuje się on dobrą ochroną struktury i funkcji danego obszaru lub 

dużymi możliwościami w zakresie odbudowy. Duża liczba typów siedlisk odzwierciedla 

bardzo zróżnicowany charakter lasów w UE.  

Lasy są również wyznaczane jako obszary Natura 2000, jeżeli występują w nich ważne 

siedliska służące do rozrodu, odpoczynku lub żerowania dla co najmniej jednego gatunku o 

znaczeniu dla Europy wymienionego w załączniku II do dyrektywy siedliskowej lub w 

załączniku I do dyrektywy ptasiej lub dla regularnie występujących ptaków migrujących 

niewymienionych w załączniku I. W dyrektywie siedliskowej uwzględniono następujące 

gatunki związane z lasami: 43 gatunki roślin, 44 gatunki bezkręgowców, 23 gatunki ssaków i 

11 gatunków płazów, podczas gdy w dyrektywie ptasiej uwzględniono 63 gatunki ptaków 

ściśle związane z lasami. Również w tym przypadku zakres występowania wielu gatunków 

jest ograniczony, ponieważ posiadają one status „bardzo zagrożone” lub ich siedliska mają 

bardzo ograniczony zasięg. 

Powodem wyboru danego obszaru może być również wielkość i zagęszczenie populacji 

gatunku występującego na danym obszarze oraz ogólna wartość obszaru dla ochrony 

danego typu siedliska lub gatunku. Zgodnie z dyrektywą ptasią obszary zostają wybrane, 

ponieważ wskazano je jako terytoria najodpowiedniejsze pod względem liczby i powierzchni 

w odniesieniu do ochrony gatunków wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy lub 

regularnie występujących gatunków wędrownych. 

Ponadto las może zostać włączony do sieci Natura 2000 nawet jeżeli nie stanowi głównego 

siedliska gatunków chronionych w UE lub nie jest typem siedliska, lecz mimo to ma ogromne 

znaczenie dla ogólnej spójności ekologicznej obszaru lub sieci (np. pełni funkcję korytarza 

ekologicznego, który łączy główne siedliska chronionych gatunków na danym obszarze, 

strefy buforowej wokół głównego obszaru itd.). 

Nie każdy obszar, na którym występuje typ siedliska lub gatunek o znaczeniu dla UE, zostaje 
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 W tym typy siedlisk leśnych, leśne łąki, spasane lasy (dehesy) oraz porośnięte lasem wydmy. W 
następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do załącznika I do dyrektywy siedliskowej (do kategorii 9 
– Lasy) włączonych zostało dziewięć nowych typów siedlisk leśnych. Po przystąpieniu Chorwacji do 
dyrektywy siedliskowej nie włączono żadnych nowych typów siedlisk leśnych. 
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włączony do sieci Natura 2000. Celem jest wyznaczenie wyłącznie najodpowiedniejszych i 

najważniejszych obszarów w celu zapewnienia ich ochrony. W związku z tym w odniesieniu 

do niektórych z najrozleglejszych siedlisk leśnych chronionych na mocy dyrektywy 

siedliskowej, takich jak tajga zachodnia (kod siedliska 9010), lasy bukowe Asperulo-Fagetum 

(9130) lub lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolia (9340), do sieci Natura 2000 

włączono jedynie część całkowitego siedliska leśnego. Podobna sytuacja ma miejsce w 

odniesieniu do szeregu gatunków leśnych, takich jak dzięcioł czarny (Dryocopus martius) lub 

jarząbek zwyczajny (Bonasia bonasia)47.  

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy konieczne może być wyznaczenie wszystkich pozostałych 

obszarów, na których występuje dany gatunek lub typ siedliska, aby zapewnić ich 

przetrwanie. Ma to miejsce szczególnie w przypadku, gdy są one wyjątkowo rzadkie lub gdy 

ich zakres jest ograniczony, jak w przypadku mezyjskich lasów jodłowych oznaczonych 

kodem 91BA (18 obszarów o powierzchni ok. 15 000 km2).  

Należy być świadomym powodu włączenia lasu do sieci Natura 2000, ponieważ będzie miał 

on bezpośredni wpływ na cele ochrony oraz rodzaj środków ochronnych, które mogą być 

wymagane, a także na ocenę potencjalnego wpływu planów lub przedsięwzięć na obszar 

(art. 6 dyrektywy siedliskowej). 

 

3. Skąd można uzyskać dodatkowe informacje na temat obszarów wyznaczonych jako 

obszary Natura 2000? 

Informacje 

Grupa docelowa: ogół 

społeczeństwa, zarządcy / 

właściciele lasów 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

Każdy obszar Natura 2000 posiada swój standardowy formularz danych, rejestrujący gatunki 

i typy siedlisk o znaczeniu dla UE, na potrzeby których wyznaczono dany obszar, a także 

szacowaną liczebność populacji tych gatunków oraz poziom ochrony na tym obszarze w 

chwili jego wyznaczenia lub na etapie późniejszym, gdy na obszarze zaobserwowano 

występowanie nowych gatunków lub typów siedlisk oraz gdy standardowy formularz danych 

został odpowiednio zaktualizowany. Wspomniane standardowe formularze danych są 

ogólnodostępne. Są one dostępne w przeglądarce Natura 200048: 

http://natura2000.eea.europa.eu/.  

Przeglądarka Natura 2000 jest internetowym systemem informacji geograficznej służącym do 

obrazowania, w którym podano dokładne położenie każdego obszaru Natura 2000 w sieci 

UE.  Użytkownik może wyszukać każdy obszar w dowolnym miejscu UE oraz uzyskać o nim 
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  Tajga zachodnia (9010): 2 848 obszarów Natura 2000 o powierzchni niemal 2 mln ha, stanowiących 
49 % całkowitego obszaru siedlisk; lasy bukowe Asperulo-Fagetum (9130): 2 236 obszarów o 
powierzchni ok. 800 000 ha, stanowiących 54 % całkowitego obszaru:  lasy z Quercus ilex oraz 
Quercus rotundifolia (9340): 1 163 obszary o powierzchni około 1 mln ha, stanowiące 64 % 
całkowitego obszaru siedlisk.  Dane liczbowe pochodzą z unijnego poziomu odniesienia dotyczącego 
różnorodności biologicznej z 2010 r., EEA 2010. Nie obejmują typów siedlisk dodanych po 
przystąpieniu Rumunii, Bułgarii lub Chorwacji. 
48

 Standardowe formularze danych dostępne w ogólnodostępnej przeglądarce mogą być 
niekompletne, ponieważ pominięte mogą zostać informacje na temat bardziej wrażliwych gatunków. 
Jeżeli właściciel gruntów lub zarządca potrzebuje uzyskać szczegółowe informacje, należy 
skontaktować się z właściwym organem ds. ochrony przyrody w regionie lub państwie tej osoby. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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informacje. Dzięki dużej skali map granice obszarów oraz najważniejsze cechy krajobrazu są 

dobrze widoczne. 

Więcej szczegółowych informacji na temat danego obszaru można znaleźć również w 

planach zarządzania obszarami Natura 2000, jeżeli takowe istnieją, lub w innych istotnych 

dokumentach (tj. dokumentach dotyczących celów ochrony, dokumentach wyznaczających 

obszar itd.).  

Państwa członkowskie przedstawiają zwykle szczegółowe informacje na temat obszarów 

Natura 2000 znajdujących się na ich terytorium, w tym powody ich wyznaczenia, cele 

ochrony, plany zarządzania oraz środki ochronne, które zostają udostępnione na stronach 

internetowych i za pośrednictwem innych środków (np. poprzez administracje lokalne). 

Niektóre państwa przekazują również konkretne i szczegółowe informacje właścicielom 

gruntów oraz najważniejszym użytkownikom gruntów na każdym obszarze Natura 2000 (np. 

poprzez konkretne powiadomienia, jak ma to miejsce w Zjednoczonym Królestwie, lub 

poprzez ustanowienie lokalnych grup lub komitetów, w których najważniejsze zainteresowane 

strony od początku uczestniczą w zarządzaniu obszarami, jak ma to miejsce w przypadku 

Francji i innych państw członkowskich UE). Właściciele i użytkownicy gruntów mogą również 

zwrócić się do lokalnych władz ds. ochrony, aby uzyskać więcej informacji na temat 

określonych obszarów Natura 2000. 

 
 
 
4.3 Ustalanie celów ochrony dla obszarów Natura 2000 
 

Pytania:  
4. Dlaczego i w jaki sposób określa się cele ochrony dla obszarów Natura 2000?  
5. Która odpowiada za ustanowienie celów ochrony? Czy prowadzi się konsultacje z 

właścicielami gruntów / zarządcami?  
6. Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat celów ochrony określonych dla 

danego obszaru? 
7. Skąd wiadomo, która działania są lub nie są zgodne z Natura 2000, jeżeli nie 

ustanowiono żadnych celów ochrony? 

 

4. Dlaczego i w jaki sposób określa się cele ochrony dla obszarów Natura 2000?  

Informacje, Grupa docelowa: władze 
Powiązane studia przypadku 

(nr): 1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 należy ustanowić środki ochronne dla typów siedlisk oraz gatunków 

występujących na obszarze. W związku z tym ważne jest również ustanowienie jasnych 

celów ochrony dla każdego określonego typu siedliska oraz gatunku występującego na tym 

obszarze. Cele ochrony mają za zadanie jak najdokładniej określać pożądany stan lub 

poziom ochrony, do którego osiągnięcia dąży się na danym obszarze. 

Często przedstawia się je jako cele ilościowe (np. utrzymanie populacji gatunku x na 

określonym minimalnym poziomie liczebności osobników lub zwiększenie poziomu ochrony 

siedliska y z kategorii C do kategorii B w ciągu 10 lat). 

Ustanowienie jasnych celów ochrony w odniesieniu do obszaru Natura 2000 jest konieczne 
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do zapewnienia, aby każdy obszar w sieci jak najskuteczniej przyczyniał się do realizacji 

ogólnego celu dwóch dyrektyw dotyczących ochrony przyrody, jakim jest osiągnięcie 

właściwego stanu ochrony wszystkich typów siedlisk i gatunków objętych ochroną na całym 

obszarze ich występowania na mocy tych dyrektyw49 w UE. 

Cele ochrony są specyficzne dla danego obszaru i powinny opierać się na dogłębnej 

znajomości obszaru oraz występujących na nim gatunków/siedlisk, ich wymagań 

ekologicznych oraz wszelkich zagrożeń i niekorzystnych oddziaływań dla ich stałego 

występowania na danym obszarze. Dzieje się tak dlatego, że każdy obszar Natura 2000 

charakteryzuje się własnym, niepowtarzalnym zestawem warunków biotycznych, 

abiotycznych i społeczno-gospodarczych, które mogą znacznie różnić się na poszczególnych 

obszarach, nawet jeżeli występują na nich te same gatunki i siedliska. 

Zaleca się również ustalenie szerszych celów ochrony w odniesieniu do całego zbioru 

obszarów lub w odniesieniu do pewnych gatunków lub siedlisk w danym regionie lub 

państwie (krajowe lub regionalne cele w dziedzinie ochrony). Działanie to nie tylko pomoże w 

ustanowieniu celów ochrony na poziomie poszczególnych obszarów, lecz również pomoże w 

określeniu priorytetów z zakresu ochrony na różnych obszarach oraz między nimi. W ten 

sposób można określić priorytet środków, które mają największy potencjał do poprawy lub 

utrzymania stanu ochrony danego gatunku lub siedliska w tym regionie lub państwie. 

Komisja opublikowała notę interpretacyjną, aby udzielić wytycznych w zakresie ustanawiania 

celów ochrony sieci Natura 200050, w której można znaleźć dalsze wyjaśnienia. 

Zob. również dwa pierwsze pytania w sekcji 4.4. 

 
 

5. Kto odpowiada za ustanowienie celów ochrony oraz czy prowadzi się konsultacje z 

właścicielami gruntów / zarządcami / innymi zaangażowanymi grupami? 

Informacje Grupa docelowa: władze 
Powiązane studia przypadku 

(nr):  1, 8, 10 

Odpowiedzialność za ustanowienie celów ochrony spoczywa na właściwych organach w 

każdym państwie członkowskim. W dyrektywach dotyczących ochrony przyrody nie 

wskazano sposobu określana celów, ponieważ każde państwo członkowskie samo decyduje 

o metodach wdrożenia przepisów tych dyrektyw. Dyrektywy dotyczące ochrony przyrody 

mają jednak na celu osiągnięcie właściwego stanu ochrony w odniesieniu do danych 

gatunków i siedliska będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty oraz wykorzystanie 

sieci Natura 2000 do osiągnięcia tego celu. 

Zaleca się, aby poza zapewnieniem, że środki ochronne będą opierać się na gruntownej 

wiedzy, w procesie ustanawiania celów ochrony przyrody uczestniczyły wszystkie 

zainteresowane strony – czy to zarządcy lasu lub jego właściciele czy NGO zajmujące się 

ochroną. Pomoże to w określeniu realistycznych i możliwych do osiągnięcia celów ochrony.  
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 Cel dyrektywy ptasiej sformułowano nieco inaczej, lecz dąży ona do osiągnięcia tego samego 
rezultatu.  
50

 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_PL.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_PL.pdf
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Właściciele i zarządcy lasów wykazują się zazwyczaj bardzo dobrą znajomością gospodarki 

leśnej, która w przeszłości doprowadziła do sukcesów lub niepowodzeń w zakresie ochrony. 

Ważne jest również, by umożliwić prowadzenie szeroko zakrojonych dyskusji między 

właściwymi organami a właścicielami i zarządcami lasów dotyczących najlepszych sposobów 

określenia celów ochrony i środków ochronnych specyficznych dla danego obszaru. 

Omawianie i wyraźne przekazywanie informacji na temat znaczenia, roli danego obszaru 

oraz wyznaczonych dla niego celów ochrony pomoże również w zwiększeniu świadomości i 

zaangażowania wszystkich uczestniczących podmiotów.  

 
 

6. Gdzie można znaleźć informacje na temat celów ochrony określonych dla danego 

obszaru? 

Informacje 

Grupa docelowa:  ogół 

społeczeństwa, zarządcy / 

właściciele lasów 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 1 

Każde państwo posiada własny mechanizm publikowania celów ochrony obszarów 

znajdujących się na jego terytorium. Można je określić w decyzjach lub aktach prawnych 

dotyczących wyznaczenia obszaru lub w dokumentach towarzyszących. Można je 

opublikować na stronie internetowej właściwych władz ds. ochrony przyrody. Zwykle 

uwzględnia się je również i dokładniej omawia w planach zarządzania obszarami Natura 

2000 lub podobnych instrumentach, jeżeli takowe istnieją. Zaleca się, by państwa 

członkowskie przedstawiły łatwo dostępne informacje na temat celów ochrony obszarów 

Natura 2000 w sposób, który jest odpowiedni i łatwy do zrozumienia dla właścicieli oraz 

zarządców lasów. 

 
 

7. Skąd wiadomo, która działania są lub nie są zgodne z ochroną obszarów Natura 

2000, jeżeli nie ustanowiono żadnych celów ochrony? 

Informacje 

Grupa docelowa:  ogół 

społeczeństwa, zarządcy / 

właściciele lasów 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

Cele ochrony powinny być ustanawiane przez właściwe organy w odniesieniu do wszystkich 

obszarów Natura 2000. Może jednak zdarzyć się, że proces opóźnił się i nadal nie określono 

celów ochrony.  

W takim przypadku odpowiedzialność za poinformowanie zainteresowanych stron o skutkach 

wyznaczenia terenu jako obszaru Natura 2000 spoczywa na właściwych organach.  Powinny 

one w szczególności poinformować o tym, czy określone środki gospodarki leśnej lub inne 

działania wymagają dostosowania lub ewentualnego wykluczenia w celu uniknięcia 

pogorszenia stanu obszaru, lub o tym, które działania należy promować w celu poprawy 

warunków ochrony danego obszaru. Standardowy formularz danych stanowi użyteczne 

źródło informacji, które pomoże w zrozumieniu powodów wyznaczenia danego obszaru. 

Należy się z nim każdorazowo zapoznać przy podejmowaniu decyzji w zakresie 

gospodarowania (np. przy sporządzaniu dokumentów dotyczących gospodarowania lub 
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podczas planowania nowych inwestycji).  

Minimalnym wymogiem byłoby podjęcie przez państwo członkowskie odpowiednich kroków w 

celu uniknięcia pogorszenia stanu wszystkich znaczących występujących na danym obszarze 

siedlisk i gatunków zgodnie ze standardowym formularzem danych. W przypadku gdy 

brakuje informacji naukowych, przeważać powinno podejście ostrożnościowe. Zob. również 

pytanie 3. 

 
 

4.4 Wdrażanie środków ochronnych dotyczących siedlisk i gatunków leśnych 
występujących na obszarach Natura 2000 
 

Pytania: 
8. W jaki sposób określa się i ustanawia środki ochronne na potrzeby obszarów Natura 

2000? W jakim terminie należy je wdrożyć? 
9.  Czym są plany zarządzania obszarami Natura 2000 i dlaczego są one obowiązkowe? 
10. Czy dostępne są narzędzia, które pomogą w przygotowaniu planów zarządzania 

obszarami Natura 2000? 
11. Jakie są wymagania ekologiczne wskazanych typów siedlisk i gatunków?  
12. Czy samo występowanie gatunku / typu siedliska mającego znaczenie dla UE wiąże się 

ze zmianami w gospodarowaniu na obszarze?  
13. W lasach na obszarach Natura 2000 często występują gatunki i siedliska nieobjęte 

dyrektywą ptasią ani dyrektywą siedliskową. Czy należy również ustanowić specjalne 
środki ochronne dla takich gatunków i siedlisk?   

14. Czy środki ochronne na obszarach Natura 2000 są obowiązkowe? 
15. W jaki sposób formułuje się środki ochronne? 
16. Kto decyduje o tym, jakie środki ochronne są potrzebne? Czy prowadzi się konsultacje z 

zainteresowanymi stronami? 
17. Jaki rodzaj środków ochronnych jest wymagany w przypadku lasów na obszarach Natura 

2000? 
18. Jaką decyzję podjąć w przypadku środków ochronnych, które będą mieć 

prawdopodobnie pozytywny wpływ na konkretne siedlisko lub gatunek, ale które mogą 
jednocześnie przyczyniać się do pogorszenia innego typu siedliska lub gatunku? 

19. Czy środki ochronne mogą być podobne dla różnych obszarów Natura 2000?   
20. Dlaczego leżanina i różnorodna struktura wieku drzew są tak istotne dla obszarów 

Natura 2000? 
21. Czy zarządzanie nieinterwencyjne może być środkiem ochronnym służącym realizacji 

celów ochrony obszarów Natura 2000?   
22. W jaki sposób należy wdrożyć niezbędne środki ochronne i kto za to odpowiada? 
23. Czy własność i wielkość lasu mają wpływ na gospodarowanie nim na obszarze Natura 

2000? 
24. W jaki sposób właściciele gruntów leśnych/zarządcy lasów mogą się zaangażować lub 

wnieść swój wkład?  
25. Czy dostępne są narzędzia służące wspieraniu wdrażania środków ochronnych, 

podnoszeniu świadomości lub budowaniu zdolności wśród zainteresowanych stron? 
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8. Czy środki ochronne na obszarach Natura 2000 są obowiązkowe? W jakim terminie 

należy je wdrożyć?  

Zobowiązanie prawne 

Grupa docelowa: władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

2,3,4,5,6,8,9,10,17,18,19, 20, 

22, 23 

Środki ochronne są praktycznymi działaniami, które należy wdrożyć, aby zrealizować cele 

ochrony wyznaczone dla danego obszaru. Muszą one odpowiadać wymaganiom 

ekologicznym występujących na danym obszarze typów siedlisk i gatunków. Podczas 

ustanawiania środków ochronnych należy również wziąć pod uwagę sytuację gospodarczą, 

społeczną i kulturową, a także cechy regionalne i lokalne. Zasadę tę określono w dyrektywie 

siedliskowej (art. 2). 

Do określenia niezbędnych środków ochronnych konieczne jest posiadanie solidnej bazy 

informacji na temat warunków panujących na obszarze, jak również na temat stanu ochrony, 

zagrożeń, niekorzystnych oddziaływań oraz potrzeb występujących gatunków i typów 

siedlisk, a także na temat ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej (istniejących sposobów 

użytkowania gruntu, interesów zainteresowanych stron, trwających działań gospodarczych 

itd.).  

Środki ochronne, takie jak cele ochrony, zasadniczo są specyficzne dla każdego obszaru i 

należy je ustanawiać osobno dla poszczególnych obszarów. Dzieje się tak dlatego, że każdy 

obszar Natura 2000 charakteryzuje się własnym, niepowtarzalnym zestawem warunków 

biotycznych, abiotycznych i społeczno-gospodarczych, które mogą znacznie różnić się na 

poszczególnych obszarach, nawet jeżeli występują na nich te same gatunki i siedliska. 

W ciągu sześciu lat od uznania obszaru za teren mający znaczenie dla Wspólnoty państwa 

członkowskie muszą ustanowić niezbędne środki ochronne oraz wyznaczyć obszar jako 

specjalny obszar ochrony.  Wspomniany termin sześciu lat należy wykorzystać nie tylko na 

zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji na temat obszaru, lecz również na 

poinformowanie wszystkich zaangażowanych grup o najbardziej odpowiednich środkach, 

które należy wdrożyć, by zrealizować cele ochrony, jak również omówienie i negocjowanie z 

nimi tych środków. 

 
 

9. Czym są plany zarządzania obszarami Natura 2000 i dlaczego są one obowiązkowe? 

Zalecenie  Grupa docelowa: władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  

10, 17 

Aby zagwarantować jasne i przejrzyste zarządzanie obszarami, państwa członkowskie 

zachęca się tego, by opracowywały plany zarządzania obszarami Natura 2000 w ścisłej 

współpracy z lokalnymi zainteresowanymi stronami. Odpowiedzialność za opracowanie 

planów zarządzania obszarami Natura 2000 spoczywa na właściwych organach ds. sieci 

Natura 2000. Plan zarządzania stanowi solidne i skuteczne ramy wdrażania środków 

ochronnych i podejmowania działań następczych w związku z nimi.  
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Chociaż ustanowienie planów zarządzania obszarami Natura 2000 nie jest obowiązkowe w 

świetle dyrektywy siedliskowej, są one bardzo użyteczne, ponieważ: 

 zapewniają kompletny zapis celów w dziedzinie ochrony oraz stanu ekologicznego i 

wymogów ekologicznych siedlisk i gatunków występujących na danym obszarze w celu 

objaśnienia wszystkim podmiotom przedmiotu oraz celu ochrony;  

 zawierają analizę sytuacji społeczno-gospodarczej i kulturowej na obszarze oraz analizę 

interakcji między różnymi użytkownikami gruntów a występującymi gatunkami i 

siedliskami;  

 zapewniają ramy otwartej debaty między wszystkimi zaangażowanymi grupami i 

pomagają budować zgodny pogląd na gospodarowanie obszarem w dłuższej 

perspektywie, a także tworzą poczucie wspólnej odpowiedzialności za wynik końcowy; 

 pomagają znaleźć praktyczne rozwiązania w zakresie gospodarowania, które są 

zrównoważone i w lepszy sposób zintegrowane z innymi praktykami w zakresie 

użytkowania terenu; 

 zapewniają sposób określenia odpowiednich obowiązków różnych zainteresowanych 

stron, władz i NGO z sektora społeczno-gospodarczego w zakresie wdrażania 

niezbędnych określonych środków ochronnych; 

Plany zarządzania obszarami Natura 2000 można opracować specjalne dla danego obszaru 

lub włączyć do innych planów rozwoju takich jak plany urządzenia lasu, pod warunkiem że w 

planach tych wyraźnie określono cele ochrony dla sieci Natura 2000. Innymi słowy, jeden 

dokument mógłby co do zasady obejmować zarówno przepisy ogólne dotyczące gospodarki 

leśnej dla danego obszaru, jak również cele ochrony i środki ochronne w ramach sieci Natura 

2000 niezbędne dla danego obszaru. Kwestię tę rozwinięto w pytaniu nr 34. 

 
 

10. Czy dostępne są narzędzia, które pomogą w przygotowaniu planów zarządzania 

obszarami Natura 2000? 

Informacje Grupa docelowa:  władze 
Powiązane studia przypadku 

(nr):    10, 18, 19 

Wytyczne w zakresie przygotowywania planów zarządzania obszarami Natura 2000, 

opracowywania środków ochronnych oraz przeprowadzania procesu planowania zarządzania 

na obszarach Natura 2000 są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej51, a 

także w wielu państwach.  

Wsparcie finansowe może być dostępne również w ramach funduszy strukturalnych UE 

(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności) oraz Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zarówno na 

opracowanie, jak i aktualizację planów dotyczących obszarów Natura 2000 (art. 20 

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013), w zależności od krajowych programów wdrażania, a 

także w ramach programu LIFE.  

W przeszłości wspomniane fundusze europejskie w dużym stopniu wykorzystywano do 

opracowywania planów zarządzania obszarami Natura 2000, np. EFRROW we Francji, we 

                                                 
51

 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Włoszech, w Hiszpanii, w Portugalii, w niektórych niemieckich krajach związkowych; EFRR w 

Grecji, Polsce, na Węgrzech i we Włoszech; Fundusz Spójności na Litwie; oraz finansowanie 

z programu LIFE na Cyprze, Węgrzech, Litwie i w wielu innych państwach. Fundusze te będą 

prawdopodobnie dalej wykorzystywane w przyszłości do celów przeglądu i aktualizacji 

planów zarządzania (zob. sekcja 1.2.2 części I niniejszego dokumentu, aby zapoznać się z 

możliwymi unijnymi źródłami finansowania). 

 

11. Jakie są wymagania ekologiczne wskazanych typów siedlisk i gatunków? 

Informacje Grupa docelowa: władze 
Powiązane studia przypadku 

(nr): 12, 13 

Wymagania ekologiczne typów siedlisk i gatunków obejmują wszystkie potrzeby ekologiczne, 

w tym zarówno czynniki abiotyczne, jak i biotyczne, które uznaje się za niezbędne, aby 

zapewnić ochronę typów siedlisk (tj. szczególnej struktury siedliska i jego funkcji niezbędnych 

do jego długiego utrzymywania się, jego typowych gatunków itd.) oraz gatunków obecnych 

na danym obszarze, w tym ich powiązań ze środowiskiem fizycznym (powietrzem, wodą, 

glebą, roślinnością itd.).  

Wymagania te opierają się na wiedzy naukowej i należy je określać indywidualnie dla 

każdego przypadku, co oznacza, że wymagania ekologiczne mogą różnić się nie tylko 

między gatunkami lub typami siedlisk występującymi na danym obszarze, lecz również w 

obrębie tego samego gatunku lub typu siedliska występującego na różnych obszarach. Są 

one niezależne od jakichkolwiek względów społeczno-ekonomicznych.  

W celu zgromadzenia odpowiednich i szczegółowych informacji na temat ekologicznych 

wymagań typów siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE można korzystać z 

dostępnych źródeł krajowych i regionalnych, aby ułatwić gospodarowanie nimi. Komisja 

opublikowała również wytyczne dotyczące gospodarowania odnoszące się do niektórych 

siedlisk i gatunków, które zawierają odpowiednie informacje w tym względzie (np. dla 9070 – 

fennoskandyjskich zalesionych pastwisk, 9110 lasów bukowych Luzulo-Fagetum, 9360* 

makaronezyjskich lasków wawrzynolistnych (Laurus, Ocotea), 9530* (sub-) 

śródziemnomorskich lasów sosnowych z endemiczną sosną czarną oraz dla Cerambyx cerdo 

i Tetrao urogallus52. 

 

12. Czy samo występowanie gatunku/typu siedliska mającego znaczenie dla UE 

oznacza konieczność zmian w gospodarowaniu na obszarze leśnym Natura 2000?  

Informacje  

Grupa docelowa:  właściwe 

organy, zarządcy / właściciele 

lasów 

Powiązane studia przypadku 

(nr):   2, 8, 9, 19, 20 

Niekoniecznie – gatunek lub typ siedliska może być objęty ochroną w znacznym stopniu na 

konkretnym obszarze właśnie ze względu na sposób, w jaki gospodarowano tym obszarem 

do tej pory, i w takich przypadkach ważne będzie zapewnienie, aby w przyszłości również 

                                                 
52

 Zob. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm;; 
zob. również: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo 
factsheet - SWIFI.pdf i http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao 
urugallus factsheet - SWIFI.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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kontynuowano istniejące praktyki gospodarowania.  

Będą miały miejsce jednak sytuacje, w których gatunek lub typ siedliska występuje, ale nie 

jest objęty ochroną w zadowalającym stopniu na danym obszarze. Jeżeli cele ochrony 

danego obszaru zakładają poprawę jego stanu, pewne zmiany w zarządzaniu mogą się 

okazać konieczne. Przykładowo konieczna może być poprawa struktury i funkcji siedliska 

leśnego, w tym składu gatunkowego, lub rozszerzenie obszaru danego typu siedliska w 

niewłaściwym stanie bądź też ulepszenie siedliska konkretnych gatunków lub zwiększenie 

obszaru zajmowanego przez gatunek w niewłaściwym stanie.  

