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1 WPROWADZENIE I KONTEKST 

Dlaczego potrzebny jest dokument przewodni? 

Potrzeba pełnego zastosowania dyrektyw siedliskowej1 i ptasiej2 do środowisk na otwartym 
morzu w Unii Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do ustanowienia sieci Natura 2000, 
stanowi kluczowe wyzwanie dla polityki UE w zakresie różnorodności biologicznej na 
nadchodzące lata. 

Ustanowienie sieci morskich obszarów ochrony w ramach sieci Natura 2000 znacznie 
przyczyni się nie tylko do osiągnięcia celu, jakim jest zatrzymanie procesu utraty 
różnorodności biologicznej, lecz również do celów rozszerzenia ochrony obszarów morskich 
oraz ich zrównoważonego wykorzystywania. 

Dotychczas istniało stosunkowo niewiele obszarów w ramach sieci Natura 2000 określanych 
jako środowiska na otwartym morzu, stąd stanowią one najbardziej znaczącą lukę w sieci 
Natura. Wdrożenie dyrektyw ptasiej i siedliskowej w środowisku morskim stanowi poważne 
wyzwanie, w szczególności w odniesieniu do środowiska na otwartym morzu 
(w przeciwieństwie do środowiska przybrzeżnego) ze względu na brak wiedzy naukowej 
dotyczącej rozmieszczenia/obfitości gatunków i typów siedlisk. 

Na spotkaniu szefów sektora przyrody państw członkowskich, które odbyło się 
w październiku 2002 r. ustalono, iż istnieje potrzeba podjęcia dalszych prac w celu 
wypracowania wspólnej wykładni postanowień dotyczących oznaczania i zarządzania 
obszarami morskimi objętymi siecią Natura 2000. Poproszono Komisję Europejską, aby ad 
hoc powołała grupę roboczą w ramach Komitetu ds. siedlisk naturalnych w celu dostarczania 
wskazówek w tym zakresie. 

Od marca 2003 r. grupa ekspertów ds. środowiska morskiego prowadzi prace mające na celu 
„wypracowanie wspólnej wykładni postanowień w odniesieniu do sieci Natura 2000, 
dotyczących środowiska morskiego, w celu ułatwienia oznaczania i zarządzania tymi 
obszarami w przyszłości”. Powinien on pomóc państwom członkowskim w wypełnianiu tego 
ważnego zadania oraz dostarczyć przydatnego materiału odniesienia dla innych 
zainteresowanych stron. Niniejszy dokument będzie miał również znaczenie dla służb 
Komisji oczekujących na wszelkie działania podejmowane w tym zakresie. Dostarczy także 
cennych informacji głównym zainteresowanym stronom oraz zapewni większe 
bezpieczeństwo dla planowania i rozwoju, jako że opinia Komisji na temat kilku kluczowych 
aspektów wdrażania dyrektyw ptasiej i siedliskowej w środowisku morskim będzie już 
szerzej znana. 

 

                                                 
1 DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
 
2 DYREKTYWA RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
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Zakres przewodnika 

Niniejszy przewodnik jest odpowiedzią na natychmiastową konieczność dokonania postępu 
w zakresie ustanowienia sieci Natura 2000 w środowisku morskim. Koncentruje się głównie 
na gatunkach morskich oraz typach siedlisk objętych postanowieniami, dotyczącymi 
obszarów, zawartymi w dyrektywach ptasiej i siedliskowej. Są to typy siedlisk wymienione 
w załączniku I oraz gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy siedliskowej oraz 
gatunki ptaków wymienione w załączniku I, jak również gatunki ptaków wędrownych objęte 
dyrektywą ptasią (79/409/EWG), dla których należy 
wyznaczyć obszary morskie objęte siecią Natura 2000, 
chronić je i zarządzać nimi. 

Przewodnik ma na celu wyjaśnienie istotnych pojęć 
prawnych i technicznych koniecznych do poparcia idei 
ustanowienia sieci Natura 2000 poprzez zastosowanie 
dyrektyw ptasiej (79/409/EWG) oraz siedliskowej 
(92/43/EWG) do obszarów morskich. Odnosi się 
zarówno do środowisk przybrzeżnych jak i do środowisk 
na otwartym morzu. 

Zachowanie siedlisk morskich oraz gatunków będących 
przedmiotem ochrony w Europie nie zostanie 
zrealizowane jedynie dzięki wyznaczeniu obszarów 
objętych siecią Natura 2000 i dobremu zarządzaniu.nimi. 
Konieczne będzie również, jako część szerszej strategii w zakresie ochrony obszarów 
morskich, intensywne oddziaływanie człowieka na środowisko morskie poza wyznaczonymi 
obszarami. 

 
Struktura przewodnika 

Niniejszy przewodnik zawiera następujące elementy i jest oparty na tych samych zasadach, co 
proces wdrażania konieczny do budowy elementu morskiego sieci Natura 2000: 

− Rozdział 2 analizuje proces ustanawiania sieci Natura 2000 w szerszym kontekście 
polityki UE w zakresie ochrony środowiska. Przedstawia informacje na temat 
prawodawstwa wspólnotowego i międzynarodowego, właściwego dla ustanowienia 
sieci Natura 2000 w środowisku wodnym. 

− Rozdział 3 wyjaśnia definicje typów siedlisk morskich ujętych w załączniku I do 
dyrektywy siedliskowej oraz dostarcza więcej informacji ogólnych na temat siedlisk 
i gatunków morskich, w tym na temat ich występowania w wodach przybrzeżnych 
i na otwartym morzu należącym do państw członkowskich.  

− Rozdział 4 przedstawia informacje na temat najlepszych sposobów lokalizacji i oceny 
siedlisk i gatunków morskich oraz uzasadnienie dla wyboru obszarów.  

− Rozdział 5 zawiera wytyczne dotyczące kwestii zarządzania istotnych dla obszarów 
morskich objętych siecią Natura 2000. 

                                                 
3 UNCLOS, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 

Do celów niniejszego dokumentu, 
„przybrzeżne środowisko morskie” to  
środowisko, które występuje na wodach 
wewnętrznych oraz na morzu 
terytorialnym, jak określono 
w „Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawie morza 
(UNCLOS)3, w nadbrzeżnym państwie 
członkowskim; „środowisko na 
otwartym morzu” to  środowisko, które 
występuje w strefach morskich 
rozciągających się poza granice morza 
terytorialnego, na którym państwa 
członkowskie wykonują pewne 
suwerenne prawa. 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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− Rozdział 6 stanowi bardziej dogłębną analizę zależności pomiędzy zarządzaniem 
zasobami połowowymi a dyrektywami „ptasią” oraz „siedliskową”. 

Ramy przewodnika 

Niniejszy przewodnik będzie związany i wierny tekstowi dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz 
będzie zgodny z zasadami ogólnymi leżącymi u podstaw prawa wspólnotowego w zakresie 
ochrony środowiska. Nie ma on charakteru normatywnego (nie ustanawiaja nowych zasad 
lecz dostarcza wskazówek dotyczących stosowania zasad już istniejących). Dokument ten 
odzwierciedla jedynie poglądy służb Komisji i nie ma charakteru wiążącego. 

Należy podkreślić, iż dostarczenie ostatecznej wykładni prawa wspólnotowego leży w gestii 
Trybunału Sprawiedliwości UE. Dlatego też przedstawione wskazówki będą musiały ulegać 
zmianom zgodnie z wszelkim rozwijającym się orzecznictwem dotyczącym tej kwestii. 

Przewodnik będzie w pełni zgodny z istniejącym orzecznictwem Trybunału. W ten sposób 
aspekty przewodnika zostały z góry określone, w szczególności w zakresie już 
sformułowanych jasnych stanowisk Trybunału. Przewodnik ma również na celu wyjaśnienie 
niektórych aspektów prawnych prawa morza oraz pozostałych zasad wspierających proces 
wyznaczania oraz przyszłego zarządzania elementem morskim sieci Natura 2000. 

Przewodnik ten nie może stanowić wyczerpującego źródła informacji na temat kwestii 
związanych z funkcjonowaniem sieci Natura 2000 w środowisku morskim, zwłaszcza 
w zakresie zarządzania i ochrony tych obszarów. Ma jednak na celu skoncentrowanie się na 
kluczowych aspektach związanych z ustanowieniem takiej sieci przy wykorzystaniu 
dostępnych informacji. W późniejszych etapach konieczne może być dostarczenie dalszych 
wskazówek poświęconych konkretnym zagadnieniom. 

 

 

 
*Caretta Caretta 4  

Zdjęcie: M. Melodia. LIFE99 NAT IT/006271 

                                                 
4 Caretta caretta: jest gatunkiem o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty wymienionym w załącznikach II i IV do dyrektywy 

siedliskowej. EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: tortuga boba; DE: Unechte Karettschildkröte 
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2 SZERSZY KONTEKST 

2.1 Kontekst polityki UE w zakresie morskiej różnorodności biologicznej oraz 
obszarów chronionych 

Polityka UE w zakresie morskiej różnorodności biologicznej, w tym dotycząca obszarów 
chronionych, jest rozwijana w kontekście zobowiązań podjętych na poziomach globalnym, 
UE i lokalnym. 

Na poziomie UE, szefowie państw i rządów UE zobowiązali się do „zatrzymania procesu 
utraty różnorodności biologicznej [w UE] do 2010 r.”. Natomiast na poziomie globalnym 
dołączyli do około 130 światowych liderów, zobowiązując się do „znacznego ograniczenia 
obecnego tempa utraty różnorodności biologicznej [w skali światowej] do 2010 r.”. W obliczu 
udokumentowanej stałej a wręcz przyspieszającej utraty różnorodności biologicznej oraz 
krytycznego stanu towarów i usług ekosystemowych – jak podkreślono ostatnio w milenijnej 
ocenie ekosystemów – Rada Europejska wielokrotnie wzywała do podjęcia przyspieszonych 
wysiłków w celu spełnienia tych zobowiązań. 

Szósty program działań na rzecz środowiska Wspólnoty Europejskiej określa „przyrodę oraz 
różnorodność biologiczną” jako jeden z tematów priorytetowych wymagających podjęcia 
działań. Zadania i obszary priorytetowe, w których należy podjąć działania w odniesieniu do 
przyrody i różnorodności biologicznej ustanowione przez Parlament Europejski i Radę 
w szóstym programie działań wspólnoty5, obejmują: 

• Ustanowienie sieci Natura i wprowadzenie w życie niezbędnych instrumentów 
technicznych i finansowych oraz środków wymaganych do jej pełnego 
wykonania oraz ochrony, poza obszarami objętymi siecią Natura 2000, gatunków 
chronionych na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej (art. 6 ust. 2 lit. a) tiret 
siódme) 

• Dalsze wspieranie ochrony obszarów morskich, w szczególności w związku z 
siecią Natura 2000, jak również poprzez inne dostępne środki wspólnotowe 
(art. 6 ust. 2 lit. g) tiret czwarte) 

Jako umawiająca się strona Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), Wspólnota 
Europejska przygotowała strategię Wspólnoty w sprawie różnorodności biologicznej oraz 
plany działań na rzecz różnorodności biologicznej mające, między innymi, na celu włączenie 
kwestii zróżnicowania biologicznego do innych działań Wspólnoty. Kwestie morskiej 
różnorodności biologicznej podejmuje zarówno plan działań na rzecz różnorodności 
biologicznej w zakresie zasobów naturalnych jak i plan w zakresie zasobów połowowych. 
Kwestie gospodarki morskiej są również poruszane w odniesieniu do wpływu europejskich 
flot połowowych na wody międzynarodowe. 

Przegląd polityki UE w zakresie różnorodności biologicznej prowadzony w latach 2003–2004 
oceniał stopień wprowadzenia w życie, skuteczność oraz odpowiedniość strategii WE 
w sprawie różnorodności biologicznej oraz planów działań, w szczególności w kontekście 
celów na rok 2010. Punktem kulminacyjnym przeglądu była konferencja Rady Ministrów 
                                                 
5 Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r., ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań 
w zakresie środowiska naturalnego (Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str.1). 



 

   10

w Malahide poświęcona zagadnieniu różnorodności biologicznej oraz UE, zorganizowana 
w maju 2004 r. przez prezydencję Irlandii6. W sporządzonym „Przesłaniu z Malahide” 
osiągnięto porozumienie dotyczące priorytetów pomocnych w wypełnieniu celów na rok 
2010. Obejmują one ukończenie sieci Natura 2000 w środowisku morskim do roku 2008 oraz 
uzgodnienie i rozpoczęcie zarządzania wszystkimi obszarami sieci Natura 2000 do roku 2010. 

Działając na podstawie wielu priorytetów określonych w „Przesłaniu z Malahide”, Komisja 
przyjęła w maju 2006 r. komunikat w sprawie zatrzymania procesu utraty różnorodności 
biologicznej do roku 2010 i w przyszłości [COM(2006) 216 wersja ostateczna]7, 
przedstawiający ambitne podejście do zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej 
do roku 2010. W szczególności, przedstawia on jasne cele i działania podejmowane 
w kolejności priorytetowej w ramach planu działań UE w celu osiągnięcia celów na rok 2010 
oraz wytycza zakres odpowiedzialności dla instytucji UE oraz państw członkowskich. 
Zgodnie z wyżej wspomnianym procesem, pierwszym działaniem określonym w niniejszym 
planie działań UE na rzecz różnorodności biologicznej8 jest przyspieszenie wysiłków 
mających na celu zakończenie budowy sieci Natura 2000. Przewiduje się: „ukończenie sieci 
morskich obszarów specjalnej ochrony (SPA) do roku 2008; zatwierdzenie wykazu terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty (SCI) do roku 2008 dla obszarów morskich; wyznaczenie 
specjalnych obszarów ochrony (SAC) oraz ustanowienie priorytetów w zakresie zarządzania 
oraz niezbędnych środków ochrony dla obszarów SAC [do 2012 r. dla obszarów morskich]; 
ustanowienie podobnych priorytetów zarządzania oraz środków ochrony dla obszarów SPA 
[do 2012 r. dla obszarów morskich]”. Niniejszy plan działań określa również wskaźniki 
monitorowania postępu oraz harmonogram dokonywania ocen9. 

Niniejszy komunikat na temat różnorodności biologicznej został przychylnie odebrany przez 
pozostałe instytucje wspólnotowe, w tym Radę ds. Środowiska Naturalnego w grudniu 
2006 r., która wezwała Komisję oraz państwa członkowskie do pilnego rozpoczęcia 
wdrażania planu działań na rzecz różnorodności biologicznej. 

Komunikat i plan działań uwzględniają różnorodne istniejące zobowiązania międzynarodowe 
dotyczące chronionych obszarów morskich, w tym: 

- zobowiązanie światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju do ustanowienia 
systemu, reprezentatywnego w ujęciu globalnym, chronionych obszarów morskich 
i przybrzeżnych do 2012 r. 

- decyzje w sprawie morskich i przybrzeżnych ekosystemów i obszarów chronionych 
będących wynikiem konferencji Konwencji o różnorodności biologicznej, 
w szczególności decyzji podjętych przez 7. konferencję stron w sprawie ustanowienia (do 
roku 2012) oraz utrzymania sieci morskich i przybrzeżnych obszarów chronionych 
skutecznie zarządzanych, opartych na podejściu ekologicznym, spójnych z prawem 
międzynarodowym oraz wykorzystujących informacje naukowe. 

- dla Oceanu Atlantyckiego i Morza Bałtyckiego, zobowiązanie wspólnego posiedzenia 
ministerialnego Komisji helsińskiej i Komisji OSPAR (Brema 2003) ukończenia do roku 
2010 wspólnej, dobrze zarządzanej sieci morskich obszarów chronionych, które razem z 

                                                 
6 http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm. 
7 Zobacz komunikat Komisji. Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 
i w przyszłości http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0216en01.pdf. 
 
8 Zobacz działanie A1.1.1 w załączniku 1 do komunikatu na temat różnorodności biologicznej 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/pdf/sec_2006_621.pdf. 
9 Zobacz http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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siecią Natura 2000 będą spójne pod względem ekologicznym. Zarówno HELCOM jak 
i OSPAR zgodnie ustaliły, iż obszary morskie objęte siecią Natura 2000 kwalifikują się do 
włączenia ich do sieci chronionych obszarów morskich OSPAR/HELCOM. 

- dla Morza Śródziemnego, protokół konwencji barcelońskiej dotyczący 
śródziemnomorskich obszarów szczególnie chronionych oraz różnorodności biologicznej 
w rejonie śródziemnomorskim z 1995 r., który przewiduje opracowanie wykazu obszarów 
szczególnie chronionych, mających znaczenie dla całego rejonu Morza Śródziemnego 
(wykaz SPAMI). 

- dla rejonu Morza Czarnego, protokół Konwencji w sprawie ochrony różnorodności 
biologicznej i krajobrazu Morza Czarnego przed zanieczyszczeniem, który został 
podpisany w Sofii, Bułgaria, w 2003 r. (niezakończony proces ratyfikacji). Niniejszy 
protokół ma na celu, między innymi, utrzymanie ekosystemu Morza Czarnego w dobrym 
stanie ekologicznym a jego krajobrazu we właściwym stanie, tak aby ochraniać, 
zachowywać i zarządzać w sposób zrównoważony różnorodnością biologiczną oraz 
krajobrazową rejonu Morza Czarnego w celu wzbogacenia jego zasobów biologicznych. 

Jeżeli chodzi o obszary mające zostać objęte ochroną na mocy dyrektywy ptasiej, podczas 
walnej konferencji zorganizowanej pod przewodnictwem Holandii w listopadzie 2004 r. 
w Bergen-op-Zoom zidentyfikowano istotne luki w wyznaczaniu morskich obszarów 
chronionych w odniesieniu do ptactwa i zgodnie z Przesłaniem z Malahide zalecono pełne 
rozszerzenie sieci Natura 2000 na środowisko morskie (2008), ustanowienie skutecznego 
systemu ochrony, realizację celów zarządzania oraz rozpoczęcia w/w działań dla wszystkich 
obszarów do roku 2010. Na stronie internetowej DG ds. Środowiska znajduje się 
sprawozdanie z konferencji w Bergen op Zoom oraz inna ważna dokumentacja sporządzona 
jako element uroczystości lub w odniesieniu do nich10. 

2.2 Strategia dotycząca ochrony i zachowania środowiska morskiego: podejście 
ekosystemowe, mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych 

Szósty program działań na rzecz środowiska Wspólnoty11 uznał zachowanie i ochronę 
środowiska morskiego za kwestię złożoną, wymagającą szerszego i wielowymiarowego 
podejścia oraz wystąpił do Komisji z wnioskiem o przygotowanie strategii tematycznej, 
dotyczącej tej kwestii. Komisja przyjęła morską strategię tematyczną, w tym wniosek 
o podjęcie działań legislacyjnych, w 2005 r.12. 

Przyjęta strategia jest oparta na nowym ambitnym podejściu do ochrony i zarządzania 
ekosystemami morskimi oraz wspiera ideę zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
morskich. Podejmuje kwestie głównych zagrożeń określonych w poprzednim komunikacie13 
nieadekwatne ramy zarządzania gospodarką morską przy uwzględnieniu złożoności 
instytucjonalnych i prawnych oraz liczby zainteresowanych stron; niewystarczająca wiedza 
z uwagi na niewystarczające powiązania pomiędzy obszarami badawczymi potrzebującymi 
działań oraz priorytetów oraz brak oddzielnej polityki. 

                                                 
10 Zobacz: http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm. 
11 DECYZJA 1600/2002/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 lipca 2002 r, ustanawiająca szósty wspólnotowy 
program działań w zakresie środowiska naturalnego, Dziennik Urzędowy L 242  z 10.9.2002, str. 0001–0015. 
12 KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Strategia tematyczna dotycząca ochrony 
i zachowania środowiska morskiego oraz wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie strategii morskiej, COM(2005)504 oraz COM(2005) 505. 
13 KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO „Ku strategii ochrony i zachowania środowiska 
morskiego”, COM(2002) 539. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm
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Wizja proponowana przez tę strategię to ochrona i odnowa europejskich mórz i oceanów oraz 
zapewnienie, iż działalność człowieka będzie prowadzona w sposób zrównoważony, tak aby 
obecne i przyszłe pokolenia mogły cieszyć się i korzystać z biologicznie zrównoważonych i 
dynamicznych mórz i oceanów, które będą bezpieczne, czyste, zdrowe i wydajne. To nowe 
podejście rozwija zintegrowaną politykę prowadzącą do wprowadzenia w życie jednego, 
zintegrowanego i spójnego zestawu środków do zachowania i ochrony środowiska morskiego. 
Komisja zgłasza wniosek o stopniowe wdrażanie podejścia ekosystemowego w odniesieniu 
do działalności człowieka wpływającej na gospodarkę morską, w tym zadań i założeń w celu 
zachowania różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
morskich. Takie podejście uwzględnia pojęcia właściwego stanu ochrony oraz dobrego stanu 
ekologicznego, zgodnie z wymogami dyrektyw siedliskowej i ptasiej oraz ramowej 
dyrektywy wodnej. 

Rada i Parlament wspierały podejście zaproponowane w w/w strategii i obecnie w ich gestii 
leży przyjęcie zaproponowanego instrumentu prawnego. Następnie, państwa członkowskie 
będą musiały zapewnić osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego najpóźniej do roku 2021 
oraz kontynuować ochronę i zachowanie tego środowiska, jak również zapobiegać 
pogarszaniu się jego stanu. 

Według wnioskowanej dyrektywy, działania podejmowane przez państwa członkowskie 
w celu uzyskania dobrego stanu środowiska muszą być oparte na solidnych i rzetelnych 
ocenach wpływu działalności człowieka na gospodarkę morską. We wniosku dokłada się 
wszelkich starań, aby ustanowić odpowiednie systemy nadzoru i oceny. Systemy te 
uwzględnią obecne zobowiązania w zakresie nadzoru, które są określone w dyrektywach 
siedliskowej i ptasiej. 

PODEJŚCIE EKOSYSTEMOWE 

Szczegółowe opracowanie wskazówek dotyczących wdrożenia w środowisku morskim tak zwanego 
podejścia ekosystemowego stanowi jedno z działań prowadzonych pod egidą Komisji Europejskiej 
podczas opracowywania strategii morskiej dotyczącej ochrony środowiska. 

W tym kontekście podejście ekosystemowe zawiera się w pojęciu zrównoważonego rozwoju, które 
wymaga aby działania podejmowane obecnie nie zaprzepaściły potrzeb przyszłych pokoleń. Podejście 
ekosystemowe kładzie nacisk na system zarządzania, który będzie utrzymywał zdrowie ekosystemu przy 
jednoczesnym prawidłowym wykorzystywaniu środowiska morskiego przez człowieka, z korzyścią dla 
obecnych i przyszłych pokoleń. 

Konwencja o różnorodności biologicznej14 definiuje podejście ekosystemowe jako „strategię 
zarządzania zasobami lądowymi, wodnymi i ożywionymi w sposób całościowy, umożliwiający 
zachowanie lepszej równowagi pomiędzy zachowaniem środowiska a zrównoważonym 
wykorzystywaniem takich zasobów”, natomiast ekosystem można definiować jako „system 
społeczności organizmów żywych, oddziałujących na środowisko, funkcjonujący w dużej mierze jako 
jednostka samodzielnie utrzymująca się”. Uznaje człowieka wraz z jego różnorodnością kulturową za 
integralną część ekosystemów”. 

Aby zapewnić większą precyzję do celów europejskiej strategii morskiej, podejście ekosystemowe 
określane jest jako „kompleksowe zarządzanie działalnością człowieka w sposób całościowy, przy 
wykorzystaniu najlepszej dostępnej wiedzy naukowej o ekosystemie oraz jego dynamice w celu 
określenia oraz podjęcia działań w odniesieniu do decydującego wpływu na zdrowie ekosystemów 
morskich, osiągając w ten sposób zrównoważone wykorzystywanie produktów i usług ekosystemowych 
oraz utrzymanie integralności ekosystemów”. Taki opis wyraźnie określa człowieka jako część 
ekosystemów przyrodniczych i podkreśla, iż należy zarządzać działalnością człowieka w takich 

                                                 
14 http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp. 

http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp
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ekosystemach w taki sposób, aby nie zaprzepaścić tych elementów, które przyczyniają się do 
strukturalnej i funkcjonalnej integralności ekosystemu. 

 
Konwencje HELCOM oraz OSPAR przyjęły inną, bardziej szczegółową wykładnię podejścia 
ekosystemowego. Pełny tekst tej wykładni można znaleźć na 
http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf 

 

2.3 Polityka morska UE 
 
Wspomnianą strategię europejską, dotyczącą ochrony i zachowania środowiska morskiego, 
o której mowa w punkcie 2.2, należy podczas opracowywania nowej polityki morskiej UE 
postrzegać w szerszym kontekście. 
 
W dniu 7 lipca 2006 r. na potrzeby przyszłej unijnej polityki morskiej Komisja Europejska 
przyjęła zieloną księgę15. Niniejsza zielona księga stanowi wynik ponad rocznych konsultacji 
z zainteresowanymi stronami, podczas których zidentyfikowano rozbieżności pomiędzy 
obszarami polityki sektorowej związanymi z gospodarką morską oraz usiłowano przyjąć 
najlepsze praktyki oraz wyciągnąć wnioski z przeszkód i wyzwań. Potrzeba takiej polityki 
wywodzi się ze znaczenia wymiaru morskiego w kontekście ekonomicznym, społecznym 
oraz środowiskowym w Europie. Wizja przedstawia Europę z dynamiczną gospodarką 
morską harmonijnie współdziałającą ze środowiskiem morskim, wspieraną przez wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie nauk morskich. 

Strategia dotycząca ochrony i zachowania środowiska morskiego, o której mowa w punkcie 
2.2 bezpośrednio przyczyni się do prac nad przyszłą unijną polityką morską. 