W celu osiągnięcia tych celów mogą okazać się niezbędne pewne działania, takie jak 

utrzymywanie lub odtwarzanie pewnych kluczowych cech lasu, np. różnorodności 

gatunkowej, drzewostanów różnowiekowych, mikrosiedlisk, zachowanie wystarczającej liczby 

starych i obumierających drzew oraz odpowiednich ilości leżaniny, dodatkowe sadzenie lub 

ponowne zalesianie, utrzymywanie otwartych obszarów do celów naturalnej regeneracji, 

usuwanie obcych gatunków drzew, selektywne przerzedzanie, ochrona mineralnej warstwy 

gleby, zakaz używania pestycydów i produktów biobójczych, utrzymywanie starych lub 

dziuplastych drzew, zachowanie karp i pniaków, ochrona skrajów lasu itp. W niektórych 

szczególnych przypadkach wymagana może być również ścisła ochrona. Należy ponownie 

określić dokładnie charakter działań dla poszczególnych obszarów, tak aby odpowiadały one 

wymaganiom ekologicznym występujących na nich gatunków lub typów siedlisk (zob. również 

pytania nr 8 i 11).  

 
 

13. W lasach na obszarach Natura 2000 często występują gatunki i siedliska nieobjęte 

dyrektywą ptasią ani dyrektywą siedliskową. Czy należy również ustanowić specjalne 

środki ochronne dla takich gatunków i siedlisk?   

Informacje 
Grupa docelowa:  zarządcy / 

właściciele lasów, władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):   2, 12 

Zazwyczaj nie; jeżeli chodzi o zgodność z przepisami dyrektywy ptasiej i dyrektywy 

siedliskowej, jedynymi gatunkami i typami siedlisk, które wymagają ustanowienia środków 

ochronnych, są gatunki i typy siedlisk chronione na mocy tych dwóch dyrektyw i występujące 

na obszarach Natura 2000. Gatunki, które nie podlegają jako takie ochronie na mocy 

dyrektywy siedliskowej, ale są typowe dla typu siedliska objętego załącznikiem I lub 

wymagają ochrony przewidzianej dla gatunków mających znaczenie dla Wspólnoty (np. 

ochrona mrowisk dla ptaków), mogą również wymagać uwagi. Właściwe organy powinny być 

w stanie zapewnić odpowiednie informacje. 

Co więcej, gospodarka leśna może również uwzględniać inne gatunki i siedliska, które nie są 

chronione na mocy unijnych dyrektyw dotyczących ochrony przyrody. Państwa członkowskie, 

i w rzeczywistości poszczególni właściciele i zarządcy lasów mają całkowitą swobodę w 

określaniu celów ochrony lub środków ochronnych odnośnie do gatunków i siedlisk, które nie 

są objęte tymi dwoma dyrektywami, np. siedlisk i gatunków, które są chronione lub 

zagrożone na szczeblu krajowym lub regionalnym.  
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14. Czy wszystkie środki ochronne na obszarach Natura 2000 są obowiązkowe? 

Zobowiązanie prawne / 

zalecenie / informacje 

Grupa docelowa:  władze, 

zarządcy / właściciele lasów 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 4, 5, 7 

(ZP) Procedura ustanowienia niezbędnych środków ochronnych dla każdego obszaru Natura 

2000 nie jest postanowieniem opcjonalnym; obowiązuje ona w odniesieniu do wszystkich 

państw członkowskich. Oznacza to, że dla każdego obszaru Natura 2000 należy ustanowić i 

wdrożyć te środki ochronne, które uznaje się za niezbędne (wyrok Trybunału Sprawiedliwości 

w sprawie C-508/04)53. 

(Z) Warto jednak dokonać rozróżnienia między tymi środkami, które uznaje się za niezbędne 

do celów ochrony i odtworzenia gatunków i typów siedlisk występujących na danym 

obszarze, a środkami uznawanymi za pożądane, których „wdrożenie byłoby korzystne, jeżeli 

pozwalają na to dostępne środki i możliwości”.  Te drugie najlepiej określić jako takie w planie 

zarządzania obszarem Natura 2000, przy czym uznaje się je za najlepsze środki w zakresie 

praktyk, których celem jest poprawa ogólnego poziomu różnorodności biologicznej na danym 

obszarze, niewykraczające poza obowiązkowe wymogi dla danego obszaru. 

(I) Wdrożenie środków ochronnych nie zawsze wskazuje na aktywne gospodarowanie lub 

odtworzenie środków, takich jak usunięcie inwazyjnych gatunków obcych lub dywersyfikacja 

struktury wiekowej drzewostanów. Może ono również obejmować środki zabezpieczające 

takie jak unikanie niepokojenia gatunków w sezonie lęgowym.  

 
 

15. W jaki sposób formułuje się środki ochronne? 

Zalecenie Grupa docelowa:  władze 
Powiązane studia przypadku 

(nr): 2, 9, 11, 17, 18 

Zaleca się opisanie środków ochronnych w sposób dostatecznie szczegółowy, aby zapewnić 

ich skuteczne wdrożenie. Powszechną praktyką jest podawanie ich lokalizacji i opisu 

instrumentów oraz narzędzi wymaganych do ich wdrożenia, a także informacji na temat ról i 

obowiązków różnych zaangażowanych podmiotów. Zaleca się używanie jasnego języka w 

opisie środków ochronnych, aby zagwarantować, że będą one zrozumiałe. 

Zaleca się, aby w stosownych przypadkach przeprowadzono przegląd środków ochronnych i 

je dostosowano, np. na podstawie dotychczasowego faktycznego działania tych środków. 

Ważne jest również, aby wskazać szacowane koszty i dostępne finansowanie i aby 

wyznaczyć termin na dokonanie przeglądu podjętych środków ochronnych w kontekście ich 

faktycznego wdrożenia oraz stosowności jako narzędzi osiągania celów ochrony. 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=c-508/04 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=c-508/04
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16. Kto decyduje o tym, jakie środki ochronne są potrzebne? Czy prowadzi się 

konsultacje z zainteresowanymi stronami?  

Zalecenie 

Grupa docelowa:  ogół 

społeczeństwa, 

zarządcy/właściciele lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

  2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,19, 20, 24 

Podjęcie decyzji o tym, jakie środki ochronne są potrzebne, wchodzi w zakres obowiązków 

właściwych organów w każdym państwie. W dyrektywach dotyczących ochrony przyrody nie 

określono jaki rodzaj środków ochronnych należy wdrożyć, a wskazano jedynie, że muszą 

one odpowiadać wymaganiom ekologicznym gatunków i typów siedlisk występujących na 

obszarze. Do każdego państwa członkowskiego należy opracowanie i wdrożenie danego 

rodzaju środków, który uzna ono za najbardziej odpowiedni i skuteczny dla obszarów Natura 

2000 znajdujących się na jego terytorium.  

Zaleca się, aby – oprócz zagwarantowania, że środki ochronne będą opierać się na 

gruntownej wiedzy – zarządcy i właściciele lasów oraz inne odpowiednie zainteresowane 

strony – czy to będące przedstawicielami lokalnych społeczności, czy też organizacji 

pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska – byli aktywnie zaangażowani w proces 

określania niezbędnych środków ochronnych i przygotowywanie planów zarządzania 

obszarami Natura 2000.  

Zaleca się w szczególności, aby właściciele i zarządcy lasów uczestniczyli od samego 

początku w opracowywaniu środków ochronnych dla poszczególnych obszarów. Ich udział w 

planowaniu i przygotowaniu środków ochronnych dla obszarów Natura 2000 umożliwia 

skorzystanie z ich wiedzy fachowej i daje doskonałą możliwość aktywnego zaangażowania 

ich we wdrażanie tych środków ochronnych. Obecnie dobrą praktyką jest zapewnienie 

aktywnego udziału wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, np. poprzez 

ustanawianie grup lub komitetów sterujących. 

Dobra komunikacja od początku również ułatwi osiągnięcie kompromisów i synergii między 

tym, co już uczyniono, a tym, co można poprawić. Dzięki temu cały proces będzie 

prawdopodobnie bardziej opłacalny i mniej czasochłonny. Zwiększy to znacznie również 

prawdopodobieństwo powodzenia, ponieważ zachęci zainteresowane strony i pozwoli im na 

bardziej aktywny udział i zobowiązanie się do gospodarowania obszarem Natura 2000 

leżącym na ich terytorium. 

Po ustanowieniu środków ochronnych zaleca się, aby poinformować o nich ogół 

społeczeństwa (np. na stronach internetowych, w prasie lokalnej, w oficjalnych rejestrach 

władz samorządowych).  
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17. Jaki rodzaj środków ochronnych jest wymagany w przypadku lasów na obszarach 

Natura 2000? 

Zalecenie 

Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 

19, 20, 21, 23 

Jak wskazano powyżej, rodzaj środków ochronnych różni się na poszczególnych obszarach i 

będzie zależał od konkretnych okoliczności panujących na każdym obszarze oraz od 

wymagań ekologicznych występujących na nim gatunków i typów siedlisk. 

Nie jest zatem możliwe mówić ogólnie o rodzaju środków, które mogą być potrzebne. Mogą 

one sprowadzać się do niepodejmowania żadnych działań – tj. nie wymaga się żadnych 

dodatkowych środków poza tymi, które służą dalszemu gospodarowaniu obszarem w 

sposób, w jaki na nim gospodarowano do tej pory – lub też mogą przyjąć formę „prostych” 

środków, takich jak unikanie niepokojenia gatunków wokół niektórych drzew w okresie 

lęgowym, tworzenie małych otworów w pokrywie leśnej, aby przepuścić więcej promieni 

słonecznych, bądź zwiększanie ilości leżaniny w lesie – lub mogą stanowić „istotne” działania 

w zakresie odtwarzania obejmujące całościowe usuwanie gatunków obcych lub zmianę 

struktury obszaru leśnego w celu dywersyfikacji struktury wiekowej i ponownego połączenia 

rozdzielonych siedlisk. W niektórych przypadkach za środki ochronne można uznać 

zarządzanie nieinterwencyjne i ścisłą ochronę, w szczególności w lesie porośniętym 

starodrzewiem o niskim poziomie ingerencji człowieka (zob. również pytanie 21). 

Studia przypadku w części III niniejszego dokumentu oraz inne dostępne przeglądy54 

dostarczają wielu przykładów różnych środków ochronnych, które wdrożono w różnych 

okolicznościach w całej UE.  

 
 

18. Jaką decyzję podjąć w przypadku środków ochronnych, które będą mieć 

prawdopodobnie pozytywny wpływ na konkretne siedlisko lub gatunek, ale które mogą 

jednocześnie przyczyniać się do pogorszenia innego typu siedliska lub gatunku? 

Zalecenie 
Grupa docelowa: zarządcy / 

właściciele lasu, władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):    

Może dojść do sytuacji, w której konkretny środek ochronny będzie korzystny dla jednego 

gatunku lub siedliska, lecz może mieć niekorzystny wpływ na inne. Przykładowo – decyzja o 

odłogowaniu części lasu mogłaby przyczynić się do rozprzestrzenienia się gatunków 

inwazyjnych lub regeneracja fragmentów siedlisk dębowych może mieć negatywny wpływ na 

siedliska niektórych ptaków. Pomniejsze kompromisy są częste, lecz dobrze przemyślane 

cele ochrony ułatwią podjęcie właściwej decyzji. Zaleca się, aby odnieść się do tych 

kompromisów i sprawdzić, jakie są priorytety środków ochronnych dla poszczególnych 

obszarów, oraz aby ocenić, jaki przewidywane środki wywrą prawdopodobny pozytywny i 

negatywny wpływ na te priorytety.   
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 Przykładowo: Kraus D., Krumm F. (red.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the 

conservation of forest biodiversity. Europejski Instytut Leśnictwa. s. 284.  
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Kompromisów często można uniknąć lub je zminimalizować poprzez stosowanie środków w 

odpowiednim czasie i ukierunkowanie ich na określone części obszaru lub nawet 

zrównoważenie ich wpływu na jedną część obszaru poprzez działania na rzecz tego samego 

typu siedliska lub gatunku w innej części. 

 
 

19. Czy środki ochronne mogą być podobne dla różnych obszarów Natura 2000?   

Zalecenie 

Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):   2, 4, 19, 21 

Środki ochronne odpowiadają celom ochrony ustanowionym dla każdego obszaru i są na 

ogół specyficzne dla tego obszaru. Podobne środki mogą być jednak potrzebne dla innych 

obszarów Natura 2000, które mają podobne cechy charakterystyczne i cele. W takich 

przypadkach środki ochronne można również stosować łącznie (np. plan zarządzania 

obszarem Natura 2000 może obejmować kilka obszarów, które wymagają podobnych 

środków).  

 
 

20. Dlaczego leżanina, stare drzewa, stare drzewostany i różnorodna struktura są tak 

istotne dla obszarów leśnych Natura 2000?   

Informacje 

Grupa docelowa:  ogół 

społeczeństwa, zarządcy / 

właściciele lasów 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 

15,17,19 

Leżanina zapewnia odpowiednie siedlisko dla wielu gatunków leśnych, które znajdują się w 

niebezpieczeństwie lub są zagrożone. Leżanina i obumierające drzewa mają szczególne 

znaczenie dla owadów saproksylicznych (gatunków, które żywią się drewnem) i dla 

gatunków, które wykorzystują te zasoby do budowania swojego schronienia lub dziupli, w 

których tworzą gniazda. Duża liczba gatunków saproksylicznych i gatunków zależnych od 

leżaniny i obumierających drzew jest chroniona na mocy dyrektywy siedliskowej i dyrektywy 

ptasiej, np. Cerambyx cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, 

Dendrocopos major itd. W tym temacie dostępne są przeglądy naukowe55 56. Ochrona 

leżaniny często ma duże znaczenie, ale każda decyzja w tym względzie musi również 

uwzględniać ryzyko pożaru na obszarach wrażliwych.  

Starych drzew (zwanych również drzewami pomnikowymi, tj. drzewami starszymi niż 160–

200 lat) często brakuje w lasach objętych planami urządzania, ponieważ zwykły cykl odnowy 

lasu jest zwykle krótszy niż naturalny cykl życia drzew i lasów. Są one niezbędnymi 

mikrosiedliskami dla niektórych zagrożonych chrząszczy, porostów, grzybów itd. Dbałość o 

występowanie takich drzew w lesie i stwarzanie warunków pozwalających na osiągnięcie 
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 Np. Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012. Biodiversity in dead wood. Cambridge 
University Press, p. 509. 
56

  Kompleksowy europejski przegląd poziomów leżaniny przedstawiono w publikacji: Müller J, Bütler 
R. 2010. A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations 
in European forests. w European Journal of Forest Reserarch tom 129, wyd. 6. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%c3%b6rg+M%c3%bcller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%c3%bctler
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
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takiego wieku co najmniej przez pojedyncze drzewa lub grupy drzew może przyczynić się do 

poprawy ochrony wymienionych powyżej gatunków. 

Różnorodna struktura lasu z drzewostanami w różnym wieku, jaśniejszymi i ciemniejszymi 

fragmentami, obumierającymi drzewami i leżaniną itp. zapewnia różne siedliska dla wielu 

gatunków. 

Stare drzewostany zasługują zasadniczo na szczególną uwagę w ramach sieci Natura 2000. 

Są domem dla wielu typowych gatunków leśnych o ograniczonych zdolnościach 

migracyjnych lub pozwalają na ponowne zagospodarowanie dawnych ziem uprawnych 

nowymi fragmentami lasu (np. wieloma grupami bezkręgowców, niektórymi roślinami i 

gatunkami mchu). Lasy o niskim poziomie ingerencji człowieka można nadal znaleźć w 

niektórych częściach Europy (np. tajga porośnięta starodrzewiem w Europie Północnej). W 

innych częściach UE takie lasy ograniczają się jednak do niewielkich stref kompleksów 

objętych planem gospodarowania lub do określonych obszarów o szczególnych warunkach 

ekologicznych i społecznych, takich jak regiony górskie Karpat lub Alp. Mają one szczególne 

znaczenie dla ochrony typów siedlisk i gatunków leśnych mających znaczenie dla Wspólnoty. 

Władze oraz właścicieli i zarządców lasów zachęca się zatem do podejmowania aktywnych 

starań na rzecz ochrony tych obszarów poprzez koncentrowanie się na płynących z nich 

korzyściach innych niż dostarczanie drewna oraz do pełnego wykorzystania istniejących już 

bodźców finansowych do ochrony obszaru, jeżeli jest ona wymagana. Jeżeli chodzi o inne 

decyzje dotyczące urządzania lasów na obszarach Natura 2000, zaleca się, aby decyzje tego 

rodzaju, które mają wpływ na występowanie leżaniny, starych drzew itd., również 

odpowiadały wyraźnie określonym dla poszczególnych obszarów celom ochrony na 

obszarach Natura 2000, odzwierciedlającym wymagania ekologiczne siedlisk i gatunków 

występujących na danym obszarze. 

 
 

21. Czy zarządzanie nieinterwencyjne może być środkiem ochronnym służącym 

realizacji celów ochrony na obszarach Natura 2000? 

Zalecenie 

Grupa docelowa:  ogół 

społeczeństwa, 

zarządcy/właściciele lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 

22 

Zarządzanie nieinterwencyjne jako ewentualna technika gospodarowania może okazać się 

użyteczna w pewnych okolicznościach. Należy rozważyć odłogowanie kluczowych obszarów 

wyłącznie do celów ochrony przyrody analizując każdy przypadek oddzielnie, np. jeżeli na 

danym obszarze występują wyjątkowo rzadkie lub cenne siedliska i gatunki zagrożone w 

istotny sposób, a zarządzanie nieinterwencyjne pomoże w ich ochronie. Tak jak ma to 

miejsce w przypadku każdego innego środka ochronnego, który można zastosować w 

ramach sieci Natura 2000, zarządzanie nieinterwencyjne powinno odpowiadać celom 

ochrony wyraźnie określonym dla poszczególnych obszarów.  

Jedynie siedliska leśne, w których odnotowano niski stopień ingerencji człowieka w 

roślinność faktycznie występującą w lesie i które znajdują się w zaawansowanym stadium 

procesu sukcesji, odpowiadają zasadniczo założeniom zarządzania nieinterwencyjnego. 

Siedliska leśne o wspólnotowym znaczeniu, które założono w ramach przeszłego lub 
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obecnego gospodarowania i które zniknęłyby lub zmieniłyby się w inne rodzaje lasu w 

przypadku zarządzania nieinterwencyjnego, będą wymagały dalszego aktywnego 

gospodarowania. 

W przypadku gdy utrzymuje się zarządzanie nieinterwencyjne jako środek ochronny, należy 

dokonać należytej oceny konsekwencji tego działania, w tym konsekwencji gospodarczych.  

 
 

22. W jaki sposób należy wdrożyć niezbędne środki ochronne i kto za to odpowiada?  

Zalecenie 

Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 

14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

To do właściwych organów należy określenie najlepszego sposobu wdrożenia niezbędnych 

środków ochronnych, które wskazano dla ich obszarów Natura 2000.  Dyrektywa stanowi 

jedynie, że może on obejmować odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne. 

Wybór tych środków pozostawia się państwom członkowskim, zgodnie z zasadą 

pomocniczości.  

Wybierając co najmniej jedną z tych trzech kategorii środków, państwa członkowskie mogą 

zapewnić osiągnięcie przez nie celów ochrony na obszarach Natura 2000:  

- środki ustawowe: zwykle są one zgodne ze strukturą określoną w prawie procesowym i 

mogą wiązać się z określeniem szczególnych wymagań dotyczących działań, które mogą 

być dozwolone, ograniczone lub zabronione na danym obszarze;  

- środki administracyjne: można nimi ustanawiać odpowiednie przepisy dotyczące 

wdrożenia środków ochronnych lub zezwolenia na inne działania na obszarze; 

- środki umowne: wiążą się one z zawarciem umów lub porozumień, zazwyczaj między 

instytucjami zarządzającymi i właścicielami gruntów lub użytkownikami obszaru.  

Nie obowiązuje żadna hierarchia tych trzech kategorii. W związku z tym państwa 

członkowskie mogą wybrać, w odniesieniu do obszaru Natura 2000, tylko jedną kategorię 

środków (np. tylko środki umowne) lub połączenie środków (np. połączenie środków 

ustawowych i umownych). Jedyne wiążące warunki są następujące: środki muszą być 

odpowiednie, aby uniknąć wszelkiego pogorszenia stanu siedlisk lub znaczącego 

niepokojenia gatunków, dla których został wyznaczony taki obszar (zgodnie z art. 6 ust. 2 

dyrektywy siedliskowej), i aby odpowiadały wymaganiom ekologicznym siedlisk i gatunków 

występujących na danym obszarze (zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej). Takie 

wymogi ekologiczne mogą przyjmować różne formy – od zwykłej ochrony przed 

pogorszeniem po aktywne odtwarzanie korzystnych struktur i funkcji ekosystemu, w 

zależności od faktycznego stopnia ochrony danych gatunków i siedlisk. 

Środki aktywnej ochrony lub odtwarzania można wprowadzić dzięki porozumieniom 

umownym z właścicielami i zarządcami lasów, w tym porozumieniom, w których określa się, 

jak należy pokryć koszty środków przekraczające zobowiązania prawne. Dodatkowe koszty 

można pokryć z odpowiednich funduszy w możliwie największym zakresie, a dochody 

utracone w wyniku nałożonych ograniczeń użytkowania można zrekompensować. Stopień 

rekompensaty będzie zależny od charakteru nałożonych ograniczeń i faktycznych strat, a 

także od lokalnej sytuacji. 



60 Natura 2000 i lasy  

 

 

 

Środki sieci Natura 2000 i środki leśno-środowiskowe w ramach polityki rozwoju obszarów 

wiejskich stanowią dobry przykład, jak należy zawierać umowy i porozumienia z właścicielami 

lasów w sprawie urządzania lasu w celu zapewnienia ochrony siedlisk i gatunków. Chociaż 

środki w ramach sieci Natura 2000 mogą zrekompensować dodatkowe koszty i utracone 

dochody wynikające z zobowiązań w ramach sieci Natura 2000, środki leśno-środowiskowe 

mogą zrekompensować dodatkowe zobowiązania wykraczające poza ten próg podstawowy. 

 

23. Czy własność i wielkość gospodarstw leśnych mają wpływ na gospodarowania 

nimi na obszarze Natura 2000? 

Zobowiązanie/zalecenie/informacje 

Grupa docelowa:  

właściciele/zarządcy lasu, 

władze 

Powiązane studia 

przypadku (nr): 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(ZP) Zobowiązania wynikające z dyrektyw mają pośrednie zastosowanie do wszystkich 

rodzajów właścicieli i zarządców lasów, niezależnie od ich statusu i wielkości ich 

gospodarstw należących do sieci Natura 2000, o ile nie stwierdzono inaczej w 

prawodawstwie krajowym transponującym dyrektywy.  

(I) Rodzaj wykorzystanego środka ochronnego można jednak dostosować, tak aby 

uwzględniał on własność i wielkość gospodarstw. Przykładowo – jeżeli pozwala na to 

realizacja celów ochrony, państwa członkowskie mogą preferować w przypadku prywatnych 

właścicieli gruntów stosowanie porozumień umownych, a w przypadku lasów publicznych – 

środków administracyjnych lub związanych z polityką. 

(I) Wielkość obszarów leśnych Natura 2000 może również mieć czasem wpływ na rodzaj i 

poziom ambicji realizowanych celów ochrony. Przykładowo – jest znacznie bardziej 

prawdopodobne, że w przypadku dużych obszarów leśnych stanowiących własność państwa 

dostępne będą środki i metody prawne dostosowywania praktyk urządzania lasów, tak aby 

wdrożyć można było ambitne środki ochronne. Organy publiczne mogą w ramach swojej 

polityki przykładać większą wagę do wielofunkcyjnej roli lasów państwowych, niż ma to 

miejsce w przypadku właścicieli małych lasów.  

(I) Duże obszary często również pozwalają na większą elastyczność we wdrażaniu środków 

ochronnych, ponieważ zapewniają zasadniczo większe pola manewru przy podejmowaniu 

decyzji, gdzie należy wdrożyć konkretne środki ochronne i o jakim stopniu intensywności. 

(Z) Praca z małymi prywatnymi i publicznymi właścicielami gruntów (np. na szczeblu gminy) 

wymaga z drugiej strony wykorzystania odpowiednich zasobów w celu informowania ich, 

podnoszenia ich świadomości i angażowania ich we wdrażanie odpowiednich środków i 

praktyk w leśnictwie. Skoordynowane działanie grupy mniejszych właścicieli gruntów może 

dawać możliwości osiągnięcia synergii i gromadzenia oszczędności. 
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24. W jaki sposób właściciel gruntów leśnych/zarządcy lasów mogą się zaangażować 

lub wnieść swój wkład?  

Zalecenie 

Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

2, 3, 4,5, 8, 10,12,14, 20, 21, 

23 

Właściciele lasów i lokalni zarządcy lasów odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu programu 

Natura 2000. Znają swoje gospodarstwa leśne i mają bogate doświadczenie we wdrażaniu 

praktycznych środków. Są zatem niezwykle istotnymi partnerami w opracowywaniu i 

pomyślnym wdrażaniu programu Natura 2000.  

W ramach sieci Natura 2000 uznaje się, że ludzie stanowią integralną część przyrody i że 

partnerstwa są niezbędne do osiągnięcia celów ochrony. Każdy przyczynia się w określony 

sposób do sukcesu sieci Natura 2000 – mowa tu zarówno o organach publicznych, 

prywatnych właścicielach i użytkownikach gruntów, deweloperach, organizacjach 

pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, ekspertach naukowych, lokalnych 

społecznościach, jak i o ogóle społeczeństwa. 

Wzmacnianie partnerstw i zbliżanie ludzi do siebie również przynosi praktyczne korzyści. 

Wiele obszarów Natura 2000 zostało już poddanych pewnej formie aktywnego użytkowania 

gruntów przez długi czas, które stanowi integralną część szeroko pojętych obszarów 

wiejskich. Wiele z tych miejsc jest cennych pod kątem przyrodniczym właśnie ze względu na 

sposób, w jaki do tej pory nimi gospodarowano, i ważne, aby w przyszłości te działania były 

kontynuowane w należyty sposób.  

W tym względzie dyrektywa siedliskowa wspiera zasadę zrównoważonego rozwoju i 

zintegrowanego gospodarowania. Jej celem nie jest wyłączanie działań społeczno-

ekonomicznych z gospodarowania obszarami Natura 2000, a raczej zapewnienie, aby były 

one podejmowane w sposób, który gwarantuje i wspiera cenne gatunki i siedliska 

występujące na tym terenie, a także umożliwia ogólnie utrzymanie ekosystemów naturalnych 

w dobrym stanie. 

Należy jednak również zauważyć, że niektórym lasom objętym siecią Natura 2000 kształt 

nadały procesy naturalne przy bardzo małej ingerencji człowieka lub bez niej, a 

gospodarowanie nimi powinno służyć ochronie tego niskiego stopnia ingerencji. 

W dyrektywie siedliskowej ustanowiono ramy działań i przedstawiono ogólne cele, jakie 

należy zrealizować, ale to państwom członkowskim pozostawiono wybór najlepszego 

sposobu gospodarowania poszczególnymi obszarami Natura 2000 w porozumieniu z 

lokalnymi zainteresowanymi stronami. Duży nacisk kładzie się na znalezienie rozwiązań 

lokalnych problemów związanych z gospodarowaniem na szczeblu lokalnym przy 

podejmowaniu jednocześnie starań na rzecz realizacji wspólnych ogólnych celów 

polegających na utrzymywaniu właściwego stanu ochrony typów siedlisk i gatunków o 

wspólnotowym znaczeniu lub przywracania takiego stanu. 

 
 

25. Czy dostępne są narzędzia służące wspieraniu wdrażania środków ochronnych, 
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podnoszeniu świadomości lub budowaniu zdolności wśród zainteresowanych stron? 

Zalecenie Grupa docelowa:  władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

3, 5, 6, 7, 8, 

9,12,14,17,18,19, 21, 23, 24 

Procesy budowania lokalnych zdolności w zakresie gospodarowania obszarami Natura 2000 

są istotne dla pomyślnego wdrożenia programu Natura 2000. Zalecane jest zapewnienie 

usług doradczych wszystkim stronom zaangażowanym we wdrażanie planów zarządzania 

obszarami Natura 2000 lub środków ochronnych przez właściwe organy krajowe lub 

regionalne. Niektóre państwa członkowskie już świadczą takie usługi. 

Planowanie uwzględniające zaangażowanie stron obejmuje dostarczanie odpowiednich 

informacji wszystkim zainteresowanym stronom i umożliwienie podejmowania 

interdyscyplinarnych działań uzasadnionych pod względem technicznym. Odbiór jest zależny 

od ilości i jakości dostępnych informacji. Obejmuje to wskazanie grup docelowych i plan 

udzielania informacji ad hoc, w tym różne narzędzia i materiały, które odpowiadają 

potrzebom każdej z grup. Ważne jest, aby mieć na uwadze ich zrozumienie sieci Natura 

2000 i lasów oraz wyjaśnić wszelkie nieporozumienia z nimi związane. 

Ustanowiono proces biogeograficzny sieci Natura 2000 „Współpraca w sieci Natura 2000” 

(„Working Together in Natura 2000”) w celu ułatwienia wymiany informacji i najlepszych 

praktyk w zarządzaniu obszarami Natura 2000 i rozwijania współpracy wszystkich państw 

członkowskich i regionów57. Dostępne są środki finansowe z funduszy unijnych, aby 

zwiększyć zdolności w zakresie wdrażania odpowiednich środków ochronnych przy 

zaangażowaniu kluczowych lokalnych zainteresowanych stron, takich jak rolnicy i właściciele 

lasów, w szczególności w ramach EFRROW, a także w ramach programu LIFE i innych 

programów finansowania.  

 
 

                                                 
57

 W celu uzyskania większej ilości informacji na temat tego procesu – zob. platforma komunikacyjna 

Natura 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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4.5 Zapewnienie niepogarszania stanu obszarów leśnych Natura 2000 
 

Pytania:  
26.  Co w praktyce oznacza, że należy zapobiec pogorszeniu stanu danego obszaru?  
27. Czy istniejąca gospodarka leśna musi odpowiadać celom ochrony określonych dla 

obszaru Natura 2000? 
28. Kto odpowiada za wdrożenie i weryfikację tego obowiązku zapobiegania niepogarszaniu 

się?  

 
 

26. Co w praktyce oznacza, że należy zapobiec pogorszeniu stanu danego obszaru? 

Zobowiązanie 

prawne/zalecenie/informacja  

Grupa docelowa:  

właściciele/zarządcy lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 7,13,17,19, 20, 22 

(ZP) W dyrektywie siedliskowej (art. 6 ust. 2) od państw członkowskich wymaga się podjęcia 

odpowiednich działań w celu uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i 

znaczącego niepokojenia gatunków, dla których został wyznaczony takie obszar. W 

dyrektywie ptasiej (art. 4 ust. 4) wezwano do zapobiegania pogorszeniu warunków siedlisk 

ptaków. 

Właściciele i zarządcy lasów będą oczywiście musieli przestrzegać jakichkolwiek prawnie 

wiążących przepisów przyjętych w tej kwestii na szczeblu krajowym, regionalnym lub 

lokalnym (np. procedur udzielania zezwoleń). 

  „Właściwe kroki”, jakie podjąć mają państwa członkowskie, niekoniecznie ograniczają się 

do działań na szczeblu międzynarodowym, ale zazwyczaj odnoszą się również do 

wszelkich zdarzeń, które mogłyby nastąpić losowo (pożar, powódź itd.), jeżeli takie 

wydarzenie można przewidzieć i można podjąć środki zabezpieczające w celu 

zminimalizowania ryzyka zagrażającego danemu obszarowi. Zakłóceń będących 

naturalną częścią dynamiki ekosystemu nie należy interpretować jako pogorszenia. 

 Wymóg, aby państwa członkowskie podjęły „właściwe kroki” nie ogranicza się również do 

działalności człowieka, ale obejmuje także pewne naturalne zmiany, które mogą sprawić, 

że stan ochrony gatunków i siedlisk na danym obszarze ulegnie pogorszeniu.  

Przykładowo w przypadku sukcesji naturalnej odbywającej się w typach siedlisk 

półnaturalnych należałoby podjąć środki służące zatrzymaniu tego procesu, jeżeli może 

on niekorzystnie wpływać na gatunki lub typy siedlisk, dla których wyznaczono dany 

obszar (wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-06/0458). Przepis ten nie ma 

zastosowania, w przypadku gdy na proces nie można oddziaływać w drodze aktywnego 

gospodarowania (np. pogorszenie wynikające ze zmiany klimatu). 

 Wymóg ma również zastosowanie do działań, które odbywały się jeszcze przed objęciem 

danego obszaru programem Natura 2000. Oznacza to, że konieczne może okazać się 

zakazanie lub zmiana trwających działań, jeżeli mają one niekorzystny wpływ na dany 

obszar (wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-404/0959). 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-6/04 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-6/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-404/09
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 W stosownych przypadkach od państw członkowskich oczekuje się, że zapewnią, aby 

odpowiednie środki służące zapobieżeniu pogorszenia były również stosowane poza 

obszarami, jeżeli istnieje ryzyko niekorzystnego oddziaływania na siedliska lub gatunki 

występujące na obszarach. 

 Środki niezbędne do tego, aby uniknąć pogorszenia warunków panujących na obszarze, 

należy wdrożyć przed pojawieniem się oczywistych oznak pogorszenia (wyrok Trybunału 

Sprawiedliwości w sprawie C-355/9060 i w sprawie C-117/0061). 

W praktyce oznacza to, że w lasach na obszarach Natura 2000 należy unikać wszelkich 

działań, które będą miały niekorzystny wpływ na strukturę ekologiczną i funkcje chronionych 

siedlisk lub na to, czy siedliska są odpowiednie dla chronionych gatunków (np. miejsca 

żerowania, odpoczynku lub lęgowiska), a także wszelkich działań, które mogą prowadzić do 

znaczącego niepokojenia chronionych gatunków, w szczególności w trakcie okresów 

lęgowych, odpoczynku lub żerowania.  

(I)/(Z) To, czy konkretne działanie faktycznie doprowadzi do pogorszenia warunków na 

obszarze, czy też nie, będzie również zależne od ogólnych warunków ekologicznych obszaru 

i od stopnia ochrony gatunków i typów siedlisk występujących na nim. Jeżeli prawdopodobne 

jest, że działanie będzie miało na nie niekorzystny wpływ, należy podjąć środki 

zapobiegawcze. W razie wątpliwości dotyczących efektów konkretnego środka, należy 

zastosować podejście ostrożnościowe. 

(Z) Zawsze zalecana jest analiza poszczególnych przypadków.  

Przykładowo – zrąb zupełny na małym obszarze Natura 2000 wyznaczonym dla jego lasu 

dębowego uznano by prawdopodobnie za pogorszenie, natomiast to samo działanie na 

dużym obszarze Natura 2000, składającym się głównie z dużych drzewostanów dębowych, 

nie spowodowałoby prawdopodobnie żadnej większej szkody, a wręcz byłoby korzystne dla 

niektórych gatunków, dla których ten obszar został wyznaczony.  

Należy wziąć pod uwagę możliwe efekty pośrednie środków w zakresie leśnictwa. 

Pozyskiwanie drewna może mieć pozytywne skutki w jednym miejscu, przykładowo poprzez 

dopuszczenie większej ilości promieni słonecznych do gleby lub usunięcie niechcianych 

gatunków, ale jest problemem w innym miejscu, ponieważ może tam prowadzić do 

degradacji struktury i funkcji chronionego typu siedliska (jako że może powodować 

zagęszczanie gleby, wpływać na warunki hydrologiczne oraz na naturalną regenerację lub 

procesy degradacji itd.). 

(I) Ścinanie drzewa, na którym znajduje się gniazdo bociana czarnego, melioracja lasów 

bagiennych, pozyskiwanie drewna na wiosnę w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda orła 

stanowią przykłady działań, których należy unikać.  

(Z) Właściwe środki, zakazy lub ograniczenia można uwzględnić przykładowo przy 

opracowywaniu planów urządzenia lasu, tak aby zagwarantować, że działania 

przeprowadzane będą w sposób, który zapobiega wszelkiemu niepokojeniu gatunków lub 

pogorszeniu siedlisk mających znaczenie dla UE.  
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 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-117/00 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0355
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-117/00
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(I) Co więcej, konieczne okazać się mogą niektóre środki zapobiegawcze, aby uniknąć 

pogorszenia wywołanego przez czynniki lub zagrożenia zewnętrzne, takie jak pożary lasów 

lub choroby. W niektórych lasach borealnych, w których pożary odgrywają szczególną rolę w 

utrzymywaniu różnorodności biologicznej, nie należy ich uznawać za pogorszenie. 

(I) Wytyczne, jak należy unikać ewentualnego niekorzystnego wpływu środków z zakresu 

leśnictwa na siedliska i gatunku mające znaczenie dla UE, są dostępne w niektórych 

państwach i regionach UE. Takie wytyczne są przydatne dla urządzania lasów zarówno na 

obszarach Natura 2000, jak i poza nimi (np. zob. niektóre z wyżej wymienionych studiów 

przypadku). 

(Z) Właściwe organy lokalne, regionalne i krajowe powinny zapewnić, aby właściciele i 

zarządcy lasów byli informowani w należyty sposób o środkach, które zaplanowano dla 

danego obszaru lub na nim wdrożono. Właściciele i zarządcy lasów na obszarach Natura 

2000 powinni mieć świadomość, że niektóre działania mogą podlegać regulacji. Powinni 

zasięgać informacji na temat istniejących środków. W razie wątpliwości powinni 

skontaktować się z właściwymi organami.   

 
 

27. Czy istniejąca gospodarka leśna musi odpowiadać celom ochrony określonych dla 

obszaru Natura 2000? 

Zobowiązanie 

prawne/zalecenie  

Grupa docelowa:  

właściciele/zarządcy lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(ZP) Tak. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej należy unikać jakiegokolwiek 

pogorszenia stanu siedlisk i znaczącego niepokojenia gatunków, dla których został 

wyznaczony taki obszar. Ma to również zastosowanie do działań, które były prowadzone 

jeszcze przed objęciem obszaru siecią Natura 2000. Jeżeli takie odbywające się już działanie 

na obszarze Natura 2000 prowadzi do pogorszenia siedlisk przyrodniczych lub niepokojenia 

gatunków, dla których wyznaczono ten obszar, należy podjąć wobec niego właściwe środki 

służące zatrzymaniu pogarszania zgodnie z art. 6 ust. 2 lub aktywne środki ochronne 

ustanowione zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej. Może to wymagać w stosownych 

przypadkach usunięcia niekorzystnego oddziaływania poprzez zatrzymanie działania albo 

poprzez podjęcie środków łagodzących te negatywne skutki. Można przewidzieć pewne 

zachęty gospodarcze lub rekompensaty, jeżeli na właścicieli lasów nałożono obowiązki, które 

wykraczają poza praktyki zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Przykładowo, może okazać się, że niektóre gatunki ptaków mających swoje gniazda na 

danym obszarze wymagają dostosowania czasu operacji z zakresu leśnictwa, aby uniknąć 

niepokojenia gatunków w okresach, w których są one szczególnie narażone na zakłócenia, 

lub ograniczenia niektórych działań z zakresu leśnictwa na obszarach szczególnie 

narażonych, aby uniknąć pogorszenia szczególnych siedlisk lub naturalnych cech 

występujących na danym obszarze. 

(Z) Z drugiej strony, jeżeli prowadzona gospodarka leśna przynosi pozytywne skutki, należy 

zintensyfikować działania podejmowane w jej ramach lub ją zoptymalizować, tak aby 

zmaksymalizować potencjalny wkład gospodarki leśnej w osiągnięcie celów ochrony. 
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28. Kto odpowiada za wdrożenie i weryfikację tego obowiązku zapobiegania 

niepogarszaniu się? 

Zobowiązanie prawne Grupa docelowa: władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

 

Państwa członkowskie odpowiadają za podjęcie właściwych środków w celu uniknięcia 

pogorszenia typów siedlisk i znaczącego niepokojenia gatunków na obszarach Natura 2000 

zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej. Oczekuje się od nich, że ustanowią konkretny, 

spójny i kompletny system prawny umożliwiający zapewnienie skutecznej ochrony danych 

obszarów. Środki czysto administracyjne lub dobrowolne mogą zatem okazać się 

niewystarczające do tego celu. 

Również do właściwych organów na szczeblu krajowym lub regionalnym należy weryfikacja, 

czy środki służące uniknięciu pogorszenia i znaczącego niepokojenia są egzekwowane w 

odpowiedni sposób. Punktem odniesienia dla oceny pogorszenia lub niepokojenia jest 

stopień ochrony siedlisk i gatunków w czasie, w którym proponuje się, aby obszar uznać za 

teren mający znaczenie dla Wspólnoty. Należy go ocenić w oparciu o te początkowe warunki, 

które opisano w standardowym formularzu danych programu Natura 2000. W razie potrzeby 

państwa członkowskie mogą informować Komisję Europejską o konieczności zaktualizowania 

standardowego formularza danych dla obszaru z pewnych względów (np. większa wiedza 

naukowa lub zmiany naturalne). Jeżeli Komisja to zaakceptuje, stan rzeczy odzwierciedlony 

w zaktualizowanym standardowym formularzu danych staje się nowym punktem odniesienia 

do oceny wszelkich możliwych przypadków pogorszenia lub niepokojenia. W przypadku 

pogorszenia, wymagane będzie odtworzenie. 

 
 

4.6 Praktyki gospodarki leśnej i wymogi sieci Natura 2000  
 

Pytania:  
29.  Czy obszarami leśnymi Natura 2000 gospodaruje się wyłącznie do celów ochrony 

przyrody? 
30. W jakich przypadkach gospodarka leśna odbywa się zgodnie z kryteriami 

zrównoważonej gospodarki leśnej i czy to wystarczy do spełnienia wymogów sieci 
Natura 2000?  

31. Czy wyznaczenie obszaru Natura 2000 zawsze oznacza konieczność wprowadzenia 
zmian do stosowanych praktyk gospodarki leśnej?  

32. Czy fakt, że las jest certyfikowany, wystarczy do spełnienia wymogów sieci Natura 2000? 
33.  Czy plan zarządzania obszarem Natura 2000 może również obejmować środki związane 

z gospodarką leśną?  
34. Czy cele ochrony i środki ochronne w ramach sieci Natura 2000 mogą zostać włączone 

do istniejących planów urządzenia lasu? 
35. Jakie korzyści płyną z połączenia planów zarządzania obszarami Natura 2000 i planów 

urządzenia lasu? 
36. Czy istniejące plany urządzenia lasu należy dostosować tak, aby uwzględniały istniejące 

plany zarządzania obszarami Natura 2000? 
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37. Nie dla wszystkich lasów opracowano plan urządzenia lasu lub równoważny instrument. 
Czy na obszarze Natura 2000 obowiązkowe jest posiadanie planu urządzenia lasu 
zatwierdzonego przez odpowiedni organ? 

38. Lasy są dynamicznymi ekosystemami, które podlegają długoterminowemu 
gospodarowaniu. Jak można sprawić, aby ten szczególny aspekt był zgodny z celami w 
ochrony w ramach sieci Natura 2000? 

39. Gospodarka leśna opiera się czasem również na gatunkach obcych. Czy jest to zgodne 
z wymogami sieci Natura 2000? 

40. Zmiana klimatu najprawdopodobniej będzie miała znaczący wpływ na lasy. Czy możliwe 
jest podjęcie działań związanych z gospodarką leśną, aby ograniczyć wpływ zmiany 
klimatu, jeżeli chodzi o siedlisko Natura 2000? 

41. W jaki sposób należy uwzględnić występowanie „innych gruntów zalesionych” (zarośli, 
obszarów skalistych itd.) lub siedlisk niebędących siedliskami leśnymi? 

42.  Co dzieje się, gdy cele ochrony różnych typów siedlisk lub gatunków mających 
znaczenie dla UE, znajdujących się na tym samym obszarze, są sprzeczne? 

43. Jak należy postępować w przypadku wystąpienia ognisk chorób na obszarach Natura 
2000, które mogą mieć znaczący wpływ na gospodarkę (np. korniki, węgorek 
sosnowiec)?  

44. Czy budowa dróg leśnych na obszarze Natura 2000 jest możliwa? 
45. Czy na obszarach Natura 2000 dozwolony jest zrąb zupełny?  
46. W jaki sposób należy postępować w przypadku pojawienia się nowych siedlisk 

wymienionych w załączniku I na obszarze Natura 2000? 
47. Jak należy postępować w przypadku siedlisk wtórnych wymienionych w załączniku I, 

naturalnie zastąpionych siedliskiem leśnym, które w większym stopniu odpowiada 
roślinności docelowej? 

 
 

29. Czy obszarami leśnymi Natura 2000 gospodaruje się wyłącznie do celów ochrony 

przyrody?  

Informacje Grupa docelowa: ogół 

społeczeństwa, 

zarządcy/właściciele lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

 

Nie, gospodarowanie lasami na obszarach Natura 2000 może faktycznie służyć wielu celom 

innym niż ochrona przyrody, takim jak np. wytwarzanie produktów z drewna, łowiectwo, 

rekreacja itd. Gospodarka leśna na obszarach Natura 2000 musi jednak zawsze być zgodna 

z celami ochrony poszczególnych obszarów i aktywnie przyczyniać się do ich realizacji. 

Jeżeli obszar Natura 2000 pokrywa się z obszarem państwowego rezerwatu przyrody lub 

parku narodowego, lasami ogólnie zarządza się głównie do celów ochrony zgodnie z 

odpowiednimi krajowymi przepisami. 

Efektywne gospodarowanie obszarami Natura 2000 oznacza ścisłą współpracę właściwych 

organów ds. ochrony przyrody i ds. lasów, publicznych i prywatnych właścicieli lasów oraz 

innych zainteresowanych grup i organizacji pozarządowych. Osiągnięcie odpowiednich 

porozumień przy jednoczesnym poszanowaniu uzasadnionych interesów zainteresowanych 

stron i wynagradzaniu wszelkich dobrowolnych wkładów wniesionych na rzecz realizacji 

celów ochrony ma kluczowe znaczenie dla dobrego gospodarowania lasami na obszarach 

Natura 2000. 



68 Natura 2000 i lasy  

 

 

 

30. W jakich przypadkach gospodarka leśna jest prowadzona zgodnie z kryteriami 

zrównoważonej gospodarki leśnej i czy to wystarczy do spełnienia wymogów sieci 

Natura 2000?  

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

 

Niekoniecznie. Nawet jeżeli kryteria Forest Europe dotyczące sprawozdawczości w zakresie 

zrównoważonej gospodarki leśnej obejmują utrzymywanie, ochronę i odpowiednie 

zwiększanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, mogą one nie być 

wystarczająco szczegółowe, aby objąć szczegółowe cele ochrony mające zastosowanie do 

poszczególnych obszarów Natura 2000. W takich przypadkach może zajść konieczność 

bardziej szczegółowego sformułowania określonych wymagań w zakresie sieci Natura 2000 i 

uzupełnienia nimi ogólnych zasad i kryteriów zrównoważonej gospodarki leśnej. 

 
 

31. Czy wyznaczenie obszaru Natura 2000 oznacza konieczność wprowadzenia zmian 

do stosowanych praktyk gospodarki leśnej?  

Zalecenie Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  8, 9, 19, 20 

Niekoniecznie, wyznaczenie obszaru jako obszaru Natura 2000 nie zawsze wymaga zmian w 

podejmowanych już działaniach z zakresu leśnictwa. W dużym stopniu zależy to od obszaru.  

W przypadku wielu obszarów może okazać się, że to właśnie stosowane praktyki gospodarki 

leśnej są przede wszystkim powodem, dla którego konkretne siedlisko lub gatunek cieszy się 

wysokim stopniem ochrony. W takich przypadkach ważne będzie zapewnienie, aby te 

praktyki były również kontynuowane w przyszłości, a może nawet zostały rozszerzone na 

inne obszary. W przypadku wielu półnaturalnych siedlisk leśnych, jak np. obszarów zwanych 

dehesa lub skandynawskich zalesionych pastwisk, tradycyjne praktyki gospodarowania 

ukształtowały te siedliska, w związku z czym należy je utrzymać. 

W innych przypadkach wymagane mogą jednak być pewne zmiany lub ograniczenia 

prowadzonych działań, aby spełnione zostały cele ochrony poszczególnych obszarów. 

Przykładowo zmiany w gospodarce leśnej mogą być potrzebne, aby podnieść ekologiczną 

jakość siedlisk (ilość leżaniny, liczbę starych drzew itd.) lub zwiększyć obszar objęty danym 

typem siedliska za pomocą odtworzenia. (Zob. również pytania nr 12 i 27).  

Obecny stan ochrony jest niezadowalający w przypadku wielu typów siedlisk leśnych (zob. 

załącznik 2), a zatem konieczne mogą być zmiany w praktykach gospodarki leśnej w celu 

poprawy ich stanu. Obszary Natura 2000 mają kluczowe znaczenie pod względem 

osiągnięcia właściwego stanu ochrony typów siedlisk i gatunków w UE i bardzo ważne jest, 

aby gospodarowano nimi w sposób, który umożliwia osiągnięcie tego celu. W związku z tym 

cele ochrony i środki określone dla poszczególnych obszarów są konieczne w celu 

zapewnienia, aby każdy konkretny obszar przyczyniał się w jak najlepszy sposób do 

osiągnięcia tego celu. 
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32. Czy fakt, że las jest certyfikowany, wystarczy do spełnienia wymogów sieci Natura 

2000? 

Informacje  Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

 Powiązane studia przypadku 

(nr): 

 

Kryteria certyfikacji lasów (FSC, PEFC), jako dobrowolne narzędzie oparte na rozwiązaniach 

rynkowych, wymagają utrzymywania lub zwiększania różnorodności biologicznej i wysokich 

wartości ochrony w lasach, uwzględnienia, że występują w nich gatunki chronione, i 

wdrożenia właściwych środków (np. pozostawienie leżaniny i starych drzew w lesie). Dzięki 

wymogowi zgodności z innymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz narzędziami 

ochrony i prawodawstwem mogą one również przyczyniać się do promowania celów ochrony 

obszaru Natura 2000. Takie kryteria są zazwyczaj formułowane jednak w bardzo ogólny 

sposób (a nie dla poszczególnych obszarów). Nie zapewniają zatem zawsze zgodności z 

celami ochrony poszczególnych obszarów sieci Natura 2000. 

 
 

33. Czy plan zarządzania obszarem Natura 2000 może również obejmować środki 

związane z gospodarką leśną?  

Zalecenie  Grupa docelowa:  

właściciele/zarządcy lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  8, 10, 11  

Tak, jeżeli nie opracowano żadnego planu urządzenia lasu, przykładowo na obszarach 

leśnych podzielonych na wiele gospodarstw leśnych, plan zarządzania obszarem Natura 

2000 może obejmować pewne środki związane z gospodarką leśną, a także inne funkcje i 

usługi na tym obszarze, takie jak rekreacja, ochrona wód, aspekty krajobrazowe itd. W takim 

przypadku wszelkie środki, które nie są bezwzględnie konieczne do celów zarządzania 

ochroną obszaru, ale które ujęto w planie zarządzania, należy zaplanować tak, aby uniknąć 

ryzyka, że wywrą one jakikolwiek znaczący negatywny wpływ na obszar. Najlepszym 

rozwiązaniem w tym względzie jest szczegółowa kontrola, której wynik należałoby 

udokumentować w planie zarządzania. 

W przeciwnym razie plan urządzenia lasu może również służyć jako plan zarządzania 

obszarem Natura 2000, jeżeli włączono do niego cele sieci Natura 2000 (zob. pytanie 34). W 

tym przypadku również środki z zakresu leśnictwa, które nie są konieczne do zarządzania 

ochroną obszaru, powinny zostać poddane kontroli w celu wykluczenia prawdopodobieństwa 

negatywnego wpływu na obszar, a wyniki tej kontroli należy udokumentować w planie 

urządzenia lasu. Zarówno w przypadku, gdy plany zarządzania obszarami Natura 2000 

obejmują „zwykłe” działania związane z gospodarką leśną, jak i w przypadku planów 

urządzenia lasu obejmujących środki ochronne sieci Natura 2000, konieczna jest ścisła 

współpraca między właściwymi organami ds. ochrony przyrody i lasów oraz 

zainteresowanymi właścicielami i zarządcami lasów. 
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34. Czy cele ochrony i środki ochronne w ramach sieci Natura 2000 mogą zostać 

włączone do istniejących planów urządzenia lasu? 

Zalecenie  Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 2, 4, 5, 6, 8,10,17,19, 20 

Plany urządzenia lasu i plany zarządzania obszarami Natura 2000 nie zawsze mają takie 

same założenia i cele i zazwyczaj różnią się również  podstawą prawną. Obowiązek 

przygotowania planów zarządzania obszarami Natura 2000 wchodzi w zakres kompetencji 

właściwych organów ds. ochrony przyrody, natomiast obowiązek przygotowania planów 

urządzenia lasu to zadanie właściciela lub zarządcy lasu. Na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa krajowego wymagane może być formalne zatwierdzenie planów urządzenia 

lasu udzielane przez właściwe organy. Jeżeli plan urządzenia lasu już istnieje lub jest 

wymagany dla lasu, który w całości lub w części wyznaczono jako obszar Natura 2000, i 

jeżeli z prawnego i praktycznego punktu widzenia jest to możliwe, bardzo użyteczne i 

skuteczne może okazać się włączenie do tego planu odpowiednich celów ochrony i środków 

ochronnych sieci Natura 2000. 

Plan urządzenia lasu obejmuje w zasadzie sekcje strategiczne i operacyjne oraz może 

dotyczyć wielu aspektów – od aspektów gospodarczych, takich jak wytwarzanie drewna i 

innych towarów, po rekreację i ochronę przyrody. To szerokie i elastyczne spektrum celów i 

działań daje ogólnie wystarczająco dużo swobody, aby włączyć cele i środki sieci Natura 

2000, w szczególności jeżeli chodzi o duże lasy państwowe lub gospodarstwa będące 

własnością jednego podmiotu.  

Plany urządzenia lasu mogą również służyć jako biznesplany dla gospodarstw leśnych i 

mogą zawierać informacje prywatne, których nie należy ujawniać. W takim przypadku 

odpowiednie informacje dotyczące sieci Natura 2000 można wskazać w oddzielnym 

załączniku do planu urządzenia lasu. 

Włączenie staje się większym wyzwaniem w przypadku dużej liczby (małych) gospodarstw 

leśnych, których struktura własności jest różnorodna (wiele z nich może nie wymagać planu 

urządzenia lasu), lub w przypadku gdy granice obszaru Natura 2000 i granice gospodarstwa 

nie pokrywają się. W każdym razie, aby uniknąć pogorszenia warunków na danym obszarze, 

wymaga się gospodarowania lasem w sposób odpowiadający celom ochrony i środkom 

ochronnym, które ustanowiono dla danego obszaru i które włączono do planu zarządzania 

obszarami Natura 2000, jeżeli taki plan istnieje. 

Liczne państwa członkowskie opracowały wytyczne, zasady lub inne narzędzia pomocnicze, 

by ułatwić włączenie potrzeb sieci Natura 2000 do planów urządzenia lasu (zob. również 

pytanie nr 33 i powiązane studia przypadku). 
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35. Jakie korzyści płyną z połączenia planów zarządzania obszarami Natura 2000 i 

planów urządzenia lasu? 

Zalecenie  Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze  

Powiązane studia przypadku 

(nr): 2, 4, 5, 6, 8,10,17,19, 20 

Włączenie celów ochrony i środków ochronnych sieci Natura 2000 do planu urządzenia lasu 

może przynieść liczne korzyści dla zaangażowanych podmiotów, chociaż początkowo może 

to wymagać pewnych dodatkowych kontroli i konsultacji. Co ważniejsze, takie włączenie 

pozwoli właścicielom i zarządcom lasów na opieranie się tylko na jednym dokumencie w 

codziennym gospodarowaniu ich lasem i wyeliminuje konieczność sprawdzania zarówno 

planów zarządzania obszarami Natura 2000, jak i planów urządzenia lasu. Jednocześnie 

ułatwi to zapewnienie większej spójności między różnymi celami strategii politycznej oraz 

uniknięcie potencjalnych konfliktów na etapie wdrażania i niepotrzebnych kosztów. Poniżej 

bardziej szczegółowo omówiono pytanie, czy lepiej posiadać jeden plan łączący wszystkie 

aspekty, czy też dwa plany. 

Plany urządzenia lasu zawierające cele sieci Natura 2000 są również bardzo przydatnym 

narzędziem w celu przyciągnięcia zasobów finansowych niezwykle potrzebnych do ich 

wdrożenia, ponieważ pozwalają one na spełnienie kilku celów strategii politycznej przy 

zastosowaniu tylko jednego planu. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy korzysta się z 

dostępnych możliwości finansowania z funduszy unijnych w ramach funduszy strukturalnych, 

funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub LIFE (zob. sekcja 1.2.2 części I 

niniejszego dokumentu, aby zapoznać się z możliwymi unijnymi źródłami finansowania). 

Inną istotną zaletą planu zarządzania łączącego te różne aspekty jest fakt, że pozwoli on na 

uniknięcie wszelkich znaczących negatywnych skutków dla obszaru Natura 2000. Jeżeli 

można to skutecznie osiągnąć, wykazać i udokumentować za pomocą obiektywnej kontroli 

środków przewidzianych w planie, ważną korzyścią będzie to, że ani plan, ani indywidualny 

środek zarządzania objęty planem nie będzie musiał podlegać pełnej odpowiedniej ocenie 

jego skutków zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. 