 

2.4 Powiązania pomiędzy morskim środowiskiem przybrzeżnym a ramową dyrektywą 
wodną UE 

Ramowa dyrektywa wodna UE16 (RDW) ustanawia ramy do poprawy ochrony oraz 
polepszania stanu środowiska wodnego na wodach kontynentalnych, przejściowych 
i przybrzeżnych. 
Wody przybrzeżne definiuje się jak pas o szerokości jednej mili morskiej, rozpoczynający się 
od linii podstawowej, stosowanej do określania szerokości wód terytorialnych. Ogólne cele 
RDW to zapobieganie dalszemu pogarszaniu się stanu wód oraz osiągnięcia dobrego stanu 
wszystkich wód do roku 2015. Pojęcie stanu wód obejmuje zarówno stan ekologiczny jak 
i stan chemiczny. Jeżeli chodzi o stan chemiczny, zakres RDW rozszerza się na wszystkie 
wody terytorialne. 
 
Dla tej części wód państwa członkowskie osiągną zgodność ze wszystkimi normami i celami 
do roku 2015, chyba że ustalono inaczej w prawodawstwie wspólnotowym, w ramach którego 
zostały określone poszczególne obszary chronione. Tam, gdzie więcej niż jeden z celów 
odnosi się do danej części wód, stosuje się ten, który jest najbardziej restrykcyjny. 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html. 
16 DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r., ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327/00 z 23.12.2000. http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2000/l_327/l_32720001222en00010072.pdf. 

http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html
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Aby osiągnąć cele środowiskowe, RDW przewiduje opracowanie programu działań jako 
część szerszego planu gospodarowania wodami w dorzeczach. Pierwszy z takich planów ma 
zostać opracowany w 2009 r. Skala planowania obejmuje obszar dorzecza składającego się 
z jednego lub kilku sąsiadujących dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami 
przybrzeżnymi. Podczas sporządzania planów gospodarowania kompetentne władze powinny 
zachęcać wszystkie zainteresowane strony do aktywnego uczestnictwa. 
 
System klasyfikacji jakości wód zawarty w RDW obejmuje pięć kategorii stanów: bardzo 
dobry, dobry, umiarkowany, słaby i zły. „Stan bardzo dobry” określany jest jako warunki, 
w jakich obserwuje się brak lub minimalne oddziaływanie człowieka. Nazywany jest również 
„warunkiem referencyjnym”, jako że stanowi najlepszy możliwy do osiągnięcia stan 
– wartość odniesienia. Takie warunki referencyjne są specyficzne dla danego typu wód, 
a więc są różne dla różnych typów rzek, jezior lub wód przybrzeżnych, tak aby uwzględniać 
szeroką różnorodność obszarów ekologicznych w Europie. Ocena jakości opiera się na 
stopniu odchylenia od tychże warunków referencyjnych, według definicji ujętych 
w dyrektywie. „Stan dobry” oznacza „niewielkie” odchylenie, „umiarkowany” odchylenie 
umiarkowane itd. Te definicje są rozszerzone w załączniku V do RDW. 
 
Ocena stanu wód opiera się na elementach jakości biologicznej, chemicznej oraz 
hydromorfologicznej. W przypadku wód przejściowych i przybrzeżnych elementy 
biologiczne jakie należy wziąć pod uwagę obejmują fitoplankton, florę wodną, obecność 
bezkręgowców bentosowych oraz ichtiofaunę. Elementy jakości hydromorfologicznej 
obejmują cechy takie jak ekspozycja na fale, struktura strefy pływów czy też zmienność 
głębokości. Przejrzystość, warunki natlenienia czy też warunki biogenne to przykłady 
elementów jakości chemicznej, które również należy ująć w ocenie. 
 
Niniejsza dyrektywa ramowa ustanawia, iż jeżeli chodzi o obszary chronione w ramach sieci 
Natura 2000 oraz wszelkie inne obszary wymagające objęcia specjalną ochroną za pomocą 
konkretnego prawodawstwa wspólnotowego, ich cele środowiskowe muszą zostać włączone 
do odpowiednich planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Plany te uwzględnią 
obszary przejściowe i przybrzeżne, znajdujące się w sferze kompetencji właściwych władz 
dorzecza. 
2.5 Wyzwanie dotyczące budowy sieci Natura 2000 dla obszarów morskich. 

Planowanie systemu morskich obszarów chronionych 

Element morski sieci Natura 2000 będzie stanowił integralną część całej ekologicznej sieci 
Natura 2000. W zakresie środowiska glebowego, sieć morska będzie ochraniać tereny będące 
przedmiotem ochrony w Europie dla (i) typów siedlisk przyrodniczych wymienionych 
w załączniku I oraz (ii) typów siedlisk dla gatunków wymienionych w załączniku II do 
dyrektywy siedliskowej w celu zapewnienia, iż cechy te będą utrzymywane lub, 
w stosownych przypadkach, odnawiane do dobrego stanu ochrony w ich naturalnym zasięgu. 

Element morski sieci Natura 2000 będzie musiał ponadto obejmować spójną sieć obszarów 
specjalnej ochrony (SPA) sklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą ptasią. Będą to terytoria 
najbardziej odpowiednie pod względem ich liczby oraz rozmiaru do ochrony ptaków 
morskich wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej z uwzględnieniem wymogów 
ich ochrony. 

Podczas gdy zakres gatunkowy dyrektywy ptasiej jest już obszerny, uważa się, że w 
kwestiach morskich obecne załączniki do dyrektywy ptasiej w ograniczony sposób są 
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ukierunkowane na gatunki morskie oraz typy siedlisk,w szczególności te występujące w 
środowisku na otwartym morzu. Mimo to, bardzo ważnym pierwszym krokiem w zakresie 
ochrony środowiska morskiego będzie pełne wdrożenie istniejących zobowiązań dotyczących 
gospodarki morskiej w ramach sieci Natura 2000. 

Niniejszy dokument być może będzie musiał zostać uzupełniony w najbliższej przyszłości 
o wykaz dodatkowych typów siedlisk i gatunków morskich, co da podstawę prawną do 
rozszerzenia zakresu sieci morskiej. W ramach strategii morskiej, Komisja zaproponowała 
określenie ram do opracowania racjonalnego podejścia do pełnego wdrożenia sieci Natura 
2000 dla środowiska morskiego z myślą, aby rozważyć potencjalne wnioski dotyczące 
przystosowania istniejących załączników do dyrektywy siedliskowej, tak aby zostały one 
wzmocnione w zakresie siedlisk i gatunków morskich. 

Proces ten ma dać podstawę do wprowadzenia ochrony innych istotnych typów siedlisk 
i gatunków. Ta złożona i wymagająca kwestia musi zostać rozwiązana w oparciu o zasady 
współpracy na poziomie UE. Istnieje wiele typów siedlisk i gatunków morskich będących 
przedmiotem ochrony w Europie, lecz nie ujętych w dyrektywach siedliskowej i ptasiej. 
Wymagają one jednak zapewnienia im właściwego stanu ochrony. Wiele z tych siedlisk 
i gatunków jest identyfikowanych oraz wymienianych przez organizacje lokalne, takie jak 
Konwencja OSPAR, Konwencja helsińska czy Konwencja barcelońska. Aby uzupełnić te 
wykazy, potrzebne będzie uzyskanie dalszej wiedzy oraz kolejnych ocen naukowych. 

2.6 Poszczególne strefy morskie. Zastosowanie prawodawstwa dotyczącego przyrody 
na morzach Europy 

Państwa członkowskie mają obowiązek stosowania prawodawstwa dotyczącego przyrody na 
wodach, nad którymi sprawują zwierzchnictwo oraz, poza granicami, na wodach, na których 
posiadają suwerenne prawa. Dyrektywy siedliskowa i ptasia obowiązują na europejskim 
terytorium państw członkowskich17. Dlatego też wody przylegające do francuskich 
departamentów zamorskich oraz innych terytoriów wymienionych w załączniku II do 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską18 nie są nim objęte.  

2.6.1 Definicje poszczególnych stref morskich 

Na mocy prawa międzynarodowego państwa nadbrzeżne ustanawiają kilka jurysdykcyjnych 
stref morskich jako morze terytorialne, wyłączną strefę ekonomiczną oraz szelf 
kontynentalny. Niektóre państwa nadbrzeżne ustanawiają inne obszary, na których posiadają 
suwerenne prawa, takie jak „strefa ochrony zasobów połowowych”, „strefa ochrony 
środowiska naturalnego”… 

Sama Wspólnota Europejska zatwierdziła międzynarodowe zasady ustanawiania stref 
morskich, które zostały przyjęte w 1982 r. na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza (UNCLOS). 

Morze terytorialne to przylegający pas morza, na który rozciąga się suwerenność państwa 
nadbrzeżnego poza jego terytorium lądowym i wodami wewnętrznymi. Na mocy art. 3 
Konwencji UNCLOS wszystkie państwa mają prawo ustalania szerokości morza 
terytorialnego do granicy nieprzekraczającej 12 mil morskich19. 

                                                 
17 Zobacz dyrektywa ptasia, art. 1, oraz 
18 Dziennik Urzędowy C 325 z 24.12.2002. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html. 
19 Mila morska to 1minuta kątowa koła wielkiego; 40,000 km/360/60=1 mila morska=1,852 km; 12 nm=22,2 km. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html
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Morze terytorialne to przylegający pas morza (w odległości do 12 mil morskich), na który 
rozciąga się suwerenność państwa nadbrzeżnego poza jego terytorium lądowym i wodami 
wewnętrznymi. 

Wody morskie położone między linią podstawową morza terytorialnego a lądem stanowią 
część wód wewnętrznych państwa (zobacz szczegółową definicję wód wewnętrznych w art. 
8 Konwencji)

20
. Na wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym suwerenność rozciąga 

się na przestrzeń powietrzną, słup wody oraz ich dno i podglebie. 

Wyłączna strefa ekonomiczna (WSE) została zdefiniowana w Konwencji21 jako obszar 
znajdujący się poza granicami morza terytorialnego i przylegający do tego morza (od 12 do 
200 mil morskich22), na którym państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawa w celu 
badania, eksploatacji i ochrony zasobów naturalnych, zarówno żywych jak i nieożywionych, 
wód morskich pokrywających dno, a także dna morskiego i jego podglebia w celu 
gospodarowania tymi zasobami. Państwo nadbrzeżne posiada również jurysdykcję w 
odniesieniu do prowadzenia badań naukowych morza oraz ochrony i zachowania środowiska 
morskiego w wyłącznej strefie ekonomicznej. 

Szelf kontynentalny 23 
Na mocy prawa międzynarodowego państwa nadbrzeżne posiadają również suwerenne prawa 
w odniesieniu do zasobów nieożywionych oraz organizmów żywych należących do gatunków 
osiadłych, znajdujących się na „szelfie kontynentalnym”. 

Termin „szelf kontynentalny” jest stosowany przez geologów morskich głównie do 
oznaczenia obrzeża kontynentalnego, znajdującego się pomiędzy linią brzegową a końcem 
szelfu lub, tam gdzie nie ma widocznego zbocza, pomiędzy linią brzegową a punktem, 
w którym głębokość wód pokrywających wynosi w przybliżeniu od 100 do 200 metrów. 

Co więcej, pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 76 Konwencji UNCLOS według złożonego 
wzoru. Według definicji: szelf kontynentalny państwa nadbrzeżnego obejmuje dno morskie i 
podglebie obszarów morskich, które rozciągają się poza jego morzem terytorialnym na całej 
długości naturalnego przedłużenia jego terytorium lądowego aż do zewnętrznej krawędzi 
obrzeża kontynentalnego albo na odległość 200 mil morskich od linii podstawowych, od 
których mierzy się szerokość morza terytorialnego, jeżeli zewnętrzna krawędź obrzeża 
kontynentalnego nie sięga do tej odległości. 

W ten sposób szelf kontynentalny rozciąga się na co najmniej 200 mil morskich na otwarte 
morze. Nie może rozciągać się poza odległość 350 mil morskich. Szelf kontynentalny 
obejmuje dno morza oraz podglebie, a nie pokrywający je słup wody. Termin szelf 
kontynentalny stosowany w tym dokumencie jest terminem prawnym zgodnym z definicją 
znajdującą się w poprzednim ustępie (definicja Konwencji). 

 

                                                 
20 http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 
21 UNCLOS, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, art. 55. Wyłączna strefa ekonomiczna nie może sięgać dalej niż 200 mil 
morskich od linii podstawowych, od których mierzy się szerokość morza terytorialnego (UNCLOS, art. 56). 
http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 
22 Od 22,2 do 370,4 km. 
23 Należy zauważyć, iż szelf kontynentalny różni się od wyłącznej strefy ekonomicznej. 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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MARINE ZONES. First case STREFY MORSKIE. Przypadek pierwszy 

Geological continental shelf larger than 359 
nautical miles and EEZ declared by coastal 
state 

Geologiczny szelf kontynentalny o zasięgu 
większym niż 350 mil morskich oraz WSE 
określoną przez państwo nadbrzeżne 

Exclusive Economic Zone Wyłączna strefa ekonomiczna 

Territorail waters Wody terytorialne 

Continental shelf (UNCLOS definition) Szelf kontynentalny (definicja UNCLOS) 

Continental shelf (geological term) Szelf kontynentalny (termin geologiczny) 

Jurisdictional watercolumn Kolumna wody pod zwierzchnictwem 
państwa 

Jurisdictional soilbed and subsoil Dno i podłoże pod zwierzchnictwem państwa 

International watercolumn Międzynarodowa kolumna wody 

International soilbed and subsoil Międzynarodowe dno i podłoże 
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MARINE ZONES STREFY MORSKIE 

second case Przypadek drugi 

third case Przypadek trzeci 

Geological continental shelf larger than 359 
nautical miles and EEZ declared by coastal 
state 

Geologiczny szelf kontynentalny o zasięgu 
mniejszym niż 200 mil morskich oraz WSE 
określoną przez państwo nadbrzeżne 

Exclusive Economic Zone Wyłączna strefa ekonomiczna 

Territorail waters Wody terytorialne 

Continental shelf (UNCLOS definition) Szelf kontynentalny (definicja UNCLOS) 

Continental shelf (geological term) Szelf kontynentalny (termin geologiczny) 

Jurisdictional watercolumn Kolumna wody pod zwierzchnictwem 
państwa 

Jurisdictional soilbed and subsoil Dno i podłoże pod zwierzchnictwem państwa 

International watercolumn Międzynarodowa kolumna wody 

International soilbed and subsoil Międzynarodowe dno i podłoże 

Szczegółowa baza danych z poszczególnymi przypadkami państw nadbrzeżnych znajduje się 
na stronie internetowej UNCLOS: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm i zawiera 
wszelkie odniesienia prawne. Kilka map ilustrujących obszary morskie znajduje się na: 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/. 

2.6.2 Zastosowanie do siedlisk morskich dyrektyw dotyczących przyrody. W jakim zakresie 
mają zastosowanie dyrektywy siedliskowa i ptasia? 

 Rys historyczny dyskusji na temat zakresu geograficznego obu dyrektyw 

W swoim wstępnym stanowisku niektóre państwa członkowskie wnioskowały o ograniczenie 
swoich obowiązków jedynie do wód terytorialnych, tj. do strefy 12 mil morskich od linii 
podstawowej. Natomiast Komisja systematycznie kwestionowała ten wniosek, żądając 
szerszego zakresu z racji tego, iż ochrona siedlisk i gatunków morskich ujętych w załącznikach 
do obu dyrektyw wyraźnie nie może być wykonywana na tak ograniczonym obszarze. Po kilku 
latach prowadzenia debat oraz dyskusji przez służby prawne Komisji i Radę, Rada uznała, iż 
istnieje zapotrzebowanie na wdrożenie dyrektyw dotyczących przyrody w wyłącznej strefie 
ekonomicznej jako kluczowego elementu ochrony ekosystemu morskiego (zobacz konkluzje 
szczytu ds. Rybołówstwa, Luksemburg 200124). To potwierdzenie wspiera ich zastosowanie 
w wyłącznej strefie ekonomicznej, która w przypadku wschodniego wybrzeża Atlantyku 

                                                 
24 Fragment z załącznika do konkluzji Rady na temat strategii dotyczącej włączenia zagadnień środowiskowych oraz dotyczących 
zrównoważonego rozwoju do wspólnej polityki rybołówstwa – Luksemburg, 25 kwietnia 2001 r.: Punkt 15. Dyrektywy siedliskowa i ptasia (5), 
a zwłaszcza związana z nimi sieć terenów chronionych w środowisku morskim Natura 2000 stanowią kluczowy element ochrony ekosystemu 
morskiego, co może pozostawać nie bez wpływu na rybołówstwo. Zachęca się państwa członkowskie do kontynuowania, we współpracy 
z Komisją, prac w kierunku pełnego wdrożenia tych dyrektyw w swoich wyłącznych strefach ekonomicznych. 
 
ODN: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html. 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html
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rozciąga się na obszar do 200 mil morskich (370,4 km) od linii brzegowej dla różnych państw 
członkowskich. 

Niniejsza opinia została potwierdzona w opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
wystosowanej do wyroku w sprawie C-6/04 z 1dnia 20 października 2005 r. oraz w innych 
opiniach trybunałów państw członkowskich (np.: Sprawa Zjednoczonego Królestwa 
CO/1336/1999, Królowa przeciwko Sekretarzowi Stanu ds. Handlu i Przemysłu ex parte 
Greenpeace Limited25). 
 

 Podstawa prawna 

W zakresie eksploatacji oraz zachowania zasobów naturalnych, w opinii Komisji uzyskanie 
przez państwa nadbrzeżne praw wyłączności w danej strefie morskiej wiąże się nie tylko 
z prawami lecz również z obowiązkami. Prawo wyłączności do eksploatowania zasobów 
naturalnych wiąże się z równoległym obowiązkiem zachowywania zasobów naturalnych. 
Dlatego też prawo wspólnotowe dotyczące zachowania zasobów naturalnych ma zastosowanie 
do wszystkich obszarów morskich, na których państwa członkowskie wykonują prawa 
wyłączności. Obejmują one następujące obszary: 

- Wody wewnętrzne i morza terytorialne, 

- Wyłączne strefy ekonomiczne (WSE) i/lub inne obszary, na których państwa członkowskie 
mają jednakowe, suwerenne prawa (strefy ochrony zasobów połowowych, strefy ochrony 
środowiska naturalnego…), 

- Szelf kontynentalny. 

Ta zasada jest zgodna z:  

- Rozporządzeniem Rady nr 2913/92, „Kodeks celny” (art. 23), w którym definicja towarów 
całkowicie uzyskanych lub wyprodukowanych w jednym kraju obejmuje produkty 
pochodzące z dna morskiego lub spod dna poza wodami terytorialnymi, jeżeli kraj ten, do 
celów eksploatacji, posiada prawa wyłączności do takiego podłoża lub podglebia. 
Rozporządzenie to zawiera tę samą definicję towarów całkowicie uzyskanych lub 
wyprodukowanych w danym kraju co poprzednie rozporządzenie Rady nr 802/1968. Już na 
tym wczesnym etapie Wspólnota uwzględniła w zakresie jego zastosowania szelf 
kontynentalny nienależący do terytorium państw członkowskich. Wspólna definicja 
pochodzenia towarów, która stanowi, iż towary wyprodukowane oraz inne towary 
pochodzące z dna morskiego spoza morza terytorialnego są uważane za towary, które 
zostały całkowicie wyprodukowane w jednym kraju powodowała, iż kraj ten wykonywał 
prawa wyłączności w odniesieniu do dna morskiego w celach eksploatacji. W ten sposób, 
według niniejszej wykładni, prawo wspólnotowe ma zastosowanie do szelfu 
kontynentalnego oraz wyłącznych stref ekonomicznych państw członkowskich UE. 

- Konkluzjami Rady na temat strategii dotyczącej włączenia zagadnień środowiskowych oraz 
dotyczących zrównoważonego rozwoju dla wspólnej polityki rybołówstwa – Luksemburg, 
25 kwietnia 2001 r., zawierającymi następujące uwagi (punkt 15): Dyrektywy siedliskowa 
i ptasia (5), a zwłaszcza związana z nimi sieć terenów chronionych w środowisku morskim 
Natura 2000 stanowią kluczowy element ochrony ekosystemu morskiego, co może 

                                                 
25 http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn. 

http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
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pozostawać nie bez wpływu na rybołówstwo. Zachęca się państwa członkowskie do 
kontynuowania, we współpracy z Komisją, prac w kierunku pełnego wdrożenia tych 
dyrektyw w swoich wyłącznych strefach ekonomicznych26. 

- Orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (głównie z orzeczeniem wyroku 
w sprawie C-6/0427 oraz innymi stanowiskami trybunałów państw członkowskich 
wystosowanymi w innych orzeczeniach (np. Zjednoczone Królestwo: Królowa przeciwko 
Sekretarzowi Stanu ds. Handlu i Przemysłu ex parte Greenpeace Limited, Sprawa: 
CO/1336/199928). 

 Obowiązki państw członkowskich 

Państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania prawa wspólnotowego we wszystkich 
wyżej wymienionych obszarach, co obejmuje również zastosowanie dyrektyw siedliskowej 
i ptasiej. Dlatego też oczekuje się, iż w nadchodzących latach państwa członkowskie 
zaproponują obszary niezbędne do ukończenia tworzenia morskiego elementu sieci Natura 
2000 przez zastosowanie dyrektyw ptasiej i siedliskowej na ich wodach wewnętrznych, 
morzach terytorialnych oraz w ich wyłącznych strefach ekonomicznych, jak i w pozostałych 
określonych strefach oraz na należącym do nich obszarze szelfu kontynentalnego. 

Państwa członkowskie zastosują do celów zarządzania środki regulujące działania mieszczące 
się w ich zakresie odpowiedzialności. W odniesieniu do pozostałych działań, państwa 
członkowskie podejmą konieczne kroki, aby wnioskować o podjęcie działań przez 
odpowiednie kompetentne władze. W konkretnych przypadkach, gdzie potrzeba regulowania 
działalności połowowej stanowi niezbędny element ochrony danego obszaru sieci Natura 2000 
w środowisku morskim podlegającego zwierzchnictwu lub jurysdykcji państw członkowskich, 
podejmuje się działania, których zakres określa rozdział 6 niniejszego przewodnika. Ogólna 
zasada stanowi, iż działania należy podejmować w kontekście wspólnej polityki rybołówstwa 
oraz według jej zasad. Właściwe zasady podstawowe zostały zapisane w rozporządzeniu 
nr 2371/2002. 

Na obszarach nie podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji państw członkowskich, 
Wspólnota, w odpowiednich przypadkach, wspiera należne działania poprzez odpowiednie 
międzynarodowe konwencje w dziedzinie rybołówstwa. 

Istnieje wyjątkowy przypadek, w którym szelf kontynentalny rozciąga się poza wyłączną strefę 
ekonomiczną lub też kiedy taka strefa nie została ustalona. W takim przypadku, podłoże 
i podglebie, do których zastosowanie ma prawo wspólnotowe, są położone pod 
międzynarodowym słupem wody. W tym przypadku należy dostosować obowiązek ochrony 
środowiska morskiego na dnie morza do potrzeby przestrzegania prawodawstwa 
międzynarodowego w odniesieniu do górnego słupa wody (głównie uregulowanego przez ramy 
Konwencji UNCLOS). 

W tym konkretnym przypadku należy wyraźnie rozróżnić, które zasoby naturalne podlegają 
prawu wspólnotowemu, a które prawu międzynarodowemu. Zasoby naturalne należące do 
szelfu kontynentalnego, do którego państwa członkowskie mają suwerenne prawa zostały 
zdefiniowane w części VI Konwencji w odniesieniu do szelfu kontynentalnego (art. 77.4): 
Zasoby naturalne, o których mowa w niniejszej części obejmują zasoby mineralne oraz inne 

                                                 
26 Zobacz: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html. 
27 Zobacz art. 115-120 wyroku (http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop 
=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6 %2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100). 
28 http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn. 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop =docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop =docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn


 

   22

nieożywione zasoby dna morskiego i jego podglebia, jak również organizmy żywe należące do 
gatunków osiadłych, to znaczy organizmy, które w stadium, gdy nadają się do połowu albo 
pozostają nieruchome na dnie morskim lub pod nim, albo nie są zdolne do poruszania się 
inaczej niż pozostając w stałym fizycznym kontakcie z dnem morskim lub jego podglebiem. 

Dlatego też wydaje się, iż tam gdzie szelf kontynentalny leży pod międzynarodowym słupem 
wody zastosowanie miałyby jedynie postanowienia dyrektywy siedliskowej dotyczące siedlisk 
i gatunków osiadłych, jako że prawo wspólnotowe ma zastosowanie jedynie do dna morza 
jednak nie do słupa wody czy też jego powierzchni. Z tych samych względów dyrektywa ptasia 
jak również postanowienia dyrektywy siedliskowej dotyczące zachowania gatunków innych 
niż osiadłe29 w tym przypadku nie mają zastosowania. 

Ma to szczególnie istotne znaczenie w rejonie Morza Śródziemnego, gdzie państwa 
członkowskie – z wyjątkiem Cypru – nie ustaliły swoich wyłącznych stref ekonomicznych. 
Może mieć to również znaczenie dla niektórych rejonów Oceanu Atlantyckiego, gdzie 
nadbrzeżne państwa członkowskie posiadają szelf kontynentalny rozciągający się poza granicę 
200 mil morskich. 

W przypadku rejonu Morza Śródziemnego, każde działanie mające na celu regulację 
działalności połowowej poza wodami terytorialnymi powinno być podejmowane zgodnie 
z ogłoszoną polityką ujętą w „deklaracji przyjętej na wspólnotowym spotkaniu ministerialnym 
poświęconym kwestiom zrównoważonego rozwoju zasobów połowowych Morza 
Śródziemnego”, które odbyło się w Wenecji w dniach 25–26 listopada 2003 r. 