Przykładowo – jeżeli przedsięwzięcie pozyskiwania drewna nie jest absolutnie niezbędne do 

zarządzania ochroną obszaru, może prawdopodobnie mieć znaczący negatywny wpływ na 

obszar oddzielnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, i jeżeli nie 

można wykluczyć prawdopodobieństwa takich skutków, musi ono zostać poddane 

odpowiedniej ocenie zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Zintegrowane plany 

urządzenia lasu obejmują zazwyczaj operacje pozyskiwania drewna, które mogą nie być 

konieczne do osiągnięcia celów ochrony wyznaczonych dla danego obszaru, ale które służą 

osiągnięciu innych celów (wytwarzania drewna, zarządzania polowaniami, rekreacji, 

prewencji pożarowej, ochrony gleby). Oczekuje się, że takie środki, które włączono do planu 

urządzenia lasu, stworzono w sposób pozwalający na uniknięcie wszelkich możliwych 

negatywnych skutków dla obszaru lub ograniczenie ich do niskiego poziomu. Zastosowanie 

tych środków ostrożności w znacznym stopniu ogranicza prawdopodobieństwo, że nie będzie 

można skontrolować możliwych negatywnych skutków również w odniesieniu do innych 

planów lub przedsięwzięć i że pełna odpowiednia ocena w rozumieniu art. 6 ust. 3 będzie 

dalej wymagana. W niektórych przypadkach pozyskiwanie drewna może nawet być korzystne 

dla osiągnięcia celów ochrony danego obszaru (np. dzięki ułatwieniu naturalnej regeneracji 
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typu siedliska mającego znaczenie dla Wspólnoty, usunięcie niepożądanych gatunków drzew 

itd.). 

Należy podkreślić, że wszelkie środki, które nie są bezwzględnie konieczne do celów 

zarządzania ochroną obszaru, ale które ujęto w planie zarządzania, należy zaplanować tak, 

aby uniknąć ryzyka, że wywrą one jakikolwiek znaczący negatywny wpływ na obszar, same 

w sobie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, lub należy poddać je 

szczegółowej kontroli w tym względzie, a wynik tej kontroli należy udokumentować w planie 

zarządzania (zob. pytania nr 33 i 34). 

Idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie tylko jednego zintegrowanego planu łączącego 

zarówno założenia sieci Natura 2000, jak gospodarki leśnej. W wyjątkowych przypadkach 

(np. jednego gospodarstwa leśnego odpowiadającego jednemu obszarowi Natura 2000) plan 

zarządzania obszarem Natura 2000 i plan urządzenia lasu można łatwo połączyć w 

pojedynczy dokument. Taki dokument pełni wtedy funkcję planu zarządzania obszarem 

Natura 2000, jeżeli został zatwierdzony przez właściwy organ krajowy ds. ochrony przyrody. 

W większości przypadków jednak, będą to dwa odrębne dokumenty. Z jednej strony – plan 

zarządzania obszarem Natura 2000 (obejmujący cały obszar Natura 2000), który ogólnie ma 

zastosowanie do kilku gospodarstw leśnych, i – z drugiej strony – kilka planów urządzenia 

lasu dla kilku gospodarstw. We wszystkich przypadkach przedmiotowe plany urządzenia lasu 

muszą być zgodne z wymogiem unikania pogorszenia z art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej. 

W idealnym scenariuszu powinny one również łączyć w sobie cele ochrony danego obszaru 

Natura 2000, które wymagają większej aktywności (zintegrowane plany urządzenia lasu). 

Pojedyncze przedsięwzięcia w zakresie pozyskiwania drewna na obszarach Natura 2000 

należy zawsze tworzyć w sposób pozwalający na uniknięcie wszelkich możliwych 

negatywnych skutków dla obszaru lub należy ograniczyć te skutki do niskiego poziomu. 

Jeżeli nie można uniknąć znaczących negatywnych skutków dla obszaru, zawsze wymagana 

jest odpowiednia ocena. 

 
 

36. Czy istniejące plany urządzenia lasu należy dostosować tak, aby uwzględniały 

istniejące plany zarządzania obszarami Natura 2000?  

Zalecenie  Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze  

Powiązane studia przypadku 

(nr):  4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 

Obowiązuje zasada, zgodnie z którą nie ma obowiązku dostosowywania istniejących planów 

urządzenia lasu, jeżeli środki stosowane w ramach planu nie powodują żadnego 

pogorszenia siedlisk lub siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, ani 

nie skutkują żadnym znaczącym niepokojeniem takich gatunków. 

Może również zajść jednak konieczność dostosowania istniejących planów, w przypadku 

gdy obejmują one środki z zakresu gospodarki leśnej lub inne środki, które nie są zgodne z 

celami ochrony określonymi dla poszczególnych obszarów. Jeżeli istniejący plan urządzenia 

lasu nie uwzględnia celów ochrony i środków ochronnych, które przyjęto w kontekście planu 

zarządzania obszarem Natura 2000 obejmującego ten sam las, zaleca się poddanie go 

przeglądowi. W miarę możliwości należy wykorzystać synergie, tak aby środki z zakresu 

gospodarki leśnej mogły przyczynić się do osiągnięcia celów ochrony sieci Natura 2000. 

Niemniej włączenie celów i środków sieci Natura 2000 do istniejących planów urządzenia 
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lasu można wstrzymać do kolejnej planowanej aktualizacji tych planów, pod warunkiem że 

działania w ramach istniejącego planu nie powodują żadnego pogorszenia chronionych 

siedlisk ani nie skutkują niepokojeniem chronionych gatunków na obszarze Natura 2000. 

Jeżeli plan urządzenia lasu w pełni łączy w sobie odpowiednie wymogi dotyczące ochrony 

zgodnie z celami ochrony danego obszaru w sposób, który pozwala na uniknięcie wszelkich 

możliwych niekorzystnych skutków dla chronionych gatunków lub siedlisk, lub jeżeli w miarę 

możliwości środki z zakresu leśnictwa objęte planem przyczyniają się, nawet w sposób 

bardziej ingerencyjny, do osiągnięcia celów ochrony danego obszaru, zazwyczaj należy 

uznać, że plan prawdopodobnie nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na ten 

obszar. Taki wniosek można wyciągnąć jedynie na podstawie obiektywnych argumentów 

oraz w wyniku kontroli wszystkich możliwych skutków planu dla obszarów Natura 2000. 

Zaleca się udokumentowanie wyników kontroli w formie załącznika do planu zarządzania. W 

takich okolicznościach odpowiednia ocena planu nie będzie konieczna. Zob. również pytanie 

57, aby dowiedzieć się więcej o konieczności lub braku konieczności przedkładania planu 

urządzenia lasu zgodnie z procedurą opisaną w art. 6 ust. 3.  

 
 

37. Nie dla wszystkich lasów opracowano plan urządzenia lasu lub równoważny 

instrument. Czy na obszarze Natura 2000 obowiązkowe jest posiadanie planu 

urządzenia lasu zatwierdzonego przez odpowiedni organ?  

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  

Zgodnie z unijnymi dyrektywami nie ma obowiązku opracowywania planu urządzenia lasu dla 

lasów na obszarach Natura 2000. Obowiązek opracowania planu urządzenia lasu zależy w 

znacznym stopniu od przepisów krajowych mających zastosowanie w każdym państwie 

członkowskim. W kilku państwach członkowskich plany są wymagane dla lasów powyżej 

pewnego rozmiaru lub dla niektórych typów lasów. 

W ramach wspólnotowej strategii ochrony różnorodności biologicznej zachęca się mimo 

wszystko państwa członkowskie, aby „do 2020 r. przyjęły plany urządzenia lasu lub 

równoważne instrumenty, zgodnie ze zrównoważoną gospodarką leśną w odniesieniu do 

wszystkich lasów państwowych i gospodarstw leśnych powyżej określonego rozmiaru 

(określonych przez państwa członkowskie lub regiony i wymienionych w ich programach 

rozwoju obszarów wiejskich), które otrzymują finansowanie w ramach polityki rozwoju 

obszarów wiejskich UE, tak by zapewnić wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i 

siedlisk, które zależą od leśnictwa lub podlegają jego wpływowi, a także poprawę w zakresie 

świadczenia usług ekosystemowych w porównaniu z unijnym poziomem odniesienia z 2010 

r.”
62

.  

Co więcej, wsparcie dla niektórych środków z zakresu leśnictwa stosowanych na mocy 

rozporządzenia EFRROW na lata 2014–2020 (rozporządzenie nr 1305/2013) zależy od 

przedstawienia odpowiednich informacji pochodzących z planu urządzenia lasu lub 

równoważnego instrumentu zgodnie ze zrównoważoną gospodarką leśną powyżej pewnego 
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rozmiaru (jak wspomniano wyżej). 

 
 

38. Lasy są dynamicznymi ekosystemami, które podlegają długoterminowemu 

gospodarowaniu. Jak można sprawić, aby ten szczególny aspekt był zgodny z celami 

ochrony sieci Natura 2000?   

Zalecenie  Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 22 

Ogólnie cele ochrony sieci Natura 2000 ustanawia się w sposób, który należycie uwzględnia 

dynamiczny charakter ekosystemów leśnych. Faktycznie – często to właśnie ten dynamiczny 

charakter pomaga zapewnić przetrwanie licznych i różnorodnych gatunków leśnych, w 

szczególności na dużych obszarach kompleksów leśnych.  

Wyznaczenie obszaru Natura 2000 nie służy zatem trwałemu zachowaniu panującej sytuacji 

w danym lesie i w danym czasie, chociaż pewne lasy zachowane częściowo w stanie 

naturalnym opierają się na aktywnym gospodarowaniu w celu zapobiegnięcia sukcesji 

naturalnej. Cele ochrony nie służą zachowaniu danej sytuacji za wszelką cenę, niezależnie 

od zachodzących w sposób naturalny zmian. Takie naturalne zmiany muszą być integralną 

częścią czynników ekologicznych, na podstawie których ustanowiono cele ochrony i środki 

ochronne. „Cykl gospodarki leśnej” (regeneracja, przerzedzanie i pozyskiwanie dojrzałych 

drzew lub drzewostanów) może być zgodna z takim dynamicznym podejściem. Pewne 

zmiany w obecnych praktykach są jednak często pożądane (np. utrzymanie starych drzew 

lub drzewostanów).  

„Zamrożenie” sytuacji może jednak być czasem konieczne w celu utrzymania siedliska 

półnaturalnego w perspektywie długofalowej, w zależności od szczegółowych środków 

gospodarowania.  

Regularne monitorowanie i regularna ocena tych czynników ekologicznych oraz stopień 

ochrony docelowych gatunków i siedlisk pozwoli, w razie potrzeby, na możliwe dostosowanie 

celów ochrony i środków ochronnych określonych dla danego obszaru. 

Dynamiczne podejście do gospodarowania można łatwiej zastosować jednak na dużych 

obszarach Natura 2000 niż na małych obszarach, często wydzielonych na faktycznym 

obszarze chronionych typów siedlisk. Należy również wprowadzić system monitorowania na 

poziomie krajobrazu, który umożliwi wykrycie problematycznych tendencji w tych naturalnych 

procesach jednocześnie na wszystkich wskazanych obszarach Natura 2000 w danym 

regionie. 
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39. Gospodarka leśna opiera się czasem również na gatunkach obcych. Czy jest to 

zgodne z wymogami sieci Natura 2000? 

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 4, 11, 14, 15 

Wybór gatunków drzew na obszarach Natura 2000 oraz zakres, w jakim występowanie 

niektórych gatunków może być preferowanie lub nie, będą zależały od wymagań 

ekologicznych tych gatunków i typów siedlisk, w odniesieniu do których obszar został 

wyznaczony, a także od celów ochrony tego obszaru. Na obszarach, na których celem 

ochrony jest zwiększenie poziomu ochrony konkretnego typu siedliska lub gatunku, 

ewentualny środek ochrony może polegać na ograniczeniu obszaru zajętego przez gatunki 

obce, np. w celu przywrócenia ciągłości siedliska przyrodniczego lub jego struktury. 

Natomiast na obszarach, na których celem jest utrzymanie lasów w obecnym stanie i 

układzie, można zachować istniejące gatunki obce, dopóki nie zacznie to przeszkadzać w 

osiągnięciu celów w zakresie ochrony obszaru. Taka sytuacja może np. mieć miejsce na 

dużych obszarach Natura 2000 charakteryzujących się ciągłym układem rodzimej pokrywy 

leśnej o dostatecznie dynamicznym charakterze i strukturalnej złożoności, aby utrzymać w 

dobrym stanie gatunki i typy siedlisk będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. 

Zasadniczo jednak należy zachować ostrożność przy wprowadzaniu obcych gatunków drzew 

na obszary Natura 2000, a jego ewentualne skutki należy poddać ocenie. Zastąpienie 

siedliska leśnego dobrej jakości plantacją obcych gatunków drzew prawdopodobnie nie jest 

zgodne z celami w zakresie ochrony tych obszarów. 

 
 

40. Zmiana klimatu najprawdopodobniej będzie miała znaczący wpływ na lasy. Czy 

możliwe jest podjęcie działań związanych z gospodarką leśną w celu przystosowania 

lasu do skutków zmiany klimatu w przypadku siedliska należącego do sieci Natura 

2000? 

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

Zwiększenie poziomu lub poprawa stanu ochrony siedlisk leśnych dzięki odpowiedniej 

gospodarce leśnej będą miały bezpośredni pozytywny wpływ również na odporność 

ekosystemów leśnych, a tym samym na ich zdolność do radzenia sobie ze skutkami zmiany 

klimatu (przystosowanie). W tym celu strategie adaptacyjnego zarządzania ukierunkowane 

są na zwiększenie odporności lasów na przyszłe zmiany, np. dzięki poprawie struktury lasów, 

zlikwidowaniu rozdrobnienia, a niekiedy dzięki preferowaniu gatunków drzew, które są 

najlepiej dostosowane do przewidzianych warunków. Lasy mogą przyczyniać się do 

złagodzenia zmiany klimatu dzięki magazynowaniu dwutlenku węgla. Można to osiągnąć, 

zwiększając rezerwy drzewostanu, obecność drewna posuszowego i ilość węgla w glebie. 

Ochrona lub, w stosownych przypadkach, poprawa warunków wodnych w lasach bagiennych 

pomoże zapobiec degradacji torfu i emisji CO2 z gleb torfowych obszarów leśnych. Należy 

jednak zachować ostrożność stosując te strategie zarządzania, aby nie spowodować zmiany 
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naturalnych cech ani składu siedlisk leśnych podlegających ochronie.  

W ramach funduszy UE, takich jak EFRROW i nowy Program działań na rzecz środowiska i 

klimatu, które w tym względzie promują działania na rzecz lasów kładziony jest szczególny 

nacisk na złagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie do zmiany klimatu. W ramach 

EFRROW państwa członkowskie powinny przeznaczyć co najmniej 30 % całkowitego wkładu 

z funduszu na każdy program rozwoju obszarów wiejskich dotyczący złagodzenia zmiany 

klimatu i przystosowania się do niej, a także dotyczący kwestii związanych z ochroną 

środowiska. Takie wydatki powinny być dokonywane za pośrednictwem płatności rolno-

środowiskowo-klimatycznych i płatności na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz płatności dla 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, za 

pośrednictwem płatności dla leśnictwa, płatności dla obszarów Natura 2000 oraz wsparcia 

inwestycji na rzecz środowiska i klimatu. 

 
 

41. W jaki sposób należy uwzględnić występowanie „innych gruntów zalesionych” 

(zarośli, obszarów skalistych itd.) lub siedlisk niebędących siedliskami leśnymi?  

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze  

Powiązane studia przypadku 

(nr):  

4, 18 

Lasy na obszarach Natura 2000 często obejmują „inne grunty zalesione” (zalesione 

pastwiska, zarośla, wrzosowiska itd.), do których należą również typy siedlisk wymienione w 

załączniku I wymagające wyznaczenia obszarów Natura 2000. Jeżeli dany obszar został 

wyznaczony na taki typ siedliska lub jest siedliskiem ważnym dla innych gatunków 

niepowiązanych z lasem, mających znaczenie dla UE, konieczne jest określenie 

szczególnych celów i działań dotyczących ochrony również tych siedlisk. 

Jeżeli sytuacja taka nie ma miejsca, przedmiotowymi siedliskami można gospodarować bez 

konieczności dążenia do utrzymania lub poprawy ich poziomu ochrony w ramach obszaru, o 

ile gospodarka nie jest sprzeczna z celami w zakresie ochrony obszaru ani z innymi 

systemami ochrony na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym.  

 
 

42. Co dzieje się, gdy cele ochrony między różnymi typami siedlisk lub gatunków 

mającymi znaczenie dla UE, znajdujących się na tym samym obszarze, są sprzeczne? 

Zalecenie Grupa docelowa: zarządcy/właściciele 

lasu, 

 władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

 

Mogą wystąpić przypadki, w których cele w zakresie ochrony jednego typu siedliska lub 

gatunku są sprzeczne z celami innego siedliska lub gatunku mającego znaczenie dla UE, 

występującego na danym obszarze. Na przykład pożądane mogłoby być rozszerzenie 

zakresu typu siedliska leśnego, ale mogłoby to z kolei doprowadzić do utraty wyznaczonego 

wrzosowiska. 

Tego rodzaju ewentualne konflikty należy identyfikować i rozwiązywać w trakcie ustalania 
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celów w zakresie ochrony obszaru, biorąc pod uwagę względne znaczenie każdego typu 

siedliska lub gatunku na danym obszarze dla osiągnięcia ogólnego celu dotyczącego 

uzyskania właściwego stanu ochrony w UE i w regionach biogeograficznych państw 

członkowskich. Należy uwzględnić wszelkie możliwości określenia odpowiednich 

kompromisów korzystnych dla obu przypadków. (Zob. również pytanie nr 18). 

 
 

43. Jak należy postępować w przypadku wystąpienia chorób na obszarach Natura 

2000, które mogą mieć znaczący wpływ na gospodarkę (np. korniki, węgorek 

sosnowiec)? 

Zobowiązanie 

prawne/zalecenie /informacje 

Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

(Z) Planując zastosowanie środków fitosanitarnych na obszarach Natura 2000, należy wziąć 

pod uwagę cele ochrony obszaru i przewidzieć stosowanie środków w taki sposób, aby 

uniknąć ich negatywnego wpływu na gatunki i siedliska chronione lub ograniczyć ten wpływ 

do poziomu marginalnego. 

(ZP) Wymagana będzie odpowiednia ocena na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej 

w odniesieniu do wszelkich środków fitosanitarnych, które nie są konieczne do zarządzania 

ochroną obszaru, ale prawdopodobnie mają znaczący wpływ na dany obszar ( zob. również 

pytanie nr 57). W przypadku oceny negatywnej zastosowanie środka może zostać 

dopuszczone jedynie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (brak 

alternatywnych rozwiązań, powodów o charakterze zasadniczym wynikających z 

nadrzędnego interesu publicznego, środków wyrównawczych, informacji ze strony Komisji 

Europejskiej, opinii Komisji, jeżeli występują gatunki lub siedliska o znaczeniu priorytetowym). 

(I) W lasach naturalnych niektóre choroby lub inwazje owadów mogą stanowić część 

ważnego procesu ekologicznego w lesie i mogą zapewniać struktury i funkcje, które są 

kluczowe dla jego gatunków. Takim czynnikom nie zawsze należy systematycznie 

przeciwdziałać, w szczególności na dużych obszarach Natura 2000, chyba że ich negatywne 

skutki ekologiczne lub społeczno-gospodarcze wyraźnie przewyższają potencjalne 

pozytywne skutki ekologiczne. Należy również zauważyć, że zjawiska katastrofalne mają na 

ogół duży zasięg i mogą mieć lokalne negatywne skutki, nawet jeżeli są pożądane na 

poziomie krajobrazu. 

(ZP) W przypadku gdy w lasach objętych siecią Natura 2000 niezbędne jest podjęcie 

środków nadzwyczajnych mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się na terenie Unii 

organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych zgodnie z dyrektywą Rady 

2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r.63, a w szczególności art. 16 ust. 3 zdaniem czwartym, 

należy zastosować odpowiednie warianty zarządzania ryzykiem, które obejmują ograniczoną 

ilość wyciętych podatnych roślin. W takim przypadku należy zawsze zapewnić 

zabezpieczenia, aby zagwarantować równoważny poziom zmniejszenia ryzyka 
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rozprzestrzeniania się poszczególnych organizmów szkodliwych w stosunku do poziomu 

przewidzianego w ramach odpowiedniego środka wykonawczego64. 

(Z) Plan stosowania środków fitosanitarnych i ewentualnych środków wyrównawczych należy 

omówić z wyprzedzeniem z właściwymi organami krajowymi. W wyjątkowych przypadkach, 

jeżeli środki fitosanitarne muszą być wykluczone z uwagi na cele ochrony sieci Natura 2000, 

skutkiem czego będą znaczące straty gospodarcze dla właścicieli lasu, zaleca się, aby 

państwa członkowskie uwzględniły odpowiednią rekompensatę finansową za pośrednictwem 

dostępnych odpowiednich funduszy UE lub funduszy krajowych. 

 
 

44. Czy możliwa jest budowa dróg leśnych na terenie należącym do sieci Natura 2000? 

Informacje/zobowiązanie 

prawne 

Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

19 

(I) Drogi leśne są często kluczowym elementem umożliwiającym ekonomicznie opłacalną 

gospodarkę leśną. W niektórych przypadkach mogą nawet przyczynić się do ochrony 

obszaru (dostęp na potrzeby wdrażania działań ochronnych, ochrona przed pożarami itd.). 

Niekiedy jednak mogą mieć znaczący bezpośredni lub pośredni wpływ na gatunek lub 

siedliska, dla których przeznaczono dany obszar. 

(ZP) Jak w przypadku innych podobnych przedsięwzięć, punktem odniesienia muszą być 

cele ochrony obszaru. Zdecydowanie zaleca się, aby każdą budowę dróg planować od 

początku w sposób pozwalający uniknąć ewentualnego niekorzystnego wpływu na siedliska i 

gatunki, dla których przeznaczono dany obszar, lub złagodzić taki wpływ. Jeżeli w związku z 

tymi środkami ostrożnościowymi można racjonalnie założyć, że budowa drogi nie wpłynie 

znacząco na integralność obszaru w świetle celów ochrony obszaru lub że nawet w sposób 

pozytywny przyczyni się do osiągnięcia tych celów, droga ta może być budowana bez 

przeprowadzenia pełnej prawidłowej oceny. Taki wniosek można wyciągnąć jedynie na 

podstawie obiektywnych argumentów oraz w wyniku kontroli wszelkich możliwych skutków 

przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 

(Z) Zaleca się dokumentowanie wyników kontroli, aby w razie potrzeby zawsze można było 

się do nich odnieść. Te same środki ostrożnościowe mają również zastosowanie do 

wszelkich projektów budowy dróg będących częścią planów urządzenia lasu (zintegrowanych 

lub nie), które nie były jeszcze przedmiotem – jako całość – analizy lub odpowiedniej oceny w 

zakresie ich wpływu na obszary Natura 2000. 

(ZP) Odpowiednia ocena na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej będzie zawsze 

wymagana, jeżeli nie można wykluczyć prawdopodobnego istotnego wpływu drogi na obszar 

(zob. również pytanie nr 57). 

 
  

                                                 
64

 Zob. np. decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 września 2012 r. w sprawie środków 
nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) – Dz.U. L 266 z 2.10.2012, s. 42. 



Natura 2000 i lasy  79 

 

 

 

45. Czy na obszarach Natura 2000 dozwolony jest zrąb zupełny? 

Zalecenie Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

4, 19 

W tym przypadku również punktem odniesienia muszą być cele ochrony obszaru. Zrąb 

zupełny może mieć szkodliwy wpływ na określone siedliska lub gatunki leśne, w 

szczególności zależne od stałej pokrywy, ale może również sprzyjać rozwojowi innych 

gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy ptasiej lub siedliskowej. Niezbędna 

jest analiza poszczególnych przypadków. Należy w niej uwzględnić cele ochrony specyficzne 

dla danego obszaru, siedliska i gatunki objęte planowanym zrębem zupełnym, nowe typy 

siedlisk, które zastąpią siedliska usunięte, (uwzględniając wszelkie inne fazy lub struktury 

rozwoju istniejących siedlisk), względne znaczenie obszaru objętego zrębem itd. W 

przypadku siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty, w których obecny obszar zgodnie z 

art. 17 jest już poniżej wartości referencyjnych dotyczących właściwego stanu ochrony na 

poziomie krajowym lub biogeograficznym, zręby zupełne są prawdopodobnie sprzeczne z 

celami ochrony specyficznymi dla danego obszaru, co w takiej sytuacji powinno 

odzwierciedlać nadrzędny cel obejmujący uzyskanie właściwego stanu ochrony w szerszym 

aspekcie. 

Z punktu widzenia procedur odpowiednia ocena wspomniana w art. 6 ust. 3 będzie 

wymagana w odniesieniu do innych planów lub projektów, jeżeli nie można wykluczyć 

prawdopodobieństwa wystąpienia znaczącego wpływu na obszary Natura 2000 (zob. pytania 

nr 44 i 57). 

 
 

46. W jaki sposób należy postępować w przypadku pojawienia się nowych siedlisk 

wymienionych w załączniku I na obszarze Natura 2000? 

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  

Gospodarka leśna jest długoterminowym dynamicznym procesem. W następstwie niektórych 

działań związanych z gospodarką leśną mogą pojawić się nowe siedliska wymienione w 

załączniku I. Na przykład w następstwie zrębu zupełnego drzewostanu świerkowego na ziemi 

kwaśnej na obszarze Natura 2000 mogą powstać europejskie suche wrzosowiska (siedlisko 

4030). Czy takie nowe siedlisko powinno być chronione, czy może przekształcić się w nowy 

drzewostan (np. drzewostan brzozy lub uprawę świerków) w ciągu kilku lat? Cele ochrony 

obszaru dostarczą odpowiedzi na to pytanie.  

Jeżeli obszar został pierwotnie również wyznaczony dla ochrony suchych wrzosowisk, należy 

uwzględnić dodatkowe występowanie siedliska zgodnie z odpowiednimi celami ochrony w 

sposób dynamiczny w kontekście odpowiedniego planowania zrębu zupełnego 

zapewniającego obecność wystarczającej powierzchni tego siedliska na danym obszarze, 

albo w sposób statyczny (podejmując szczególne środki w celu uniknięcia zalesienia i 

utrzymania suchego wrzosowiska w danym miejscu), jeżeli występuje znaczący niedobór 

takiego siedliska. Jeżeli nowo powstały typ siedliska nie był jednym z siedlisk, dla których 
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pierwotnie wyznaczono obszar (jako siedlisko lub siedlisko gatunku), należy uwzględnić je 

(lub odpowiedni gatunek) w standardowym formularzu danych obszaru oraz opracować 

szczególne cele ochrony takiego typu siedliska lub odpowiednich gatunków. Będzie to 

zależało od charakteru tych celów, niezależnie od tego, czy będą wymagane szczególne 

środki ochronne, czy nie.  W przypadku gdy obecność nowego typu siedliska lub siedliska 

gatunku nie jest znacząca w odniesieniu do głównych celów obszaru lub spójności sieci 

Natura 2000, zostanie to odzwierciedlone w celach ochrony obszaru. W takim przypadku 

nowe siedlisko nie będzie wymagało podjęcia szczególnych środków ochronnych (zob. 

również pytanie nr 18 i 42). 

 
 

47. Jak należy postępować w przypadku siedlisk wtórnych wymienionych w załączniku 

I, naturalnie zastąpionych innym siedliskiem leśnym? 

Zalecenie Grupa docelowa:  

właściciele/zarządcy lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

Wiele siedlisk objętych siecią Natura 2000 jest zależnych od interwencji ze strony człowieka. 

W przypadku braku interwencji człowieka takie wtórne siedliska spontanicznie przekształcają 

się w inny typ siedliska (będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty lub nie), które 

może być zbliżone do potencjalnej naturalnej wegetacji, ale nie odpowiada siedlisku 

istniejącemu w momencie wyznaczenia obszaru. Na przykład niektóre siedliska wymienione 

w załączniku I (np. niektóre lasy dębowe – siedliska 9160, 9170, 9190 wymienione w 

załączniku I) powstały w następstwie prac leśnych (np. przycinka). Z uwagi na zmiany w 

praktykach zarządzania (np. odstąpienie od przycinki) może się zdarzyć, że nowe siedlisko 

(np. las bukowy) stopniowo zastąpi pierwotne siedlisko. Podobnie zalesione pastwiska mogą 

przekształcić się w las, gdy przerwany zostanie wypas. 

Decyzję dotyczącą postępowania w przypadku takich siedlisk należy podjąć z 

uwzględnieniem celów ochrony, które określono w odniesieniu do danego obszaru. Najlepiej 

gdyby cele te zostały ustalone po dokonaniu analizy względnego znaczenia i potencjału tego 

obszaru w odniesieniu do ochrony typów siedlisk, które faktycznie występują na tym 

obszarze, biorąc pod uwagę ich stan ochrony na poziomie regionalnym, krajowym lub 

biogeograficznym.  

Jeżeli ustalono, że konkretny typ siedliska musi być zachowany lub nawet przywrócony na 

danym obszarze, obowiązkiem właściwego organu jest ustanowienie niezbędnych środków 

ochronnych, aby zapobiec powstaniu innego typu siedliska. 