Niniejsza deklaracja uznaje, iż ustalenie stref ochrony zasobów połowowych pozwoli na 
poprawę zachowania oraz kontroli tych zasobów i w ten sposób przyczyni się do lepszego 
zarządzania zasobami. Jednakże uważa się, iż proces wyznaczania takich stref ochrony 
powinien zostać wsparty uzgodnionym podejściem lokalnym. Aby postępować w tym 
kierunku, państwa rejonu Morza Śródziemnego powinny ze sobą współpracować na 
odpowiednim szczeblu lokalnym. 

W tym kontekście warto również wspomnieć o kilku środkach regulowania zasobów 
połowowych stosowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowa 
Komisja ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w odniesieniu do Morza 
Śródziemnego oraz wschodniego Atlantyku30 (np.: Zalecenia ICCAT w sprawie ustanowienia 
wieloletniego planu odnowy zasobów niektórych gatunków ryb, takich jak tuńczyk 
błękitnopłetwy…). 

 

                                                 
29 Obejmujące pływające gatunki żółwi, waleni oraz ryb. 
30 Zobacz: http://www.iccat.es/. 

http://www.iccat.es/
http://www.iccat.es/
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Strefy morskie Morza Śródziemnego31 

Sytuacja poszczególnych obszarów morskich w rejonie Morza Śródziemnego jest szczególnie 
złożona. 

Wspólnota Europejska oraz wszystkie należące do niej państwa członkowskie ratyfikowały 
Konwencję UNCLOS. Większość krajów trzecich leżących nad Morzem Śródziemnym32 
również ją ratyfikowała (wszystkie z wyjątkiem Turcji, Maroka, Libii, Izraela i Syrii). 

Cypr jest jedynym państwem członkowskim, które ustanowiło wyłączną strefę ekonomiczną
w rejonie Morza Śródziemnego. Z kolei Francja, Hiszpania i Malta ustanowiły rozmaite strefy 
ochrony rozciągające się poza ich wody terytorialne (strefy ochrony zasobów połowowych, 
strefy ochrony środowiska naturalnego…). 

Tunezja w roku 2005 również ustanowiła wyłączną strefę ekonomiczną na Morzu 
Śródziemnym. Chorwacja natomiast ustanowiła równorzędne suwerenne prawa dotyczące 
eksploatacji oraz zachowania zasobów ożywionych poza swoimi wodami terytorialnymi. 

 

2.7 Wybrane aspekty prawne, dotyczące wdrażania prawodawstwa w zakresie ochrony 
środowiska w odniesieniu do środowiska morskiego. Wybrane kwestie z zakresu 
zarządzania w kontekście poszczególnych kompetencji i obowiązków 

 

Nie istnieją żadne różnice prawne dotyczące obowiązków państw członkowskich w zakresie 
wdrażania dyrektyw ptasiej i siedliskowej w odniesieniu do środowiska morskiego czy też 
naziemnego. Ostateczny obowiązek jakim jest zapewnienie właściwego stanu ochrony 
gatunków i typów siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty jest jednakowy dla obu typów 
środowisk. Obowiązki państw członkowskich w odniesieniu do potrzeby zapewnienia, iż 
proces wyznaczania będzie odbywał się na zasadach opartych wyłącznie na kryteriach 
naukowych również niczym się nie różnią. 

W zakresie obszarów, które mają zostać objęte ochroną na mocy dyrektywy ptasiej, Trybunał 
Sprawiedliwości podkreślił, iż wybór terenów oraz czynności wytyczenia granic powinny być 
wykonywane wyłącznie na podstawie kryteriów ornitologicznych33. 

W zakresie dyrektywy siedliskowej orzecznictwo potwierdza, iż wybór terenów przez państwa 
członkowskie powinien opierać się wyłącznie na kryteriach ekologicznych wymienionych 
w załączniku III do tej dyrektywy34. 

W ten sposób przyszłe wyzwania w zakresie zarządzania nie powinny stanowić krytycznego 
elementu w tym procesie. 

                                                 
31 Odniesienia: i) Gobernanza en el Mar Mediterráneo. Estatus legal y perspectives, IUCN 2005. ii) Morskie obszary specjalnej ochrony, 
aspekty ogólne oraz lokalny system dla rejonu Morza, Tullio Scovazzi 1999. 
32Kompletna regularnie aktualizowana baza danych dotycząca ratyfikacji znajduje się na: 
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf. 
33 (wyrok z dnia 2  sierpnia 1993 r., Komisja przeciwko Hiszpanii, C-355/90 sprawozdania ETS, str. 4221, w szczególności punkty 26-27; 
wyrok z dnia 11 lipca 1996 r., Regina przeciwko Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the Protection of Birds, C-
44/95, sprawozdania ETS, str. 3805, w szczególności punkt 26). 
34 (wyrok z dnia 11 września 2001 r., Komisja przeciwko Francji, C-220/99, sprawozdania ETS, str .5831; wyrok z dnia 11 września 2001 r., 
Komisja przeciwko Irlandii, C-67/99, sprawozdania ETS, str. 5757; wyrok z dnia 11 września 2001 r., Komisja przeciwko Niemcom, C-71/99, 
sprawozdania ETS, str. 5811). 

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf
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Potencjalne oddziaływania na gatunki i siedliska morskie wskutek działalności człowieka 
regulowane na poziomie wspólnotowym lub międzynarodowym są bardziej szkodliwe 
w środowisku morskim niż w środowisku naziemnym. Przyjmując taki scenariusz, szczególnie 
istotne jest rozważenie, w której strefie morskiej znajduje się obszar chroniony, w celu 
określenia odpowiedniego podejścia w zakresie zarządzania, jako że należy rozważyć różne 
reżimy prawne w odniesieniu do trzech stref morskich wymienionych powyżej (punkt 2.6; 
morze terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny). 

Dla każdego terenu morskiego właściwe władze krajowe35 muszą ustanowić konieczne środki 
ochrony w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony gatunków oraz typów siedlisk, dla 
których teren ten został wyznaczony. W zależności od umiejscowienia terenu oraz rodzaju 
działań, zakres odpowiedzialności w odniesieniu do wdrażania tych środków będzie różny. 
Środki te mogą być wdrażane na poziomie federalnym, krajowym, wspólnotowym lub 
międzynarodowym. 

Środki podejmowane na poziomie krajowym oraz wspólnotowym, regulujące działalność 
człowieka na terenach morskich sieci Natura 2000 będą zgodne z Konwencją UNCLOS oraz 
pozostałym właściwym prawodawstwem międzynarodowym. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku środowiska na otwartym morzu. 

Dlatego też władze krajowe mają za zadanie określenie koniecznych środków ochrony, 
a następnie podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrożenie i przestrzeganie. Każde władze 
krajowe wdrożą wszelkie środki w ramach swoich własnych kompetencji oraz zwrócą się 
z prośbą do pozostałych władnych organów o podjęcie działań w odniesieniu do środków 
leżących w zakresie ich kompetencji. 

Wyraźnym przykładem jest wspólna polityka rybacka, stanowiąca wyłączną kompetencję 
Wspólnoty. Punkt 6 niżej niniejszego dokumentu poświęcony jest tej kwestii, jako że ma ona 
znaczenie w odniesieniu do zarządzania obszarami objętymi siecią Natura 2000 w środowisku 
morskim. Żegluga jest kolejnym sektorem, w którym kompetencje również zależą od 
umiejscowienia obszaru. 

Granice kompetencji 

Państwo nadbrzeżne posiada różne kompetencje w różnych strefach morskich. Ogólnie rzecz 
biorąc, im dalej w głąb morza, tym państwo nadbrzeżne posiada mniej wyłącznych 
kompetencji do stanowienia i/lub egzekwowania prawa. Z niektórych kompetencji korzysta się 
wspólnie na poziomie wspólnotowym. Połowy przemysłowe stanowią odpowiednią politykę, 
według której Wspólnota sprawuje wyłączną jurysdykcję nad prawodawstwem. Część działań, 
takich jak działania wojskowe, wydobywcze czy też poszukiwania/eksploatacja paliw mieszczą 
się w ramach kompetencji krajowych obejmujących cały obszar szelfu kontynentalnego. 
Pozostałe sektory, takie jak żegluga morska, objęte są odrębnymi systemami regulacyjnymi dla 
różnych stref morskich, stosowanymi przez różne władze regulacyjne. Międzynarodowe ramy 
prawne zostały określone w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS). 
Organy właściwe dla tego sektora to Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego (ISA) oraz 
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO).  

                                                 
35 Władze krajowe odpowiedzialne za zarządzanie obszarem objętym siecią Natura 2000 to organ administracyjny określany w standardowym 
formularzu danych przekazywanym przez państwa członkowskie Komisji w odniesieniu do każdego obszaru sieci Natura 2000 zgodnie 
z decyzją Komisji nr 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. (Dziennik Urzędowy  L 107, z 24.4.1997). 
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2.8 Powiązania z organizacjami oraz porozumieniami lokalnymi i międzynarodowymi 

Lokalne organizacje oraz porozumienia dotyczące ochrony środowiska morskiego, takie jak 
Konwencja helsińska, OSPAR, Konwencja barcelońska czy też bukaresztańska zajmują się 
budowaniem rozmaitych sieci morskich obszarów chronionych. Komisja z zadowoleniem 
przyjmuje wszelkie inicjatywy, które są zgodne z osiągnięciami polityki ochrony środowiska 
UE. Poszukiwanie spójnego oraz uzupełniającego podejścia do procesu identyfikacji obszarów 
objętych siecią Natura 2000 oraz obszarów należących do innych sieci morskich obszarów 
chronionych stanowiłoby korzystny środek, który umożliwiłby osiągnięcie spójności takiej 
sieci. 

Jak opisano powyżej (punkt 2.5) prace prowadzone przez wymienione 
organizacje/porozumienia lokalne nad siedliskami oraz gatunkami morskimi będącymi 
przedmiotem ochrony będą dostarczać istotnych informacji niezbędnych do uwzględnienia 
w początkowych etapach procesu możliwych przyszłych dostosowań załączników do 
dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do środowiska morskiego. 

Komisja helsińska (HELCOM) oraz komisja ds. ochrony środowiska morskiego obszaru 
Północno-Wschodniego Atlantyku przyjęły wspólny program prac w zakresie stworzenia sieci 
morskich obszarów ochrony. Celem tego programu jest zapewnienie, iż do roku 2010 zostanie 
ukończona spójna pod względem ekologicznym sieć dobrze zarządzanych morskich obszarów 
ochrony obejmujących obszar zarówno konwencji helsińskiej jak i OSPAR. W tym celu 
porozumiały się one co do działań, które obejmują opracowanie wspólnego wniosku 
o sporządzenie programu ukierunkowanego na wzmocnienie ochrony gatunków i siedlisk na 
europejskich wodach morskich. Ma to na celu przedstawienie propozycji Wspólnocie 
Europejskiej do rozpatrzenia i ewentualnego ich uwzględnienia w formie załączników do 
dyrektyw siedliskowej i ptasiej (pełne informacje można znaleźć w dokumentach 
informacyjnych – załącznik 7 – z pierwszej wspólnej konferencji ministerialnej Komisji 
helsińskiej i OSPAR, Brema w dniach 25–26 czerwca 2003 r., 
http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html; Joint HELCOM/OSPAR Work Programme on Marine Protected Areas). 

Strony Konwencji barcelońskiej uzgodniły w 1995 roku protokół dotyczący obszarów 
szczególnie chronionych oraz różnorodności biologicznej w rejonie śródziemnomorskim. 
Ustanawiał on wspólne kryteria wyboru chronionych obszarów morskich i przybrzeżnych, 
określanych mianem obszarów szczególnie chronionych, mających znaczenie dla całego rejonu 
Morza Śródziemnego (SPAMI, http://www.rac-spa.org/index1.htm). Podstawowym celem tego obszaru 
jest ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez ochronę gatunków będących 
w niebezpieczeństwie oraz ich siedlisk36. Wymienione w wykazie obszary mające znaczenie 
dla całego rejonu Morza Śródziemnego oraz ich rozkład geograficzny muszą być 
reprezentatywne dla rejonu Morza Śródziemnego i jego biologicznej różnorodności. 

 

2.9 Kwestie transgraniczne w odniesieniu do wyznaczania i zarządzania obszarami 

Z uwagi na fakt, iż zagadnienie zachowania typów siedlisk oraz siedlisk gatunkowych może 
posiadać wymiar transgraniczny, należy również zapewnić spójność proponowanych terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty (SCI) oraz specjalnych obszarów ochrony (SPA) 
wyznaczonych przez poszczególne państwa członkowskie do objęcia ich siecią Natura 2000. 
Zadanie to będzie realizowane przez Wspólnotę we współpracy z zainteresowanymi państwami 
członkowskimi oraz przy wsparciu ze strony Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska. 
                                                 
36 Protokół dotyczący obszarów szczególnie chronionych oraz różnorodności biologicznej, art. 8. 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/documents/02-03/JMMC03/SR-E/JMM ANNEX07_Joint MPA Work Programme.doc
http://www.rac-spa.org/index1.htm
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Wszelka przyszła ochrona jakiegokolwiek elementu mającego wymiar międzynarodowy na 
mocy dyrektywy siedliskowej będzie wymagała wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony 
w wyłącznych strefach ekonomicznych, przy czym każde państwo będzie odpowiedzialne za 
swój własny obszar. Będzie to określane za pomocą właściwej oceny przeprowadzanej przez 
każde państwo członkowskie dla swojego obszaru. To czy dana część takiego elementu będzie 
właściwa, aby zgłosić ją jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty, będzie określane poprzez: 

- Kryteria oceny zawarte w załączniku III do dyrektywy siedliskowej (w tym 
wystarczająca reprezentatywność takiego typu siedliska w sieci oraz zapewnienie 
właściwej reprezentatywności obszaru na poziomie krajowym), 

- Zainteresowanie ogólną integralnością cech przyrodniczych posiadających wymiar 
transgraniczny, mających znaczenie dla Wspólnoty. 

Głównym celem jest zapewnienie stosowania wspólnego podejścia w przypadku, gdy dany 
element posiada wymiar transgraniczny, w celu zapewnienia, iż obszary 
zaproponowane/wyznaczone przez zainteresowane państwa członkowskie będą odpowiednio 
chronić ten element w ramach sieci Natura 2000. Takie podejście (obejmujące wspólnie uznane 
elementy oraz spójnie ustalone granice) będzie sprzyjało lepszym systemom zarządzania, 
zapewniając ochronę terenów poprzez wprowadzenie w życie prostszych i skuteczniejszych 
środków. 

Morze Wadeńskie jest typowym przykładem nadbrzeżnego/przybrzeżnego obszaru 
przyrodniczego, posiadającego wymiar międzynarodowy, zamieszkanego przez gatunki oraz 
zawierającego siedliska o znaczeniu dla Wspólnoty. Dzielone przez Danię, Niemcy i Holandię 
stanowi jeden z największych terenów podmokłych w Europie. Posiada wiele elementów 
wymagających ochrony na mocy dyrektyw ptasiej i siedliskowej, w tym siedliska wymagające 
ochrony gatunkowej: dzikiego ptactwa wymienionego w załączniku I do dyrektywy ptasiej, 
ssaków morskich i gatunków ryb wymienionych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej. 
Objęcia ochroną wymagają również typy siedlisk wymienione w załączniku I do dyrektywy 
siedliskowej: piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą morską przez cały czas, 
estuaria, płycizny muliste, słone błota i wydmy piaszczyste… 
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Map of Area to be Submitted to IMO to be 
Designated as Particularly Sensitive Sea 
Area (PSSA) Wadden Sea 

Mapa obszaru wskazana IMO do 
wyznaczenia jako szczególnie wrażliwy 
obszar morski (PSSA) Morze Wadeńskie 

Germany Niemcy 
Denmark Dania 
The Netherlands Holandia 
Dogger Bank Ławica Dogger 
Dogger Bank: an example of a natural value Ławica Dogger: przykład wartości 
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wwwith a trans national dimension przyrodniczej o wymiarze ponadnarodowym 
 
Ławica Dogger na Morzu Północnym jest elementem przyrodniczym rozciągającym się na 
wyłączne strefy ekonomiczne kilku państw członkowskich. Górna część tego elementu 
znajduje się na głębokości poniżej 20 m i umiejscowiona jest na wodach Zjednoczonego 
Królestwa blisko granicy jego wyłącznej strefy ekonomicznej z Holandią. Element ten 
przebiega w kierunku północno-wschodnim, rozpościerając się na wody Danii i Niemiec, 
o stopniowo wzrastającej głębokości wody. 

 

2.10 Wdrażanie sieci Natura 2000. Procedury administracyjne dotyczące określania 
i wyznaczania obszarów morskich objętych siecią Natura 2000 

Obszary morskie sieci Natura 2000 obejmą ochroną niektóre z następujących wartości 
przyrodniczych: 

1. Ptactwo wodne zgodnie z postanowieniami dyrektywy ptasiej: gatunki ptaków 
wymienione w załączniku I (art. 4.1) oraz inne ptaki wędrowne (art. 4.2). 

2. Siedliska wymienione w załączniku I do dyrektywy siedliskowej: w tym wszystkie 
typy siedlisk sklasyfikowane według kodu 11* („Otwarte morza i obszary 
pływowe”) oraz 12* („Morskie wybrzeża klifowe oraz żwirowe lub kamieniste 
plaże”), jak również typ siedliska 8330 (Zalane lub częściowo zalane jaskinie 
[morskie]). Cztery typy siedlisk odpowiednie do wyznaczenia obszarów morskich 
zostały wymienione w załączniku I i występują na wodach na pełnym morzu: 1110 
piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą morską przez cały czas, 1170 
rafy, 1180 kolumny wytworzone przez wyciekające gazy oraz 8830 zalane jaskinie. 

3. Gatunki wymienione w załączniku II (18 gatunków morskich, w tym gatunki ryb, 
gadów, waleni oraz gatunki fok). 

4. Gatunki morskie wymienione w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej. Obszary 
nie są wyznaczane na podstawie obecności gatunków z załącznika IV. Będą one 
jednak potrzebowały objęcia ochroną na mocy postanowień art. 12 dyrektywy 
siedliskowej. 

5. Gatunki morskie wymienione w załączniku V do dyrektywy siedliskowej. Podobnie 
jak powyżej, obszary nie są wyznaczane na podstawie ich obecności. Pomimo to, 
również będą potrzebowały objęcia ochroną na mocy postanowień art. 14 i 15 
dyrektywy siedliskowej. 

 

Obszary wyznaczone zgodnie z postanowieniami dyrektywy ptasiej 

Obszary specjalnej ochrony są określane oraz wyznaczane zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy ptasiej. W art. 4 tej dyrektywy ustanawia się, iż państwa członkowskie będą 
w szczególności klasyfikować najbardziej odpowiednie tereny pod względem liczby 
i przestrzeni jako obszary specjalnej ochrony w celu zachowania tych gatunków, przy 
uwzględnieniu ich wymogów ochrony na terenie morza geograficznego oraz obszaru 
lądowego, do których dyrektywa ma zastosowanie. Niezależnie od faktu, iż określenie oraz 
wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony należy do obowiązków państw członkowskich, 
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proces ten ma się odbywać na podstawie kryteriów ornitologicznych i w efekcie zostać 
zakończony wyborem wszystkich najbardziej odpowiednich terytoriów37. 

Po wyznaczeniu terenu jako obszaru specjalnej ochrony, będą miały do niego zastosowanie 
wymagania prawne dotyczące ochrony określone w art. 6 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy siedliskowej. 
Państwa członkowskie mają obowiązek przesłania Komisji wszelkich istotnych informacji, 
które umożliwią jej podjęcie odpowiednich inicjatyw w celu dopilnowania, aby sieć obszarów 
specjalnej ochrony tworzyła spójną całość. 
 

Tereny wyznaczone zgodnie z postanowieniami dyrektywy siedliskowej 

Krok pierwszy: szczegółowe opracowanie wykazu terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty. Kryteria wyboru terenów kwalifikujących się do wyznaczenia na tereny mające 
znaczenie dla Wspólnoty są zgodne z załącznikiem III do dyrektywy siedliskowej oraz 
właściwymi informacjami naukowymi. Państwa członkowskie określą i wykonają ocenę na 
szczeblu krajowym względnego znaczenia terenów dla każdego typu siedliska z załącznika I 
oraz każdego gatunku wymienionego w załączniku I (w tym typów siedlisk i gatunków 
o znaczeniu priorytetowym). Na tej podstawie każde państwo członkowskie zgłasza własny 
wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. Wykaz zawierający właściwe informacje 
dla każdego terenu zostanie przekazany Komisji Europejskiej38. 

Krok drugi: zatwierdzenie wykazu chronionych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. 
Wykaz proponowanych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty ma zostać zatwierdzony 
przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 dyrektywy siedliskowej. Ten krok 
nadaje formalne skutki prawne gwarancjom ochrony określonym w art. 6 ust. 2, 3 i 4 
dyrektywy siedliskowej. 

Krok trzeci: wyznaczenie specjalnych obszarów ochrony. Po zatwierdzeniu terenu mającego 
znaczenie dla Wspólnoty, zainteresowane państwo członkowskie możliwie najszybciej, nie 
później niż w ciągu sześciu lat, wyznaczy ten teren jako specjalny obszar ochrony, ustalając 
priorytetowe działania w świetle znaczenia tych terenów dla zachowania lub odtworzenia, we 
właściwym stanie ochrony, typu siedliska przyrodniczego wymienionego w załączniku I lub 
gatunku wymienionego w załączniku II, a także do celów spójności Natury 2000 oraz 
w świetle zagrożenia degradacją lub zniszczeniem, na które narażone są te tereny. 

Dla środowiska morskiego obowiązki państw członkowskich są takie same jak dla środowiska 
naziemnego. Dlatego też postanowienia dyrektywy siedliskowej dotyczące procesu 
wyznaczania terenów również pozostają takie same – proces wyznaczania terenów jest oparty 
wyłącznie na kryteriach naukowych. Przyszłe wyzwania w zakresie zarządzania (dotyczące 
wszelkich działań takich jak połowy, wytwarzanie czy też dystrybucja energii…) nie powinny 
stanowić krytycznego elementu w tym procesie. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Komisji poświęconej 
ochronie przyrody i różnorodności biologicznej http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm. 

                                                 
37 Zobacz kluczowe konkluzje Trybunału Sprawiedliwości w przełomowym wyroku wydanym w dniu 19 maja 1998 r.37 w istotnej sprawie 
pilotażowej, dotyczącej wdrożenia tej dyrektywy. 
38 Mapę terenu, jego nazwę, lokalizację, wielkość oraz dane wynikające z zastosowania kryteriów wymienionych w załączniku III 
przedstawione na formularzu standardowym (zobacz także: decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 1996 r. dotycząca formularza zawierającego 
informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 Dziennik Urzędowy L 10  z 24.4.1997). Formularz ten jest również 
stosowany w odniesieniu do terenów wyznaczonych na mocy dyrektywy ptasiej. 
 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
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2.11 Aktualizacja informacji dotyczących wdrażania sieci Natura 2000 na obszarach 
morskich. Przegląd istniejących obszarów specjalnej ochrony i terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty 

Do czerwca 2006 r. państwa członkowskie wyznaczyły 480 obszarów obejmujących wody 
morskie – (64 754 km2) jako obszary specjalnej ochrony na mocy dyrektywy ptasiej oraz 
1249 terenów (77 784 km2) jako chronione tereny mające znaczenie dla Wspólnoty na mocy 
dyrektywy siedliskowej. 

Zaktualizowany barometr Natura 2000 można znaleźć pod następującym adresem: 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm. 
Większość istniejących wyznaczonych/proponowanych terenów morskich jest umiejscowiona 
na wodach terytorialnych. Z tego powodu, obecne jak i przyszłe wysiłki państw 
członkowskich będą nadal musiały być skoncentrowane na ukończeniu sieci Natura 2000 
w środowisku na otwartym morzu. 
W tym względzie Niemcy już zaproponowały znaczny wkład w element morski sieci Natura 
2000 w środowisku na otwartym morzu (10 nowych terenów). Dwa z tych obszarów zostały 
wyznaczone jako obszary specjalnej ochrony, a od września 2005 r. są również chronione na 
mocy niemieckiego prawodawstwa krajowego jako rezerwaty przyrody39. 

Pozostałe państwa członkowskie są obecnie w trakcie procesu określania terenów do objęcia 
ochroną na mocy obu dyrektyw. Na przykład, w Zjednoczonym Królestwie Wspólna rada ds. 
ochrony przyrody (JNCC) dostarczyła wiele porad naukowych władzom krajowym (DEFRA) 
w celu wsparcia określania morskich specjalnych obszarów ochrony oraz obszarów 
specjalnej ochrony w środowisku na otwartym morzu, na wodach Zjednoczonego Królestwa. 
Ten istotny dokument zawiera przydatne podejście oraz uzasadnienie do określania i wyboru 
przyszłych obszarów sieci Natura 2000 (można go znaleźć pod następującym adresem: 
http://www.jncc.gov.uk/page-2412). 

                                                 
39 Przegląd oraz szczegółowe opisy w języku angielskim procesu w Niemczech prowadzącego do rzeczywistych nominacji znajdują się na 

stronie (www.habitatmarenatura2000.de) oraz w książce pt. „Postęp w zakresie ochrony środowiska morskiego w Europie” (von Nordheim i 
inni. (eds.) 2006). Habitat marenatura2000” http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php. 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm
http://www.jncc.gov.uk/page-2412
http://www.habitatmarenatura2000.de/
http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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3 TYPY SIEDLISK I GATUNKI WYMAGAJĄCE OBJĘCIA SIECIĄ OBSZARÓW 
MORSKICH NATURA 2000 

3.1 Definicje typów siedlisk morskich. Aktualizacja „Wskazówek do interpretacji 
siedlisk naturalnych w Unii Europejskiej” 

Obecnie, jedynie dziewięć typów siedlisk morskich jest wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy siedliskowej jako siedliska przyrodnicze ważne dla Wspólnoty, których ochrona 
wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony. 

 

Dyrektywa siedliskowa 92/43. Załącznik I 

Otwarte morze i obszary pływowe – typy siedlisk przyrodniczych 
ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia 
specjalnych obszarów ochrony 

1110 Piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą 
morską przez cały czas 

1120 * Łąki podwodne utworzone przez Posidonia (Posidonion 
oceanicae) 

1130 Estuaria 

1140 Muliste i piaszczyste płycizny przybrzeżne niepokryte wodą 
morską w czasie odpływu 

1150 * Laguny przybrzeżne 

1160 Wielkie, płytkie ujścia rzek i zatoki 

1170 Rafy 

1180 Morskie „kolumny” wytworzone przez wyciekające gazy 

8330 Zalane lub częściowo zalane jaskinie morskie 

 

Jednym z celów grupy roboczej ds. środowiska morskiego było dokonanie przeglądu 
stosowalnosci istniejących definicji siedlisk morskich do środowiska na otwartym morzu oraz 
dostosowanie ich, w stosownych przypadkach, jako podstawy do rozszerzenia sieci obszarów 
chronionych na wszystkie obszary morskie w Europie, nad którymi państwa członkowskie 
sprawują jurysdykcję. 

Po pierwszym przeglądzie zdecydowano, iż jedynie trzy z wymienionych powyżej typów 
siedlisk morskich wymagały pełniejszej definicji w ramach „Wskazówek do interpretacji 
siedlisk naturalnych w Unii Europejskiej”40. Stąd więc praca ekspertów skoncentrowała się na 
poniższych typach siedlisk: 

                                                 
40 Wskazówki do interpretacji siedlisk naturalnych w Unii Europejskiej – EUR25 są naukowym dokumentem referencyjnym przyjętym przez 
Komitet ds. siedlisk naturalnych. 
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- 1110 „piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą morską przez cały czas”, 

- 1170 „rafy” oraz 

- 1180 „morskie „kolumny” wytworzone przez wyciekające gazy”. 
Główne elementy każdego z typów siedlisk według definicji zostały wskazane poniżej. 
Znajdują się tam również istotne informacje dodatkowe, uzupełniające informacje ogólne 
leżące u podstaw tych definicji (zobacz dodatek 1 do niniejszego dokumentu). 
3.1.1 Typ siedliska 1110 „piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą morską przez 

cały czas” 
Na podstawie poprzednich prac grupy roboczej ds. środowiska morskiego, niezależny zespół 
ekspertów ds. środowiska morskiego, którego prace były koordynowane przez Europejską 
Agencję Ochrony Środowiska (EAOŚ), dokonał przeglądu definicji tego typu siedliska 
w czerwcu 2006 r. W tych działaniach EAOŚ była wspierana przez Europejskie Centrum 
Tematyczne ds. Różnorodności Biologicznej41, ICRAM42 oraz kilku innych ekspertów w tej 
dziedzinie. Jako końcowy wynik tego procesu EAOŚ przedstawiła następującą definicję 
zgodną z opinią wyżej wspomnianego zespołu naukowców. 
 
 

1110 Piaszczyste wybrzeża, które są nieco przykryte wodą morską przez cały czas 

Definicja: 

Piaszczyste wybrzeża to obiekty topograficzne podniesione, wydłużone, o kształcie 
zaokrąglonym lub nieregularnym, stale zalane i przeważnie otoczone wodami o większej 
głębokości. Są złożone głównie z piaszczystych osadów, jednak o ziarnach o większej 
średnicy, w tym z głazów narzutowych i otoczaków, ale ziarna o mniejszej średnicy, w tym 
muł, mogą również występować na wybrzeżu piaszczystym. Wybrzeża, na których osady 
piaszczyste położone są w warstwie nad podłożem utwardzonym są klasyfikowane jako 
wybrzeża piaszczyste, jeżeli występująca na nich fauna i flora jest zależna bardziej od 
obecności piasku niż od podłoża utwardzonego leżącego poniżej. 

„Nieco przykryte wodą morską przez cały czas” oznacza, iż ponad wybrzeżem piaszczystym 
głębokość wody rzadko przekracza 20 m w stosunku do danych z tabeli. Piaszczyste wybrzeża 
mogą jednak rozciągać się poniżej 20 m w stosunku do danych z tabeli. Dlatego też podczas 
wyznaczania może być stosowne uwzględnienie takich obszarów, które stanowią część takiego 
obiektu oraz są zamieszkiwane przez jego zbiorowiska biologiczne.  

 

Ta definicja jest oparta na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej i jest spójna z dotychczas 
ustalonym podejściem zawartym we wskazówkach dotyczących interpretacji siedlisk 
naturalnych. Przedstawiając niniejszą opinię, wspomniany powyżej niezależny zespół 
ekspertów miał przede wszystkim na uwadze potrzebę opracowania definicji, która będzie 
                                                 
41 Europejskie Centrum Tematyczne ds. Różnorodności Biologicznej. Centrum Tematyczne Europejskiej 

Agencji Ochrony Środowiska. Zobacz http://biodiversity.eionet.europa.eu/. 
42 ICCRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare, Rzym, Włochy) jest 

częścią konsorcjum ECT) http://www.icram.org/. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/
http://www.icram.org/
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adekwatna i możliwa do zastosowania do wszystkich wód morskich objętych dyrektywami 
przyrodniczymi UE. Po dokonaniu przeglądu definicji, zespół ekspertów opracował kilka 
zaleceń, które obejmują następujące kwestie: 

• Podczas wskazywania oraz definiowania piaszczystych wybrzeży w środowiskach 
przybrzeżnych i na otwartym morzu, państwa członkowskie być może będą musiały 
stosować różne skale, jako że rozmiar zmian zachodzących w warunkach przyrodniczych 
na otwartym morzu jest znacznie większy niż ma to miejsce w środowiskach 
nadbrzeżnych. Ogólnie rzecz biorąc, piaszczyste wybrzeża mają większy rozmiar 
w środowisku na otwartym morzu w porównaniu do takich obiektów w środowisku 
nadbrzeżnym. 

• Warto podkreślić, iż do oceny tego typu siedliska naturalnego na poziomie krajowym 
potrzebne będą dalsze opinie ekspertów. 

• Sekcja 4 niniejszych wytycznych przedstawia kolejne przykłady środków oraz metod, 
które można stosować do wskazywania cech piaszczystego wybrzeża, w tym 
w odniesieniu do jego górnej granicy oraz zboczy. 

• W przypadku większości pozostałych typów siedlisk naturalnych opisanych we 
wskazówkach do interpretacji, przykłady zawarte w sekcji 2 dotyczącej 
„charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt” nie stanowią wyczerpującego wykazu 
i niekoniecznie są ograniczone do tego właśnie typu siedliska (zobacz pełną definicję tego 
typu siedliska w dodatku 1). 

W środowisku na otwartym morzu większość piaszczystych wybrzeży to obiekty podniesione, 
powstające z dna morza. Piaszczyste wybrzeże składa się przeważnie z piaszczystego osadu 
zawierającego ziarna, których rozmiary zasadniczo mieszczą się w określonym zakresie43. 
Ziarna o większych rozmiarach, w tym głazy narzutowe i otoczaki oraz ziarna o mniejszych 
rozmiarach, w tym muł również mogą występować na piaszczystym wybrzeżu, jednak tylko 
w niewielkich ilościach. 

Aby uznać piaszczyste wybrzeże za obiekt „nieco” przykryty wodą, zdecydowano 
zdefiniować głębokość 20 metrów poniżej danych z tabeli dla górnej granicy piaszczystego 
wybrzeża: inne części tego obiektu mogą znajdować się na większych głębokościach. 
W rzeczywistości należy również uwzględnić fragmenty piaszczystego wybrzeża rozciągające 
się poniżej 20 m głębokości, jeżeli stanowią one integralną część całego wybrzeża. 

Takie obiekty mogą zajmować znaczną powierzchnię, a niektóre z nich mogą posiadać 
wymiar transgraniczny. Ławica Dogger na Morzu Północnym jest typowym przykładem 
piaszczystego wybrzeża rozciągającego się na strefy morskie kilku państw członkowskich. 

3.1.2 Typ siedliska 1170 „Rafy” 

W odniesieniu do raf, uzgodniono następującą definicję: 

1170 „Rafy” 

Definicja siedliska: 

                                                 
43 Do stosowania tej definicji, piasek obejmuje ziarna o średnicy od 1/16mm (=0,0625 mm) do 4,76 mm 
(przechodzące przez am. standardowe sito nr 4). Ten zakres wielkości jest zgodny z większością 
najpopularniejszych standardów klasyfikacji geotechnicznej w tej dziedzinie. 
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Rafy mogą być albo złogami pochodzenia biogenicznego lub też mogą być pochodzenia geologicznego. 
Są to twarde, zwarte warstwy ułożone na podłożach litych lub miękkich, powstające z dna morza
w strefie litoralnej i sublitoralnej. Rafy mogą wspomagać układ strefowy zespołów bentosowych, takich 
jak algi czy gatunki zwierząt, jak również złogi czy złogi pochodzenia koralowego. 

Wyjaśnienia: 
• „Twarde zwarte warstwy” to: skały (w tym skały miękkie, np. kreda), głazy narzutowe lub 

otoczaki (przeważnie o średnicy >64 mm). 

• „Złogi pochodzenia biogenicznego” definiuje się jako: złogi, skorupy, złogi pochodzenia 
koralowego oraz pokłady małży dwuskorupowych powstające ze zwierząt żywych lub martwych tj. 
twarde podłoża pochodzenia biogenicznego dostarczające siedlisk gatunkom symbiotycznym. 

• „Pochodzenie geologiczne” oznacza: rafy uformowane przez warstwy pochodzenia 
niebiogenicznego. 

• „Powstające z dna morza" oznacza: rafa jest odmienna topograficznie od otaczającego ją dna 
morskiego. 

• „Strefa litoralna i sublitoralna” oznacza: rafy mogą rozciągać się od ciągłej strefy sublitoralnej do 
strefy międzypływowej (litoralnej) lub też występować jedynie w strefie sublitoralnej, w tym na 
obszarach głębinowych, takich jak batial. 

• Takie warstwy twarde pokryte cienkim i ruchomym osadem są klasyfikowane jako rafy, jeżeli 
występująca na nich fauna i flora jest zależna bardziej od warstwy twardej niż od leżącego na niej 
osadu. 

• Tam gdzie występuje ciągły układ strefowy zespołów organizmów w strefach sublitoralnej
i literalnej, podczas wyboru terenu należy uwzględnić integralność jednostki ekologicznej. 

• Rozmaite pływowe obiekty topograficzne są obecne w tym siedlisku o charakterze złożonym, 
między innymi: kominy hydrotermalne, wzniesienia podwodne, pionowe płyciny skalne, stopnie 
pionowe, nawisy, szczyty, wąwozy, grzbiety, nachylone lub płaskie podłoża skalne, odłamy skalne 
oraz pola głazów narzutowych i otoczaków. 

 

Wcześniejsza interpretacja uznawała „rafy” przede wszystkim za „warstwy skalne oraz złogi 
pochodzenia biogenicznego powstające z dna morza”. Z uwagi na znaczenie tego typu 
siedliska w wyznaczaniu terenów na otwartym morzu, mających znaczenie dla Wspólnoty, na 
mocy dyrektywy siedliskowej, potrzebne było wyjaśnienie w celu uwzględnienia wszystkich 
poszczególnych rodzajów raf znajdujących się w wodach UE. 

Warstwy skalne obejmują siedliska o charakterze złożonym, takie jak wzniesienia podwodne 
czy kominy hydrotermalne. Złogi pochodzenia biogenicznego obejmują skorupy, złogi 
pochodzenia koralowego oraz pokłady małży dwuskorupowych, powstające z organizmów 
żywych i martwych, tj. podłoża twarde pochodzenia biogenicznego, dostarczające siedlisk 
gatunkom symbiotycznym. 

3.1.3 Typ siedliska 1180 „morskie „kolumny” wytworzone przez wyciekające gazy” 

W odniesieniu do siedliska 1180 „morskie „kolumny” wytworzone przez wyciekające gazy”, 
nowa interpretacja dokonuje wyraźniejszego rozróżnienia dwóch podtypów kolumny znanej 
jako „rafy bąbelkowe” oraz „struktury wewnątrz dziobów”. 
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1180 „morskie „kolumny” wytworzone przez wyciekające gazy” 

Definicja siedliska 

Morskie kolumny składają się z płycin, płyt oraz kolumn piaskowca do 4 m wysokości, utworzonych 
poprzez nagromadzenie cementu węglanowego powstającego na skutek utleniania emisji gazów, głównie 
metanu, przez mikroorganizmy. Formacje te są urozmaicone kominami gazowymi uwalniającymi gazy
w sposób okresowy. Metan powstaje najprawdopodobniej w wyniku rozkładu przez mikroorganizmy 
materii pochodzącej z roślin kopalnych. 

Pierwszy typ kolumn morskich jest znany jako „rafy bąbelkowe”. Te formacje przyczyniają się do 
zachowania układu strefowego rozmaitych zespołów bentosowych składających się z alg i/lub 
wyspecjalizowanych bezkręgowców z utwardzonych warstw morskich różniących się od tych znajdujących 
się w otaczającym je siedlisku. Zwierzęta poszukujące schronienia w licznych jaskiniach również 
przyczyniają się do wzrostu różnorodności biologicznej. Wiele cech topograficznych ze strefy sublitoralnej 
znajduje się w tym typie siedliska, między innymi: nawisy, kolumny pionowe oraz struktury warstwowe
w kształcie liścia z licznymi jaskiniami. 

Drugi typ to struktury węglanowe wewnątrz „dziobów”. „Dzioby” to zagłębienia w pokładach osadów 
miękkich na dnie morza, głębokie na maksymalnie 45 metrów oraz szerokie na kilkaset metrów. Nie 
wszystkie dzioby zostają utworzone przez wyciekające gazy, natomiast wśród tych utworzonych przez 
wyciekające gazy wiele nie zawiera struktur węglanowych i stąd nie są ujęte w tym typie siedliska. Zespoły 
bentosowe składają się z alg i/lub wyspecjalizowanych bezkręgowców z utwardzonych warstw morskich 
różniących się od tych znajdujących się w otaczającym je siedlisku (zwykle) mułowym. Różnorodność 
gatunkowa fauny na mulistym zboczu otaczającym „dziób“ również może być wysoka. 

 

Aby ułatwić korzystanie z niniejszego dokumentu, pełne definicje typów siedlisk morskich od 
1110 do 1180 oraz 8830 zostały załączone w dodatku 1. 

 

3.2 Określenie istniejących typów siedlisk morskich oraz gatunków o znaczeniu dla 
Europy dla poszczególnych państw członkowskich 

Grupa robocza ds. środowiska morskiego zebrała informacje ogólne, dotyczące występowania 
typów siedlisk i gatunków wymagających ochrony poprzez opracowanie szczegółowych tabel 
dla trzech mórz europejskich należących do UE (Bałtyku, Atlantyku i Morza Śródziemnego) 
przedstawiających obecność, w każdym państwie członkowskim: 

1. Typów siedlisk morskich wymienionych w załączniku I do dyrektywy siedliskowej 
92/43. 

2. Gatunków morskich wymienionych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej 92/43. 

3. Ptactwa morskiego wymienionego w załączniku I oraz gatunków wędrownych. 

W wymienionych wykazach dokonuje się również rozróżnienia w występowaniu powyższych 
siedlisk i gatunków w wodach na otwartym morzu oraz w środowisku przybrzeżnym (wody 
wewnętrzne i morze terytorialne). Sporządzono już projekty takich wykazów. Znajdują się 
one w dodatku 2 do niniejszego dokumentu. Po ich ostatecznym uzupełnieniu, zostaną uznane 
za elementy odniesienia oraz przedstawione do rozważenia grupie roboczej naukowców 
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ORNIS oraz grupie ds. siedlisk naturalnych. Państwa członkowskie, które jak dotąd nie 
przedstawiły wymaganych informacji, mogą przesłać je Komisji do celów późniejszych 
przeglądów tekstu. 

 

 

 

* Monachus monachus 44  

Zdjęcie: M.Om. LIFE96 NAT GR/003225 

                                                 
44 Monachus monachus (Mniszka śródziemnomorska) jest gatunkiem o znaczeniu priorytetowym dla Wspólnoty, wymienionym w 

załącznikach II i IV do dyrektywy siedliskowej. EN: Monk seal; FR: phoque moine; ES: Foca monje 
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4 PODEJŚCIE W ZAKRESIE LOKALIZACJI ORAZ WYBORU MORSKICH 
OBSZARÓW SIECI NATURA 2000 

Ten rozdział ma dwa główne cele: 

1. Zaproponowanie najlepszego sposobu lokalizacji oraz oceny typów siedlisk 
z załącznika I do dyrektywy siedliskowej i gatunków z załącznika II, ORAZ 
gatunków ptaków z załącznika I, jak również gatunków ptaków wędrownych 
z dyrektywy ptasiej, dla których należy rozważyć ustanowienie obszarów 
morskich w ramach sieci Natura 2000. 

2. Zaproponowanie uzasadnienia (-ń) wyboru danego obszaru. 
Wytyczne dotyczące wyznaczania oraz informacje przedstawione w kolejnych sekcjach 
skupiają się głównie na siedliskach i gatunkach występujących w oddaleniu od wybrzeża 
i w wodach morza otwartego, jako że państwa członkowskie wskazały już obszary sieci 
Natura 2000 na obszarach wybrzeża i nadbrzeżnych według wytycznych dotyczących ich 
wyznaczania. Celem tego rozdziału jest przedstawienie najlepszych możliwych wytycznych 
dotyczących sposobów lokalizacji oraz wyboru obszarów morskich w ramach sieci Natura 
2000. Nie podaje on szczegółów dotyczących ilości wymaganych informacji ani też 
dotyczących sposobu oceniania kompletności wszystkich elementów powstających 
w rezultacie obszarów sieci Natura. 
4.1 Lokalizowanie i ocena siedlisk z załącznika I 
Z uwagi na brak bardziej szczegółowych danych biologicznych, wskazywanie obszarów sieci 
Natura 2000 na obszarach morskich znajdujących się w oddaleniu od wybrzeża powinno 
opierać się na bardziej ogólnych danych geologicznych, hydrologicznych, 
geomorfologicznych oraz biologicznych niż w przypadku obszarów nadbrzeżnych lub 
lądowych. Dla wszystkich siedlisk morskich ujętych w załączniku I do dyrektywy istnieje 
metodologia do określania lokalizacji oraz dokonywania ocen fizycznych i ekologicznych, 
pomimo iż istniejące dane mogą być nieliczne lub też może występować ich brak 
w odniesieniu do niektórych obszarów morskich (w szczególności na głębinach znajdujących 
się setki mil od wybrzeża). 
 
Tam gdzie położenie typów siedlisk strefy sublitoralnej ujętych w załączniku I nie jest 
dotychczas znane, można dokonać ich dwuetapowej lokalizacji przy wykorzystaniu 
dostępnych informacji. Informacje geofizyczne lub oceanograficzne o szerokim zasięgu są 
zwykle dostępne dla rozległych obszarów morskich i mogą być wykorzystywane 
w pierwszym etapie dokonywania wyboru obszaru sieci Natura 2000 poprzez lokalizację 
potencjalnych siedlisk z załącznika I. Etap drugi polega na gromadzeniu konkretnych 
informacji lub prowadzeniu nowych badań w odniesieniu do tychże ściśle określonych 
obszarów, dla których informacje już istniejące wskazują, iż dane siedlisko z załącznika I 
występuje lub istnieje prawdopodobieństwo jego występowania. Takie podejście jest 
szczególnie przydatne dla państw członkowskich posiadających rozległe obszary morskie 
oraz głębiny, dla których informacje biologiczne mogą być raczej rozsiane. Wspomniane 
wyżej etapy obejmują: 

1. Korzystanie z dostępnych informacji fizycznych odwzorowanych na mapach w skali 
lokalnej, takich jak modelowane dane geologiczne dotyczące dna morskiego, dane 
batymetryczne (np. IOC i in., 2003), fizyczne dane oceanograficzne, mapy 
nawigacyjne lub mapy morskie (jeżeli pokazują typ dna morskiego), w celu 
przewidzenia położenia potencjalnego siedliska z załącznika I. Tabela 1 przedstawia 
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ogólny stopień dostępności takich danych dla każdego państwa członkowskiego, 
tabela 2 wskazuje, który typ danych o charakterze ogólnym może być odpowiedni do 
lokalizacji każdego typu siedliska z załącznika I, natomiast sekcja 4.2.1. opisuje źródła 
danych w sposób bardziej szczegółowy. 

2. Dopracowanie oraz dodanie informacji przy wykorzystaniu bardziej 
uszczegółowionych zestawów danych odczytywanych zdalnie, takich jak badania 
z użyciem sonaru bocznego przeszukiwania, systemów AGDS, pomiary 
barymetryczne wielowiązkowe, fotografia lotnicza czy zdjęcia satelitarne (jedynie dla 
siedlisk znajdujących się w bardzo płytkich wodach, takich jak skupiska trawy 
morskiej czy alg). Dane odczytywane zdalnie wymagają potwierdzenia w terenie 
(udowodnionego na ziemi) poprzez bezpośrednie pobranie próbek z osadu i/lub fauny 
i flory (pobieranie próbek pojedynczych, badania nurków, połowy włokowe bentosu) 
lub za pomocą obserwacji (kamera wideo, zdjęcia, ROV (zdalnie sterowane roboty 
podwodne). Podobnie jak w przypadku potwierdzenia na ziemi, dane uzyskane 
z próbek pobieranych bezpośrednio również będą wykorzystywane do oceny fauny 
i flory siedliska z załącznika I w sposób bezpośredni. Sekcja 4.2.2 poniżej podaje 
więcej szczegółów na temat tych metod, natomiast tabela 3 zawiera podsumowanie 
metod odpowiednich dla każdego typu siedliska. 

4.1.1 Dane fizyczne o zasięgu lokalnym 
Potencjalne typy siedlisk z załącznika I można wskazywać przy wykorzystaniu informacji już 
istniejących, o szerokim zasięgu oraz informacji fizycznych dotyczących dna morskiego. 
Takie podejście umożliwi państwom członkowskim posiadającym rozległe obszary morskie 
oraz głębiny, dla których brak szczegółowych danych biologicznych lub są one rzadko 
rozmieszczone, skoncentrowanie się na bardziej ograniczonej liczbie obszarów, dla których 
należy zebrać/zestawić więcej danych szczegółowych. Dane fizyczne o szerokim zasięgu są 
dostępne w wielu państwach członkowskich, jednak są to dane o zróżnicowanym rozkładzie 
przestrzennym oraz zakresie. Tabela 1 przedstawia, w sposób bardzo ogólny, stopień 
dostępności zestawów danych o szerokim zasięgu dla każdego państwa członkowskiego. 
Przykłady takich zestawów danych, z których można skorzystać obejmują mapy geologiczne 
dna morskiego, dane batymetryczne (w tym dane z map nawigacyjnych, choć należy 
zauważyć, iż dla obszarów mających potencjalne znaczenie pod względem ochrony 
znajdujących się poza istotnymi obszarami nawigacyjnymi, dane batymetryczne mogą być 
bardzo uogólnione), dane oceanograficzne (takie jak temperatura, stopień zasolenia, układ 
warstw, prądy wodne, mętność itd.) umożliwiające określenie rozmaitych mas wody, 
a w niektórych przypadkach, zdjęcia satelitarne. Zestawy danych o zasięgu lokalnym 
stosowane w tym celu są przeważnie przedstawiane w skali około od 1:250 000 do 
1:1 000 000, aby objąć rozległe obszary, i są sporządzane poprzez modelowanie danych 
z punktów pobierania próbek, torów fal sejsmicznych itd. Generalnie rzecz biorąc, dane 
o zasięgu lokalnym zostały zgromadzone do celów innych niż wskazywanie biotopów czy 
siedlisk, i dlatego też mogą opierać się na systemach klasyfikacji, które niekoniecznie w pełni 
odpowiadają definicjom siedlisk z załącznika I. Z tego powodu istnieją ograniczenia co do ich 
użytkowania zależne od rozważanego siedliska lub podsiedliska. Na przykład, korzystanie ze 
zdjęć satelitarnych oraz fotografii lotniczych w celu określenia siedlisk takich jak łąki 
podwodne utworzone przez Posidonia jest ograniczone do wód płytkich (do ok. 15 m 
głębokości przy dobrych warunkach). Dane o szerokim zasięgu nie zawsze są ogólnodostępne 
na szczeblu krajowym (np. w Hiszpanii) lub też są dostępne wyłącznie w postaci papierowej, 
jednakże niektóre dane cyfrowe są dostępne dla obszarów rozległych, takich jak np. wielka 
mapa batymetryczna oceanów http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html. Tabela 2 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html
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przedstawia przegląd rodzajów danych o zasięgu lokalnym, które można wykorzystać 
w pierwszym etapie lokalizacji różnych typów siedlisk morskich z załącznika I. 
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Tabela 1 Dostępność danych o szerokim zasięgu, dotyczących siedlisk na dnie morskim dla każdego państwa członkowskiego 

Dostępność danych o szerokim zasięgu lub zakres na wodach większości państw członkowskich (do WSE/200 mil 
morskich lub na szelfie kontynentalnym) 

Tabela 1 

Rodzaj danych 
B CY D  DK E EST  F FIN UK GR I IRL LT LV M NL PL P S 

Mapy geologiczne dna 
morskiego (skala ok. 
1:250.000) 

  Tak4 Tak5   Tak6  Scarce Tak2   Tak   Tak1  Tak   Tak3 

Batymetria >200m 
głębokości (GEBCO) 

  Tak Tak   Tak  Tak Tak  Tak   N/A  N/A   Tak 

Batymetria <200m 
głębokości 

  Tak Tak   Tak  Tak Tak  Tak   Tak  Tak   Tak 

Zdjęcia satelitarne    ?   Tak Tak ?  Tak   Nie  Tak   Tak 

Inne (patrz uwagi)   Tak4                 

                    

Uwagi: 

1 LV: Zatoka Ryska: 100 %; Bałtyk właściwy: 63 % wód terytorialnych (lub 16 % szelfu kontynentalnego) (skala 1:200,000) 

2 UK: ok. 95 % wód przybrzeżnych oraz do wyznaczonego obszaru szelfu kontynentalnego 

3 SE: mniej niż 50 % 

4 DE: Mapy geologiczne dna morskiego o zakresie ok. 75 %. Ponadto mapy marynarki wojennej, wcześniejsze i obecne mapy zasobów 
połowowych 

5 DK: Mapy geologiczne dna morskiego o zakresie ok. 60 %. 

6 FR: Częściowo 
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Dane o szerokim zasięgu przydatne we wskazywaniu i lokalizacji siedliska lub podtypu 
siedliska? 