Jeżeli cele ochrony obejmują przekształcenie w inny typ siedliska, np. dlatego, że odpowiada 

on naturalnej wegetacji na danym obszarze, nie jest wymagana żadna interwencja, aby 

zatrzymać powstawanie tego typu siedliska, które swoją drogą może niekiedy być siedliskiem 

wymienionym w załączniku I. Innymi słowy, jeżeli rozwój nowego typu siedliska jest zgodny z 

celami ochrony odnoszącymi się do danego obszaru, z reguły nie będzie to uznawane za 

czynnik powodujący pogorszenie w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej (zob. 

również pytania nr 18, 26, 42 i 46). 
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4.7 Finansowanie ochrony obszarów Natura 2000 i gospodarowania nimi 
 

Pytania:  
48.  Czy środki ochronne w ramach sieci Natura 2000 zawsze pociągają za sobą koszty?  
49. Ile w sumie kosztuje sieć Natura 2000?  
50.  Kto odpowiada za zapewnienie finansowania sieci? Czy dostępne są jakiekolwiek 

fundusze UE na rzecz wsparcia zarządzania ochroną obszarów Natura 2000? 
51.  Czy istnieją szczególne środki w ramach rozporządzenia UE w sprawie rozwoju 

obszarów wiejskich na rzecz wsparcia sieci Natura 2000? 
52. Czy istnieją inne środki w ramach rozwoju obszarów wiejskich UE, które również mogłyby 

przyczynić się do finansowania sieci Natura 2000? 
53.  Czy dodatkowe poniesione koszty lub utracone dochody powinny obciążać jedynie 

właścicieli/zarządców lasów? 
54.  Czy koszt środków zarządzania siecią Natura 2000 zawsze powinien być 

rekompensowany finansowo? 
55.  Jakie środki są dostępne w ramach Instrumentu UE LIFE na potrzeby wspierania 

finansowania środków ochronnych w odniesieniu do lasów na obszarach Natura 2000? 
56.  Czy istnieją inne możliwości finansowania i zachęty finansowe w odniesieniu do sieci 

Natura 2000 na poziomie krajowym lub regionalnym? 

 
!!UWAGA: Należy zapoznać się również z sekcją 1.2.2 części I niniejszego dokumentu, 
aby uzyskać pełny obraz ewentualnych możliwości finansowania na rzecz obszarów 

Natura 2000 na poziomie UE! 
 

48. Czy środki ochronne w ramach sieci Natura 2000 zawsze pociągają za sobą 

koszty? 

Zalecenie Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 

18, 20, 21, 22, 23 

Nie zawsze. W dużym stopniu zależy to od rodzaju środka i konkretnego obszaru, na jakim 

są one wdrażane. Istnieją określone środki ochronne, które nie pociągają za sobą żadnych 

kosztów ani zmniejszonych dochodów lub które mogą być łatwo wykorzystane bez 

dodatkowych kosztów lub utraty dochodów w ramach bieżących działań zarządczych (np. 

zmiana składu gatunkowego drzewostanów w przypadku gdy skład ten jest 

niezrównoważony pod względem ekonomicznym i ekologicznym poprzez wprowadzenie 

produktywnych gatunków drzew, które odpowiadają naturalnej wegetacji, lub dzięki zwykłemu 

zapewnieniu, aby obowiązujące praktyki dotyczące gospodarki leśnej były kontynuowane w 

przypadkach gdy okazały się korzystne dla ustanowienia lub utrzymania właściwego poziomu 

ochrony typów gatunków i siedlisk występujących na danym obszarze). 

Niektóre środki ochronne mogą prowadzić nawet do pewnych korzyści gospodarczych w 

perspektywie krótko- lub długoterminowej (np. stworzenie lepszych warunków łowieckich w 

odniesieniu do gatunków łownych, ograniczenie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, 

większe możliwości wędkarskie w wyniku gospodarki leśnej przyjaznej rzekom, większe 

zainteresowanie ze strony turystów, bardziej przyjazne dla środowiska i mniej ekspansywne 

metody w zakresie gospodarki leśnej, lepsze warunki glebowe itd.).  

Nieuniknione będą jednak liczne środki ochronne, które wiążą się z kosztami, ponieważ 

wymagają dodatkowej siły roboczej, aby mogły zostać wdrożone, wymagają nowych 
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inwestycji w nową infrastrukturę lub sprzęt lub ponieważ ograniczają dostępne dla właściciela 

możliwości handlowe. Kwestie te należy rozważyć indywidualnie dla każdego przypadku. 

Zdecydowanie zaleca się, aby plan zarządzania obszarem Natura 2000 obejmował szacunek 

kosztów związanych z wdrożeniem każdego środka ochronnego określonego w odniesieniu 

do danego obszaru, a także aby obejmował analizę wszystkich możliwych źródeł 

finansowania na poziomie lokalnym, krajowym i UE, zarówno ze źródeł publicznych, jak i 

prywatnych. Zaleca się również, aby przeanalizować możliwość zastosowania innowacyjnych 

systemów samofinansowania (np. dzięki sprzedaży produktów sieci Natura 2000, 

ekoturystyce, płatnościom z tytułu utrzymania jakości wody itd. – zob. przykłady w pytaniu nr 

49). 

 
 

49. Ile w sumie kosztuje zarządzanie siecią Natura 2000?  

Informacje Grupa docelowa: ogół 

społeczeństwa, 

zarządcy/właściciele lasów, 

władze  

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

Skuteczne zarządzanie i odtwarzanie obszarów w sieci Natura 2000 we wszystkich 

państwach UE-28 wymaga znaczących inwestycji finansowych. W 2007 r. Komisja 

oszacowała, że potrzebne będzie około 5,8 mld EUR rocznie, aby państwa UE-27 mogły 

zarządzać obszarami w sieci i odtwarzać je. Dotychczas różne wykorzystanie instrumentów 

UE było jednak na znacznie niższym poziomie niż potrzeby finansowe sieci Natura 2000 

określone przez państwa członkowskie i pokrywały jedynie 20 % tych potrzeb65. 

Koszty te są jednak w znaczącym stopniu równoważone przez liczne korzyści społeczno-

gospodarcze zapewnione przez obszary objęte siecią. Obszary Natura 2000, oprócz 

pełnienia kluczowej roli w ochronie różnorodności biologicznej Europy, zapewniają szeroką 

gamę innych korzyści dla ekosystemu oraz usług dla społeczeństwa. Zgodnie z ostatnimi 

badaniami Komisji korzyści płynące z obszarów wyznaczonych jako obszary sieci Natura 

2000 szacuje się na około 200–300 mld EUR rocznie
66

. 

Chociaż dane te stanowią jedynie pierwsze szacunki, wstępne wyniki wskazują, że korzyści 

gospodarcze dla społeczeństwa uzyskiwane z sieci Natura 2000 wypadają bardzo dobrze w 

porównaniu z kosztami związanymi z zarządzaniem tymi istotnymi zasobami i ich ochroną – 

co stanowi jedynie część jej potencjalnych korzyści. 

Dokładny stosunek kosztów do korzyści będzie oczywiście zależał od szeregu czynników, w 

tym lokalizacji obszarów i użytkowania ich gruntów, ale wszystkie dostępne obecnie dowody 

wskazują, że odpowiednio zarządzana sieć Natura 2000 z nawiązką przyczyni się do zwrotu 

kosztów związanych z jej utrzymywaniem. 

Przykłady korzyści gospodarczych płynących z siec Natura 2000:  

                                                 
65

 Dokument roboczy służb Komisji. Finansowanie sieci Natura 2000. Dostępne na pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
66

 więcej szczegółów znajduje się na stronie głównej DG ds. Środowiska, wydział ds. przyrody: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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TURYSTYKA:  

Sieć Natura 2000 już w tej chwili stanowi znaczący czynnik rozwoju wielu lokalnych gospodarek przyciągając 

turystów, których wydatki wspierają lokalne gospodarki. Szacuje się, że wydatki ponoszone przez odwiedzających 

obszary Natura 2000 wynoszą około 50–85 mln EUR rocznie (w 2006 r.). Jeżeli uwzględni się jedynie wydatki 

odwiedzających, którzy są zainteresowani obszarami objętymi siecią Natura 2000 (w odróżnieniu od obszarów 

naturalnych w ogóle), wynosiły one 9–20 mld EUR rocznie w 2006 r. i były generowane przez około 350 mln 

turystodni. 

Całkowite wydatki pochodzące z turystyki i rekreacji wspierają od 4,5 do 8 mln etatów w pełnym wymiarze czasu 

pracy. Zyski osiągnięte dzięki odwiedzającym zainteresowanym siecią Natura 2000 wspierają od 800 000 do 2 

mln etatów w pełnym wymiarze godzin. Jest to porównywalne z ogólną liczbą 13 mln etatów w pełnym wymiarze 

godzin w sektorze turystyki w UE27 (w 2008 r.). Ponadto obszary chronione mogą zapewnić dodatkowe korzyści 

lokalnym i regionalnym gospodarkom, przyciągając inwestycje wewnętrzne oraz poprawiając lokalny wizerunek i 

jakość życia. 

WODA:  

Można oszczędzić pieniądze korzystając z naturalnego kapitału, ograniczając koszty uzdatniania wody i 

zaopatrzenia w wodę. Uzdatnianie wody i zaopatrzenie w wodę są ważnymi usługami ekosystemowymi 

świadczonymi przez naturalne ekosystemy, w tym obszary chronione, takie jak obszary Natura 2000. Szereg 

dużych miast europejskich, w tym Monachium, Berlin, Wiedeń, Oslo, Madryt, Sofia, Rzym i Barcelona korzysta z 

naturalnej filtracji w różny sposób. Miasta te oszczędzają pieniądze na uzdatnianiu wody dzięki naturalnemu 

uzdatnianiu przez ekosystemy. Oszczędności mogą zostać przeniesione na konsumentów, skutkując niższymi 

kosztami mediów dla mieszkańców UE. 

Informacje pochodzące z czterech miast europejskich: Berlina, Wiednia, Oslo i Monachium pozwalają na 

przedstawienie korzyści związanych z obszarami chronionymi w odniesieniu do uzdatniania wody i zaopatrzenia 

w wodę. Używając transferu korzyści, można oszacować, że roczne korzyści gospodarcze wynikające z 

oczyszczania wody wahają się między 7 a 16 mln EUR, a korzyści gospodarcze wynikające z zaopatrzenia w 

wodę wahają się między 12 a 91 mln w przeliczeniu na dane miasto. Średnie korzyści na mieszkańca wynoszą 

między 15 a 45 EUR rocznie w odniesieniu do uzdatniania wody i zaopatrzenia w wodę w czterech analizowanych 

miastach europejskich. Jest to porównywalne ze średnimi opłatami za wodę w gospodarstwie domowym 

wynoszącymi 200 EUR rocznie w przypadku Niemiec. 

 
 

50. Kto odpowiada za zapewnienie finansowania sieci? Czy dostępne są jakiekolwiek 

fundusze UE przeznaczone na wsparcie zarządzania ochroną obszarów Natura 2000? 

Informacje, zalecenie Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 

21, 22, 23 

(I) Jako ogólnounijna, sieć Natura 2000 opiera się na zasadzie solidarności między 

państwami członkowskimi. Jest ona istotnym wspólnym zasobem stanowiącym źródło wielu 

korzyści dla społeczeństwa i gospodarki europejskiej. Jest to jednak również wspólny 

obowiązek wymagający dostatecznych inwestycji finansowych, aby mógł w pełni 

funkcjonować. 

Chociaż odpowiedzialność za finansowanie obszarów Natura 2000 spoczywa głównie na 

państwach członkowskich, w art. 8 dyrektywy siedliskowej uznano potrzebę wsparcia na 

poziomie UE na rzecz zarządzania siecią Natura 2000 oraz wyraźnie powiązano realizację 

niezbędnych środków ochronnych z uzyskaniem współfinansowania UE.  

Wymogi dotyczące zarządzania siecią Natura 2000 zostały włączone do różnych źródeł 
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finansowania UE, takich jak fundusze strukturalne (EFRR), Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

(EFMR), LIFE itd.  

Za wyborem takiego podejścia opartego na włączeniu przemawiał szereg argumentów: 

 dzięki takiemu podejściu zarządzanie obszarami Natura 2000 staje się częścią 

szerszej polityki UE w zakresie gospodarowania gruntami; 

 pozwala państwom członkowskim określać priorytety i opracowywać kierunki polityki i 

środki odzwierciedlające ich krajowe i regionalne uwarunkowania; 

 pozwala uniknąć powielania i pokrywania się różnych instrumentów finansowania UE i 

komplikacji administracyjnych związanych z takim powielaniem. 

W przypadku lasów objętych siecią Natura 2000 istnieje szereg możliwości finansowania 

dostępnych w ramach nowych funduszy UE na okres 2014–2020 (zob. sekcja 1.2.2 w części 

I niniejszego dokumentu)
67

. W większości przypadków od władz państwa członkowskiego 

zależy, czy i w jaki sposób możliwości te są udostępniane w poszczególnych 

państwach/regionach. 

(Z) W celu jak najlepszego wykorzystania dostępnych funduszy UE Komisja zachęca 

państwa członkowskie do przyjęcia bardziej strategicznego wieloletniego podejścia w 

zakresie planowania finansowania sieci Natura 2000. Przybiera ono formę priorytetowych 

ram działań (PAF), w których określa się potrzeby w zakresie finansowania oraz priorytety 

strategiczne sieci Natura 2000 na szczeblu krajowym lub regionalnym na lata 2014–2020. 

Wspomniane PAF mają na celu głównie ułatwienie włączenia odpowiednich środków 

ochronnych, w tym środków dotyczących lasów, do nowych programów operacyjnych w 

odniesieniu do różnych instrumentów finansowania UE
68. 

 
 

51. Czy istnieją szczególne środki w ramach rozporządzenia UE w sprawie rozwoju 

obszarów wiejskich na rzecz wsparcia sieci Natura 2000? 

Informacje,  Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

 

 

Tak, istnieje konkretny środek odnoszący się do płatności w ramach Natura 2000 i ramowej 

dyrektywy wodnej. Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym EFRROW (1305/2013) 

płatności w ramach Natura 2000 przyznaje się rocznie na hektar lasu w celu 

zrekompensowania beneficjentom poniesionych dodatkowych kosztów i dochodów 

utraconych w wyniku niedogodności na danych obszarach w związku z wdrażaniem dyrektyw 

siedliskowej i ptasiej. Wsparcia udziela się rolnikom oraz prywatnym posiadaczom lasów i 

                                                 
67 

Środki te opisano również dokładniej w nowych wytycznych dotyczących finansowania obszarów 
Natura 2000, które mają pomóc organom, zarządcom i właścicielom w korzystaniu z licznych 
możliwości dostępnych w obecnym okresie finansowania (2014-2020) w odniesieniu do działań 
związanych z gospodarką na obszarach Natura 2000, w tym działań dotyczących lasów należących do 
sieci Natura 2000.Dostępne pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
68

 SEC(2011) 1573 final. 
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stowarzyszeniom prywatnych posiadaczy lasów. W należycie uzasadnionych przypadkach 

wsparcie może także być udzielane innym gospodarującym gruntami (art. 30).  

Płatności w ramach sieci Natura 2000 są dostępne w odniesieniu do działań związanych z 

niedogodnościami i ograniczeniami nałożonymi na wyznaczonych obszarach Natura 2000 i 

określonymi w planach zarządzania lub innych równoważnych instrumentach. Takie 

ograniczenia muszą mieć wiążący charakter, tj. muszą być przestrzegane przez wszystkie 

osoby gospodarujące gruntami na danym obszarze, oraz są powiązane z przepisami 

dotyczącymi utrzymania lub odtwarzania siedlisk i gatunków oraz uniknięcia pogorszenia lub 

zakłócenia ich stanu. 

Środek ten będzie dostępny dla właścicieli lasu dopóki będzie uwzględniany przez państwa 

członkowskie w ich programach rozwoju obszarów wiejskich. 

 
 

52. Czy istnieją inne środki w ramach rozwoju obszarów wiejskich UE, które również 

mogłyby przyczynić się do finansowania sieci Natura 2000? Kto może odnieść 

korzyści z tego finansowania? 

Informacje Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  3, 8, 14, 18, 21, 23 

Tak, istnieją inne środki w ramach nowego rozporządzenia dotyczącego EFRROW, które 

również mogłyby przyczynić się do finansowania sieci Natura 2000. Do najważniejszych z 

nich należą:  

Artykuł 21: Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, w tym: 

o zalesianie i tworzenie terenu zalesionego (art. 22);  

o zakładanie systemów rolno-leśnych (art. 23);  

o zapobieganie zniszczeniom i odtwarzanie lasów zniszczonych wskutek pożarów i 

klęsk żywiołowych, w tym inwazji szkodników, wystąpienia choroby i zagrożeń 

związanych ze zmianą klimatu (art. 24);  

o inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych, ich wartość dla 

środowiska oraz ich potencjał w zakresie łagodzenia zmiany klimatu (art. 25);  

o inwestycje w technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwórstwo, transport i 

wprowadzanie do obrotu produktów leśnych (art. 26). 

 Artykuł 34: Usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów. 

 Artykuł 35: Współpraca. 

Obecnie obowiązuje również ogólny wymóg, aby wsparcie gospodarstw powyżej pewnej 

wielkości (określonej przez państwa członkowskie w programach rozwoju obszarów 

wiejskich) było uwarunkowane przestrzeganiem zasad zrównoważonej gospodarki leśnej 

(zgodnie z przedstawionymi odpowiednimi informacjami pochodzącymi z planu urządzenia 

lasu lub równoważnego instrumentu). 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym w nowym rozporządzeniu co najmniej 30 % całkowitego 

wkładu z EFRROW na program rozwoju obszarów wiejskich jest zarezerwowane na kwestie 

związane z środowiskiem oraz na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej 
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poprzez wsparcie inwestycji związanych z ochroną środowiska i zmianą klimatu, inwestycji w 

lasy (art. 21 i 34), środków rolno-środowiskowo-klimatycznych, rolnictwa ekologicznego, 

obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi ograniczeniami oraz płatności na rzecz 

sieci Natura 2000. 

Większość działań w zakresie leśnictwa określonych w rozporządzeniu w sprawie rozwoju 

obszarów wiejskich jest ukierunkowana na prywatnych właścicieli lasów i ich stowarzyszenia. 

Działania te są dostępne dla właścicieli lasu dopóki będą uwzględniane przez państwa 

członkowskie w ich programach rozwoju obszarów wiejskich. Innymi beneficjentami, w 

zależności od konkretnego środka, są również publiczni właściciele lasów, gminy, inne 

podmioty prywatne i publiczne oraz ich stowarzyszenia, osoby fizyczne i inne podmioty 

gospodarujące gruntami w dobrze określonych i uzasadnionych przypadkach. Na przykład w 

przypadku gruntów będących własnością państwa wsparcie na rzecz zalesiania i tworzenia 

terenów zalesionych (art. 22) oraz na rzecz usług leśno-środowiskowych i klimatycznych i 

ochrony lasów (art. 34) może zostać udzielone wyłącznie jeśli organ zarządzający takim 

gruntem jest podmiotem prywatnym lub gminą.  

W ramach usług leśno-środowiskowych i klimatycznych oraz ochrony lasów (art. 34 

rozporządzenia dotyczącego EFRROW) wsparcia udziela się publicznym i prywatnym 

posiadaczom lasów i innym podmiotom prawa prywatnego i organom publicznym oraz ich 

stowarzyszeniom dobrowolnie podejmującym się przeprowadzenia operacji obejmujących 

jedno lub większą liczbę zobowiązań leśno-środowiskowych i klimatycznych. W przypadku 

lasów będących własnością państwa wsparcie może zostać udzielone wyłącznie jeśli organ 

zarządzający takim lasem jest podmiotem prywatnym lub gminą. Płatności rekompensują 

beneficjentom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku 

podjętych zobowiązań. W przypadku gdy jest to niezbędne, płatności te mogą również 

obejmować koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20 % premii wypłaconej z tytułu 

zobowiązań leśno-środowiskowych. „Koszt transakcyjny” oznacza dodatkowy koszt związany 

z wypełnieniem zobowiązania, ale niezwiązany bezpośrednio z jego realizacją lub nieujęty w 

kosztach lub utraconych dochodach, które są wyrównywane bezpośrednio; koszt ten może 

być obliczany na podstawie kosztu standardowego. Aby jednak mieć taką możliwość, 

państwa członkowskie powinny uwzględnić odpowiednie środki w swoich programach 

rozwoju obszarów wiejskich. 

 
 

53. Czy dodatkowe koszty lub utracone dochody powinny być ponoszone jedynie 

przez właścicieli/zarządców lasów? 

Zalecenie  Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 

16, 18, 20, 21, 22, 23 

Chociaż korzyści płynące z wdrożenia poszczególnych środków ochronnych dotyczą całego 

społeczeństwa, byłoby niesprawiedliwe, gdyby koszty związane w wdrażaniem takich 

środków – albo bezpośrednie koszty, albo utracony legalny dochód – były ponoszone przez 

właścicieli/zarządców lasów. 

Państwa członkowskie mogą mieć własne przepisy dotyczące postępowania w takich 

kwestiach i w wielu przypadkach wspierają właścicieli i zarządców lasów, jeżeli chcą 
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promować określony rodzaj zarządzania oznaczający dodatkowe koszty lub utratę 

dochodów. Dostępne są środki finansowe na pokrycie takich kosztów, np. z funduszy UE, w 

szczególności z EFRROW.  

 
 

54. Czy koszt środków zarządzania siecią Natura 2000 zawsze powinien być 

rekompensowany finansowo? 

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 

23 

Należy zbadać, czy określone środki ochronne mogą być rekompensowane finansowo, w 

szczególności środki pozbawiające właściciela przychodu oczekiwanego w kontekście 

zrównoważonej gospodarki leśnej lub wymagające dodatkowych inwestycji bez 

produktywnego zwrotu. Dotacje, postanowienia umowne, ulgi podatkowe, pomoc techniczna 

itp. stanowią możliwości rekompensaty na rzecz właścicieli z tytułu utraconych dochodów, 

usług świadczonych na rzecz całego społeczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, 

amortyzacji kapitału. 

Unikanie pogorszenia jest obowiązkiem prawnym wynikającym z dyrektywy siedliskowej, 

który zasadniczo nie wymaga rekompensaty. Decyzje dotyczące zapewnienia zachęt 

gospodarczych lub płatności wyrównawczych są jednak podejmowane na poziomie państwa 

członkowskiego, w zależności od kontekstu krajowego. Na przykład w przypadku gdy 

ograniczenia lub obowiązki są nakładane w odniesieniu do tradycyjnej gospodarki leśnej na 

obszarze, powodując utratę dochodów lub dodatkowe koszty, wskazane byłaby odpowiednia 

rekompensata na rzecz zainteresowanych właścicieli lasów. Może to również mieć miejsce w 

przypadku gdy zobowiązanie do zapobiegania pogarszaniu się stanu wykracza poza 

codzienną kontrolę i zachodzi konieczność zastosowania znaczących środków proaktywnego 

zarządzania (np. eliminacja gatunków inwazyjnych – jak np. czeremcha amerykańska – które 

się rozprzestrzeniły, lub uniknięcie naturalnej przemiany drzewostanu dębowego w 

drzewostan bukowy). 

 

55. Jakie środki są dostępne w ramach Instrumentu UE LIFE na potrzeby wspierania 

finansowania środków ochronnych w odniesieniu do lasów na obszarach Natura 

2000? 

Informacje Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

9, 15, 17, 18, 20, 23 

W przeszłości w ramach instrumentu LIFE sfinansowano dużą liczbę projektów związanych z 

lasami69. W ramach nowego rozporządzenia LIFE (na lata 2014–2020)70 będzie 

                                                 
69

  Zob. np. broszurę z 2006 r. „LIFE i lasy”: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 
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kontynuowane finansowanie projektów związanych z lasami dotyczących ochrony przyrody, 

w szczególności za pośrednictwem projektów LIFE przyroda i różnorodność biologiczna. 

Co roku ogłaszane jest zaproszenie do składania wniosków71. W ramach zaproszenia z 2014 

r. 100 mln EUR przeznaczono na projekty wspierające ogólną ochronę przyrody i 

różnorodności biologicznej, a kwota ta powinna wzrosnąć w odniesieniu do przyszłych 

zaproszeń. W ramach instrumentu LIFE współfinansowane jest 60 % kosztów wybranych 

projektów LIFE przyroda i różnorodność biologiczna.  

Możliwe jest również, chociaż rzadziej, ukierunkowanie ochrony przyrody lasów za 

pośrednictwem projektów obejmujących zasadniczo komunikację, w którym to przypadku 

wnioskodawcy powinni uwzględnić pakiet wniosku dotyczący projektów LIFE zarządzanie w 

zakresie ochrony środowiska i LIFE informacja72. 

Ponadto ochrona obszarów leśnych Natura 2000 może być również ukierunkowana jako 

część znacznie większego projektu dotyczącego sieci Natura 2000 stanowiącej całość na 

poziomie regionalnym lub krajowym. W celu uzyskania szczegółowych informacji 

wnioskodawcy (ogólnie administracje krajowe/regionalne) powinny odnieść się do pakietu 

wniosku dotyczącego zintegrowanych projektów LIFE73. 

 

56. Czy istnieją inne możliwości finansowania i zachęty finansowe w odniesieniu do 

sieci Natura 2000 na poziomie krajowym lub regionalnym? 

Informacje  Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Tak, istnieje również duży potencjał w odniesieniu do wkładu w gospodarkę leśną i ochronę 

lasów za pośrednictwem krajowych i regionalnych programów, ponieważ główna 

odpowiedzialność za finansowanie obszarów Natura 2000 spoczywa na poszczególnych 

państwach członkowskich. W niektórych państwach członkowskich obowiązują dobrowolne 

umowy dotyczące gospodarowania lasami w sposób sprzyjający ochronie obszaru lub 

obowiązują umowy związane z leśnictwem dotyczące ochrony gatunków i siedlisk 

finansowanych z funduszy krajowych.  

W niektórych państwach właściciele gruntów mogą również czerpać korzyści z zachęt, takich 

jak zwolnienia z podatku od majątku i z innych korzyści podatkowych (np. w Belgii). 

Ponadto w niektórych państwach członkowskich obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą 

właściciele gruntów są zawsze upoważnieni do pełnej rekompensaty z tytułu kosztów 

dodatkowych i utraconych dochodów na obszarach Natura 2000, w przypadku gdy 

przeznaczenie siedlisk leśnych wiąże się z określonymi ograniczeniami dotyczącymi 

produktów z drewna (np. w Szwecji). 

                                                                                                                                                         
70

  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. 
71

  Zob. np.:http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm i pakiet wniosku odnoszący się 
do projektów dotyczących przyrody: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
72

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
73

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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4.8 Nowe działania na obszarach Natura 2000  
 
 

Pytania:  
57. Jakiego rodzaju działalność w sektorze leśnym wymaga zastosowania procedury 

określonej w art. 6 ust. 3? Co jest uznawane za plan lub przedsięwzięcie w kontekście 
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej? 

58. Czy plan lub przedsięwzięcie, które mogą wywierać istotny wpływ na obszar Natura 
2000, są automatycznie odrzucane? Jeżeli nie, według jakich procedur należy 
postępować? 

59.  Jaki jest związek między wymogiem unikania pogorszenia stanu określonym w art. 6 ust. 
2 a procedurą określoną w art. 6 ust. 3?  

60.  Czy konieczne jest stosowanie procedury określonej w art. 6 ust. 3 za każdym razem, 
gdy pragnie się pozyskać drzewa/drewno w swoim lesie objętym siecią Natura 2000?  

61.  Czy plany lub przedsięwzięcia poza obszarami Natura 2000 również wymagają 
stosowania procedury określonej w art. 6 ust. 3?   

 
 

57. Jakiego rodzaju działalność w sektorze leśnym wymaga zastosowania procedury 

określonej w art. 6 ust. 3 w ramach sieci Natura 200074? Co jest uznawane za plan lub 

przedsięwzięcie w kontekście dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej?  

Zobowiązanie 

prawne/zalecenie 

Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 13, 19 

(ZP) W dyrektywie siedliskowej nie zdefiniowano pojęcia „plan” ani „przedsięwzięcie”, ale, jak 

wykazano w orzecznictwie, pojęcia te wymagają szerszej interpretacji, ponieważ jedynym 

czynnikiem powodującym zastosowanie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej jest kwestia, czy 

mogą mieć one znaczący wpływ na obszar czy też nie. W przypadku przedsięwzięcia 

definicja zastosowana w dyrektywie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest 

obecnie stosowana również w odniesieniu do dyrektywy siedliskowej, przez co 

przedsięwzięcie oznacza wykonanie robót budowlanych lub innych urządzeń lub systemów 

oraz wszelkie inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie.  

W odniesieniu do przedsięwzięć w sektorze leśnictwa, mogą one obejmować działania, takie 

jak budowa nowej drogi leśnej, magazynu do składowania drewna lub tartaku, melioracje, a 

także zalesianie lub wylesianie, znaczący zrąb zupełny, istotne zmiany w systemie 

gospodarki leśnej lub znaczące zmiany w użytkowaniu gruntów.  

W ramach sprawy Waddensea (C-127/02)75 doprecyzowano, że w momencie składania 

każdego wniosku należy traktować działania prowadzone okresowo od kilku lat na danym 

obszarze, ale na które co roku wydawana jest na czas określony licencja, przy czym każda 

licencja wymaga ponownej oceny zarówno możliwości prowadzenia tych działań, jak i 

obszaru, na którym mogą być one prowadzone, jako odrębny plan lub przedsięwzięcie w 
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 Zob. część I, § 2.4.4 w celu ogólnego przedstawienia art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej.  

o 
75

 Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości można znaleźć na stronach: 

o  https://europa.eu/european-union/law/find-case-law_pl 
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znaczeniu dyrektywy siedliskowej. 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
76

 orzekł również, że przedsięwzięcia obejmują: 

 działania o charakterze powtarzalnym i działania na niewielką skalę (sprawa C 127/02, C-

226/08), 

 nasilenie działań (sprawa C-127/02), 

 zmiany w działaniach (C-72/95), 

 działania poza obszarem, ale mogące mieć znaczący wpływ na ten obszar (sprawa C-

98/03, C-418/04); 

 

oraz że: 

 Możliwość wyłączenia w sposób powszechny określonych działań nie jest zgodna z 

przepisami art. 6 ust. 3 (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09). 