Tabela 2 

Rodzaj danych 
o szerokim 
zasięgu 

1110 
Płytkie 
wybrzeża 
piaszczyste 

1170 
Rafy 
(podłoże 
skalne) 

1170 Rafy 
(kamieniste) 

1170 Rafy 
(pochodzenia 
biogenicznego) 

 

1170 Rafy 
(hydrotermalne) 

1180 
Kolumny 
morskie 

8330 
Jaskinie 
morskie 

1120 Łąki 
podwodne 
utworzone 
przez 
Posidonia 

Mapy/dane 
geologiczne 
dotyczące dna 
morskiego 

Tak Tak Częściowo Nie Tak Częściowo Częściowo Częściowo 

Batymetria Tak Częściowo (nie ma rozróżnienia między pewnymi 
podtypami raf 

Częściowo Nie Częściowo 

Dane 
oceanograficzne 
(temp., prądy, 
mętność itd.) 

Nie Nie Nie Częściowo Częściowo Nie Nie Częściowo 

Zdjęcia 
satelitarne i 
fotografie 
lotnicze 
(wyłącznie 
wody płytkie) 

Częściowo Częściowo (nie ma rozróżnienia 
między pewnymi podtypami raf) 

Nie Nie Nie Częściowo 

UWAGA: Dane z prób pobieranych punktowo lub liniowo, takie jak próby bentosowe, czerpanie, pobieranie 
prób przy wykorzystaniu techniki wideo czy fotograficznej można również stosować razem z analizami 
geostatystycznymi w celu określenia siedlisk naturalnych. 

4.1.2 Dane o zasięgu lokalnym lub regionalnym odczytywane zdalnie oraz dane z próbek 
fizycznych i biologicznych 

Drugi etap wskazywania i lokalizacji siedliska z załącznika I obejmuje zestawienie wszelkich 
istniejących danych fizycznych oraz biologicznych, dotyczących zarówno znanych terenów 
siedlisk z załącznika I, jak i tych obszarów, które zostały wskazane jako potencjalne obszary 
siedlisk w załączniku I w etapie pierwszym. Tam gdzie brakuje informacji na temat siedlisk, 
można skoncentrować nowe badania na terenach siedlisk z załącznika I określonych podczas 
etapu pierwszego, unikając w ten sposób prowadzenia badań na rozległych obszarach dna 
morskiego. Proces zestawiania danych powinien obejmować zapoznanie się z archiwami 
informacji i danych naukowych należących do istotnych zainteresowanych stron z kręgów 
akademickich, rządowych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów przemysłowych. 
Informacje te mogą obejmować historyczne mapy istotnych cech dna morskiego oraz mapy 
łowisk. 

Podobnie jak dane fizyczne dotyczące położenia oraz zasięgu terenu siedliska z załącznika I, 
dane biologiczne, za pomocą których można dokonać oceny flory i fauny potencjalnego 
terenu, mają równie istotne znaczenie, choć trudno jest określić ilość i jakość wymaganych 
danych. Aby funkcjonować jako wskazówka, wymagana informacja umożliwiająca 
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wypełnienie formularza danych Natura 200045 musi zostać uznana za będącą na najniższym 
wymaganym poziomie. Decyzja Komisji 97/266/WE zawiera podsumowanie informacji do 
zgromadzenia przez państwa członkowskie oraz określa format danych stosowany do 
przesyłania informacji na temat terenów sieci Natura 2000. W formularzu danych Natura 
2000 znajdują się obowiązkowe pola do wypełnienia: 4.1 „Ogólne cechy terenu” oraz 4.2 
„Jakość i znaczenie”. Ujęcie innych istotnych informacji biologicznych na temat konkretnego 
terenu jest wymagane w sekcji 3.3 „Inne ważne gatunki flory i fauny”. Informacje niezbędne 
do wypełnienia tych pól obejmują informacje na temat obecności gatunków pochodzących 
z czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych oraz gatunków wymienianych przez konwencje 
międzynarodowe, jak również na temat kluczowych oraz typowych gatunków występujących 
na tym terenie. Informacje ograniczone jedynie do kilku często obserwowanych oraz 
powszechnie występujących lub popularnych gatunków nie są wystarczające do dokonania 
oceny. 

Dane zestawione z archiwów, istniejących map oraz danych pochodzących z różnych źródeł, 
w tym od zainteresowanych stron, najprawdopodobniej będą występować w rozmaitych 
formatach oraz posiadać różny stopień szczegółowości. Wszelkie dane biologiczne istotne dla 
siedlisk morskich z załącznika I powinny zostać zestawione a następnie przedstawione na 
wykresie w systemie informacji geograficznej (GIS) oraz naniesione na mapy dla typów dna 
morskiego lub innych danych fizycznych lub hydrograficznych o charakterze ogólnym. 
Należy korzystać z dotychczasowych wyników uzyskanych w programach do 
odwzorowywania zespołów bentosowych stosujących klasyfikację EUNIS, w jak 
największym zakresie, aby ułatwić charakterystykę siedlisk pod względem biologicznym 
(Dahl i in., 2004). Mapy i plany historyczne (np. łowisk) również mogą być wykorzystywane 
w celu szybszego udostępnienia informacji dla pewnych siedlisk. W ostatnich 5–10 latach, 
prowadzenie badań oraz odwzorowywanie na mapach siedlisk morskich stało się coraz 
bardziej popularne i powszechne, ożywione zarówno postępami technologicznymi jak 
i wzrastającym zapotrzebowaniem na tego typu informacje. Pomimo iż cele sporządzania 
takich odwzorowań mogą być dość odmienne (np. oceny ekologiczne dla przemysłu, ochrona 
przyrody, zasoby połowowe, planowanie), podstawowe techniki oraz rodzaj gromadzonych 
danych mają wiele cech wspólnych. Tabela 3 podaje przykłady przypuszczalnie 
występujących rodzajów danych przydatnych do lokalizacji położenia typu siedliska, oceny 
zasięgu geograficznego siedliska oraz oceny różnorodności biologicznej. 

W tabeli 3 dane możliwe do osiągnięcia za pomocą rozmaitych metod badawczych 
przedstawiono obok różnych typów i podtypów siedlisk morskich, które mogą znajdować się 
w wodach na otwartym morzu. W tabeli umieszczono również uwagę, w celu określenia czy 
można wykorzystywać każdy rodzaj danych: 

- do ustalenia położenia typów lub podtypów siedlisk z załącznika I na dnie morza 
(„zlokalizować”); 

- do odwzorowania zasięgu dna morskiego w ramach typu lub podtypu siedliska 
z załącznika I („zasięg”); lub 

- do dostarczenia informacji na temat różnorodności biologicznej tego typu lub podtypu 
siedliska („różnorodność biologiczna”). 

                                                 
45 Standardowy formularz danych. Określony w decyzji Komisji 97/266/WE z dnia 18.12.1996, dotyczącej formularza zawierającego 
informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000, Dziennik Urzędowy L 107 z 24.4.1997. Zobacz: 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm. 
 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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W praktyce, można korzystać z różnych metod badawczych w celu uzyskania informacji na 
temat różnych typów siedlisk zależnych od różnorodnych czynników, w tym dostępnych 
zasobów finansowych i czasowych oraz głębokości i rozmiaru danego obszaru morza. 
Metody zdalnego odczytywania mogą być stosowane do obejmowania rozległych obszarów 
dna morskiego, jednak wymagają potwierdzenia poprzez bezpośrednie pobranie próbek, takie 
jak pobieranie metodą fotograficzną lub punktowe pobieranie próbek. Niektóre metody (np. 
zdjęcia satelitarne lub fotografie lotnicze) są odpowiednie wyłącznie dla środowisk w wodach 
płytkich. Kilka metod próbkowania bezpośredniego (te, które obejmują kopanie w dnie 
morskim) mogą powodować zniszczenie siedlisk o kruchej strukturze, takich jak rafy 
pochodzenia biogenicznego czy skupiska trawy morskiej, i dlatego korzystanie z nich 
powinno być ograniczone tylko do przypadków kiedy uzyskanie próbki (na przykład w celu 
zbadania składu fauny) jest rzeczywiście konieczne oraz nie powinno się z nich korzystać do 
ustalania zasięgu siedliska o delikatnej strukturze. Dla metod próbkowania powodujących 
zniszczenia, istniejące dane uzyskane za ich pomocą można wykorzystywać do łatwiejszego 
dostarczania danych na temat obszarów dna morskiego, jednak jeżeli planuje się 
przeprowadzenie nowych badań, należy zastosować metody powodujące mniejsze 
zniszczenia. 
Rozmaite publikacje i odniesienia dostarczają dalszych szczegółów na temat użytecznych 
metod odwzorowywania i charakteryzowania siedlisk morskich. Bäck i in., 1996 oraz 1998 
opisują metody stosowane do odwzorowywania i monitorowania siedlisk morskich na Morzu 
Bałtyckim. Davies i in., 2001 przedstawiają informacje na temat technik monitorowania 
morskich specjalnych obszarów ochrony w Zjednoczonym Królestwie, z uwzględnieniem 
przybliżonych kosztów stosowania poszczególnych technik, a wiele tych metod można 
również stosować do lokalizacji siedlisk występujących w strefie pływów z załącznika I oraz 
oceny ich różnorodności biologicznej pod kątem potencjalnych specjalnych obszarów 
ochrony.
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Dane użyteczne do zlokalizowania, ustalenia zasięgu oraz oceny różnorodności biologicznej typu lub podtypu siedliska? Tabela 3 

Rodzaj danych 1110 Płytkie 
wybrzeża 
piaszczyste 

1170 Rafy 
(podłoża 
skalne) 

1170 Rafy 
(kamieniste)

1170 Rafy 
(pochodzenia 
biogenicznego) 

 

1170 Rafy 
(Hydrotermalne) 

1180 
Kolumny 
morskie 

8330 
Jaskinie 
morskie 

1120 Łąki 
podwodne 
utworzone 
przez 
Posidonia 

Metody zdalne: 

Sonar bocznego 
przeszukiwania1 

Zlokalizować, 
zasięg? 

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg 

? Zlokalizować, 
zasięg 

Nie dotyczy Dotyczy 

Batymetria 
wielowiązkowa1 

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg  

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg 

Nie dotyczy Dotyczy 
warunkowo 

System AGDS (acoustic 
ground discrimination 
systems)1 

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, 
zasięg 

? Zlokalizować, 
zasięg? 

Nie dotyczy Zlokalizować, 
zasięg 

Zdjęcia satelitarne1, 2 Zlokalizować, 
zasięg 

? Zlokalizować, 
zasięg 

Nie dotyczy Nie dotyczy Zlokalizować, 
zasięg 

Fotografie lotnicze1, 2 Zlokalizować, 
zasięg 

Zlokalizować, zasięg  

(nie ma rozróżnienia między pewnymi podtypami raf) 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Zlokalizować, 

zasięg 

Metody próbkowania bezpośredniego lub metody obserwacyjne: 

Pojedyncze pobieranie 
próbek3 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Nie dotyczy Różnorodność 
biologiczna 
(ograniczone 
zastosowanie) 

Różnorodność 
biologiczna (nie 
zalecane) 

Nie dotyczy Różnorodność 
biologiczna 
(ograniczone 
zastosowanie) 

Nie dotyczy Różnorodność 
biologiczna 
(nie zalecane) 

Pobieranie próbek przez Różnorodność Różnorodność Różnorodność Różnorodność Różnorodność Różnorodność Różnorodność Różnorodność 
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nurków biologiczna biologiczna biologiczna biologiczna biologiczna biologiczna biologiczna biologiczna 

Ciągnięta kamera wideo3 Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 
(nie zalecane) 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Nie zalecane Różnorodność 
biologiczna 
(ograniczone 
zastosowanie) 

Nie dotyczy Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Kamera 
zrzucana/fotografia/ROV 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Różnorodność 
biologiczna 

Zasięg 

Różnorodność 
biologiczna 

Połowy 
włokowe/bagrowanie 
zespołów bentosowych3 

Różnorodność 
biologiczna 
(ograniczone 
zastosowanie) 

Nie dotyczy Nie zalecane3 Nie zalecane3 Nie dotyczy Nie zalecane3 Nie dotyczy Nie zalecane 

Uwagi: 

1  Rozróżnianie siedlisk między sobą oraz od otaczającego je dna morskiego dla wszystkich metod odczytywania zdalnego zależy od dokładności metody pobierania 
próbek – większa dokładność dostarczy danych lepszej jakości do rozróżniania siedlisk, choć obejmą one mniejsze obszary, a koszty zgromadzenia i przetworzenia 
tych danych będą wyższe niż dla danych o mniejszej dokładności. 

2   Fotografia lotnicza i zdjęcia satelitarne są ograniczone do stosowania na wodach płytkich (6–7 m głębokości), w zależności od klarowności wody oraz innych 
czynników. 

3   Punktowe pobieranie próbek oraz połowy włokowe/bagrowanie zespołów bentosowych stanowią metody pobierania prób, powodujące stosunkowo duże zniszczenia. 
Metody te mogą dostarczać użytecznych danych, jednak nie zaleca się ich powszechnego stosowania podczas oceny siedlisk czułych na zniszczenia fizyczne (np. raf 
pochodzenia biogenicznego, skupisk trawy morskiej czy alg) i nie powinny być stosowane do określania ich zasięgu. Obserwacja za pomocą ciągniętej kamery wideo 
także może dokonać zniszczeń siedlisk o delikatnej strukturze (jeżeli kamera uderzy o dno morza) i również nie jest zalecana w takich przypadkach. 
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4.2 Uzasadnienie wyboru terenów na specjalne obszary ochrony oraz tereny mające 
znaczenie dla Wspólnoty dla siedlisk z załącznika I 

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy (92/43/EWG) stwierdza, iż „zostanie stworzona spójna europejska 
sieć ekologiczna specjalnych obszarów ochrony” oraz, iż „Ta sieć, złożona z terenów, na 
których znajdują się typy siedlisk przyrodniczych wymienione w załączniku I i siedliska 
gatunków wymienione w załączniku II, umożliwi zachowanie tych typów siedlisk 
przyrodniczych i siedlisk gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu 
lub, w stosownych przypadkach, ich odtworzenie.” Sieć ta obejmie również specjalne obszary 
ochrony sklasyfikowane przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy ptasiej 
(79/409/EWG). 
Jak określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy siedliskowej, kryteria wyboru terenu dla siedlisk 
wymienionych w załączniku I zostały przewidziane w załączniku III do tekstu dyrektywy. 
Kryteria oceny dla etapu 1 (wymienione poniżej dla siedlisk) są stosowane na poziomie 
krajowym w celu oceny względnego znaczenia terenów dla każdego siedliska wymienionego 
w załączniku I do dyrektywy, zmienionej w 1997 a następnie w 2004 roku. 
Etap 1A: 

a) „Stopień reprezentatywności typu siedliska przyrodniczego na terenie; 

b) Obszar terenu obejmujący typ siedliska przyrodniczego w stosunku do całkowitej 
powierzchni obejmującej typ siedliska przyrodniczego w obrębie terytorium państwa; 

c) Poziom ochrony struktury i funkcji danego typu siedliska przyrodniczego 
i możliwości odtworzenia; 

d) Ocena globalna wartości terenu dla ochrony danego typu siedliska przyrodniczego”. 
Każde z powyższych kryteriów zostało omówione poniżej.  
Po wskazaniu przez państwa członkowskie terenów w etapie 1, oceniane jest ich znaczenie 
dla Wspólnoty, jak określono w art. 4 ust. 2 oraz z zastosowaniem kryteriów etapu 2 ujętych 
w załączniku III do dyrektywy, przez Komisję przy pomocy Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska oraz innych podmiotów, jak również w porozumieniu z państwami 
członkowskimi. Ocena ta jest dokonywana w odniesieniu do wykazów terenów niezależnie od 
tego czy zostały one wskazane jako siedliska z załącznika I lub też gatunki z załącznika II lub 
też połączenie obu. Ocena znaczenia dla Wspólnoty terenów ujętych w wykazach krajowych 
sporządzonych według kryteriów dla etapu 2 w odniesieniu do siedlisk z załącznika II będzie 
brała pod uwagę: 

a) „względną wartość terenu na poziomie krajowym; 

b) położenie geograficzne terenu względem tras wędrówek gatunków wymienionych 
w załączniku II lub przynależność do ciągłego ekosystemu położonego po obu 
stronach jednej lub więcej granic wewnętrznych Wspólnoty; 

c) całkowity obszar terenu; 

d) liczbę typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I [oraz gatunków 
wymienionych w załączniku II] występujących na terenie; oraz 

e) globalną wartość ekologiczną terenu dla danych regionów biogeograficznych i/lub dla 
całego terytorium, o którym mowa w art. 2, w odniesieniu zarówno do charakterystyki 
lub wyjątkowych aspektów jego cech, jak i sposobu, w jaki są połączone”. 



 

   47

Ocena w etapie 2 była dotychczas przeprowadzana dla terenów lądowych oraz przybrzeżnych 
w odniesieniu do regionów biogeograficznych wymienionych w art. 1 lit. c) pkt iii) 
dyrektywy. Granice lądowe tych regionów otrzymano na podstawie wyznaczników ekologii 
lądowej. Jednakże dla środowiska morskiego dość rozsądnym byłoby przyjęcie podejścia 
opartego na obszarach należących do głównych mórz. W ten sposób, oceniając w etapie 2 
globalną wartość ekologiczną proponowanych terenów morskich, obszary morskie (wody 
wewnętrzne, morze terytorialne, WSE oraz szelf kontynentalny), które należałoby wziąć pod 
uwagę dla każdego regionu biogeograficznego, mogłyby być następujące: 

• Obszary morskie otaczające trzy europejskie archipelagi makaronezyjskie dla 
makaronezyjskiego regionu biogeograficznego; 

• Północno-Wschodni Ocean Atlantycki oraz Morze Północne dla atlantyckiego regionu 
biogeograficznego; 

• Morze Bałtyckie dla kontynentalnego i borealnego regionu biogeograficznego; 

• Morze Śródziemne dla śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego. 

Przystąpienie Bułgarii i Ruminii oraz potencjalne przystąpienie Turcji wymaga osobnego 
rozpatrzenia przypadku Morza Czarnego w przyszłości. Do celów gospodarowania, granice 
między morzami i oceanami powinny być ustalane zgodnie z istniejącymi granicami 
ustalonymi przez lokalne organizacje morskie. Podział wód na wody Bałtyku i Atlantyku 
będzie taki jak określono przez HELCOM46. 

4.2.1 Reprezentatywność typu siedliska przyrodniczego na terenie 
To kryterium pozwala stwierdzić jak bardzo typowy jest dany teren dla występowania danego 
siedliska. Noty wyjaśniające do formularza danych Natura 2000 (WE 1995) przewidują w 
szczególności, iż powinno się go wiązać ze wskazówkami dotyczącymi interpretacji 
odnoszącymi się do siedlisk z załącznika I (WE 1999), jako że dostarcza on definicji, wykazu 
charakterystycznych gatunków oraz innych istotnych informacji na temat każdego siedliska. 
Informacje dodatkowe dotyczące interpretacji siedlisk morskich przedstawione w sekcji 3 
niniejszych wskazówek również powinny mieć zastosowanie. Podczas rozpatrywania stopnia 
reprezentatywności typów siedlisk z załącznika I, państwa członkowskie powinny brać pod 
uwagę najlepsze przykłady zasięgu oraz jakości typu głównego oraz najważniejszych 
wariantów (Hopkins i Buck, 1995). 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy, tereny należy wybierać tak aby reprezentowały one 
różnorodne siedliska występujące na terytorium państwa członkowskiego. Znaczenie terminu 
terytorium państwa członkowskiego stosowanego w odniesieniu do środowiska morskiego 
zostało wyjaśnione w sekcji 2.6 niniejszego dokumentu. Obejmuje ono wszystkie obszary 
morskie, tereny, na których państwa członkowskie wykonują prawa suwerenne lub nad 
którymi sprawują zwierzchnictwo (wody wewnętrzne, morze terytorialne, wyłączne strefy 
ekonomiczne (WSE) i/lub pozostałe tereny, na których państwa członkowskie wykonują 
równe prawa suwerenne oraz szelf kontynentalny). 

 
Z racji tego, iż typy siedlisk morskich wymienione w załączniku I do dyrektywy są określone 
bardzo ogólnie, w jurysdykcji danego państwa członkowskiego może znajdować się kilka 
                                                 
46 (Taki komentarz został poparty przez przedstawicieli Szwecji i Danii z naukowej grupy roboczej Komitetu ds. siedlisk naturalnych, luty 
2006 r.) 
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„podtypów” siedlisk. Zakres terenów wybranych dla danego siedliska może być podyktowany 
zamiarem reprezentowania różnych występujących podtypów siedlisk oraz naturalnym 
zakresem geograficznym samego siedliska. Na przykład, w ramach siedliska 1170 rafy, mogą 
występować podtypy takie jak rafy o podłożu skalnym, rafy kamieniste czy rafy pochodzenia 
biogenicznego (utworzone przez różnorodne gatunki). 
 
Aby grupa terenów wskazanych przez każde państwo członkowskie dla każdego typu 
siedliska z załącznika I reprezentowała zakres wariantów zarówno ekologicznych jak 
i geograficznych, występujących w morskiej części jego terytorium, potencjalne tereny można 
wskazać najpierw pod kątem położenia geograficznego terenów dla typów siedlisk w ich 
wodach krajowych, a następnie pod kątem ich charakterystyki fizycznej i ekologicznej. Dla 
potencjalnych terenów w wodach na otwartym morzu należy również rozważyć potencjalne 
tereny w wodach sąsiadujących państw członkowskich, tam gdzie teren siedliska może leżeć 
po obu stronach granic państwowych. 
 
Główne regiony biogeograficzne w środowisku morskim można dalej podzielić na morza lub 
morza regionalne w celu ułatwienia oceny reprezentatywności pod kątem położenia 
geograficznego. Takie tereny morskie powinny być wskazywane według cech fizycznych 
oraz ekologicznych dna morskiego oraz mas wodnych, przy pomocy formacji 
topograficznych, rodzaju struktury oraz typów warstw jak również cech oceanograficznych 
takich jak głębokość, temperatura wody, układ warstw, stopień zasolenia itd. Przykładowy 
projekt (rycina 1) został sporządzony dla mórz w atlantyckim rejonie biogeograficznym, 
skupiający się na wodach Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa (Vincent i in., 2004), 
natomiast podregiony zostały również wyznaczone dla regionu bałtyckiego. Wszelkie obszary 
wyraźnie morskie powinny zostać wyznaczone na podstawie kryteriów ekologicznych, a nie 
na podstawie granic administracyjnych lub państwowych. 
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Draft Regional Seas in Irish and UK Waters Rysunek obszarów morskich na wodach 
należących do Irlandii i Zjednoczonego 
Królestwa 

Draft regional sea boundary Granice lokalnych obszarów morskich 

Land Kontynent 

Northern North Sea Północna część Morza Północnego 

Southern North Sea Południowa część Morza Północnego 

Eastern English Channel Wschodnia część Kanału Angielskiego 

Western English Chanel and Celtic Sea Zachodnia część Kanału Angielskiego i 
Morze Celtyckie 

Atlantic South West Approaches Południowo-zachodnie obrzeża Oceanu 
Atlantyckiego 
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Irish Sea Morze Irlandzkie 

Minches and West Scotland  Minches i Zachodnia Szkocja 

Faroe Shetland Channel Kanał Szetlandzki 

Rockall Trough and Bank Rynna i grzbiet Rockall 

Atlantic North West Approaches Północno-zachodnie obrzeża Oceanu 
Atlantyckiego 

Boundaries between seas 4 and 8 and seas 5 
and 11 are undetermined 

Granice pomiędzy morzami 4 i 8 oraz 
morzami 5 i 11 nie są określone 

 

4.2.2 Wielkość terenu dla typów siedlisk przyrodniczych 

Noty wyjaśniające do standardowego formularza danych Natura 2000 (WE 1995) objaśniają, 
iż należy zmierzyć powierzchnię pokrytą typem siedliska przyrodniczego na danym terenie 
oraz ogólną powierzchnię terytorium państwa, która jest pokryta tym samym typem siedliska, 
aby proporcjonalnie dostosować wielkość obszaru dla danego typu siedliska jako SOO/TZW. 
Choć jest to oczywiste, dokonanie powyższych pomiarów może być niezmiernie trudne, 
szczególnie tych, które dotyczą odnośnej powierzchni kraju. Decyzja UE 97/266/WE zwraca 
uwagę na trudności wynikające ze stosowania wszystkich kryteriów, zwłaszcza dotyczących 
terytorium państwa. Z tej przyczyny, wpisów danych można dokonywać w klasach ogólnych, 
np. do oceny powierzchni względnej siedlisk przyrodniczych dla SOO/TZW wystarczy 
ustanowić trzy klasy (A: 100>p>15 %, B: 15>p>2 % oraz C: 2>p %). Przybliżone szacunki 
powierzchni ogólnej istotnych siedlisk przyrodniczych dla wód na otwartym morzu można 
uzyskać w przypadku, gdy istnieją mapy geologiczne dna morskiego uzupełnione innymi 
źródłami danych. 
Stosując podział na trzy klasy ogólnych typów siedlisk przyrodniczych, takich jak 1170 Rafy 
i 1110 Płytkie wybrzeża piaszczyste, które mogą często występować w wodach państw 
członkowskich posiadających rozległe obszary morskie (takich jak Zjednoczone Królestwo), 
większość terenów na otwartym morzu będzie należało do klasy C, natomiast nawet bardzo 
rozległe obszary (rzędu 50.000 ha) mogą co najwyżej zostać zaliczone do klasy B. 
Uwzględnienie terenu siedliska podczas wyboru terenów kandydujących wiąże się z innymi 
zasadami stosowanymi przy wyborze terenu, na przykład struktura i funkcje siedliska (patrz 
poniżej) są najlepiej zachowywane na terenach rozległych (McLeod i in., 2002). 

Jeżeli chodzi o wybór terenów na poziomie Wspólnoty, Komisja dostarczyła pomocny w tym 
procesie dokument referencyjny (Hab 97/2 rev4). Wskazuje on pewne progi procentowe do 
rozpatrzenia propozycji państw członkowskich podczas seminariów biogeograficznych. Tam 
gdzie proponowany teren pokrywa mniej niż 20 % zasobów, zwykle określany jest jako 
nieodpowiedni. Gdzie pokrywa więcej niż 60 %, zwykle określany jest jako wystarczający. 
Dla proponowanych terenów pokrywających pomiędzy 20–60 %, decyzje ostateczne będą 
musiały być oparte na ocenach ekspertów dotyczących każdego konkretnego siedliska czy 
gatunku. Zwykle oczekuje się, iż siedliska i gatunki o znaczeniu priorytetowym będą posiadać 
najwyższy poziom reprezentatywności w sieci. Jednakże dokument Hab 97/2 rev4 nie jest 
dokumentem referencyjnym odnoszącym się ściśle do środowiska morskiego, a zawarte 
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w nim dane liczbowe nie stanowią ścisłych wartości docelowych dla udziału poszczególnych 
krajów w sieci Natura 2000. Muszą być one oceniane według konkretnych przypadków. 

Rozmaite metody stosowane do wskazywania obszarów sieci Natura 2000 w środowisku 
wodnym są szczegółowo opisane w książce pt. „Postęp w zakresie ochrony środowiska 
morskiego w Europie” (von Nordheim i in. (eds.), 2006)47. 

 

Procedury szwedzkie, dotyczące wyboru chronionych obszarów morskich (COM), w tym obszarów sieci 
Natura 2000 

w środowisku morskim 

Procedura wyboru obszarów COM oraz morskich obszarów sieci Natura 2000 w Szwecji stanowi 
modyfikację systemu zaproponowanego przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Zasobów 
Naturalnych (IUCN) (Kelleher i Kenchington, 1992). Niektóre wnioski: 

Morskie systemy biologiczne różnią się pod pewnymi względami od systemów lądowych. Stąd kryteria 
wyboru obszarów COM/Natura 2000 mogą różnić się od stosowanych w stosunku do obszarów 
chronionych na lądzie. Ponadto, systemy morskie są bardziej otwarte niż systemy lądowe i z tego powodu 
chronione obszary morskie są raczej ukierunkowane na ochronę siedlisk, biotopów czy też 
funkcjonowania ekosystemów, niż na ochronę odrębnych gatunków. 

Obszary COM oraz obszary sieci Natura 2000 nie są zwykle dobrze znane opinii publicznej lub też mają 
niewielką wartość estetyczną. Stąd poinformowanie opinii publicznej o takich obszarach jest niezwykle 
istotne. 

W gospodarowaniu obszarami COM/Natura 2000 wprowadzenie układu strefowego terenów stanowi 
sposób na ustanowienie praktyk zarządzania oraz przepisów dla różnych działań podejmowanych
w różnych częściach danego obszaru COM (więcej szczegółów w dodatku 4.1). 

 

4.2.3 Zachowywanie struktury i funkcji siedliska 

Artykuł 1e dyrektywy siedliskowej odnosi się do stanu ochrony typu siedliska 
przyrodniczego, 
w tym jego struktury i funkcji. Noty wyjaśniające do standardowego formularza danych 
Natura 2000 (WE 1995) objaśniają, iż to kryterium składa się z trzech podkryteriów: 

1. Stopień zachowania struktury. 

2. Stopień zachowania funkcji. 

3. Możliwość odtworzenia. 

Chociaż powyższe podkryteria można by oceniać oddzielnie, niemniej jednak powinny być 
połączone dla wymogów wyboru terenów, gdyż mają one skomplikowany i wzajemnie 
zależny wpływ na proces oceny (WE 1995). Wybrane tereny (oraz ich granice) powinny 
uwzględniać wymogi w odniesieniu do struktury i funkcji określonego siedliska 
przyrodniczego. 
Ogólnie rzecz biorąc, wiedza na temat struktury i funkcji siedlisk morskich jest niewielka 
i niekompletna. Dla siedlisk morskich uzależnionych od pewnych aspektów szerszego 
środowiska morskiego, w celu utrzymania ich struktury (na przykład rafa pochodzenia 
biogenicznego utworzona przez Sabellaria ssp jest uzależniona nie tylko od obecności 

                                                 
47 http://www.habitatmarenatura2000.de/en/dktuelles-summary-nature-conservation.php. 

http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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samego gatunku lecz również od warunków pływowych oraz ilości osadu) wybór terenu 
(a w szczególności definicja granic) powinien je uwzględniać. 
Pośrednią metodą oceny stopnia zachowania struktury i funkcji jest ocena naturalności 
siedliska przyrodniczego przy wykorzystaniu informacji na temat położenia oraz nasilenia 
szkodliwej działalności człowieka dla siedliska oraz poprzez porównanie z danymi 
historycznymi na temat pewnych siedlisk. Korzystanie z modeli może być skutecznym 
narzędziem, jeżeli ustalona została współzależność pomiędzy czynnikami nacisku i ważnymi 
elementami struktury i funkcji (Dahl i in., 2004). Należy wziąć pod uwagę wszelkie dostępne 
dane, dotyczące naturalnej zmienności oraz prawdopodobieństwa zniszczenia siedliska lub 
jego podatności na zniszczenie podczas oceny stanu ochrony. 
4.2.4 Ocena ogólna 

To kryterium jest wykorzystywane do oceny poprzednich trzech kryteriów w sposób 
zintegrowany oraz wzięcia pod uwagę różnej wagi, jaką mogą one mieć dla rozważanego 
siedliska przyrodniczego (WE 1995). 

4.2.5 Dodatkowe zasady wyboru 

Można stosować dodatkowe, pomocne w procesie dokonywania wyboru terenu zasady (takie 
jak te przedstawione poniżej). 

• Status siedliska o znaczeniu priorytetowym/niepriorytetowym (zobacz art. 1 lit. d) 
dyrektywy siedliskowej), 

• Zasięg geograficzny (zobacz art. 1 lit. e) oraz art. 3 ust. 1), 

• Specjalne obowiązki (zobacz art. 3 ust. 2), 

• Złożoność składowa (zobacz załącznik III etap 2.2 lit. d), 

• Rzadkość, 

• Spójność ekologiczna z siecią Natura 2000 (załącznik III, etap 2.2). 

 

PRZYKŁAD WYBORU TERENU DLA TYPU SIEDLISKA Z ZAŁĄCZNIKA I DO DYREKTYWY SIEDLISKOWEJ RAFY 
(KOD 1170) W NIEMIECKIEJ WSE „(BOEDEKER I IN., 2006)” 

ZASADY WYBORU 

(1) Pierwszym krokiem w zakresie objęcia wszystkich potencjalnych terenów pokrytych rafami w 
niemieckiej WSE było sporządzenie następujących wskazówek krajowych na temat 
odwzorowania oraz wyjaśnień dla danego typu siedliska: 

„Wzniesienia stale zalane lub odkrywane w czasie odpływu, złożone z warstw utwardzonych 
takich jak skały, pokłady skalne w strefie litoralnej, okruchy skalne (materiał morenowy), 
utwardzone warstwy pochodzenia biogenicznego (np. pokłady małży oraz rafy utworzone 
przez gatunek Sallabria), w tym również pola głazów narzutowych i bloków na podwodnych 
wałach morenowych. Z uwagi na charakterystyczne ukształtowanie utworów lodowcowych i 
polodowcowych w Morzu Północnym oraz Morzu Bałtyckim, często występują złożone mozaiki 
z typem siedliska 1110 (piaszczyste wybrzeża). Wzniesienia warstw mieszanych (np. 
piasków, mułu, marglu, okruchów skalnych) również klasyfikuje się jak typ siedliska 1170, 
jeżeli dominują warstwy utwardzone”. 

(2) Krok drugi polegał na wskazaniu miejsc, w których znajduje się typ siedliska
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z załącznika I Rafy na Morzu Północnym (atlantycki region biogeograficzny) oraz na Morzu 
Bałtyckim (kontynentalny region biogeograficzny). W celu sporządzenia mapy w Systemie 
Informacji Geograficznej GIS dla potencjalnych siedlisk rafowych, podjęto następujące kroki: 

• Na podstawie analizy istniejących map rozmieszczenia osadów, map łowisk oraz szacunków z 
archiwów naukowych wskazano potencjalne rafy. 

• Zweryfikowano potencjalne tereny raf za pomocą sonaru bocznego przeszukiwania i/lub profili 
wideo. 

• Dokonano oceny wielkości ziaren na pokładach otoczaków za pomocą nagrań z podwodnej 
kamery wideo (pomiary laserowe), a na niektórych obszarach poprzez prace nurków
w celach naukowych. 

• Zapewniono cechy biologiczne poprzez połowy włokowe na dnie morza (pobieranie prób 
zespołów bentosowych), i/lub profile wideo oraz, na niektórych obszarach, nurkowanie
w celach naukowych. 

• Sporządzono dokumentację zdjęciową i wideo typów siedlisk poprzez stworzenie profili wideo 
oraz dzięki pracom nurków w celach naukowych. 

(3) Krok trzeci polegał na objęciu wszystkich raf o wartości ekologicznej w ramach proponowanych 
terenów TZW, również odzwierciedlających różnorodność form ekologicznych oraz cech 
określonych typów siedlisk w sposób reprezentatywny.
W niemieckiej strefie WSE występują następujące formy siedlisk rafowych: 

a. Morze Północne (atlantycki region biogeograficzny): 
• Rafy w postaci pokładów głazów narzutowych lub otoczaków, powstające z dna morza

w centralnej części wybrzeża Amrum. Kamieniste pasy rafy wzdłuż zbocza lodowcowej doliny 
Elbe oraz rozrzucone rafy kamieniste (Borkum-Riffgrund). 

b. Morze Bałtyckie (kontynentalny region biogeograficzny): 
• Rafy kamieniste oraz pokłady małży na zboczu cieśniny Fehrman Belt o wysokim stopniu 

zasolenia (do 25 promili) oraz z roślinnością z rodzaju makrofitów. 
• Rafy kamieniste oraz pokłady małży na oraz wzdłuż Darss Sill reprezentujące „rafy głębsze” 

ze średnim stopniem zasolenia pomiędzy 10–18 promili, z roślinnością z rodzaju makrofitów. 
Rafy kamieniste oraz pokłady małży na wybrzeżu niżej położonym, o niskim stopniu zasolenia 
oraz bez roślinności z rodzaju makrofitów (wybrzeże Rönne). 

• Rafy w postaci pokładów głazów narzutowych lub otoczaków, powstające na powierzchni 
płytkiego wybrzeża, o niskim stopniu zasolenia oraz bogatej roślinności z rodzaju makrofitów 
(Adler Grund). 

 

 
 
 

Natural Habitat Types „Sandbanks” and „Reefs” 
in the German EEZ 

Typy siedlisk przyrodniczych „piaszczyste wybrzeża” oraz 
„rafy” w niemieckiej WSE 

North Sea Morze Północne 
Denmark Dania 
Baltic Sea Morze Bałtyckie 
Germany Niemcy 
Reefs Rafy 
Sandbanks Piaszczyste wybrzeża 
pSCI in the German EEZ  Proponowane TZW w niemieckiej WSE 
Boundary of the German EEZ  Granica niemieckiej WSE 
Boundary of the German territorial waters Granica wód terytorialnych Niemiec 
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Map source: Nautical chart 2920 and Nautical 
chart 2921 

Źródło mapy: Mapa morska 2920 oraz mapa morska 2921 

projection: Mercator Odwzorowanie: siatka Merkatora 

4.3 Lokalizacja i ocena gatunków z załącznika II 

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy siedliskowej stwierdza, iż zostanie stworzona spójna europejska 
sieć ekologiczna obszarów z siedliskami dla gatunków wymienionych w załączniku II. 
Jednakże, art. 4 ust. 1 dyrektywy siedliskowej stwierdza dalej, iż w przypadku gatunków 
wodnych o zasięgu występowania obejmującym rozległe obszary, tereny SOO zostaną 
zaproponowane tylko tam gdzie istnieje „dający się jednoznacznie określić obszar, na którym 
występują fizyczne i biologiczne czynniki istotne dla ich życia i reprodukcji”. 

Dla gatunków wymienionych w załączniku II, które spędzają czas na uznanych obszarach na 
lądzie w celu rozmnażania się lub linienia, np. foki i żółwie, takie obszary wyraźnie stanowią 
tereny niezbędne do życia i reprodukcji danych gatunków i stąd powinny zostać 
uwzględnione przy wyborze terenów SOO. Ta sekcja wytycznych skupia się na wskazywaniu 
obszarów na morzu z dala od wybrzeża dla gatunków morskich z załącznika II, zwłaszcza dla 
tych gatunków o zasięgu obejmującym rozległe obszary morskie, pokrywające się częściowo 
lub całkowicie z ich cyklem życiowym lub zasięgiem geograficznym. 

Dla gatunków takich jak walenie lub ryby, które nie spędzają czasu na lądzie, jak również dla 
tych, których fragmenty cyklu życiowego odbywają się na lądzie, może być trudno wskazać 
obszary mórz „istotne dla ich życia i reprodukcji”. Po części jest tak dlatego, iż takie gatunki 
poruszają się w kolumnie wody i trudno jest je obserwować, a częściowo dlatego, iż dane 
dotyczące wzorców ich rozmieszczenia podczas pobytu w morzu są znikome, natomiast takie 
badania są kosztowne i wymagają prowadzenia przez długi czas. Jednakże istnieją dane dla 
niektórych gatunków z załącznika II na niektórych obszarach, a dalsze badania 
z wykorzystaniem stosunkowo nowych metod, takich jak POD (detektory morświnów) czy 
śledzenie drogą satelitarną pojedynczych zwierząt (fok, waleni i żółwi) mogą dostarczyć 
danych na temat wzorców gromadzenia się takich zwierząt, z których można korzystać 
podczas wskazywania terenów jako potencjalne SOO. Techniki geostatystyczne, podobne do 
proponowanych do wskazywania i ustalania granic skupisk ptaków na morzu (zobacz sekcja 
4.6), mogą być wykorzystywane do określania centrów zagęszczenia oraz rozmieszczenia 
w czasie i przestrzeni dla gatunków przemieszczających się, takich jak walenie (Scheidat i in., 
2002). Takie metody stosowano do określania i wykreślania granic skupisk morświnów i aloz 
na wodach terytorialnych i na otwartym morzu. 

- W celu dostarczenia pomocy we wskazywaniu terenów SOO dla gatunków wędrownych 
takich jak morświn (Phocoena phocoena), w dniu 14 grudnia 2000 r. Komisja Europejska 
zwołała spotkanie ad hoc (WE (2001) Komitet ds. siedlisk naturalnych, Hab. 01/05). 
Spotkanie zakończyło się przyjęciem wniosku, iż „możliwe jest wskazanie terenów 
przedstawiających krytyczne czynniki dla cyklu życiowego tego gatunku” (zobacz niżej). 
Tereny te dawałyby się określić na podstawie: 

- Stałej lub regularnej obecności tego gatunku (choć podlegającej wahaniom sezonowym), 

- Dobrego zagęszczenia populacji (w stosunku do terenów granicznych), 

- Wysokiej proporcji osobników młodych do osobników dorosłych podczas pewnych 
okresów w roku. 
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Ponadto, dla tych terenów charakterystyczne są inne elementy biologiczne, takie jak 
rozwinięte życie społeczne i płciowe. 

Oprócz wszelkiej formy ochrony dostarczanej w ramach SOO lub tam, gdzie nie można 
wskazać SOO dla takich gatunków, art. 12 oraz art. 14 dyrektywy siedliskowej dostarczają 
mechanizmów w odniesieniu do ochrony przemieszczających się gatunków morskich 
wymienionych w załącznikach IV i V (które obejmują również gatunki wymienione w 
załączniku II) na rozleglejszych obszarach morskich. 

4.3.1. Dostępność danych na temat gatunków z załącznika II 

Dostępność danych o zasięgu lokalnym na temat rozmieszczenia gatunków z załącznika II 
jest dość znikoma i nie są one dostępne dla wszystkich obszarów morskich. Rodzaje danych 
możliwych do wykorzystania przy wskazywaniu terenów dla gatunków z załącznika II mogą 
obejmować: 

- Zapisy z obserwacji waleni podczas badań ptaków morskich na morzu (na Morzu 
Północnym oraz w cieśninach Skagerrak i Kattegat, np. Reid i in., 2003), 

- Badanie SCANS dla części Morza Północnego, cieśniny Skagerrak oraz Morza Bełtów 
(Hammond i in., 2002) oraz obszarów dodatkowych do badania SCANS II (zobacz 
ramka), 

- Konkretne badania z powietrza (np. Scheidat i in., 2004), 
- Badania za pomocą stacjonarnego urządzenia akustycznego (POD) (waleni, Verfuß i in., 

2004), 
- Śledzenie pojedynczych zwierząt drogą satelitarną (fok, np. McConnel i in., 1999, żółwi, 

Matthiopoulos i in., 2004, waleni, np. Dietz i in., 2003, Teilmann i in., 2004), 
- Statystyki z krajowych spisów ryb (dane dotyczące gatunków nieprzeznaczonych do 

celów handlowych są często możliwe do uzyskania, jednak nie są zestawiane ani 
analizowane), 

- Przypadkowe obserwacje oraz dane pochodzące z mielizn, 
- Zdjęcia satelitarne oraz mapy pokrywy lodowej (specjalnie dla takich gatunków jak 

bałtycka foka obrączkowana, wykorzystująca lód do rozmnażania się lub linienia), 
- Dane pochodzące z dataloggerów (rejestratorów danych) z możliwością odtworzenia 

ruchu w przestrzeni za pomocą metody „dead reckoning” (prowadzenia obliczeń 
szacunkowego położenia na podstawie pomiarów prędkości i kierunku przemieszczania 
się); Odn. Adelung i Wilson, Univ. Kiel, oraz 

- Pasywne dataloggery akustyczne, albo holowane w szeregu za statkami badawczymi, albo 
jako mocowane do kadłuba instalacje na promach itd. Szereg holowany za statkiem, np. 
Gillespie i Chappell (2002). Instalacja mocowana do kadłuba nie została jeszcze 
opracowana. 

Małe walenie w europejskiej części Atlantyku i w Morzu Północnym (badania SCANS I i II) 

SCANS I w roku 1994 wygenerował pierwsze na dużą skalę szacunki, dotyczące liczebności morświnów oraz 
innych małych waleni występujących w wodach Morza Północnego, cieśnin Kattegat, Skagerrak oraz Morza 
Celtyckiego. Szacunki te były stosunkowo precyzyjne i obiektywne z racji rozległego terenu prowadzenia badań 
oraz zastosowanej metodologii. Korzystając z szacunków liczebności dla morświnów, obliczono poziomy 
przyłowu w Morzu Północnym oraz w Morzu Celtyckim i okazały się one niezgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju według kryteriów IWC. Projekt ten okazał się sukcesem w dużej mierze dzięki 
skoordynowanym działaniom Zjednoczonego Królestwa, Danii, Francji, Niemiec, Irlandii, Szwecji, Norwegii 
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oraz Holandii 

Kontynuacją tego projektu jest obecnie prowadzony projekt 
SCANS II, w którym udział bierze dwanaście krajów. Trzy 
główne cele programu obejmują: 

- określenie całkowitej liczebności populacji małych waleni, 
mianowicie morświna (Phocoena phocoena), delfina butlonosego 
(Tursiops truncatus) oraz delfina zwyczajnego (Delphinus 
delphis). Oprócz uprzednio badanego terenu, badanie SCANS II 
obejmie również wody szelfu kontynentalnego na zachód od 
Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii i Portugalii. 

- opracowanie oraz przetestowanie metod monitorowania 
populacji waleni. Badanie SCANS II opracuje i przetestuje 
potencjalne metody oraz zaleci stosowanie szeregu protokołów 
dostosowanych pod względem gatunków oraz rodzaju terenu. 

- opracowanie ram do zarządzania przyłowami. SCANS II 
opracuje ramy dotyczące zarządzania na podstawie szacunków 
liczebności oraz innych dostępnych informacji, aby umożliwić 
realizację celów ochrony w perspektywie krótko-
i długoterminowej. 

Pierwsze wyniki pojawiły się w czerwcu 2006 r., a ostateczne 
sprawozdanie w grudniu 2006 r. Zawierało ono zalecenia
w odniesieniu do gospodarowania. W roku 2007 zostaną 
rozpoczęte badania terenów na otwartym morzu, znajdujących się 
na zachód od istniejących obszarów badawczych. Wyniki tego 
projektu spodziewane są w roku 2008.  

Patrz http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/  

 

 

 

SCANS area / SCANS II added area Obszar SCANS / Dodany obszar SCANS II 

 

http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/


 

   57 

Tabela 4 Dostępność danych o zasięgu ogólnym, dotyczących rozmieszczenia gatunków morskich na morzu dla każdego państwa 
członkowskiego 

Dostępność danych o zasięgu ogólnym lub pokrycie na wodach większości państw członkowskich (do WSE/200 mil 
morskich lub szelf kontynentalny) 

Rodzaj danych 

B CY D DK E EST F FIN GB GR I IRL LT LV M NL PL P S 
Określone badania zwierząt na 
morzu, z powietrza oraz 
z wykorzystaniem łodzi 
(obserwacje) 

  Tak Tak10 Tak Tak2 Tak4 Tak2 Tak4       Tak   Tak2 

Badanie SCANS dla części Morza 
Północnego (Hammond i in., 
2002) 

  Tak Tak Tak5  Tak4  Tak4       Tak    

Badanie ptaków morskich Europy 
na morzu (ESAS), obserwacje 
waleni (Reid et al. 2003) 

   Tak     Tak       Tak    

Badania za pomocą stacjonarnego 
urządzenia akustycznego (POD) 
(walenie, Scheidat i in., 2004) 

  Tak Tak10     ?       Tak8    

Telemetria satelitarna (śledzenie)   Tak Tak11 Tak6 Tak3 Tak4 Tak3 Tak4       Tak9   Tak2 
Przypadkowe obserwacje lub 
mielizny 

   Tak Tak    Tak4       Tak    

Zdjęcia satelitarne n/d n/d ? n/d Tak7  n/d  n/d n/d n/d n/d   n/d n/d  n/d  
Mapy pokrywy lodowej n/d n/d ? n/d n/d  n/d Tak1 n/d n/d n/d n/d   n/d Tak  n/d  
Uwagi:  n/d=nie dotyczy 

1 Fin: W wodach Finlandii foki obrączkowane rozmnażają się raczej na lodzie znajdującym się na wodach na otwartym morzu, niż na lądzie. Położenie i rozmiar 
lodu morskiego są zróżnicowane. 

2 Fin: Dla foki szarej i obrączkowanej. 
3 Finlandia i Estonia: dla foki obrączkowanej, w Finlandii sporadycznie. 
4 ZK i FR: Dane ograniczone do kilku obszarów oraz dane dostępne dla niewielkiej liczby zwierząt. 
5 E. Dane dotyczące SCANS II na obszarach morskich Atlantyku – Zatoka Kadyksu (południowo-zachodnia Hiszpania) oraz Morze Kantabryjskie (północna 

Hiszpania). 
6 E: Dla wali dziobogłowych na środkowo-wschodnim morzu Atlantyckim (Wyspy Kanaryjskie) oraz żółwi morskich w Morzu Śródziemnym (południowo- 

-wschodnia Hiszpania). 
7 E: Konkretne dane do wyboru siedlisk dla waleni i żółwi morskich w Morzu Śródziemnym (południowo-wschodnia Hiszpania). 
8 NL: Ograniczone do potencjalnych terenów parków wiatrowych. 
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9 NL: Foki pospolite i szare. 
10 DK: Systematyczne badania morświnów w zachodnim Bałtyku. Systematyczne badania na niewielką skalę w celu monitorowania farm wiatrowych na otwartym 

morzu oraz innych rodzajów zagospodarowania. 
11 DK: Dla morświnów, fok pospolitych i szarych na terenach wód wewnętrznych Danii, cieśniny Skagerrak, duńskich obszarach Morza Wadeńskiego oraz innych 

obszarach. 
 
 

 

Państwa członkowskie, które jak dotąd nie przedstawiły wymaganych informacji, mogą przesłać je Komisji do celów późniejszych 
przeglądów tekstu
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Tabela 5 

Dane pomocne przy wskazywaniu terenów dla gatunków na morzu 
z załącznika II 

Rodzaj danych 

Foki Walenie Żółwie Ryby 

Określone badania zwierząt na 
morzu z powietrza (obserwacje) 

Nie1 Tak Tak Nie 

Określone badania zwierząt na 
morzu z wykorzystaniem łodzi 
(obserwacje) 

Nie1? Tak Tak Nie 

Badania SCANS części Morza 
Północnego (Hammond i in., 
2002) i Atlantyku 

Nie Tak Tak Nie 

Badanie ptaków morskich 
Europy na morzu (ESAS), 
obserwacje waleni (Reid et al. 
2003) 

Częściowo przydatne 
(rozróżnienie niemożliwe 
na poziomie 
gatunkowym) 

Tak Nie Nie 

Badania za pomocą 
stacjonarnego urządzenia 
akustycznego (POD) (walenie, 
Scheidat i in., 2004) 

Nie Tak Nie Nie 

Telemetria satelitarna 
(śledzenie)2 

Tak Tak Tak ? 