 Wielkość przedsięwzięcia nie jest istotna, ponieważ nie wyklucza możliwości, że może 

ono mieć znaczący wpływ na chroniony obszar (sprawa C-98/03, sprawa C-418/04). 

Słowo „plan” do celów art. 6 ust. 3 również ma potencjalnie szerokie znaczenie. Odwołując 

się w sposób analogiczny do dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, w art. 2 lit. a) tej dyrektywy określono plany i programy jako  

„Plany i programy, w tym współfinansowane przez Wspólnotę Europejską, jak również 

wszelkie ich modyfikacje: 

 przygotowywane lub przyjmowane przez organ na poziomie krajowym, regionalnym lub 

lokalnym lub przygotowywane przez organ do przyjęcia za pośrednictwem procedury 

ustawodawczej przez parlament lub rząd, i 

 wymagane przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi”. 

Konieczność przeprowadzenia odpowiedniej oceny planu należy zatem uwzględniać w 

zależności od charakteru, celu i treści planu, a nie od tego, czy jest on nazywany „planem”. 

Przykłady planów, które mogą wywierać istotny wpływ na obszar, obejmują: nowe plany 

urządzenia lasu dotyczące lasów objętych siecią Natura 2000 z istotnymi przemianami 

drzewostanów w odniesieniu do składu gatunkowego lub okresów zmianowania lub innych 

znaczących zmian zachodzących w systemie leśnym, znaczących zmian w planach 

łowieckich dotyczących dużych dzikich zwierząt itd.  

Normalnie nie oczekiwałoby się, że plan urządzenia lasu, który w pełni uwzględnia cele i 

środki ochrony obszarów Natura 2000 (zintegrowany plan urządzenia lasu) na danym 

obszarze, mógłby mieć znaczący wpływ na dany obszar. Na podstawie obiektywnych 

argumentów należy zweryfikować (kontrola dotycząca planu) i należycie udokumentować 

brak prawdopodobieństwa wszelkich znaczących negatywnych skutków. Jeżeli spełniony 

zostanie ten warunek, planu nie wolno poddawać pełnej odpowiedniej ocenie w rozumieniu 

art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej (zob. również pytanie nr 35). 

Warto przypomnieć, że plany lub przedsięwzięcia bezpośrednio związane z zarządzaniem 

ochroną obszarów Natura 2000 lub niezbędne do tego celu (tj. plan zagospodarowania 

obszaru Natura 2000) nie muszą przechodzić przez proces uzyskania zezwolenia określony 

w dyrektywie siedliskowej. Zgodnie z jego założeniami skutki takich działań na rzecz 
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obszarów Natura 2000 są w pełni uwzględnione w procesie planowania zarządzania 

obszarami Natura 2000, a przedmiotowa ocena nie musi zatem być powtarzana. Jeżeli 

jednak taki plan lub przedsięwzięcie obejmują również elementy, które nie dotyczą ochrony, 

odpowiednia ocena może nadal być niezbędna (C-241/08), o ile nie można wykluczyć 

prawdopodobieństwa wystąpienia znaczącego wpływu na obszar. 

(Z) Niektóre powtarzające się działania w zakresie gospodarki leśnej (np. służące 

kontrolowaniu występowania ognisk korników) mogą mieć wpływ na obszary Natura 2000. 

Uwzględniając prawdopodobieństwo takich zdarzeń, najlepiej byłoby, gdyby zostały 

zaplanowane w kontekście planu urządzenia lasu, w którym w pełni uwzględniono cele 

ochrony sieci Natura 2000 podlegające lub nie odpowiedniej ocenie, jak wyjaśniono powyżej. 

Środki zarządzania służące rozwiązaniu nieprzewidzianej sytuacji i mogące mieć znaczący 

wpływ na dany obszar muszą zostać poddane odpowiedniej ocenie (np. ścinka na dużą 

skalę, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się korników w powalonych wiatrem 

drzewach, obszarowe stosowanie insektycydów). Zaleca się, aby właściwe organy 

opracowały szczególne procedury uwzględniające cele ochrony obszarów sieci Natura 2000, 

aby radzić sobie w nadzwyczajnych sytuacjach. 

 
 

58. Czy plan lub przedsięwzięcie, które mogą wywierać istotny wpływ na obszar Natura 

2000, są automatycznie odrzucane? Jeżeli nie, według jakich procedur należy 

postępować? 

Zobowiązanie prawne Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 13, 19, 24 

Plany lub przedsięwzięcia, które mogą wywierać istotny wpływ na obszar Natura 2000, nie są 

automatycznie odrzucane. Muszą jednak zostać poddane etapowej ocenie ich oddziaływania 

na obszar w świetle celów ochrony danego obszaru. 

Etapy tej oceny są następujące: 

- Etap pierwszy: kontrola – na tym etapie określone zostaje, czy plan lub przedsięwzięcie 

musi przejść odpowiednią ocenę (AA). Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 

znaczącego negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 lub nie można wykluczyć 

prawdopodobieństwa znaczących skutków, wymagana jest odpowiednia ocena. Zaleca 

się, aby główne elementy etapu kontroli zapisać w formie papierowej na wypadek gdyby 

zaistniała konieczność przedstawienia ich na późniejszym etapie. 

- Etap drugi: odpowiednia ocena – po podjęciu decyzji o konieczności przeprowadzenia 

odpowiedniej oceny, należy dokonać szczegółowej analizy ewentualnych skutków planu 

lub przedsięwzięcia, oddzielnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, 

w zakresie integralności obszaru(-ów) Natura 2000 w świetle celów jego (ich) celów 

ochrony.  

- Etap trzeci: proces podejmowania decyzji – jeżeli z odpowiedniej oceny wynika, że niesie 

to z sobą niekorzystne skutki dla integralności obszaru, należy zbadać, czy możliwe jest 

wprowadzenie środków zapobiegawczych lub łagodzących w celu wyeliminowania takich 

skutków.  
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Wspomniane środki łagodzące muszą być bezpośrednio powiązane z ewentualnymi 

skutkami wskazanymi w odpowiedniej ocenie oraz mogą być określone dopiero po 

przeprowadzeniu pełnej oceny tych skutków i po określeniu ich w ramach odpowiedniej 

oceny. Określenie środków łagodzących, podobnie jak sama ocena skutków, musi opierać 

się na rzetelnej wiedzy dotyczącej przedmiotowych gatunków i siedlisk.  

W przypadku przedsięwzięć dotyczących leśnictwa środki łagodzące mogą na przykład 

obejmować zmianę lub ograniczenie terminów i harmonogramów dotyczących realizacji tych 

przedsięwzięć (np. unikanie pozyskiwania drzew lub budowania dróg leśnych podczas 

sezonu lęgowego określonych gatunków). Jeżeli dzięki takim środkom łagodzącym uda się 

skutecznie wyeliminować lub udaremnić określone niekorzystne skutki, przedsięwzięcie 

może zostać zatwierdzone. Jeżeli nie, przedsięwzięcie może jedynie zostać zatwierdzone 

zgodnie z procedurą odstępstwa na podstawie art. 6 ust. 4 (etap 4) lub odrzucone. 

- Etap 4: odstępstwa – w art. 6 ust. 4 przewidziano określone odstępstwa, które pozwalają 

na zatwierdzenie planów i przedsięwzięć o niekorzystnych skutkach dla obszaru. Jeżeli 

zatem zostanie stwierdzone, że plan lub przedsięwzięcie będą miały istotne niekorzystne 

skutki dla obszaru Natura 2000, nadal mogą zostać zatwierdzone w wyjątkowych 

okolicznościach, o ile nie ma innej alternatywy, jeśli plan lub przedsięwzięcie zostanie 

uznane za niezbędne z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z 

nadrzędnego interesu publicznego, a także jeśli podejmowane są konieczne środki 

wyrównawcze w celu ochrony spójności sieci Natura 2000. W takich przypadkach należy 

również poinformować Komisję Europejską, a także, jeżeli typy gatunków lub siedlisk o 

znaczeniu priorytetowym są obecne na danym obszarze, wymagana jest opinia Komisji. 

 
 

59. Jaki jest związek między obowiązkiem unikania pogorszenia stanu określonym w 

art. 6 ust. 2 a procedurą określoną w art. 6 ust. 3?  

Zobowiązanie prawne Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 7, 13, 19 

Te dwa przepisy stanowią „drugą stronę tego samego medalu”. Zarówno art. 6 ust. 2, jak i 

art. 6 ust. 3 mają na celu na zapobieganie występowaniu jakichkolwiek znaczących 

niekorzystnych skutków dla obszarów Natura 2000. W przypadku art. 6 ust. 2 obowiązek 

polega na podjęciu odpowiednich działań w celu uniknięcia „pogorszenia stanu (...) lub 

znaczącego niepokojenia”. Artykuł 6 ust. 3 w szczególności odnosi się do planów lub 

przedsięwzięć, które mogą „niekorzystnie wpływać na integralność obszaru”. W 

przeciwieństwie do art. 6 ust. 2, w przypadku którego nie przewidziano żadnych odstępstw, 

art. 6 ust. 4 przewiduje system odstępstw, dzięki którym plany i przedsięwzięcia powodujące 

negatywne skutki są możliwe na ściśle ograniczonych warunkach (brak dostępnych 

alternatywnych rozwiązań, powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego 

interesu publicznego, środki wyrównawcze itd.). Cele określone w art. 6 ust. 2 i art. 6 ust. 3 

są zatem zasadniczo podobne. 

Zatem jeżeli plan lub przedsięwzięcie zostały zatwierdzone bez zastosowania się do 

wymogów art. 6 ust. 3, można również stwierdzić naruszenie przepisów art. 6 ust. 2.Dotyczy 
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to pogorszenia stanu siedlisk lub niepokojenia gatunków, dla których przeznaczono dany 

obszar (sprawa C-304/0577, C-388/0578, C-404/09) 79. Wszelkie plany i przedsięwzięcia 

zatwierdzone zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 6 ust. 4 będą również zgodne z art. 6 ust. 2. 

 
 

60. Czy konieczne jest stosowanie procedury określonej w art. 6 ust. 3 za każdym 

razem, gdy pragnie się pozyskać drzewa/drewno w swoim lesie objętym siecią Natura 

2000?  

Zobowiązanie 

prawne/zalecenie 

Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):  13 

(ZP) Procedura określona w art. 6 ust. 3 ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy plan lub 

przedsięwzięcie mogą wywierać istotny wpływ na obszar Natura 2000. Procedura ma 

zastosowanie do wszystkich takich planów i przedsięwzięć, niezależnie od tego, czy są one 

zlokalizowane w obszarze Natura 2000, czy poza nim.  

(ZP) Pierwszy krok należy do właściciela lub zarządcy lasu i polega na sprawdzeniu, czy 

faktycznie istnieje prawdopodobieństwo istotnego wpływu oddzielnie lub w połączeniu z 

innymi planami i przedsięwzięciami – jest to określane jako etap kontroli. Jeżeli można 

wykazać, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, nie będzie konieczna pełna ocena 

skutków i możliwe będzie zatwierdzenie przedsięwzięcia. W przypadku wątpliwości 

zdecydowanie zaleca się skontaktowanie z właściwym organem przed przystąpieniem do 

operacji pozyskiwania, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi mogą 

istnieć dodatkowe wymogi. 

(Z) W praktyce istnieją różne sposoby na przeprowadzenie etapu kontroli. Zaleca się, aby 

właściwe organy poinformowały właścicieli i zarządców lasów o działalności w sektorze 

leśnym, która jest a priori zgodna z celami ochrony, oraz o działalności, która nie jest zgodna 

z tymi celami. 

(Z) Opracowanie wytycznych dostosowanych do poszczególnych obszarów byłoby bardzo 

istotne w tym względzie.  W przypadku braku takich informacji zarządca lasu, który planuje 

podjęcie działań w zakresie leśnictwa na obszarze Natura 2000, które nie zostały 

przedłożone do zatwierdzenia (np. zrąb zupełny, po którym nastąpi sadzenie w lesie 

nieobjętym oficjalnie zatwierdzonym planem urządzenia lasu), powinien upewnić się, że jego 

działania nie pogorszą stanu obszaru. Kontakt z właściwym organem przed podjęciem 

działań jest wskazany, aby rozwiać wątpliwości dotyczące konieczności lub braku 

konieczności stosowania procedury określonej w art. 6 ust. 3.  

Jeżeli w ramach planu urządzenia lasu, który w pełni uwzględnia cele i środki ochrony 

obszarów sieci Natura 2000 (zintegrowany plan urządzenia lasu) na danym obszarze 

planowana jest ścinka, zasadniczo nie będzie ona traktowana jako działanie mogące mieć 

znaczący niekorzystny skutek dla danego obszaru. Jeżeli warunek ten jest faktycznie 
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spełniony (co podlega weryfikacji w ramach etapu kontroli na podstawie obiektywnych 

kryteriów), dyrektywa siedliskowa nie nakłada obowiązku przeprowadzenia odpowiedniej 

oceny ani obowiązku uzyskania pozwolenia.  

Warto również uwzględnić program etapowego pozyskiwania drewna do celów komercyjnych 

na obszarze leśnym jako jedno przedsięwzięcie, aby wymagane było tylko jedno pozwolenie. 

W takim przypadku cały program należy poddać kontroli pod kątem prawdopodobieństwa 

wystąpienia jakichkolwiek niekorzystnych skutków dla obszaru i jeżeli to konieczne poddać je 

odpowiedniej ocenie.  

Wiele małych gospodarstw leśnych nie jest objętych zatwierdzonym planem urządzenia lasu. 

Jeżeli planowana ścinka nie będzie miała znaczących niekorzystnych skutków dla obszaru z 

punktu widzenia celów jego ochrony, nie jest potrzebna żadna odpowiednia ocena ani 

pozwolenia, o ile nie wymaga tego regionalna/krajowa procedura. Z drugiej strony, jeżeli 

ścinka może mieć znaczący wpływ na dany obszar, wymagana jest odpowiednia ocena i 

pozwolenie.  

W odniesieniu do tradycyjnej lub powtarzającej się działalności w sektorze leśnym (np. 

przerzedzania, sadzenia rodzimych gatunków drzew, utrzymywania plantacji itd.), na 

podstawie obiektywnej kontroli często można dojść do wniosku, że działalność taka 

prawdopodobnie nie będzie miała znaczących niekorzystnych skutków dla obszaru Natura 

2000. Jeżeli taka sytuacja faktycznie ma miejsce, odpowiednia ocena nie jest wymagana. 

(Zob. również pytanie 35).  

 
 

61. Czy plany lub przedsięwzięcia poza obszarami Natura 2000 również wymagają 

stosowania procedury określonej w art. 6 ust. 3?   

Zobowiązanie prawne Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

13 

Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane z zarządzaniem 

obszarem lub konieczne do tego celu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, 

zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega 

odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego 

ochrony.  

Procedura określona w art. 6 ust. 3 ma zastosowanie do wszystkich planów lub 

przedsięwzięć, niezależnie od tego, czy są one zlokalizowane na obszarze Natura 2000, czy 

poza nim (np. melioracje w górnej części obszaru). 
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Jak traktować poszczególne działania w zakresie leśnictwa zgodnie z art. 6 ust. 3 w 

zależności od tego czy istnieje plan urządzenia lasu czy nie? 
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Zastosowanie art. 6 dyrektywy siedliskowej do planów i projektów 
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4.9 Monitorowanie i ocena 
 

Pytania:  

62. Skąd wiadomo, czy stan ochrony siedliska lub gatunku leśnego uległ poprawie w ich 
całym naturalnym zasięgu w obrębie UE?  

63.  Jakie są obowiązki w zakresie monitorowania na poszczególnych obszarach Natura 
2000? Kto za to odpowiada? W jaki sposób można uzyskać najnowsze informacje na 
temat stanu ochrony poszczególnych typów gatunków lub siedlisk na danym obszarze? 

64.  Jakie są obowiązki dotyczące monitorowania środków ochronnych na obszarach Natura 
2000? 

 
 

62. Skąd wiadomo, czy stan ochrony siedliska lub gatunku leśnego uległ poprawie w 

ich całym naturalnym zasięgu w obrębie UE? 

Zobowiązanie prawne Grupa docelowa:  władze Powiązane studia przypadku 

(nr): 

Zgodnie z art. 11 dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie prowadzą nadzór nad 

stanem ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty. Stan ochrony wszystkich gatunków i siedlisk mających znaczenie dla UE jest 

regularnie poddawany ocenie w ramach sprawozdań z postępów składanych co sześć lat 

przez państwo członkowskie do Komisji, zgodnie z art. 17 dyrektywy siedliskowej i art. 12 

dyrektywy ptasiej. Celem jest określenie stanu każdego typu gatunku lub siedliska w ich 

całym naturalnym zasięgu w UE. Przyjęto cztery klasy stanu ochrony: właściwy (FV), 

niewłaściwy – nieodpowiedni (U1) oraz niewłaściwy – zły (U2), nieznany (XX).  

Ostatecznym celem jest oczywiście osiągnięcie przez wszystkie typy właściwego stanu 

ochrony
80

.  Osiągnięcie tego celu wymaga jednak czasu. Typy siedlisk i gatunków zostały 

wybrane, ponieważ były zagrożone lub rzadkie, co oznacza, że w większości przypadków ich 

stan ochrony już na wstępie był zły. W związku z tym upłynie pewien czas zanim wdrożony 

środek ochronny przyniesie oczekiwane wyniki w zakresie poprawy ogólnego stanu ochrony 

gatunków lub siedlisk w UE.  

W wielu państwach członkowskich (np. w Austrii, Niemczech, we Francji, w Zjednoczonym 

Królestwie) opracowano program systematycznego monitorowania, aby monitorować stan 

ochrony na różnych obszarach. Pod tym względem mogą być przydatne dane pochodzące z 

inwentaryzacji stanu lasu, w szczególności na dużych obszarach leśnych. Na przykład w 

ramach niemieckiej krajowej inwentaryzacji stanu lasu (Bundeswaldinventur, BWI-2012), 

podczas regularnej inwentaryzacji w terenie rozwiązano kwestie dotyczące typów siedlisk 

leśnych oraz czynników prowadzących do niepokojenia ich. 

Podejmowane są wszelkie starania, aby osiągnąć ten cel, a w maju 2015 r. opublikowano 

najnowsze oceny stanu ochrony. Zapewniają one odpowiedni obraz dotychczasowych 

postępów81. 

                                                 
80

 Pojęcie to jest określone w dyrektywie siedliskowej – zob. sekcja 3.4 część I przedmiotowego 
sprawozdania.  
81

  Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie 
internetowej:http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Jakie są obowiązki w zakresie monitorowania na poszczególnych obszarach 

Natura 2000? Która za nie odpowiada? W jaki sposób można uzyskać najnowsze 

informacje na temat stanu ochrony poszczególnych typów gatunków lub siedlisk na 

danym obszarze?  

Zobowiązanie 

prawne/informacje 

Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 5 

 

(ZP) Od poszczególnych państw członkowskich zależy decyzja o najlepszym sposobie 

monitorowania stanu ochrony typów siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE na 

poziomie każdego obszaru Natura 2000 znajdującego się w danym państwie. Obowiązek ten 

spoczywa na właściwych organach w każdym państwie.  Wyniki monitorowania są zwykle 

dostępne dla ogółu społeczeństwa np. na stronie internetowej władz.  

(I) Prywatni właściciele lub zarządcy lasów nie są jednak zobowiązani do monitorowania 

stanu ochrony typów gatunków i siedlisk obecnych w ich lasach. Oczywiście są oni do tego 

zachęcani, ponieważ monitorowanie dostarcza bardzo cennych informacji, np. jako środek 

zapewniający sygnały ostrzegawcze o możliwości pogorszenia się stanu.   

Stopień ochrony poszczególnych typów gatunków lub siedlisk na obszarach Natura 2000 jest 

rejestrowany i aktualizowany w ramach standardowego formularza danych, który jest 

publicznie dostępny dla każdego obszaru Natura 2000. Właściwe organy i osoby 

zarządzające obszarem mogą również dostarczać szczegółowe informacje dotyczące tej 

kwestii. 

 
 

64. Jakie są obowiązki dotyczące monitorowania środków ochronnych na obszarach 

Natura 2000? 

Zobowiązanie 

prawne/zalecenie 

Grupa docelowa:  Właściwe 

organy, zarządcy/właściciele 

lasów 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 20 

 

(ZP) Zgodnie z art. 11 dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie są zobowiązane do 

prowadzenia nadzoru nad stanem ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Artykuł 17 ust. 1 nakłada na państwa członkowskie 

obowiązek dostarczenia informacji dotyczących środków ochrony podjętych na obszarach 

Natura 2000, a także dokonania oceny wpływu tych środków.  

W ramach nowej formy sprawozdawczej
82

 określonej w art. 17 (przyjętej w sprawozdaniach 

za okres 2007–2012) wymagane są informacje umożliwiające ocenę wkładu sieci Natura 

2000 w stan ochrony siedlisk i gatunków oraz ocenę ogólnej efektywności sieci.  

Ta nowa forma sprawozdawcza obejmuje wymóg składania sprawozdań dotyczących 

wdrażania planów zarządzania lub innych instrumentów stosowanych przez państwa 

                                                 
82

 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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członkowskie w celu zarządzania ich siecią, obszarów objętych przedsięwzięciami/planami, w 

odniesieniu do których środki wyrównawcze były konieczne oraz głównych działań podjętych 

w celu zapewnienia spójności sieci Natura 2000, zgodnie z art. 10. 

(Z) Uwzględniając obowiązek państw członkowskich dotyczący składania sprawozdań z 

wdrażania środków ochronnych oraz dotyczących wpływu tych środków na stan ochrony, 

zaleca się stosowanie mechanizmu monitorowania w odniesieniu do środków ochronnych na 

poziomie obszaru. Taki mechanizm zwykle obejmuje wymierne i łatwe do zweryfikowania 

kryteria i wskaźniki ułatwiające działania następcze i ocenę wyników. 

Monitorowanie w ramach sieci Natura 2000 zwykle należy do obowiązków właściwych 

organów. Jeżeli chodzi o siedliska i gatunki leśne oraz działania podejmowane w lasach, 

zaleca się ścisłą współpracę między organami leśnictwa i organami odpowiedzialnymi za 

ochronę przyrody a właścicielami i zarządcami lasów.  

Monitorowanie i ocena wyników są kluczowe dla przystosowania celów i działań ochrony do 

wszelkich znaczących naturalnych lub innych zmian, które mogą wpłynąć na ochronę siedlisk 

i gatunków obecnych na danym obszarze, będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty. 

 
 

4.10 Komunikacja, współpraca i aktywne zaangażowanie zainteresowanych 
stron 
 

Pytania: 
 
65.  Jaką rolę mogą odgrywać właściciele i zarządcy lasów we wdrażaniu programu Natura 

2000?  
66. Dlaczego ważne jest, aby włączać różne grupy zainteresowanych stron w ustanawianie 

celów ochrony przyrody i planów zarządzania obszarami Natura 2000? 
67.  Jakie etapy powinien obejmować proces partycypacyjny? 
68.  Jakiego rodzaju informacje należy podać do wiadomości publicznej? 
69.  Właściciele lasów często mają problem ze zrozumieniem programu Natura 2000. W jaki 

sposób można poprawić tę sytuację? 

 
 

65. Jaką rolę mogą odgrywać właściciele i zarządcy lasów we wdrażaniu programu 

Natura 2000?  

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 

Wdrażanie programu Natura 2000 jest obowiązkiem państw członkowskich, ale wiąże się 

z bardzo ważnymi konsekwencjami dla właścicieli i zarządców gruntów. Właściwy udział 

właścicieli i zarządców lasów ma kluczowe znaczenie. Udział właścicieli i zarządców 

lasów od wczesnego etapu jest faktycznie konieczny i ma duże znaczenie. Właściciele 

lasów znają swoją posiadłości, mają swoje własne cele z zakresu gospodarowania oraz 
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odgrywają szczególną rolę w ustanawianiu i wdrażaniu środków gospodarowania w 

swoich lasach. Są zatem kluczowymi partnerami w opracowywaniu i pomyślnym 

wdrażaniu programu Natura 2000. 

Zdecydowanie zaleca się przygotowywanie i opracowywanie planów zarządzania 

spełniających cele ochrony dotyczące poszczególnych obszarów i obejmujące środki 

ochronne na obszarach Natura 2000. Ważne jest, aby zaangażować wszystkie 

odpowiednie zainteresowane strony, aby przeanalizować, o ile jest to możliwe, warianty 

spełniające różne oczekiwania w celu rozwiązania i uniknięcia ewentualnych konfliktów i 

znalezienia rozwiązań, aby zrekompensować straty gospodarcze (dodatkowe koszty i 

utracone dochody), które mogłyby być spowodowane poszczególnymi środkami 

ochronnymi wychodzącymi poza zakres zwykłych praktyk w ramach zrównoważonej 

gospodarki leśnej.  

 
 

66. Dlaczego ważne jest, aby włączać różne grupy zainteresowanych stron w 

ustanawianie celów ochrony przyrody i planów zarządzania obszarami Natura 

2000?  

Zalecenie Grupa docelowa:  duże 

społeczeństwo, 

zarządcy/właściciele lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24 

Biorąc pod uwagę fakt, że sieć Natura 2000 ma przyczyniać się do zapewnienia 

różnorodności biologicznej z jednoczesnym uwzględnieniem społeczno-gospodarczych i 

kulturowych wymogów, zdecydowanie zaleca się, aby wszystkie właściwe 

zainteresowane strony zostały wcześniej określone i włączone w przygotowywanie i 

opracowywanie środków z zakresu ochrony lasów na obszarach Natura 2000.  

Różne zainteresowane strony mogą być mniej lub bardziej bezpośrednio zainteresowane 

gospodarowaniem obszarów Natura 2000. Władze, właściciele i zarządcy lasów są 

najważniejsi w procesie decyzyjnym, ale należy również uwzględnić opinie 

zainteresowanych stron, w szczególności społeczności lokalnych i innych użytkowników 

gruntów, organizacji pozarządowych, myśliwych, wędkarzy itd., którzy mogliby wnieść 

wkład w proces dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu.  

Udział społeczeństwa w planowaniu i opracowywaniu celów ochrony i środków 

ochronnych specyficznych dla obszaru w odniesieniu do obszarów Natura 2000 pozwala 

uwzględnić opinie ludzi żyjących i pracujących na danym obszarze lub korzystających z 

niego.  Stanowi to doskonałą okazję do stworzenia atmosfery społecznej korzystniejszej 

dla ochrony środowiska. Szansa na sukces znacznie wzrośnie, jeżeli różne 

zainteresowane strony zostaną poinformowane o zarządzaniu danym obszarem i zostaną 

przeprowadzone z nimi konsultacje w tym zakresie. Może być to również szansa na 

opracowanie multidyscyplinarnego i profesjonalnego podejścia, a także na nawiązanie 

współpracy i stworzenie synergii między różnymi podmiotami.  

Angażowanie podmiotów niezwiązanych z lasem jest szansą na uniknięcie lub 



Natura 2000 i lasy  101 

 

 

 

rozwiązanie ewentualnych konfliktów (np. nadmiar dzikich zwierząt) oraz na skorzystanie 

z wiedzy i doświadczenia innych. Biorąc pod uwagę fakt, że na stan ochrony chronionych 

typów siedlisk i gatunków często wpływają działania wielu zainteresowanych stron 

(leśników, myśliwych, sektora turystyki itd.), komunikacja z nimi i między nimi jest 

kluczowa dla osiągnięcia zintegrowanego gospodarowania oraz osiągnięcia celów 

ochrony i innych w zrównoważony sposób. 

 

67. Jakie etapy powinien obejmować proces partycypacyjny?  

Zalecenie Grupa docelowa:  duże 

społeczeństwo, 

zarządcy/właściciele lasów, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24 

Istnieje kilka metod przeprowadzenia procesu partycypacyjnego83. Proces partycypacyjny 

w ramach gospodarowania obszarami leśnymi Natura 2000 może obejmować 

następujące główne etapy:  

- określenie wszystkich właściwych zainteresowanych stron, 

- ustanowienie odpowiednio grupy roboczej lub komitetu skupiających wiele 

zainteresowanych stron, 

- mapowanie wartości, praw, zasobów, gruntów i terytoriów oraz ocena skutków, 

- partycypacyjna ocena skutków – określenie pozytywnych i negatywnych skutków,  

- szczegółowe i publiczne informacje dotyczące celów ochrony oraz dyskusja na temat 

planowanych środków. Ukierunkowane informacje dla wszystkich bezpośrednio 

zainteresowanych stron, 

- omówienie i określenie najlepszych sposobów i mechanizmów wdrażania niezbędnych 

środków z uwzględnieniem zasobów finansowych, rekompensaty i podziału korzyści, 

- uproszczenie w przypadku sprzecznych roszczeń, przy zastosowaniu odpowiednich 

procedur dotyczących rozwiązywania konfliktów, 

- stworzenie partycypacyjnego modelu monitorowania angażującego wszystkie 

zainteresowane strony od samego początku: co należy monitorować, w jaki sposób, 

kiedy, gdzie i kto powinien to robić. 

- wdrożenie usług doradztwa. 

 

68. Jakiego rodzaju informacje należy podać do wiadomości publicznej?  

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

2, 3, 8, 10, 17 

Otwarty publiczny dostęp do informacji jest niezmiernie ważny, w szczególności, jeżeli 

chodzi o informacje dotyczące celów, obowiązków, zaleceń, porozumień w dziedzinie 

ochrony zarówno na poziomie obszaru, jak i na poziomie krajowym/regionalnym. W 

następstwie niezbędnych konsultacji właściciele i zarządcy lasów powinni być dobrze 

                                                 
83

 Zob. np. zestaw narzędzi dotyczących udziału społeczeństwa w planowaniu urządzania lasów i 

terenów zalesionych opublikowany przez Komisję Leśnictwa w Zjednoczonym 
Królestwie:http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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poinformowani o względach, jakimi kierowano się ustalając cele i środki ochrony dla 

poszczególnych obszarów leśnych sieci Natura 2000, i o ich znaczeniu. W związku z tym 

zaleca się, aby udostępnić szczegółowy opis celów i środków ochrony, a także 

odpowiednie informacje dotyczące występowania kluczowych cech naturalnych i 

odpowiednich środków ochronnych. W przeciwieństwie do niektórych planów urządzenia 

lasu (które mogą zawierać prywatne i poufne informacje), plan zarządzania obszarem 

Natura 2000 jest zazwyczaj dostępnym publicznie dokumentem (zob. również pytanie 

33). 

Przekazywanie istotnych i zrozumiałych informacji jest niezmiernie ważne dla lepszego 

wzajemnego zrozumienia oraz wspierania dialogu między zainteresowanymi stronami. 

Jest również warunkiem wstępnym owocnych dyskusji dotyczących celów ochrony i 

środków ochronnych. Dobry plan komunikowania wymaga opracowania odpowiednich 

strategii komunikacyjnych i informacyjnych dotyczących ogólnych celów programu Natura 

2000, celów i środków ochrony obszarów itp. Może to obejmować, o ile jest to możliwe, 

ustanowienie grupy roboczej lub komitetu skupiających wiele zainteresowanych stron oraz 

opracowanie przejrzystego procesu dotyczącego spotkań i konsultacji (obrady okrągłego 

stołu, biuletyny itd.).  Ważne jest, aby zainteresowane strony były odpowiednio 

informowane nie tylko o ograniczeniach, ale i możliwościach oferowanych w ramach 

programu Natura 2000. 

 
 

69. Właściciele lasów często mają problem ze zrozumieniem programu Natura 

2000. W jaki sposób można poprawić tę sytuację?  

Zalecenie Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr):     

3, 8, 10 

Chociaż w dyrektywie siedliskowej nie ustanowiono wyraźnego obowiązku 

przekazywania informacji, Komisja podkreśla znaczenie i konieczność przekazywania 

informacji i wyjaśnień na temat celów programu Natura 2000 szerszemu gronu 

odbiorców, a w szczególności zainteresowanym stronom bezpośrednio związanym z 

danym obszarem, w odniesieniu do zarządzania obszarami. Komisja opracowała 

użyteczne wskazówki dotyczące ogólnych przepisów dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a 

także wskazówki skierowane w szczególności do poszczególnych sektorów gospodarki 

(zob.: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

Dostępny jest szereg narzędzi służących podnoszeniu poziomu świadomości, udzielaniu 

porad i budowaniu lokalnych zdolności dotyczących gospodarowania obszarami Natura 

2000 oraz opracowywaniu procesów partycypacyjnych (zob. również pytanie 25).  

 
 

  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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4.11 Ochrona gatunków i siedlisk mających znaczenie dla UE w ich zasięgu, 
poza obszarami Natura 2000 
 

Pytania:  

70.  Czy lasy znajdujące się poza obrębem sieci Natura 2000 odgrywają rolę w ochronie 
gatunków i siedlisk mających znaczenie dla UE? 

71.  Jakie wymogi prawne obowiązują w celu ochrony wymienionych gatunków nieobjętych 
siecią Natura 2000? 

 
 

70. Czy lasy znajdujące się poza obrębem sieci Natura 2000 odgrywają rolę w ochronie 

gatunków i siedlisk mających znaczenie dla UE? 

Informacje/zalecenie 

Grupa docelowa: 

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

12, 16, 22 

(I) Tak, lasy znajdujące się poza obrębem sieci Natura 2000 odgrywają istotną rolę w 

ochronie siedlisk i gatunków mających znaczenie dla UE, zwłaszcza tych podatnych na 

rozdrobnienie lub izolację. Takie lasy mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy 

ekologicznej spójności sieci i funkcjonalnej łączności między obszarami Natura 2000.  

Obszary znajdujące się poza obrębem sieci Natura 2000 mogą również stanowić schronienie 

dla typów gatunków i siedlisk znajdujących się poza wyznaczonymi obszarami. Jest to 

szczególnie cenne w przypadku gatunków i siedlisk leśnych, które mają szeroki zasięg (np. 

niedźwiedzie i rysie) lub zajmują duże powierzchnie (np. lasy łęgowe), ponieważ jedynie 

część ich całkowitych zasobów jest objęta siecią Natura 2000 (czasami mniej niż 50 %). 

Takie obszary znajdujące się poza obrębem sieci Natura 2000 są potrzebne do osiągnięcia 

właściwego stanu ochrony.   

(Z) W art. 10 dyrektywy siedliskowej zachęca się państwa członkowskie do 

zagospodarowywania elementów krajobrazu, które mają duże znaczenie dla migracji, 

rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich gatunków fauny i flory. Takie środki mogą 

również dotyczyć lasów i obszarów leśnych, które nie są wyznaczone jako obszary Natura 

2000. Artykuł 10 ma praktyczne znaczenie dla właścicieli i zarządców lasów tylko w 

przypadku gdy państwa członkowskie podjęły szczególne środki związane z daną kwestią. 

Niektóre państwa rozwiązują tę kwestię w ramach strategii krajowych lub regionalnych (np. 

Ecoforests na Łotwie, Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique we Francji). W ramach 

inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej zielonej infrastruktury państwa członkowskie będą 

zachęcane do podjęcia takich środków. 

Znaczenie obszarów znajdujących się poza obrębem sieci Natura 2000 w odniesieniu do 

ptaków zostało odzwierciedlone w art. 3 lit. b) i art. 4 dyrektywy ptasiej nakładających na 

państwa członkowskie obowiązek dążenia do utrzymania siedlisk znajdujących się w strefach 

chronionych i poza nimi oraz zarządzania nimi zgodnie z potrzebami ekologicznymi i unikania 

zanieczyszczenia lub pogorszenia się stanu siedlisk. 

 
 

71. Jakie są wymogi prawne służące ochronie gatunków poza obszarami Natura 2000?  
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Zobowiązanie prawne 

Grupa docelowa:  

zarządcy/właściciele lasu, 

władze 

Powiązane studia przypadku 

(nr): 

12, 16 

W ramach dwóch dyrektyw UE dotyczących ochrony przyrody również wymaga się ochrony 

określonych gatunków w UE zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi, aby 

zapewnić im ochronę w ich naturalnym zasięgu w UE. Dotyczy to wszystkich dzikich 

gatunków ptaków naturalnie występujących w UE oraz innych gatunków wymienionych w 

załącznikach IV i V do dyrektywy siedliskowej, które są również związane z siedliskami 

leśnymi. 

Ponadto państwa członkowskie są również zobowiązane do ochrony, zachowania lub 

przywrócenia wystarczającej różnorodności i obszaru siedlisk wszystkich gatunków dzikiego 

ptactwa na terytorium europejskim (art. 3 dyrektywy ptasiej). Wymóg ten może pociągnąć za 

sobą działania w zakresie ochrony siedlisk poza obrębem sieci Natura 2000.  

Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące ochrony gatunkowej w całym jej zasięgu, w ramach obu 

dyrektyw
84

 zobowiązuje się państwa członkowskie do zakazania:  

- celowego zabijania lub chwytania chronionych gatunków przy użyciu jakichkolwiek 

metod; 

- celowego niszczenia lub wybierania jaj/zabierania gniazd lub zrywania, zbierania, 

ścinania, wyrywania lub niszczenia roślin będących pod ochroną; 

- pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku; 

- celowego niepokojenia, w szczególności podczas okresu rozrodu, wychowu młodych, snu 

zimowego i migracji; 

- przetrzymywania, sprzedaży i transportu okazów pozyskanych ze stanu dzikiego. 

Te zakazy przeniesione do przepisów krajowych muszą być przestrzegane przez wszystkich 

właścicieli, użytkowników i zarządców lasów.  

W niektórych przypadkach dopuszczono odstępstwa od tych przepisów (np. w celu 

zapobiegania poważnym szkodom w odniesieniu do zbóż, inwentarza żywego, lasów, 

rybołówstwa i wód), pod warunkiem że nie istnieje inne zadowalające rozwiązanie, a 

konsekwencje tego odstępstwa nie są niezgodne z ogólnymi celami dyrektyw. Warunki 

stosowania odstępstw określono w art. 9 dyrektywy ptasiej i w art. 16 dyrektywy siedliskowej. 

Dalsze wytyczne dotyczące przepisów w zakresie ochrony gatunkowej w ramach dyrektywy 

siedliskowej są dostępne pod 

adresem:http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.ht

m. 

  

                                                 
84

 Szczegółowe warunki określono w art. 5 dyrektywy ptasiej (w odniesieniu do ptaków) oraz w art. 12 
(w odniesieniu do zwierząt) i art. 13 (w odniesieniu do roślin) dyrektywy siedliskowej. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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ZAŁĄCZNIKI 
 

 
ZAŁĄCZNIK 1:  GLOSARIUSZ I AKRONIMY  
 

 

GLOSARIUSZ 

 

Lasy pierwotne / tereny zalesione: Zob. stare kompleksy leśne 

Zalesienie: Utworzenie lasu przez sadzenie lub celowy zasiew na terenie, który dotychczas 
nie został sklasyfikowany jako las. Wiąże się ze zmianą formy użytkowania terenu z formy 
niebędącej lasem na las (FRA 2015 r. Terminy i definicje, ocena zasobów leśnych (FRA, 
FAO 2012 r.85). 

W załączniku I do dyrektywy siedliskowej wymieniono typy siedlisk przyrodniczych będące 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia 
specjalnych obszarów ochrony.  

W załączniku II do dyrektywy siedliskowej wymieniono gatunki zwierząt i roślin będące 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia 
specjalnych obszarów ochrony. Większość gatunków wymienionych w tym załączniku jest 
również wymienionych w załączniku IV.  

W załączniku III do dyrektywy siedliskowej wymieniono kryteria dotyczące wyboru 
obszarów kwalifikujących się do określenia jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty i do 
wyznaczenia na specjalne obszary ochrony.  

W załączniku IV do dyrektywy siedliskowej wymieniono gatunki zwierząt i roślin będące 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, wymagające ścisłej ochrony. 

W załączniku V do dyrektywy siedliskowej wymieniono gatunki zwierząt i roślin będące 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których pozyskiwanie ze stanu dzikiego i 
eksploatacja mogą podlegać działaniom związanym z zarządzaniem. 

Regiony biogeograficzne: Siedliska i gatunki, które zazwyczaj występują razem, są 
związane z regionami wykazującymi podobieństwo pod względem klimatu, wysokości nad 
poziomem morza i geologii. Z ekologicznego punktu widzenia Europę można podzielić na 
dziewięć lądowych regionów biogeograficznych i cztery morskie regiony biogeograficzne. 
Przy ocenie stanu ochrony danego gatunku lub siedliska przez państwo członkowskie 
obszarem odniesienia nie jest terytorium tego państwa członkowskiego, lecz odpowiednie 
części regionów biogeograficznych na terenie tego państwa (Komisja Europejska, 2009 r.86). 

Stan ochrony: W art. 1 dyrektywy siedliskowej zdefiniowano termin stanu ochrony jako 

mający zastosowanie do siedlisk i gatunków. Stan ochrony siedliska przyrodniczego oznacza 

sumę czynników oddziałujących na siedlisko przyrodnicze i typowe dla niego gatunki, 

mogących negatywnie wpływać na ich naturalne rozmieszczenie, strukturę i funkcje w 

długofalowej perspektywie, jak również długoterminowe przetrwanie jego typowych gatunków 

na terytorium państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat UE. Stan ochrony 

gatunku oznacza sumę czynników oddziałujących na dany gatunek, mogących negatywnie 

wpływać na jego naturalne rozmieszczenie i liczebność jego populacji w długofalowej 
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 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 
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 Komisja Europejska, 2009 r.Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego.Sprawozdanie 
zbiorcze na temat stanu ochrony typów siedlisk i gatunków wymagane na mocy art. 17 dyrektywy 
siedliskowej.COM(2009) 358 final, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:PL:PDF 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:PL:PDF
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perspektywie na terytorium państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat UE. 

Stan ochrony ocenia się jako „właściwy”, „niewłaściwy – nieodpowiedni” i „niewłaściwy – zły” 

w oparciu o cztery parametry, zgodnie z art. 1 dyrektywy siedliskowej. Parametry dotyczące 

siedlisk obejmują zasięg, obszar, strukturę i funkcje oraz przyszłe perspektywy, a w 

przypadku gatunków obejmują one zasięg, populację, siedlisko gatunku i przyszłe 

perspektywy. 

Leżanina: Cała nieożywiona biomasa drzewna niezawarta w ściółce, stojąca lub leżąca na 

ziemi lub w glebie. Leżanina obejmuje drewno leżące na powierzchni, obumarłe korzenie i 

pniaki o średnicy co najmniej 10 cm lub o innej średnicy stosowanej w danym państwie (FRA 

2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). Ilość leżaniny w lasach europejskich jest istotnym 

wskaźnikiem dotyczącym różnorodności biologicznej lasów. Ilość obumarłych stojących 

(posusz stojący) i leżących drzew (kłody) na obszarze leśnym i innych gruntach zalesionych 

jest uwzględniona wśród ogólnoeuropejskich wskaźników różnorodności biologicznej (SEBI 

018) oraz wśród wskaźników ustanowionych w ramach MCPFE do celów oceny obecnego 

stanu różnorodności biologicznej lasów.  Objętość leżaniny ze względu na rodzaj lasu jest 

zwykle zgłaszana z uwzględnieniem obumarłych stojących i leżących drzew o minimalnej 

długości 2 m i minimalnej średnicy 10 cm (MCPFE, EEA87). 

Wylesianie: Przekształcenie lasu w inną formę użytkowania gruntów lub trwałe ograniczenie 

pokrycia powierzchni przez korony drzew do poziomu poniżej minimalnego progu 10 %. 

Wylesianie wiąże się z długoterminową lub trwałą utratą pokrywy leśnej i pociąga za sobą 

przekształcenie w inną formę użytkowania gruntów. Obejmuje obszary leśne przekształcone 

w obszary rolnicze, pastwiska, zbiorniki wodne i obszary miejskie (FRA 2015 r. Terminy i 

definicje, FAO 2012 r.). 

Poziom ochrony: Dla celów niniejszego dokumentu termin ten oznacza stan ochrony typu 

siedliska lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty znajdującego się 

na obszarze Natura 2000, jak określono w standardowym formularzu danych (SDF, zob. 

poniżej). W standardowym formularzu danych stosuje się trzy kryteria (reprezentatywność, 

powierzchnia względna i poziom ochrony typów siedlisk, populacja, poziom ochrony i stopień 

izolacji gatunków) w celu przeprowadzenia ogólnej oceny każdego gatunku i typu siedliska 

występującego na danym obszarze88. 

Wymagania ekologiczne typów siedlisk i gatunków: Do celów niniejszego dokumentu 

wymagania te określono jako  zespół wszystkich potrzeb ekologicznych, w tym zarówno 

czynników abiotycznych, jak i biotycznych, które uznaje się za niezbędne, aby zapewnić 

ochronę typów siedlisk (tj. szczególnej struktury siedliska i jego funkcji niezbędnych do 

długiego utrzymywania go, jego typowych gatunków itd.) oraz gatunków występujących na 

danym obszarze, w tym ich powiązań ze środowiskiem fizycznym (powietrzem, wodą, glebą, 

roślinnością itd.). 

Równoważny instrument: (w odniesieniu do planu urządzenia lasu): Informacje 
zgromadzone na temat obszaru leśnego na poziomie jednostki zarządzającej lasem lub 
zagregowanej jednostki zarządzającej lasem (bloki leśne, gospodarstwa, przedsiębiorstwa, 
zlewnie, gminy lub większe jednostki) oraz strategie/działania z zakresu gospodarowania 
planowane w celu osiągnięcia celów dotyczących gospodarowania i rozwoju (Forest Europe, 
MCPFE 2002 r.). 
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 Zob.: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood  
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 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Właściwy stan ochrony: Pojęcie „właściwy stan ochrony” oznacza ogólny cel, który ma 
zostać osiągnięty w odniesieniu do wszystkich typów siedlisk i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Ujmując najprościej, można to opisać jako 
sytuację, w której typ siedliska lub gatunku rozwija się (zarówno pod względem jakości, jak i 
zasięgu/populacji) i ma duże szanse na dalszy rozwój również w przyszłości. Fakt, że 
siedlisko lub gatunek nie są zagrożone (tj. nie zagraża im żadne bezpośrednie ryzyko 
wyginięcia) nie oznacza, że znajdują się we właściwym stanie ochrony.  

Zgodnie z art. 1 dyrektywy siedliskowej stan ochrony siedliska przyrodniczego zostanie 
uznany za „właściwy”, jeżeli: 

- jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub się 
powiększają, oraz 

- 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 również właściwy. 

 

Stan ochrony gatunku zostanie uznany za „właściwy”, jeśli: 

- dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same 
utrzymują się w skali długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk przyrodniczych, 
oraz 

- naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się 
przewidzieć przyszłości; oraz 

- istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać swoje 
populacje przez dłuższy czas. 

Las: Obszar obejmujący więcej niż 0,5 hektara z drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i z 
pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 10 procent, lub drzewami, które będą 
mogły osiągnąć te progi in situ. Nie obejmuje gruntów przeznaczonych głównie do użytku 
rolnego lub miejskiego (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Plan urządzenia lasu: Instrument zarządzania ukierunkowany na określone cele gospodarki, 
który jest okresowo weryfikowany. Plan zarządzania musi zawierać odpowiednie szczegóły 
dotyczące działań planowanych w odniesieniu do jednostek operacyjnych (drzewostany lub 
pododdziały), ale może również dostarczać ogólne strategie i działania planowane na 
potrzeby realizacji celów gospodarki. Definicja ta obejmuje obszar leśny znajdujący się na 
obszarach chronionych objętych planem zarządzania. (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 
2012 r.). W ramach procesu Forest Europe plan urządzenia lasu określa się jako informacje 
(w formie tekstu, map, tabel i wykresów) gromadzone w trakcie (cyklicznych) inwentaryzacji 
stanu lasu na poziomie operacyjnych jednostek leśnych (drzewostany, pododdziały) oraz 
działań planowanych w odniesieniu do indywidualnych drzewostanów lub pododdziałów na 
potrzeby realizacji celów gospodarki (MCPFE 2002 r.). 

Plan urządzenia lasu zawierający cele lub środki ochrony sieci Natura 2000: Do celów 
niniejszego dokumentu pojęcie to definiowane jest jako plan urządzenia lasu, który zawiera 
również informacje dotyczące celów ochrony ustanowionych na potrzeby obszarów sieci 
Natura 2000, do których należy las objęty planem. Wszystkie działania objęte planem są 
opracowane w taki sposób, aby były spójne z celami ochrony. Ponadto plan może również 
obejmować działania związane z gospodarką leśną lub inne działania, które w sposób 
aktywny przyczyniają się do osiągnięcia celów ochrony danego obszaru. Na danym obszarze 
Natura 2000 jeden plan urządzenia lasu obejmujący cele ochrony sieci Natura 2000 lub 
większa liczba takich planów może współistnieć z konkretnym planem zarządzania obszarem 
Natura 2000 odnoszącym się do danego obszaru. 
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W pełni zintegrowany plan zarządzania obszarem Natura 2000/plan urządzenia lasu: Do 
celów niniejszego dokumentu pojęcie to definiowane jest jako plan zarządzania, który 
zawiera szczegółowe informacje dotyczące kontekstu leśnictwa i sieci Natura 2000 (dane 
pochodzące z inwentaryzacji stanu lasu, cele gospodarki leśnej, typy siedlisk i gatunki 
będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, cel ochrony itp.) oraz planowanych działań 
z zakresu leśnictwa i środków ochronnych w ramach sieci Natura 2000, które mogą również 
obejmować konkretne działania gospodarki leśnej. Wszystkie działania i środki ujęte w pełni 
zintegrowanym planie zarządzania są opracowane w taki sposób, aby były spójne z celami 
ochrony obszaru. W pełni zintegrowany plan zarządzania obszarem Natura 2000/plan 
urządzenia lasu stanowi jeden instrument zarządzania dotyczący danego obszaru leśnego 
należącego do jednego właściciela lub grupy właścicieli i w całości wyznaczonego jako 
obszar Natura 2000. Dla takiego obszaru plan ten pełni rolę klasycznego planu urządzenia 
lasu i planu zarządzania obszarem Natura 2000.   

Obszar leśny objęty planem zarządzania: Obszar leśny, który posiada długoterminowy 
udokumentowany plan zarządzania. Obszar leśny objęty planem zarządzania może odnosić 
się do poziomu jednostki zarządzającej lasem lub zagregowanej jednostki zarządzającej 
lasem (bloki leśne, gospodarstwa, przedsiębiorstwa, zlewnie, gminy lub większe jednostki). 

Własność lasów: Zasadniczo odnosi się do prawa do swobodnego i wyłącznego 

użytkowania, kontrolowania, lub przekazania lasu lub korzystania z niego w inny sposób. 

Własność można uzyskać przez transfery, takie jak sprzedaż, darowizna i spadek. Własność 

lasów odnosi się do własności drzew rosnących na terenie sklasyfikowanym jako las, bez 

względu na to, czy własność tych drzew pokrywa się z własnością samego terenu (FRA 2015 

r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Leśnictwo:  Zawód obejmujący naukę, sztukę i praktykę w zakresie tworzenia, urządzania, 
użytkowania i ochrony lasów i związanych z nimi zasobów dla korzyści człowieka oraz w 
zrównoważony sposób, aby osiągnąć pożądane cele, zaspokoić potrzeby i wartości. (SAF 
2008 r.) 

Siedlisko gatunku: Środowisko określone przez konkretne czynniki abiotyczne i biotyczne, 
w którym żyją gatunki na każdym etapie swojego cyklu biologicznego.  

Typy siedlisk będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty: są to siedliska, które na 
europejskim terytorium państw członkowskich: są zagrożone zanikiem w swoim naturalnym 
zasięgu; lub mają niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu wewnętrznie 
ograniczonego obszaru występowania; lub stanowią wybitne przykłady typowych cech 
jednego lub większej liczby regionów biogeograficznych. Takie typy siedlisk wymieniono w 
załączniku I do dyrektywy siedliskowej.  

Gatunek wprowadzony: Gatunek, podgatunek lub niższy takson występujący poza swoim 

naturalnym zasięgiem (przeszłym lub obecnym) i obszarem występowania (tj. poza 

zasięgiem, który zazwyczaj zajmuje lub mógłby zajmować bez konieczności bezpośredniego 

lub pośredniego wprowadzenia lub opieki człowieka) (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 

2012 r.). 

Gatunek inwazyjny: Gatunki, które są gatunkami obcymi dla poszczególnych ekosystemów i 

których wprowadzenie i rozprzestrzenienie powoduje lub może powodować społeczno-

kulturową, gospodarczą lub środowiskową szkodę lub może szkodliwie wpływać na zdrowie 

człowieka (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Las wielofunkcyjny: obszar leśny przeznaczony zasadniczo do więcej niż jednego celu, w 

którym żaden z tych celów nie jest uważany za dominująca funkcję. Obejmuje dowolną 

kombinację: produkcji towarów, ochrony gleby i wody, ochrony różnorodności biologicznej i 
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świadczenia usług społecznych, przy czym żadna z tych funkcji nie jest uważana za 

dominującą (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Obszar leśny Natura 2000: do celów niniejszego dokumentu „obszar leśny Natura 2000” 

oznacza las lub część lasu włączoną w obszar wyznaczony jako obszar Natura 2000. Obszar 

leśny Natura 2000 może obejmować zarówno typy siedlisk odpowiadające typowi siedliska 

zawartemu w załączniku I do dyrektywy siedliskowej, jak i siedliska, które nie są przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, ale są istotne jako siedliska dla gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty lub mają znaczenie dla ogólnej spójności obszaru 

lub sieci Natura 2000 (łączność). 

Las naturalny: las złożony z rodzimych drzew i niesklasyfikowany jako plantacja leśna (FAO, 

ocena zasobów leśnych 2000 r.). 

Naturalne rozprzestrzenianie się lasów: rozprzestrzenianie się lasów przez naturalną 

sukcesję na terenie, który do tego momentu był użytkowany w inny sposób (np. sukcesja lasu 

na terenie użytkowanym uprzednio do celów rolnictwa) (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 

2012 r.). 

Zarządzanie nieinterwencyjne: forma zarządzania ukierunkowana, w stosownych 

przypadkach, na umożliwienie naturalnych procesów poprzez zapobieganie zakłóceniom 

powodowanym działalnością człowieka mogącą mieć znaczący wpływ na różnorodność 

biologiczną (wytyczne dotyczące obszarów naturalnych). 

Produkt niebędący drewnem: produkty pochodzące z lasów będące wymiernymi i 

fizycznymi obiektami pochodzenia biologicznego innymi niż drewno. Zasadniczo obejmują 

produkty roślinne niebędące drewnem i zwierzęce zebrane z obszarów określonych jako 

lasy. W szczególności obejmują następujące produkty, bez względu na to, czy pochodzą z 

lasów naturalnych czy z plantacji: guma arabska, kauczuk/lateks i żywica; choinki 

bożonarodzeniowe, korek, bambus i ratan (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Stare kompleksy leśne: stare kompleksy leśne to drzewostany w lasach pierwotnych lub 

wtórnych, które rozwinęły struktury i gatunki zwykle związane z starymi lasami pierwotnymi 

tego typu. 

Inne grunty zalesione (OWL): teren o powierzchni przekraczającej 0,5 ha niesklasyfikowany 
jako las. Charakteryzuje się pokryciem powierzchni przez korony drzew wynoszącej 5–10 %, 
obejmując drzewa mogące osiągnąć wysokość 5 metrów w stanie dojrzałym in situ; lub o 
mieszanej pokrywie składającej się z krzewów, krzaków i drzew. Nie obejmuje gruntów 
przeznaczonych głównie do użytku rolnego lub miejskiego (FAO – ocena globalnych 
zasobów leśnych 2015 r. Terminy i definicje, dokument roboczy 144/E, Rzym 2012 r.). 

Ognisko owadów: możliwe do wykrycia ograniczenie zdrowia lasów spowodowane nagłym 

wzrostem liczby szkodliwych owadów (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Lasy sadzone: lasy składające się głównie z drzew pochodzących z sadzenia lub celowego 

zasiewu. (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Las pierwotny:  naturalnie regenerujący się las z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją 

wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w istotny 

sposób zaburzone. Niektóre kluczowe cechy lasów pierwotnych: 

• wykazują dynamikę lasu naturalnego, taką jak naturalny skład gatunkowy drzew, 

występowanie leżaniny, naturalna struktura wiekowa i naturalne procesy regeneracyjne;  

• obszar jest na tyle duży, aby utrzymał swoje naturalne cechy;  
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• nie miała miejsca znacząca interwencja ludzka lub miała ona miejsce wystarczająco dawno 

temu, aby możliwe było przywrócenie naturalnego składu gatunkowego i naturalnych 

procesów (FRA 2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Typy siedlisk o znaczeniu priorytetowym: typy siedlisk przyrodniczych zagrożone 
zanikiem, które występują na europejskim terytorium państw członkowskich i w odniesieniu 
do ochrony których Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości ich 
naturalnego zasięgu występowania w stosunku do europejskiego terytorium państw 
członkowskich. Takie typy siedlisk oznaczono gwiazdką w załączniku I do dyrektywy 
siedliskowej. 

Gatunek o znaczeniu priorytetowym: gatunki, w odniesieniu do ochrony których Wspólnota 
ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu obszaru ich naturalnego zasięgu 
występowania w stosunku do europejskiego terytorium państw członkowskich. Takie gatunki 
oznaczono gwiazdką w załączniku II do dyrektywy siedliskowej. 

Ponowne zalesianie: ponowne utworzenie lasu przez sadzenie lub celowy zasiew na terenie 

sklasyfikowanym jako las. Nie wiąże się z żadną zmianą w formie użytkowania gruntów (FRA 

2015 r. Terminy i definicje, FAO 2012 r.). 

Lasy zachowane częściowo w stanie naturalnym: lasy/inne grunty zalesione gatunków 

rodzimych stworzone przez sadzenie, zasiew lub wspomaganą naturalną regenerację. 