Obserwacje przypadkowe lub 
mielizny3 

Wyłącznie informacje 
dodatkowe 

Wyłącznie 
informacje 
dodatkowe 

Wyłącznie 
informacje 
dodatkowe 

Wyłącznie 
informacje 
dodatkowe 

Zdjęcia satelitarne/mapy 
pokrywy lodowej3 

Tak (wyłącznie tereny 
rozmnażania się fok 
obrączkowanych) 

Tak 
Wyłącznie 
informacje 
dodatkowe 

Nie Nie 

Zapisy z połowów/przyłowów 
ryb 

Wyłącznie informacje 
dodatkowe 

Wyłącznie 
informacje 
dodatkowe 

Wyłącznie 
informacje 
dodatkowe 

Tak? 

Krajowe spisy gatunków ryb Dodatkowo w niektórych 
krajach 

Dodatkowo 
w niektórych 
krajach 

Dodatkowo 
w niektórych 
krajach 

Częściowo 

Uwagi: 

1  Badanie z powietrza umożliwia dokładną lokalizację terenu na lodzie dla fok obrączkowanych jedynie 
w okresie ich linienia (w Finlandii). Takie badania dostarczają rzetelnych informacji, jednak zasoby do ich prowadzenia są 
kosztowne a liczba powtórzeń ograniczona. Badania z wykorzystaniem łodzi są mniej kosztowne, czas ich prowadzenia 
jest dłuższy i można wykonywać więcej powtórzeń, jednak dają mniej precyzyjne wyniki. 

2  Niezwykle dokładna, lecz kosztowna metoda w odniesieniu do ograniczonej liczby pojedynczych zwierząt, może jednak 
przedstawiać szacunki korzystania z siedliska poprzez prognostyczne zastosowanie modeli przestrzennych. 

3 Można wykorzystać tę informację w celu uzupełnienia danych stosowanych do wskazywania danego terenu (np. 
wskazywania obszarów morskich o wysokiej produktywności), jednak nie można jej wykorzystywać do określania zasięgu 
skupiska danego gatunku, ani też do wskazywania terenu dla tego gatunku. 
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4.4. Uzasadnienie wyboru terenu na obszary SOO/TZW dla gatunków z załącznika II 

Jak zauważono w sekcji 4.3 niniejszych wskazówek, art. 3 ust. 1 dyrektywy (92/43/EWG) 
stwierdza, iż „zostanie stworzona spójna europejska sieć ekologiczna specjalnych obszarów 
ochrony” oraz, iż „Ta sieć, złożona z terenów, na których znajdują się typy siedlisk 
przyrodniczych wymienione w załączniku I i siedliska gatunków wymienione w załączniku 
II, umożliwi zachowanie tych typów siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków we 
właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu lub, w stosownych przypadkach, ich 
odtworzenie”. Sieć ta obejmie również specjalne obszary ochrony sklasyfikowane przez 
państwa członkowskie na mocy dyrektywy ptasiej (79/409/EWG). 

Jak określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy siedliskowej, kryteria wyboru terenu dla gatunków 
wymienionych w załączniku II zostały przewidziane w załączniku III do tekstu dyrektywy. 
Kryteria oceny dla etapu 1 (wymienione poniżej dla gatunków) są stosowane na poziomie 
krajowym, w celu oceny względnego znaczenia terenów dla każdego gatunku wymienionego 
w załączniku II do dyrektywy, zmienionej w 1997 r., a następnie w roku 2004. 

Etap 1B: 

a) Wielkość i zagęszczenie populacji występujących na danym terenie w stosunku do 
populacji występującej w obrębie terytorium państwowego; 

b) Stopień zachowania cech siedliska przyrodniczego, które mają znaczenie dla danego 
gatunku oraz dla możliwości odtworzenia; 

c) Stopień izolacji populacji występującej na terenie w stosunku do naturalnego 
przedziału gatunków; 

d) Ocena globalna wartości terenu dla ochrony danego gatunku. 

Każde z powyższych kryteriów zostało omówione poniżej. Po wskazaniu przez państwa 
członkowskie terenów w etapie 1, oceniane jest ich znaczenie dla Wspólnoty, jak określono 
w art. 4 ust. 2 oraz z zastosowaniem kryteriów etapu 2 ujętych w załączniku III do dyrektywy, 
przez Komisję przy pomocy Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz innych 
podmiotów, jak również w porozumieniu z państwami członkowskimi. Ocena ta jest 
dokonywana w odniesieniu do wykazów terenów niezależnie od tego czy zostały one 
wskazane jako siedliska z załącznika I lub też gatunki z załącznika II lub też połączenie obu. 
Ocena znaczenia dla Wspólnoty terenów ujętych w wykazach krajowych sporządzonych 
według kryteriów dla etapu 2 w odniesieniu do gatunków z załącznika II będzie brała pod 
uwagę: 

a) „względną wartość terenu na poziomie krajowym; 

b) położenie geograficzne terenu względem tras wędrówek gatunków wymienionych 
w załączniku II lub przynależność do ciągłego ekosystemu położonego po obu 
stronach jednej lub więcej granic wewnętrznych Wspólnoty; 

c) całkowity obszar terenu; 

d) liczbę typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I lub gatunków 
wymienionych w załączniku II występujących na terenie; oraz 
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e) globalną wartość ekologiczną terenu dla danych regionów biogeograficznych i/lub dla 
całego terytorium, o którym mowa w art. 2, w odniesieniu zarówno do charakterystyki 
lub wyjątkowych aspektów jego cech, jak i sposobu, w jaki są połączone”. 

Dalsze wytyczne, dotyczące interpretacji powyższych kryteriów, obejmujące te zagadnienia, 
które są istotne dla gatunków morskich, zostały opracowane podczas spotkań regionów 
biogeograficznych, odbywających się od 1994 do 2004 roku48. Wybór terenu dla danego 
gatunku powinien obejmować teren lub obszar ważny z punktu widzenia rozmaitych 
aspektów cyklu życiowego danego gatunku (WE 1995). Kategorie te dotyczą głównie 
ptaków, ale można je również stosować w odniesieniu do gatunków morskich: 

• Mieszkanie (obecny na terenie przez cały rok), 
• Rozmnażanie/reprodukcja (korzysta z terenu do budowy gniazd i wychowywania 

młodych), 
• Postój (teren wykorzystywany podczas wędrówek lub linienia, poza miejscami 

rozmnażania), oraz 
• Zimowanie (korzysta z terenu w czasie zimy). 
 

Informacje te muszą zostać ujęte w standardowym formularzu danych (decyzja Komisji 
97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r., dotycząca formularza zawierającego informacje 
o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000, Dziennik Urzędowy L 107 
z 24.04.1997). Wyjaśnienia odnośnie tego formularza można znaleźć w sekcji 4.1.2 
niniejszego dokumentu. 
 
4.4.1. Proporcja populacji państwa członkowskiego 
Tam gdzie dostępne są szacunki populacji dla danego gatunku, można oszacować udział 
procentowy populacji krajowej obecnej na danym terenie (lub obszarze). Definiowanie granic 
dla „terenów” na wodach na otwartym morzu, stanowiących dany udział procentowy 
populacji krajowej niektórych gatunków przemieszczających się, może być trudne z racji 
braku jasnych granic krajowych (takich jak wybrzeże, granice topograficzne, itd.) na 
otwartym morzu. To kryterium stanowi również wyzwanie w odniesieniu do środowiska 
morskiego na otwartym morzu, gdzie zasięg populacji może obejmować kilka granic 
państwowych. Jednakże postęp w ostatnich latach w zakresie wykorzystywania technik 
geostatystycznych do określania centrów zagęszczenia i rozmieszczenia w czasie i przestrzeni 
dla gatunków przemieszczających się, takich jak walenie (Scheidat i in., 2002) czy ptaki 
(Garthe&Skov 2004, Skov i in., 1995 i 2000) może być pomocny w procesie wyboru terenu 
dla gatunków przemieszczających się. Stosowanie tych technik dostarcza zwykle danych 
o wystarczającej dokładności, aby ocenić która z trzech klas wielkości ma zastosowanie 
w danym przypadku: A: 100 %>p>15 %; B: 15 %>p>2 %; C: 2 %>p>0 % (WE 1995). 
W przypadkach gdy populacje gatunków z załącznika II są zbyt małe żeby być zdolnymi do 
życia w warunkach naturalnych, lub tam gdzie występują one jedynie przejściowo, państwa 
członkowskie nie muszą uwzględniać ich podczas wyboru terenu. 

                                                 
48 Dodatkowe „zasady przewodnie” mające na celu pomoc w interpretacji kryteriów etapu 1A zostały 
opracowane przez ZK po spotkaniu atlantyckiego regionu biogeograficznego w 1994 r. i są przedstawione 
u Hopkinsa & Bucka. 
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4.4.2. Zachowanie cech siedliska przyrodniczego ważnych dla gatunków oraz do celów 
odtworzenia 

Kryterium to składa się z dwóch podkryteriów: 

• Stopień zachowania cech siedliska przyrodniczego ważnych dla gatunków, oraz 

• Możliwości odtworzenia. 
Aby określić teren pod kątem tego kryterium należy sobie uświadomić, które cechy siedliska 
przyrodniczego mają znaczenie dla danego gatunku. Dla gatunków morskich o dużym zasięgu 
występowania, dające się określić tereny wykorzystywane do rozmnażania się i karmienia 
mają oczywiście wpływ na ich życie i reprodukcję. Mogą również występować znaczące dla 
danego gatunku, możliwe do określenia tereny służące do innych celów (np. linienia). 
Jednakże to, czy dany teren jest „dającym się jednoznacznie określić obszarem, na którym 
występują fizyczne i biologiczne czynniki istotne dla ich życia i reprodukcji” dla określonego 
gatunku (art. 4 ust. 1 dyrektywy siedliskowej) zostanie stwierdzone, na przykład, na 
podstawie opinii ekspertów. 
Jeżeli cechy danego terenu są postrzegane jako będące w średnim lub częściowo 
zdegradowanym stanie, wtedy należy dokonać oceny dotyczącej możliwości odtworzenia 
cech do stanu właściwego zachowania. 
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Mniszka śródziemnomorska Monachus monachus – przykład uzasadnienia wyboru terenu 
W ramach projektu Life-Nature przeprowadzono prace w terenie na czterech obszarach uznanych za 
ważne ostoje dla populacji mniszki śródziemnomorskiej na terenie Grecji. Działania monitorujące oraz 
prace w terenie podjęto tak, aby umożliwić dokonanie oceny rozmiaru populacji, wykazu czynników 
biotycznych i abiotycznych, identyfikacji zagrożeń oraz oceny ważności każdego terenu. 

Z tych czterech, dwa kluczowe tereny zostały wskazane na wyspach Kimolos-Polyaigos oraz 
Karpahos-Saria. Razem tereny te reprezentują ponad 10 % populacji światowej i stąd stanowią 
ważne obszary ochrony, zarówno o znaczeniu krajowym, jak i międzynarodowym. 

Na podstawie uzyskanych wyników, ze względu na swoją ważność dla siedlisk lęgowych mniszki 
śródziemnomorskiej, wyspa Kimolos została włączona do sąsiadującego obszaru Polyaigos w sieci 
Natura 2000. Kompleks wysp Karpathos-Saria obecnie również został wyznaczony na obszar sieci 
Natura 2000. 

Aby uzyskać więcej szczegółów – zobacz dodatek 4.

 

 

 

 

 

 

 

źródło: www.alonissos.com/ monk_en.htm 

http://www.alonissos.com/monk_en.htm
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Przykład wyboru terenu dla morświnów (Phocoena phocoena) w niemieckiej WSE na 
Morzu Północnym 

(Krause i in., 2006) 

Podczas stosowania kryteriów z art. 4 ust. 1 dyrektywy siedliskowej wskazano, oraz w dużej mierze określono, 
granice tylko jednego proponowanego TZW w niemieckiej WSE na Morzu Północnym dla morświnów. 
Wskazanie i wyznaczenie było możliwe dzięki trzem kryteriom ustalonym podczas spotkania „ad hoc” 
zwołanego przez WE (WE 2001) (zobacz tekst) oraz jednemu dodatkowemu: wysoki udział procentowy 
zachowań nieagresywnych, tj. odpoczynek. 

Zasady wyboru: 

(1) Gromadzenie danych: Występowanie, rozmieszczenie oraz zachowanie morświnów było badane
w pół-prognostycznych badaniach przekrojowych wzdłuż transektu, prowadzonych z powietrza. Na 
obszarach, na których morświny występują częściej, wykonano dodatkowe loty o większej dokładności 
transektów liniowych. 

Te dane zostały zgromadzone i zweryfikowane za pomocą długo gromadzonych zestawów danych 
pochodzących z obserwacji, znajdujących się w bazie danych dotyczącej ptaków morskich na morzu, 
z obserwacji lokalnych zbiorów danych o zasięgu lokalnym w zakresie oceny wpływu środowiskowego, 
danych z badania SCANS I oraz danych z wykrywaczy morświnów (POD). Tę ostatnią metodę 
stosowano z powodzeniem jedynie w Morzu Bałtyckim. 

(2) Mapy rozmieszczenia gatunku: Modele skupisk morświnów w okresie od maja do sierpnia (okres 
reprodukcji) zostały opracowane za pomocą metod geostatystycznych, na podstawie analizy 
wariogramów oraz metody krigingu zwyczajnego, oraz przedstawione w postaci map rozmieszczenia
w systemie GIS (systemie informacji geograficznej). 

(3) Obszary skupisk: Granice skupisk zostały określone za pomocą progów zagęszczenia 
zaproponowanych przez specjalistę ds. ssaków morskich (log 0,04 na km² transektu). 

(4) Szacowanie wielkości populacji: W ramach proponowanych TZW oraz w odniesieniu do całego 
niemieckiego Morza Północnego obliczano wielkość populacji oraz oceniano udział procentowy 
morświnów wewnątrz danych granic. 

(5) Wybór i wyznaczanie: Podczas ważnego okresu czasu dla reprodukcji wybrano tylko jeden obszar 
skupisk o dziesięciokrotnie wyższym zagęszczeniu populacji morświnów. Ten proponowany TZW 
został wyznaczony głównie w oparciu o stopień zagęszczenia morświnów. Jednak ważnym kryterium 
wyznaczenia było również rozmieszczenie siedlisk typu „piaszczyste wybrzeża” oraz „rafy”. 

Wreszcie, linie granic zostały uproszczone i wyrównane, aby umożliwić łatwe i bezpieczne 
wyznaczanie terenów na morzu. W większości pozostałych proponowanych TZW morświny występują 
regularnie, jednak zostały wpisane w formularzach danych UE jako „obecne”, gdyż zagęszczenie ich 
populacji nie spełnia kryteriów wymienionych w art. 4 ust. 1. 
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Geodatic Reference System: World Geodetic 
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Country Kraj 
pSCI Sylter Aussenriff proponowane TZW Sylter Aussenriff 
Harbour porpoises, per 3x6 min grid 
(data basis: aerial surveys and Seabirds at 
Sea Database) 

Morświny, na min. kratkę 3x6 
(baza danych: badania z powietrza oraz baza 
danych dotycząca ptaków morskich na 
morzu) 

No sighting Brak obserwacji 
Number/km Liczba/km 
Sightings of harbour porpoise calves Obserwacje młodych morświnów 
Density distribution of Harbour porpoises 
based on a 2D-Kriging algorithm; in 
calculation border at 6°C E (data basis: aerial 
surveys) 

Rozkład zagęszczenia morświna na 
podstawie algorytmu krigingu w układzie 
dwuwymiarowym; podczas obliczeń granica 
6°C na Wschód (baza danych: badania z 
powietrza) 

Areas of high Harbour porpoise density 
(above threshold of log 0.4 number of 
individuals per km of aerial survey) 

Obszary dużego zagęszczenia morświna 
(powyżej wartości progowej 0,4 liczba 
osobników na km badania z powietrza) 

Occurrence of Harbour porpoise (below 
threshold) 

Występowanie morświna (poniżej wartości 
progowej) 

 

4.4.3. Izolacja populacji gatunków 

Jest to przybliżony pomiar wkładu danej populacji w różnorodność genetyczną gatunków oraz 
słabości określonej populacji na danym terenie (WE 1995). Przy wykorzystaniu nazbyt 
uproszczonego podejścia, im bardziej populacja jest odizolowana, tym większy jest jej wkład 
w różnorodność genetyczną danego gatunku. W rezultacie termin „izolacja” powinien być 
rozważany w szerszym kontekście, mając zastosowanie w równym stopniu do gatunków 
ściśle endemicznych, podgatunków, odmian lub ras, jak również do podpopulacji 
metapopulacji (97/266/WE). W tym kontekście, wykorzystuje się następującą klasyfikację: 

A: populacja (prawie) odizolowana; 
B: populacja nie odizolowana, lecz na skraju obszaru rozmieszczenia; 
C: populacja nie odizolowana w ramach poszerzonego przedziału rozmieszczenia (WE 1995). 
W przypadkach, gdy populacje gatunków z załącznika II są zbyt małe, żeby być zdolnymi do 
życia w warunkach naturalnych lub tam gdzie występują one jedynie przejściowo, państwa 
członkowskie nie muszą ich uwzględniać podczas wyboru terenu. 

4.4.4. Ocena ogólna 

To kryterium jest wykorzystywane do zsumowania poprzednich kryteriów, jak również 
do oceny innych cech terenu, które postrzegane są jako mające znaczenie dla danego gatunku 
przy wykorzystaniu najlepszej oceny specjalistycznej (WE 1995). Inne cechy mogą być 
różne, w zależności od gatunku, oraz mogą obejmować działalność człowieka na terenie lub 
w jego pobliżu. Działalność ta może mieć wpływ na stan ochrony gatunków, gospodarkę 
gruntami, ustawową ochronę terenu, relacje ekologiczne między różnymi typami siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków, itd. (97/266/WE). 
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4.4.5. Dodatkowe zasady wyboru 

Można korzystać z dodatkowych zasad wyboru, takich jak przedstawione poniżej. Zostały one 
opracowane podczas spotkań regionów biogeograficznych49, aby wspomóc proces wyboru 
terenu. 

− Status siedliska o znaczeniu priorytetowym/niepriorytetowym (zobacz art. 1 lit. d) 
oraz załącznik II do dyrektywy siedliskowej), 

− Zasięg geograficzny (zobacz art. 1 lit. e) oraz art. 3 ust. 1), 
− Specjalne obowiązki (zobacz art. 3 ust. 2), 
− Złożoność składowa (zobacz załącznik III etap 2.2 lit. d), 
− Rzadkość, 
− Spójność ekologiczna z siecią Natura 2000 (załącznik III etap 2.2). 

Kryteria te są z zasady bardzo użyteczne, jednak w praktyce często trudno jest porównać 
różne obszary pod względem ilościowym, gdyż może występować brak danych dla pewnych 
obszarów, a co ważniejsze, dane mogą być gromadzone za pomocą różnorodnych metod 
(badania z wykorzystaniem statku badawczego, przypadkowe obserwacje, pasywny 
monitoring akustyczny itd.) oraz w różnych warunkach (pora roku, stan morza, przeszkoleni 
lub nieprzeszkoleni obserwatorzy itd.). Istnieje wielka potrzeba podjęcia skoordynowanych 
działań w kierunku gromadzenia danych porównywalnych pod względem ilościowym, takich 
jak SCANS oraz SCANS II. Koordynacja musi odbywać się zarówno na szczeblu krajowym 
jak i ponadnarodowym. 

4.5. Wskazywanie obszarów specjalnej ochrony dla ptaków morskich i innych ptaków 
wodnych 

Art. 4 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 dyrektywy ptasiej wymagają od państw członkowskich 
sklasyfikowania „najbardziej odpowiednich obszarów pod względem liczby i powierzchni 
jako obszarów specjalnej ochrony” dla tych gatunków ptaków wymienionych w załączniku I 
dyrektywy oraz dla gatunków ptaków wędrownych występujących regularnie, przy 
uwzględnieniu wymogów ich ochrony na morzu jak i na lądzie. 

Kolonie lęgowe ptaków morskich oraz obszary przybrzeżne do zimowania lub odpoczynku 
dla ptaków wodnych wyraźnie znajdują się wśród „najbardziej odpowiednich obszarów” i są 
stosunkowo łatwe do wskazania. Jednakże wiele ptaków z załącznika I oraz ptaków 
wędrownych korzysta z siedlisk zespołów bentosowych oraz pelagicznych, zaczynając od dna 
morza poprzez kolumnę wody do powierzchni morza, na obszarach w pobliżu lub 
w oddaleniu do wybrzeża, w rozmaitych celach, w tym żywienia, odpoczynku i pierzenia. 
Takie wykorzystywanie ma miejsce w ciągu roku, a obszary o szczególnym znaczeniu 
powinno uwzględniać się jako obszary do włączenia do sieci Natura 2000 jako obszary 
specjalnej ochrony ptactwa (OSO). 

 

                                                 
49 Np: Hopkins JJ&Buck AL 1995 Atlantycki region biogeograficzny w dyrektywie siedliskowej. Sprawozdanie z warsztatów poświęconych 
atlantyckiemu regionowi biogeograficznemu, Edynburg, Szkocja, w dniach 13–14 października 1994 r. Sprawozdanie wspólnego komitetu 
ds. ochrony przyrody nr 247, Peterborough, str. 31. 
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Ptaki dają się obserwować na powierzchni morza przez znacznie dłuższy okres czasu niż ma 
to miejsce w przypadku tych gatunków morskich, które zostały objęte specjalną ochroną na 
mocy dyrektywy siedliskowej. Jednak niektóre z problemów naukowych napotykanych 
podczas próby wskazania terenów dla ssaków morskich o dużym zasięgu występowania na 
morzu są niezwykle podobne do tych, które powstają podczas prób wskazywania terenów 
morskich innych niż przybrzeżne dla ptaków morskich oraz innych ptaków wodnych. 
Problemy te związane są w dużej mierze z niedostatkiem odpowiednich danych dla wielu 
obszarów oraz dotyczą kwestii stopnia solidności w wyznaczaniu określonych obszarów 
(„najbardziej odpowiednich” dla ptaków lub też „istotnych dla życia i reprodukcji” dla 
gatunków z załącznika II do dyrektywy siedliskowej) dla gatunków często 
przemieszczających się, oraz które mogą posiadać bardzo szeroki zasięg występowania. 
W praktyce, niektóre obszary wskazane dla gatunków morskich na mocy dyrektywy 
siedliskowej oraz dla ptaków morskich na mocy dyrektywy ptasiej mogą nakładać się na 
siebie, na przykład jeśli korzystają one z tych samych zasobów pokarmowych lub z tych 
samych siedlisk. 

Z tych oraz innych przyczyn, nie jest łatwo zastosować podejście przyjęte w celu 
wskazywania OSO na lądzie do środowiska morskiego. Na przykład, siedliska morskie 
posiadają większą trójwymiarowość. Granice siedliska są często niedostrzegalne, mogą być 
o wiele bardziej dynamiczne, zarówno w aspekcie przestrzennym jak i czasowym oraz mogą 
rozciągać się od małych do bardzo dużych przestrzeni. W rezultacie niezwykle trudnym może 
być zdefiniowanie pojedynczych terenów w celu oszacowania liczby ptaków na nich 
przebywających i w ten sposób oceny ich względnego lub bezwzględnego znaczenia dla 
ptaków. 

Jednak ptaki morskie oraz inne ptaki korzystające z morza rozmieszczają się w sposób 
nieprzypadkowy. Przebywając na morzu wykazują często silne związki z cechami siedliska 
przyrodniczego. Cechy te mogą obejmować rozmieszczenie innych ptaków, ssaków morskich 
lub innych taksonów, ale także procesy i cechy fizyczne i/lub biologiczne. Rozmieszczenie 
gatunków drapieżnych będzie decydującym wyznacznikiem rozmieszczenia ptaków 
karmiących swoje młode. Takie czynniki regulujące rozmieszczenie ptaków na morzu razem 
z biologią i ekologią samych ptaków również będą określać przestrzenny charakter skupisk 
ptactwa; na przykład ptaki mogą tworzyć duże, zwarte stada lub mogą być zgromadzone 

Ramka A. Podejście uzupełniające do wskazywania 
OSO. 

 

BirdLife International (2004) przygotowało 
dokument proponujący ogólne podejście do 
wskazywania obszarów morskich ważnych z punktu 
widzenia ochrony ptactwa w Europie. Jest on 
załączony w dodatku 4.1 niniejszego dokumentu. 

Istotne kwestie dotyczące wskazywania IBAS, jako 
definicji granic oraz stosowania kryterium 
klasyfikacji morskiej zostały bardzo dobrze 
omówione. 
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w mniej skupionej grupie. Z kolei charakter ważnych skupisk będzie określać cechy OSO, 
takie jak wielkość i położenie granic. 