Obejmują obszary objęte intensywną gospodarką, gdzie wykorzystywane są gatunki rodzime 

i podejmowane są celowe starania mające na celu wzrost/optymalizację odsetka pożądanych 

gatunków, prowadząc tym samym do zmian w strukturze i składzie lasów; mogą występować 

na nich drzewa regenerujące się w sposób naturalny należące do gatunków innych niż 

zasadzone/zasiane; mogą obejmować obszary, na których występują regenerujące się w 

sposób naturalny drzewa należące do gatunków wprowadzonych; pokrywają obszary objęte 

intensywną gospodarką, gdzie podejmowane są celowe starania, takie jak przerzedzanie lub 

nawożenie, w celu poprawy lub zoptymalizowania pożądanych funkcji lasu. Działania te 

mogą prowadzić do zmian w strukturze i składzie lasu (FRA 2005 r. Terminy i definicje, FAO 

2000 r.).  

Teren mający znaczenie dla Wspólnoty: obszar, który w regionie lub regionach 
biogeograficznych, do których należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub 
odtworzenia we właściwym stanie ochrony typu siedliska przyrodniczego wymienionego w 
załączniku I do dyrektywy siedliskowej lub gatunku wymienionego w załączniku II, a także 
może się znacząco przyczynić do spójności sieci Natura 2000 lub przyczynia się znacząco 
do zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu lub regionów 
biogeograficznych. Wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty zostały przyjęte 
decyzjami Komisji. Można je znaleźć na stronie internetowej:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 

Specjalny obszar ochrony (SOO): teren mający znaczenie dla Wspólnoty, wyznaczony 
przez państwa członkowskie w drodze ustawy, decyzji administracyjnej lub umowy, na 
którym są stosowane konieczne środki ochronne w celu zachowania lub odtworzenia we 
właściwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji gatunków, dla których teren 
został wyznaczony; 

Obszar specjalnej ochrony (OSO): obszar sklasyfikowany przez państwo członkowskie 
zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy ptasiej i należący do terytoriów najodpowiedniejszych pod 
względem liczby i powierzchni w odniesieniu do ochrony gatunków wymienionych w 
załączniku I do tej dyrektywy i regularnie występujących gatunków wędrownych 
niewymienionych w tym załączniku. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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Gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty: gatunki, które na europejskim 
terytorium państw członkowskich są: zagrożone, z wyjątkiem tych gatunków, których 
naturalny zasięg na tym terytorium jest znikomy i które nie są zagrożone lub podatne na 
zagrożenie w zachodnim regionie palearktycznym; lub podatne na zagrożenie, to znaczy 
takie, o których sądzi się, że mogą w najbliższej przyszłości zaliczać się do kategorii 
gatunków zagrożonych, jeśli czynniki będące przyczyną zagrożenia będą na nie nadal 
oddziaływać; lub rzadkie, tj. o niewielkich populacjach, które nie występują ani nie są 
zagrożone, ani podatne na zagrożenie, ale podlegają ryzyku zagrożenia. Gatunki występują 
w obrębie ograniczonych obszarów geograficznych lub są bardzo rozproszone na większym 
obszarze; lub endemiczne i wymagające specjalnej uwagi ze względu na szczególny 
charakter ich siedliska i/lub potencjalne oddziaływanie ich eksploatacji na te siedliska i/lub 
potencjalne oddziaływanie ich eksploatacji na stan ich ochrony. Takie gatunki wymieniono w 
załączniku II lub załączniku IV lub V do dyrektywy siedliskowej.  

Gatunki o znaczeniu europejskim: do celów niniejszego dokumentu takie gatunki obejmują 
gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (zob. powyżej) i gatunki ptaków 
wymienione w załączniku I do dyrektywy ptasiej oraz inne gatunki wędrowne regularnie 
występujące na terytorium UE, które wymagają wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony 
zgodnie z tą dyrektywą. 

Zrównoważona gospodarka leśna: „zarządzanie lasami i gruntami leśnymi oraz ich 
wykorzystywanie w taki sposób i z taką intensywnością, aby można było utrzymać ich 
różnorodność biologiczną, wydajność, potencjał regeneracyjny, żywotność oraz ich potencjał 
pełnienia obecnie i w przyszłości odpowiednich funkcji ekologicznych, gospodarczych i 
społecznych na szczeblu lokalnym, krajowym i globalnym, oraz aby nie powodowało szkód w 
innych ekosystemach” (ministerialna konferencja na temat ochrony lasów w Europie, Helsinki 
1993 r.). 
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AKRONIMY 

 

EFRROW: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

KE: Komisja Europejska 

EEA: Europejska Agencja Środowiska 

EFFIS: Europejski system informacji o pożarach lasów 

OOŚ: Ocena oddziaływania na środowisko 

EFRR: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS: Europejski Fundusz Społeczny 

FAO: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa 

FRA: Program oceny zasobów leśnych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa 

FSC: Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship Council) 

GIS: System informacji geograficznej 

LIFE: Program działań UE na rzecz środowiska i klimatu  

MCPFE: Konferencja ministerialna w sprawie ochrony lasów w Europie, znana również jako 
Forest Europe. 

MS: Państwa członkowskie Unii Europejskiej 

NGO: Organizacja pozarządowa 

OWL: Inne grunty zalesione  

PEFC: Program zatwierdzania certyfikacji lasów (ang. Programme for the Endorsement of 
Forest Certification) 

PROW: Program rozwoju obszarów wiejskich 

SAF: Stowarzyszenie Leśników Amerykańskich (ang. Society of American Foresters) 

SEA: Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

SFM: Zrównoważona gospodarka leśna 

SFD: Standardowy formularz danych, formularz do przekazywania informacji na temat 
obszarów Natura 2000. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 
Wykaz rodzajów siedlisk leśnych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty, wymagających wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony lub które 
wymagają ścisłej ochrony zgodnie z dyrektywą siedliskową, a także wskazania 
gatunków ptaków będących przedmiotem specjalnych środków ochrony zgodnie z 
dyrektywą ptasią 
 

Typy siedlisk leśnych i ich stan ochrony w podziale na regiony biogeograficzne 

Legenda:  FV właściwy XX nieznany U1 niewłaściwy – nieodpowiedni; U2 niewłaściwy – zły 
  * siedlisko o znaczeniu priorytetowym 

 

Typ siedliska 

Stan ochrony w każdym regionie 

biogeograficznym (w okresie 2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

9010 – *Tajga zachodnia U1   U2 U2     

9020 – *Fennoskandyjskie stare szerokolistne lasy liściaste    U2 U2     

9030 – *Naturalne lasy pierwotnych etapów wybrzeża 

pagórkowatego 

   U1      

9040 – Nordyckie subalpejskie/subarktyczne lasy z Betula pub. ssp 

czerepavoni 

FV    U1      

9050 – Fennoskandyjskie lasy z bogato występującymi ziołami z 

Picea abies 

U1   U2      

9060 – Lasy iglaste na, lub połączone z glacjofluwialnymi ozami    U2      

9070 – Fennoskandyjskie zalesione pastwiska U2   U2 U2     

9080 – *Fennoskandyjskie liściaste lasy bagienne    U2 U2     

9110 – Las bukowy Luzulo-Fagetum U1 U1  U2 U1  FV  U1  

9120 – Atlantyckie acydofilne lasy bukowe z Ilex U1 U1   FV   U2   

9130 – Las bukowy Asperulo-Fagetum U1 U1  U2 U1  FV  FV   

9140 – Środkowoeuropejskie subalpejskie lasy bukowe z Acer oraz 

Rumex arifolius 

U1    XX  FV    

9150 – Środkowoeuropejskie lasy bukowe na podłożu wapiennym U1 U1 U1  U1  U2 FV   

9160 – Subatlantyckie i środkowoeuropejskie lasy dębowe lub 

grądowe 

U2 U2  U2 U1  XX   

9170 – Lasy grądowe z Galio-Carpinetum U1 U2 FV   U1   U2  

9180 – * Lasy Tilio-Acerion na stromych zboczach, piargach i 

urwiskach 

U1 U2 U1 U2 U1  U1 U1  

9190 – Stare acydofilne lasy dębowe z Quercus robur na 

piaszczystych równinach 

 U2  U2 U2   U1  

91A0 – Stare lasy dębowe z Ilex oraz Blechnum na Wyspach 

Brytyjskich 

 U2        

91AA – * Wschodnie lasy dębowe XX  U1  U2  U2  U1 

91B0 – Termofilne lasy z Fraxinus angustifolia     U2  U1   

91BA – Mezyjskie lasy jodłowe U1    U1     

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
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Typ siedliska 

Stan ochrony w każdym regionie 

biogeograficznym (w okresie 2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

91C0 – * Las kaledoński          

91CA – Rodopskie i bałkańskie lasy sosny zwyczajnej U1    U1     

91D0 – * Las bagienny FV  U2  U1 U1 U1  U1  

91E0 – * Lasy aluwialne z Alnus glutinosa oraz Fraxinus excelsior U2 U2 U1 U2 U2  U1 U1  

91F0 – Nadbrzeżne lasy mieszane (łęgi) z Quercus robur, Ulmus 

laevi... 

U2 U1 U1 U2 U2  U2 U1 U1 

91G0 – * Pannońskie lasy z Quercus petraea oraz Carpinus betulus U1  U1  U1   U1  

91H0 – * Pannońskie lasy z Quercus pubescens U2  U2  U1   U1  

91I0 – * Euro-syberyjskie lasy stepowe z Quercus spp. FV   U1  U1   U2 U2 

91J0 – * Lasy Taxus baccata na Wyspach Brytyjskich  U2        

91K0 – Lasy ilyryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) U1    FV    U1  

91L0 – Ilyryjskie lasy grądowe (Erythronio-Carpinion) U2    U1  U1 U1  

91M0 – Pannońsko-bałkańskie lasy dębowe U1  U1  U1  U1 U1 U1 

91N0 – * Pannońskie zarośla na piaszczystych wydmach 

śródlądowych (Junipero-Populetum albae) 

       U2  

91P0 – Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum)     U1     

91Q0 – Zachodniokarpacki sosnowy bór z Pinus sylvestris FV          

91R0 – Dynaryjskie dolomickie lasy sosny zwyczajnej FV     FV      

91S0 – * Zachodnio-pontycki las bukowy   U1  U1     

91T0 – Środkowoeuropejskie lasy sosny zwyczajnej z porostami XX U2  U1 U2   U2  

91U0 – Lasy sosnowe stepów sarmackich     U2     

91V0 – Lasy bukowe Dacji (Symphyto-Fagion) FV     FV      

91W0 – Mezyjskie lasy bukowe U1    U1     

91X0 – * Lasy bukowe Dobrudży         U1 

91Y0 – Dackie lasy grądowe     U1    U1 

91Z0 – Mezyjskie lasy z lipy srebrzystej U1  U1  U1     

9210 – * Apenińskie lasy bukowe z Taxus oraz Ilex FV     U1  FV    

9220 – * Apenińskie lasy bukowe z Abies alba oraz lasy bukowe FV     FV   FV    

9230 – Galicyjsko-portugalskie lasy dębowe z Quercus robur oraz 

Quercus pyrenaica 

 XX     XX   

9240 – Lasy z Quercus faginea oraz Quercus canariensis 

(Półwysep Iberyjski) 

XX XX     XX   

9250 – Lasy z Quercus trojana       U1   

9260 – Lasy z Castanea sativa U1 U1   U1  U2   

9270 – Greckie lasy bukowe z Abies borisii-regis U1    XX  FV    

9280 – Lasy z Quercus frainetto       FV    

9290 – Lasy z Cupressus (Acero-Cupression)       FV    

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
art.http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
art.http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
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Typ siedliska 

Stan ochrony w każdym regionie 

biogeograficznym (w okresie 2007–2012) 

ALP ATL BLS BOR CON MAC MED PAN STE 

92A0 – Lasy galeriowe z Salix alba oraz Populus alba U1 U1 U1  U2  U2 U1 U1 

92B0 – Formacje nadrzeczne nad okresowymi ciekami wodnymi 

obszaru śródziemnomorskiego z Rhododendron 

      U1   

92C0 – Lasy z Platanus orientalis oraz Liquidambar orientalis U1    U1  U1   

92D0 – Śródziemnomorskie lasy nadrzeczne i zarośla 

wawrzynolistne Nerio-Tamaricetea. 

  U1  U1 U1 U1  U1 

9310 – Egejskie lasy z Quercus brachyphylla       FV    

9320 – Lasy z Olea oraz Ceratonia      U1 U1   

9330 – Lasy z Quercus suber  U2     U1   

9340 – Lasy z Quercus ilex oraz Quercus rotundifolia U1 U1   FV   U1   

9350 – Lasy z Quercus macrolepis       U2   

9360 – * Makaronezyjskie laski wawrzynolistne (Laurus, Ocotea)      U1    

9370 – * Gaje palmowe Phoenix      U1 FV    

9380 – Lasy z Ilex aquifolium  U1     U2   

9390 – * Zarośla i niska roślinność leśna z Quercus alnifolia       FV    

93A0 – Terany zalesione z Quercus infectoria (Anagyro foetidae-

Quercetum infectoriae) 

      FV    

9410 – Acydofilne lasy świerkowe poziomów górskich do alpejskich U1    U1  FV    

9420 – Lasy alpejskie z Larix decidua lub Pinus cembra FV          

9430 – Subalpejskie oraz górskie lasy z Pinus uncinata U1    FV   U2   

9510 – * Południowoapenińskie lasy z Abies alba U1      U1   

9520 – Lasy z Abies pinsapo       U1   

9530 – * (Sub-) Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną 

sosną czarną 

U1    U1  U1   

9540 – Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną 

mezogejską 

    U2  U1   

9550 – Kanaryjskie endemiczne lasy sosnowe      FV     

9560 – *Endemiczne lasy śródziemnomorskie z Juniperus spp. U1 XX   U1 U1 U2   

9570 – * Lasy z Tetraclinis articulata       U1   

9580 – * Śródziemnomorskie lasy z Taxus baccata  U1     U2   

9590 – * Lasy z Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)       FV    

95A0 – Wysokogórskie śródziemnomorskie lasy z sosny zwyczajnej U1      U1   

6310 – Twardolistne spasane lasy z Quercus spp.       U2   

6530 – * Fennoskandyjskie leśne łąki    U2 U2     

2180 – Porośnięte lasem wydmy wybrzeża atlantyckiego, 

kontynentalnego i borealnego 

 U1 U1 U2 U1   

  

2270 – * Wydmy porośnięte Pinus pinea lub Pinus pinaster    U2 FV   U1   

 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
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http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Wykaz gatunków związanych z lasami znajduje się w załącznikach II i IV do dyrektywy 
siedliskowej89 
 
* Gatunki o znaczeniu priorytetowym 

 
Ssaki 

Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 
Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
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 Wykaz obejmuje wybrane najważniejsze gatunki związane z lasem, wybrane na podstawie 
załącznika III (Przyporządkowanie gatunków do każdego ekosystemu) do unijnego poziomu 
odniesienia dotyczącego różnorodności biologicznej z 2010 r. Należy zauważyć, że niektóre inne 
gatunki mogą być również zależne od lasów w określonych regionach lub dlatego, że stanowią one 
część ich siedliska.  
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Płazy 

Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Rana dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II; IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 

 
Gady 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 

Bezkręgowce 

Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
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Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 

 
Rośliny 

*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II)   
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
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*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 

Veronica micrantha (II) 
 
 
Wykaz gatunków ptaków związanych z lasami i pasterskimi terenami zalesionymi 
zawarty w załączniku I do dyrektywy ptasiej. 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
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Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 

Opracowano na podstawie: Tucker i Evans, 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife 
International 
Informacje na temat tych ptaków można znaleźć pod adresem: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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ZAŁĄCZNIK 3:  Główne niekorzystne oddziaływania i zagrożenia dla lasów UE
90

 

 
Poniżej przedstawiono pokrótce główne obecne i potencjalne przyszłe zagrożenia i 
niekorzystne oddziaływania dotyczące lasów w obszarach Natura 2000.  Jak widać, 
występują one w wielu typach lasów, bez względu na to, czy lasy te należą do sieci Natura 
2000, czy też nie.   
 
Lista zagrożeń mających wpływ na siedliska leśne i gatunki jest długa. Z dostępnych 
dowodów wynika, że wiele naturalnych zagrożeń i niekorzystnych oddziaływań 
spowodowanych działalnością człowieka w przyszłości może przybrać większe rozmiary i 
występować częściej niż zaobserwowano w przeszłości. Wskazuje to, że należy promować 
planowanie na wypadek potencjalnych zagrożeń. Zagrożenia naturalne obejmują określone 
czynniki środowiskowe oraz powiązane skutki, jak na przykład szkody spowodowane przez 
burzę oraz suszę, które mogłyby ułatwić rozprzestrzenianie się pewnych chorób (np. cetyńce) 
(FOREST EUROPE, 2011 r.).   
 
Do najważniejszych naturalnych zagrożeń dla lasów europejskich oraz obszarów Natura 
2000 należą: susza, pożary lasów, burze, inwazje szkodników, choroby, inwazyjne gatunki 
obce oraz wzrost temperatury. Do najważniejszych niekorzystnych oddziaływań 
spowodowanych działalnością człowieka należą: wylesianie, fragmentacja lasów (na 
obszarach Natura 2000 i poza nimi), utrata siedlisk, zmiana jakości siedliska lasów, zmiana 
sposobu użytkowania terenu i pokrycia terenu, zanieczyszczenia, ujednorodnianie 
drzewostanów leśnych (Hanski 2006, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). W niniejszym załączniku 
przedstawiono przegląd literatury dotyczącej obecnej sytuacji.  
 
Naturalne zagrożenia/zakłócenia 
 
Susza: w latach 1902–2010 w regionie śródziemnomorskim miała miejsce zmiana w 
wielkości opadów w sezonie zimowym prowadząca do wystąpienia bardziej suchego 
środowiska. Dowody wskazują na to, że mniej więcej po 1970 r. zwiększyła się częstość 
występowania susz (Hoerling et al., 2011). 
 
Pożary lasów: każdego roku w pięciu południowych państwach członkowskich UE spaleniu 
ulega około 400 000 ha lasów (stanowiące 85 % całkowitej powierzchni UE dotkniętej 
pożarem).Nie ma dowodów, które wskazywałyby na tendencję (rosnącą lub malejącą) 
dotyczącą powierzchni dotkniętej pożarem w tych państwach w latach 1980–2012. Jeżeli 
chodzi o liczbę pożarów, po tendencji wzrostowej w latach 90. XX wieku, która po części 
spowodowana była również poprawą procedur rejestracyjnych, przez około dziesięć lat liczba 
pożarów była stabilna, a w ostatniej dekadzie zaobserwowano spadek (Komisja Europejska, 
2013).Każdego roku tylko na obszarach Natura 2000 ulega spaleniu niemal 80 000 ha. Ze 
statystyk dotyczących pożarów europejskiego systemu informacji o pożarach lasów wynika, 
że w latach 2000–2012 spaleniu uległo 1 044 917 ha obszarów Natura 2000, co odpowiada 
3,28 % całkowitej powierzchni obszarów Natura 2000 w państwach, które ucierpiały (San-
Miguel-Ayanz et al., 2012).W pewnych siedliskach leśnych ogień jest procesem naturalnym, 
mającym pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. 
 
Burze: stanowią poważne zagrożenie dla europejskich lasów, niszcząc i degradując siedliska 
leśne, pogarszając jakość krajobrazu i usług leśnych. Od 1950 r. ponad 130 burz 
spowodowało poważne szkody w europejskich lasach, przy czym występowały średnio dwie 
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  Niniejszy dokument oparty jest na dostępnych dowodach pokazujących zagrożenia dla europejskich 

krajobrazów, a w kilku przypadkach – w miarę dostępności – ukierunkowanych badaniach dotyczących zagrożeń 

na obszarach Natura 2000. 

file://dossiers.dgt.cec.eu.int/dossiers/ENV/ENV-2015-00485/ENV-2015-00485-01-00-PL-TRA-00.DOC%23_ENREF_10
file://dossiers.dgt.cec.eu.int/dossiers/ENV/ENV-2015-00485/ENV-2015-00485-01-00-PL-TRA-00.DOC%23_ENREF_13
file://dossiers.dgt.cec.eu.int/dossiers/ENV/ENV-2015-00485/ENV-2015-00485-01-00-PL-TRA-00.DOC%23_ENREF_7
file://dossiers.dgt.cec.eu.int/dossiers/ENV/ENV-2015-00485/ENV-2015-00485-01-00-PL-TRA-00.DOC%23_ENREF_7
file://dossiers.dgt.cec.eu.int/dossiers/ENV/ENV-2015-00485/ENV-2015-00485-01-00-PL-TRA-00.DOC%23_ENREF_16
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poważne burze rocznie (Gardiner et al., 2010). W okresie 1990–2005 burze zniszczyły 1,7 % 
lasów w państwach UE, a całkowita powierzchnia, która uległa zniszczeniu obejmuje 2,5 mln 
hektarów lasu (FOREST EUROPE, 2011). Dowody nie wskazują na żadną tendencję 
(rosnącą lub malejącą) w zakresie strat spowodowanych przez burze (po dostosowaniu 
czynników społecznych) i potwierdzają, że rosnące straty (nominalne) są spowodowane 
przecz czynniki społeczne (Barredo, 2010) oraz wzrost drzewostanu w lasach (Gardiner et 
al., 2010).Z drugiej strony burze mogą również poprawić warunki dla różnorodności 
biologicznej, np. tworząc więcej leżaniny w lesie. 
 
Szkodniki i choroby leśne: ataki owadów i czynników patogennych wyrządzają znaczne 
szkody w europejskich lasach, powodujące osłabienie zdrowia i witalności ekosystemów 
leśnych i ograniczenie świadczenia usług leśnych. W okresie 1990–2005 zniszczeniu uległo 
2,8 % lasów w UE, co łącznie odpowiada powierzchni 4,4 mln hektarów zniszczonych lasów. 
Regionem, który najbardziej ucierpiał, była Europa Południowo-Zachodnia, gdzie zniszczeniu 
uległo 13,4 % (1,7 mln hektarów) lasów (FOREST EUROPE, 2011). Rozprzestrzenianiu 
pewnych szkodników i chorób może sprzyjać nieodpowiednie zarządzanie, takie jak 
nadmierne zalesianie gatunkami drzew nieprzystosowanymi do danego obszaru i nadmierne 
zagęszczenie drzewostanu. 
 
Inwazyjne gatunki obce: inwazyjny gatunek obcy stanowi największe zagrożenie dla leśnych 
obszarów Natura 2000 oraz dla ich różnorodności biologicznej. Globalizacja (intensyfikacja 
handlu międzynarodowego, podróży, turystyki, transportu towarów) oraz globalna zmiana 
środowiskowa przyspieszyły rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych w Europie. 
Inwazyjnymi gatunkami obcymi są rośliny, zwierzęta, grzyby i mikroorganizmy, których 
wprowadzenie lub rozprzestrzenienie poza ich siedliskiem przyrodniczym stanowi zagrożenie 
dla różnorodności biologicznej lub wywiera inne negatywne skutki dla ekosystemów.W 
wykazie najbardziej inwazyjnych gatunków obcych uwzględniono 163 gatunki zagrażające 
ekosystemom w Europie. Pomimo ograniczeń tego wskaźnika sygnalizuje on, że od 1950 r. 
każdego roku w Europie zadomawia się więcej niż jeden gatunek umieszczony w tym 
wykazie (EEA, 2012a).  
 
Wzrost temperatury i zmiana klimatu: dowody uzyskane w wyniku obserwacji wskazują na to, 
że w okresie od czasów przedprzemysłowych do dekady 2003–2012 temperatura w Europie 
wzrosła o 1,3 °C. W ciągu ostatnich 50 lat znaczne ocieplenie zaobserwowano na Półwyspie 
Iberyjskim, w Europie Środkowej i Północno-Wschodniej oraz w regionach górzystych. W 
ostatnich trzydziestu latach największe ocieplenie miało miejsce w Skandynawii, szczególnie 
zimą, natomiast na Półwyspie Iberyjskim ocieplenie zanotowano głównie latem (Haylock et 
al., 2008; Morice et al., 2012). 
 
Niekorzystne oddziaływania spowodowane działalnością człowieka 
 
Wylesianie i utrata siedlisk: wylesianie jest jednym z głównych powodów utraty i zmniejszania 
powierzchni siedlisk leśnych. Utrata siedlisk jest uznawana za główny powód zmniejszania 
się różnorodności biologicznej na świecie. Uważa się, że gatunki posiadają progową wielkość 
obszaru wymaganą do utrzymania ich populacji; obszar o powierzchni mniejszej niż progowa 
przyczynia się do wyginięcia gatunku. itd. 
 
Fragmentacja lasów, brak łączności, zmiana sposobu użytkowania gruntów i pokrycia terenu: 
pomimo ciągłego wzrostu powierzchni obszarów leśnych w państwach UE wynoszącego 0,4 
% rocznie, który odpowiada zwiększeniu powierzchni lasów o 11 mln hektarów w latach 
1990–2010 (FOREST EUROPE, 2011), fragmentacja lasów oraz brak łączności pozostają 
podstawowymi problemami wymagającymi rozwiązania w UE.Wywierając wpływ na procesy 
ekologiczne, fragmentacja wpływa na zdolność lasów do zapewniania usług 
ekosystemowych, takich jak zapewnienie siedlisk (przepływ genów, rozprzestrzenianie dzikiej 
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fauny i flory), zapylanie, regulowanie zakłóceń (np. rozprzestrzenianie się szkodników) oraz 
regulacja klimatu. Fragmentacja lasów (włączonych do sieci Natura 2000 oraz występujących 
między obszarami Natura 2000) jest procesem wywołanym przez działalność człowieka, taką 
jak wyrąb na potrzeby budowy dróg, osad miejskich lub rolnictwa intensywnego lub 
spowodowanym pożarami lasów. Krajobrazy, w których występują słabo połączone tereny 
zalesione, stanowią 70 % terytorium Europy (Estreguil et al., 2012; Estreguil et al., 2013).40 
% powierzchni europejskich terenów zalesionych znajduje się w odległości 100 m od innych 
gruntów, a zatem potencjalnie mniej nadają się na siedlisko wewnętrzne. Skraje lasów 
biegną zwykle wzdłuż obszarów intensywnie użytkowanych.40 % powierzchni terenów 
zalesionych znajduje się na powierzchni kilometra kwadratowego krajobrazu mozaikowego 
razem z innymi gruntami zachowanymi w całości/częściowo w stanie naturalnym, gruntami 
rolnymi i sztucznymi. Ciągłość siedlisk leśnych, lecz również łączność przestrzenna i 
funkcjonalna między obszarami przyrodniczymi objętymi i nieobjętymi ochroną, odgrywa 
istotną rolę w zwiększaniu spójności obszarów leśnych włączonych do sieci Natura 2000. W 
odniesieniu do krajobrazów, w których zaobserwowano wzrost powierzchni pokrytej lasem, 
odnotowano, że nowe obszary leśne nie zawsze przyczyniają się do zwiększenia łączności; 
wskazuje to na potrzebę zastosowania podejścia opartego na planowaniu, połączonego z 
gospodarką leśną na rzecz działań w zakresie ponownego zalesiania/zalesiania (Estreguil et 
al., 2012; Estreguil et al., 2013) 
 
Zanieczyszczenia: zanieczyszczenia powietrza, takie jak azot, dwutlenek siarki, metale 
ciężkie i ozon, po przekroczeniu ładunków krytycznych bezpośrednio i pośrednio wywierają 
niekorzystny wpływ na zdrowie lasów. Według FOREST EUROPE(2011) udokumentowano, 
że obecnie największe emisje siarczanów mają miejsce w Europie Środkowej oraz w kilku 
strefach regionu śródziemnomorskiego.Największą ilość azotu w atmosferze zaobserwowano 
w Europie Środkowej na obszarze leżącym między Włochami a Danią oraz w strefach w 
Hiszpanii i Rumunii. Ponadto największe odkładanie się wapnia występuje w Europie 
Środkowej i części Europy położonej nad Morzem Śródziemnym. 
 
Niezrównoważona gospodarka leśna i przestrzenna: niezrównoważone praktyki z zakresu 
gospodarki leśnej (i przestrzennej) są uznawane za oddziaływanie bardzo niekorzystne. Do 
najważniejszych czynników należą między innymi: nadmierne usuwanie leżaniny, 
pogorszenie struktury leśnej (np. selektywne usuwanie określonych gatunków drzew lub 
drzew w określonym wieku), opuszczanie zalesionych pastwisk, zmiany praktyk uprawy, 
nieodpowiednie nawożenie i stosowanie pestycydów (EEA, 2010).  
 
Ujednolicanie drzewostanów leśnych: selektywne usuwanie określonych elementów 
strukturalnych (gatunków drzew, drzew w określonym wieku itd.). Lasy, w których drzewa są 
w podobnym wieku lub w których rośnie jeden gatunek drzew, nie są w stanie zapewnić 
wysokiej jakości siedlisk wyspecjalizowanym gatunkom leśnym. 
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Mapa 2 Zmiana w łączności leśnej w UE w latach 1990–2000 

 

 

Uwaga: dane pochodzą z Corine Land Cover (CLC) i dotyczą lat 1990 i 2000; wyniki zagregowane w podziale na prowincje (Nuts 2/3) 

Źródło: Estreguil i Mouton. 2009 r.; Saura i inni 2010 r. 
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