Stąd stopnie rozproszenia ptaków morskich oraz innych ptaków wodnych w środowisku 
morskim wahają się od bardzo niskiego, na przykład dziesiątki metrów w niektórych 
skupiskach kaczek morskich, innych niż lęgowe, do dziesiątek a nawet setek kilometrów, tak 
jak w przypadku rozproszenia burzykowatych. Mimo to, bez względu na stopień 
rozproszenia, rozmieszczenie ptaków będzie związane z rozmieszczeniem cech fizycznych 
siedliska, takich jak głębokość wody, podłoże morza oraz innych cech dynamicznych, takich 
jak fronty, oraz cech biologicznych, takich jak zasoby pożywienia. Dlatego też ważne jest aby 
tam, gdzie jest to możliwe uwzględniać procesy oraz funkcjonowanie ekosystemu podczas 
rozróżniania takich obszarów, gdyż nawet jeżeli ptaki korzystają z nich tylko przejściowo 
(być może spędzając znaczne okresy czasu na podróżach lub w koloniach lęgowych lub na 
grzędach w środowisku lądowym), tereny te mogą być niezbędne do przetrwania oraz 
reprodukcji ich populacji. Jeżeli gatunki z załącznika I lub gatunki wędrowne będą 
występować w liczbach spełniających kryteria wyboru terenu (patrz poniżej), wówczas 
powinno to wystarczyć do określenia czy teren kwalifikuje się do otrzymania statusu OSO, 
bez względu na to, czy gatunki są objęte specjalną ochroną na mocy jakiegokolwiek innego 
instrumentu międzynarodowego. 

Mimo że stosowane zasady ogólne będą bardzo podobne, proces wskazywania OSO 
w środowisku morskim będzie przebiegał różnie w różnych państwach członkowskich. 
Zastosowanie niniejszych wskazówek będzie zależało między innymi od fizycznego 
i biologicznego charakteru terytorium morskiego każdego z państw członkowskich oraz od 
występującego w nim składnika ptasiego. 

 

4.5.1. Wyznaczanie OSO: Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnia niektóre z obowiązków 
państw członkowskich 

 
Państwa członkowskie mają obowiązek zaklasyfikowania jako obszary specjalnej ochrony 
(OSO) wszystkich obszarów, które wskutek zastosowania kryteriów ornitologicznych, 
okazują się być najbardziej odpowiednimi pod względem ochrony gatunków ptaków 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej. Jest to kluczowy wniosek Trybunału 
Sprawiedliwości zawarty w przełomowym wyroku wydanym w dniu 19 maja 1998 r.50, 
w ważnej sprawie pilotażowej, dotyczącej realizacji dyrektywy. Podtrzymał on twierdzenie 
Komisji, iż państwa członkowskie wyraźnie nie wyznaczyły OSO wystarczających pod 
względem liczby i powierzchni. 
 
Wymieniona sprawa skupiła się wokół kluczowego obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 1 
dyrektywy w odniesieniu do ochrony gatunków ptaków zagrożonych i podatnych na zmiany 
w naturalnym siedlisku. Wymaga to od państw członkowskich „zaklasyfikowania w 
szczególności najbardziej odpowiednich obszarów pod względem liczby i powierzchni jako 
obszarów specjalnej ochrony dla zachowania tych gatunków, z uwzględnieniem wymogów ich 
ochrony w ramach morskiego i lądowego obszaru geograficznego, do którego niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie”. Po raz pierwszy Trybunał miał do czynienia ze sprawą 
dotyczącą całkowitego charakteru obowiązku klasyfikowania OSO. 
                                                 
50 Sprawa C-3/96, Komisja przeciwko Niderlandom, poparta przez Niemcy.http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3 
%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100. 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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Ten i inne wyroki potwierdziły istotne znaczenie kryteriów ornitologicznych. Kryteria 
naukowe do wskazywania terenów mających znaczenie dla ornitofauny zostały jasno 
sformułowane już w roku 1981, kiedy to sporządzono pierwszy wykaz obszarów mających 
znaczenie dla ornitofauny we Wspólnocie Europejskiej. W latach 80-tych Komisja 
Europejska ustanowiła również grupę roboczą, co doprowadziło do określenia kryteriów 
wspólnotowych, dotyczących wyboru OSO. 
 
Komisja, przyznając iż dla wielu ptaków z załącznika I wymaga się innych środków 
ochronnych, w tym środków o szerszym zakresie dotyczących lądu lub terenów wodnych dla 
gatunków rozproszonych, twierdziła, iż nie zastąpią one klasyfikacji najbardziej 
odpowiednich obszarów jako OSO. Brak skutecznej klasyfikacji oznaczał, iż takie obszary nie 
zostałyby objęte systemem ochrony, określonej obecnie w art. 6 dyrektywy siedliskowej, 
mającym zastosowanie do wszystkich OSO. 
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Główne wnioski Trybunału 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-3/96 zawiera następujące kluczowe elementy: 
- art. 4 ust. 1 dyrektywy wymaga od państw członkowskich sklasyfikowania jako OSO 

najbardziej odpowiednich obszarów pod względem liczby i powierzchni do zachowania 
gatunków wymienionych w załączniku I, którego to obowiązku nie można uniknąć poprzez 
podjęcie innych środków ochrony, 

- wymogi ekonomiczne wymienione w art. 2 dyrektywy nie mogą być brane pod uwagę 
podczas wyboru danego OSO oraz określania jego granic, 

- zakres swobodnego uznania posiadany przez państwa członkowskie w odniesieniu do wyboru 
najbardziej odpowiednich obszarów do sklasyfikowania jako OSO nie dotyczy stosowności 
klasyfikowania jako OSO obszarów, które okazują się być najbardziej odpowiednie według 
kryteriów ornitologicznych, lecz zastosowania tych kryteriów do wskazywania najbardziej 
odpowiednich obszarów do zachowania gatunków wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy, 

- w rezultacie – państwa członkowskie mają obowiązek sklasyfikowania jako OSO wszystkich 
terenów, które wskutek zastosowania kryteriów ornitologicznych okazują się być najbardziej 
odpowiednimi pod względem ochrony danych gatunków, 

- spis IBA, choć nie jest prawnie wiążący dla państw członkowskich, przedstawia wykaz 
terenów o ogromnym znaczeniu dla ochrony dzikiego ptactwa we Wspólnocie, 

- w tym przypadku lista IBA z 1989 r. okazała się być jedynym dokumentem zawierającym 
dowody naukowe umożliwiające stwierdzenie czy oskarżone państwo wypełniło swoje 
obowiązki w odniesieniu do klasyfikowania jako OSO najbardziej odpowiednich obszarów 
pod względem liczby i powierzchni do zachowania gatunków chronionych. 

 
 
 
 

 
 

 
 

Sterna dougallii:51 
 

Zdjęcie: Bretagne Vivante. LIFE98 NAT F 005250 
 

                                                 
51 Sterna dougallii (Rybitwa różowa) jest gatunkiem ptaków wymienionym w załączniku I do dyrektywy ptasiej. 
ES: Charrán rosado; FR: sterne de Dougal; DK: Dougalisterne; DE: Rosenseeschwalbe; EN: Roseate tern 
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4.5.2. Gatunki, dla których należy rozważyć założenie OSO 

Ogólnie mówiąc, istnieją dwie kategorie gatunków z załącznika I oraz gatunków 
wędrownych, dla których należy rozważyć założenie OSO – ptaki morskie oraz ptaki wodne. 
W Europie ptaki morskie obejmują gatunki należące do następujących rodzin: 
Procellariidae (fulmary, petrele, burzyki) 
Hydrobatidae (nawałniki) 
Sulidae (głuptaki) 
Phalacrocoracidae (kormorany) 

Stercorariidae (wydrzyki) 
Lariidae (mewy) 
Sternidae (rybitwy) 
Alcidae (alki) 

 
KRYTERIA STOSOWANE W Wykazie obszarów mających znaczenie dla ornitofauny 

z 1989 r. (IBA) 
Obszary lęgowe 

1. Tereny mieszczące 1 lub więcej % par reprodukcyjnych z populacji biogeograficznej. 
2. Jeżeli 1. nie jest odpowiednie (np. populacja biogeograficzna nie jest znana, kryterium 1 % 

jest za wysokie aby dokonać wyboru terenów mających znaczenie), kryteria są oparte na 
cechach charakterystycznych, takich jak rozproszenie i preferencje siedliskowe danego 
gatunku. 

3. Jeżeli 2. również jest niemożliwe, wszystkie tereny lęgowe (miało to zastosowanie do sześciu 
bardzo słabo znanych gatunków ptaków morskich: Bulweria bulwerii (tajfunnik 
cienkodzioby), Puffinus puffinus mauretanicus (burzyk balearski), Puffinus assimilis (burzyk 
mały), Pelagodroma marina (oceannik białobrewy), Oceodroma leucorhoa (nawałnik duży) 
oraz Oceodroma castro (nawałnik maderski)). 

4. Obszary o szczególnym znaczeniu dla marginalnych lub izolowanych populacji lęgowych, 
dla których kryteria są oparte na cechach charakterystycznych, takich jak rozproszenie 
i preferencje siedliskowe danego gatunku. 

5. Wszystkie stałe tereny rzadkich lub zagrożonych gatunków lub podgatunków; lub też małych 
lub zagrożonych odrębnych populacji biogeograficznych: ok. 2.500 par (dla niektórych 
gatunków kolonijnych stosuje się poziom pięciu par w celu eliminowania zmiennych 
obszarów lęgowych). 

6. Dla gatunków występujących w dużym rozproszeniu tereny wybiera się w oparciu o wysokie 
zagęszczenie lub dobrą liczebność. 

7. Tereny stałe dla znacznej liczebności trzech lub więcej gatunków z załącznika I. 
 

Tereny inne niż obszary lęgowe 
8. Tereny posiadające 1 % (co najmniej 100 osobników) populacji wędrownej lub populacji 

biogeograficznej jednego gatunku. 
9. Tereny posiadające (co najmniej) 200.000 osobników ptactwa wodnego lub 5.000 ptaków 

drapieżnych przelatujących w okresie migracji. 
10. Tereny o szczególnym znaczeniu dla populacji marginalnych, dla których kryteria oparte są 

na cechach charakterystycznych, takich jak rozproszenie i preferencje siedliskowe danego 
gatunku. 

11. Tereny mieszczące 5 (gatunki stadne – 25) osobników z rzadkich i zagrożonych gatunków 
lub podgatunków lub też małych i zagrożonych populacji biogeograficznych (liczbowo mniej 
niż 10.000 osobników). 

12. Tereny regularnie mieszczące znaczną liczbę trzech lub więcej gatunków z załącznika I. 
 
Jeżeli tereny znajdowały się wśród 100 obszarów o największym znaczeniu dla Wspólnoty lub 
wśród pięciu o największym znaczeniu w danym regionie Wspólnoty dla gatunków lub 
podgatunków z załącznika I, były one również uwzględniane. 
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Ptaki wodne obejmują gatunki należące do następujących rodzin: 
 
Gaviidae (nury) 
Podicipedidae (perkozy) 

Anatidae (kaczki) 

Dodatkowo, może okazać się konieczne uwzględnienie rodziny Phalaropodinae (płatkonogi), 
której członkowie w znacznym stopniu korzystają ze środowiska morskiego. 

Wykaz gatunków występujących w morskich wodach Europy, dla których należy rozważyć 
ustanowienie OSO znajduje się w dodatku 2 do niniejszego dokumentu przewodniego (tabela 
3). Większość, jeżeli nie wszystkie, z tych gatunków można uznać za gatunki wędrowne, 
uzasadniając w ten sposób ustanowienie OSO na morzu. Stopnie rozproszenia, w których 
wędrują te gatunki będą różne pomiędzy oraz w ramach gatunków. Tabela 3 w dodatku 2 
wskazuje gatunki ujęte w załączniku I do dyrektywy ptasiej oraz próbuje określić stopnie, 
według których gatunki te mogą się gromadzić podczas migracji. Każdy gatunek może 
osiągać stopnie rozproszenia od niskich do bardzo wysokich, w zależności od różnorodnych 
warunków środowiskowych oraz warunków innego rodzaju. Podkreślając prawdopodobne 
stopnie rozproszenia, tabela próbuje jedynie zasugerować wstępną ocenę typów OSO, które 
mogą być odpowiednie dla danego gatunku; należy dokonać kompleksowej oceny w 
kontekście wymogów ekologicznych danego gatunku oraz znanych wzorców rozproszenia 
w celu pełnego wskazania potencjalnych typów OSO. 
Wykaz gatunków z dodatku 2 znajdujący się w tabeli 3 może rzecz jasna nie być 
wyczerpujący oraz nie wyklucza innych potencjalnie kwalifikujących się gatunków ptaków 
morskich lub ptaków wodnych korzystających ze środowiska morskiego. 
 
4.5.3 Rodzaje OSO 
Tereny wybierane jako OSO powinny dawać się jednoznacznie określić. Przez to konieczne 
jest wskazanie odrębnych skupisk ptaków morskich i ptaków wodnych lub wręcz 
oddzielnych skrawków siedlisk istotnych dla życia i reprodukcji tych gatunków. Jako że 
skupiska te są zależne od skali (przestrzennie i/lub czasowo), regulowane ekologią i biologią 
gatunku, można określić rozmaite typy skupisk ptaków. Tabela 3 z dodatku 2 rzeczywiście 
wskazuje, iż należy określić różne rodzaje OSO dla niektórych gatunków ptaków morskich 
i ptaków wodnych. Podobieństwa wymogów ekologicznych pomiędzy gatunkami, 
najprawdopodobniej w obrębie rodzin lub innych grup taksonomicznych (choć 
niekoniecznie), umożliwiają określenie czterech ogólnych typów proponowanych OSO: 
 
i) Rozszerzenia istniejących OSO lądowych na środowisko morskie. W wielu przypadkach, 
stosownie jest rozszerzyć istniejące OSO z nadbrzeżnymi i wyspowymi koloniami ptaków 
morskich na środowisko morskie. Wynika to z tego, że ptaki dotychczas chronione na terenie 
tychże OSO korzystają w szerokim zakresie i w rozmaitych celach z wód przylegających do 
tych kolonii (w różnej odległości od kolonii). Mogą one obejmować ważne żerowiska 
przybrzeżne w sezonie lęgowym dla gatunków takich jak nury oraz skupień sezonowych 
swoistych dla danego gatunku, takich jak „tłumy” burzyka popielatego Puffinus puffinus oraz 
burzyka żółtodziobego Calonectris diomedea w sezonie lęgowym; 
 
ii) Obszary, na których występują skupiska pewnych gatunków ptaków przeważnie, lecz 
niekoniecznie, w sezonach innych niż lęgowe, zwykle w wodach płytkich, nadbrzeżnych 
i przybrzeżnych. Na przykład wiele gatunków, takich jak kaczki morskie, nury czy perkozy, 
tworzy duże skupiska poza sezonem lęgowym w przewidywalnych lokalizacjach do 



 

   74

odpoczynku, pierzenia się i żywienia. W niektórych przypadkach skupiska tych gatunków 
mogą być zaopatrywane przez rozszerzenia istniejących OSO lądowych, dających 
schronienie skupiskom ptaków wodnych, nie będących w sezonie lęgowym; 
 
iii) Obszary na otwartym morzu, na których występują skupiska ptaków morskich. W ciągu 
roku ptaki morskie wykorzystują morza otaczające Europę do wielu celów, szczególnie do 
żywienia się. Jeżeli można określić obszary ważne z punktu widzenia poszukiwania 
pożywienia dla gatunków pelagicznych, które mogą obejmować wysoce korzystne fronty, 
prądy, obszary graniczne szelfu, koliska oraz wiry, jak również zimne wody głębinowe, 
wtedy również należy je uwzględnić w klasyfikacji OSO. Obszary takie mogą znajdować się 
w znacznej odległości od kolonii lęgowych i może się zdarzyć, iż takie skupiska ptaków będą 
tworzyć się w zbyt wielkich skalach, aby umożliwić określenie odrębnych terenów. Jednakże 
należy zwrócić uwagę na rozmiar skali w jakich tworzą się te skupiska ptaków (o dużej 
skali), i które składają się z wystarczającej liczby ptaków oraz gatunków zasługujących na 
status OSO; przeprowadzono kilka istotnych analiz dotychczasowych danych; 
 
iv) Kluczowy punkt dla wędrówek. Dla niektórych gatunków konieczne może być 
uwzględnienie obszarów, na których ptaki zbierają się lub podróżują w znacznych oraz 
występujących regularnie skupiskach. Takie obszary mogą obejmować miejsca postoju, 
wąskie gardła czy ścieżki decydujące o przetrwaniu danego gatunku. 
 
4.5.4 Źródła danych do wskazywania obszarów OSO 
Podobnie jak w przypadku obszarów SOO, na mocy dyrektywy siedliskowej, aspekty 
analityczne procesu wskazywania terenów OSO, w tym kwestie jakości danych, należy 
rozważyć pod kątem końcowego wyniku tego procesu. Wnioski powinny być solidne, 
określone jak tylko to możliwe obiektywnie, takie aby trudno je było poddać w wątpliwość 
oraz osiągnięte przy zastosowaniu metod powtarzalnych. 
 
Wskazywanie morskich obszarów OSO powinno zawsze chociaż w części być oparte na 
danych, a często będzie całkowicie oparte na analizie danych (z badań). Dla wielu 
pelagicznych gatunków ptaków morskich istnieje ograniczona liczba informacji na temat 
wymogów ich siedlisk oraz innych czynników decydujących o szczegółowej skali 
rozmieszczenia, utrudniając w ten sposób przewidzenie miejsca występowania ptaków. 
Jednakże wiele właściwych danych pochodzących z badań zostało już zgromadzonych dla 
mórz Europy Północno-Zachodniej, natomiast rodzaje danych potrzebnych do zastosowania 
całego zbioru koncepcji są stosunkowo łatwe do zgromadzenia. Możliwe jest, że dane będą 
pochodzić z pobieranych prób oraz że potrzebna będzie dalsza manipulacja nimi i ich analiza 
w celu dodania informacji na potrzeby wskazywania OSO (patrz poniżej). 
 
Tak jak w środowisku lądowym, w procesie wskazywania OSO powinno się korzystać 
z najlepszych możliwych danych, a ich traktowanie powinno przebiegać jak najściślej według 
protokołów naukowych. Określenie terenu może następować w różnorodny sposób, od analiz 
ad hoc istniejących danych, po specjalnie dostosowane analizy danych pozyskanych 
w określonym celu. Należy ocenić jakość danych. Kilka odnośnych czynników mających 
związek z oceną jakości danych, między innymi: 
 

i) Doświadczenie obserwatorów, aby zminimalizować błędy w oszacowaniu liczby 
ptaków oraz podczas wskazywania gatunków; 
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ii) Plan badania/obserwacji; dane pochodzące z badań i obserwacji prowadzonych 
systematycznie, w przeciwieństwie do doraźnych lub przypadkowych, będą raczej 
wyższej jakości, na przykład dzięki uniknięciu uwzględnienia zbyt wysokiej lub 
zbyt niskiej liczby ptaków, wynikającej z ich przemieszczania się; 

iii) Przestrzenny i czasowy zakres badania; ocena, czy wszystkie fragmenty obszaru 
odpowiedniego dla ptaków powinny spełniać warunki pozwalające na określenie 
możliwych błędów lub powodować niekompletność oraz pozwalać na właściwe 
określenie granic terenu. Ocena ta powinna określać czy liczenie było 
wykonywane z lądu, powietrza czy też ze statku; 

iv) Błędy systematyczne wynikające z prób; może być wymagana ocena 
reprezentatywności próby; na przykład, pobieranie z obszaru prób zawierających 
błędy systematyczne może wystąpić, jeżeli badania prowadzone są wzdłuż linii 
transektowych przebiegających równolegle do ważnych siedlisk przebiegających 
liniowo, takich jak wydłużone wybrzeża, kanały rzeczne czy niektóre fronty 
oceanograficzne; 

v) Warunki badania lub zapisu [wyników]; na niektóre wyniki obserwacji mogą mieć 
wpływ wyjątkowe zdarzenia, takie jak niekorzystne warunki pogodowe czy 
wystąpienie zanieczyszczenia; 

vi) Nietypowe zachowanie ptaków; ważne jest, aby na zachowanie czy też 
rozproszenie ptaków nie oddziaływały platformy badawcze, takie jak samolot 
latający na niskich wysokościach ani też techniki inwazyjne, takie jak nadajnik 
czy element loggera; 

 
wyniki wczesnych manipulacji danymi trzeba traktować równie uważnie, na przykład 
podczas: 
 

vii) Wykonywania szacunków populacji; to czy szacunek populacji został wykonany 
na podstawie kompletnego spisu czy też na podstawie pobranych prób może mieć 
wpływ na dokładność takiego szacunku; 

viii) solidność szacunków populacji; czasem możliwe będzie wykonanie więcej niż 
jednego szacunku na podstawie jednego badania. W takim przypadku, należy 
korzystać z najbardziej solidnego szacunku. 

 
Wszelkie dane uważane za nieodpowiednie do szacunku populacji lub określania wzorców 
rozproszenia powinny być tak właśnie traktowane, chociaż mimo to mogą być one przydatne 
do opracowania bardziej szczegółowych lub lepiej skonstruowanych prac badawczych 
w określonym obszarze. I znowu, trudno ustalać tu sztywne zasady; większość obserwacji 
najprawdopodobniej wiąże się z jakimiś ograniczeniami. Na przykład, dobrze zaplanowane 
oraz dobrze wykonane badanie próbkowe z powietrza z udziałem doświadczonych 
obserwatorów oraz szacunków odległości powinno dawać dobre szacunki populacji, jednak 
może istnieć potrzeba dodatkowych informacji z badań prowadzonych na lądzie lub 
z wykorzystaniem łodzi w celu dokonania odpowiedniego wskazania gatunku lub zliczenia 
gatunków nierzucających się w oczy lub tych występujących blisko brzegu. W niektórych 
sytuacjach (np. na terenach małych lub zamkniętych), badania z wykorzystaniem łodzi lub 
regularne badania na lądzie mogą dać lepsze szacunki populacji. 
 
W stopniu, w jakim jest to możliwe, dane powinny pochodzić z regularnych działań 
pozyskiwania danych prowadzonych w odpowiednich skalach, w odpowiednich okresach 
czasu oraz z zastosowaniem solidnych metod. Jeżeli dostępne są jedynie dane o niższej 
jakości, należy korzystać z nich w sposób uważny. Należy kolejny raz podkreślić, jakość 
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wszystkich danych musi być oceniona, a stopień ich przydatności podczas określania OSO 
powinien również być oszacowany w sposób formalny; należy uwzględnić gromadzenie 
ewentualnych nowych danych lepszej jakości. Trzeba będzie jednak ustanowić pewną 
równowagę pomiędzy poszukiwaniem „idealnych danych” a zapewnieniem, iż obszar 
o znanym znaczeniu zostanie objęty ochroną OSO tak szybko, jak będzie to możliwe. Brak 
„idealnych danych” nie powinien stanowić przyczyny opóźnienia. Należy określić 
możliwości korzystania z istniejących badań w celu uzupełnienia luk w danych. 
 
Poniższa tabela przedstawia możliwe źródła danych odpowiednich do wskazywania różnych 
typów OSO wspomnianych powyżej. Tabela na kolejnej stronie podsumowuje stopnie 
dostępności danych na temat rozproszenia ptaków morskich i ptaków wodnych w państwach 
członkowskich. 
 
 

Rodzaje danych, z których zazwyczaj można korzystać podczas wskazywania 
poszczególnych typów OSO w środowisku wodnym 

Typ OSO
 
 
 
 
Rodzaj danych 

Rozszerzenia 
istniejących 
OSO 
kolonijnych 
w środowisku 
morskim 

Przybrzeżne 
skupiska 
ptaków, 
przeważnie nie 
w sezonie 
lęgowym 

Skupiska 
ptaków 
morskich na 
otwartym 
morzu 

Kluczowe 
punkty dla 
wędrówek 

Dostosowane badanie 
transektu z powietrza 

Tak Tak Możliwe 
(mocno zwarte 
skupiska) 

Nie 

Dostosowane badanie 
transektu z łodzi 

Tak Tak Tak Możliwe 

Istniejące dane z 
badań na morzu (np. 
dane 
z badań ptaków 
morskich Europy na 
morzu) 

Nie Tak (na 
otwartym morzu) 

Tak Nie 

Telemetria (droga 
radiowa/satelitarna)1 

Tak Tak Tak Tak 

Rejestrowanie danych 
biologicznych 

Nie Możliwe Tak Tak5 

Radar Nie Możliwe 
(przybrzeżne) 

Nie Tak2 

Obserwacje na lądzie Tak Wyłącznie 
informacje 
dodatkowe3 

Wyłącznie 
informacje 
dodatkowe 

Tak 
(częściowo)4 
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1 Ewentualne koszty poszczególnych metod są różne, niemniej jednak śledzenie drogą satelitarną lub 
inną pojedynczych osobników dostarcza dobrych danych (zazwyczaj) dla niewielkiej liczby ptaków 
przy ponoszeniu znacznych kosztów, stąd nie należy uwzględniać tej metody, chyba że pozostałe 
okażą się nieodpowiednie. Jednak dla pewnych gatunków, jak i w odniesieniu do konkretnych 
problemów, może ona stanowić bardzo stosowną technikę. 
2 Badania radarowe mogą dostarczać konkretnych informacji na temat tras wędrówek, jednak są one 
bardzo pracochłonne i kosztowne oraz odpowiednie do stosowania jedynie na pewnych typach 
obszarów. 
3 Mogą stanowić główne źródło danych dla niektórych zamkniętych terenów nadbrzeżnych lub tam, 
gdzie badanie z wykorzystaniem łodzi lub z powietrza potwierdza, iż szerokie rozproszenie 
gatunków docelowych znajduje się w zasięgu badaczy znajdujących się na lądzie. 
4 Tak jak dla skupisk przybrzeżnych. 
5 Loggery GPS mają możliwość ustalenia korytarzy migracyjnych lub wąskich gardeł. 
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Dostępność danych na temat rozproszenia ptaków morskich i ptaków wodnych w każdym państwie członkowskim. 
Dostępność danych o zasięgu ogólnym lub zakres badania w większości wód państw członkowskich (do WSE/200 mil morskich lub szelfu 

kontynentalnego) 

Rodzaj danych B CY D DK E EST F FIN GB GR I IRL LT LV M NL PL P S SL 

Dostosowane badanie transektu z 
powietrza 

Tak  Tak Tak   Tak8  Tak1       Tak  Tak   

Dostosowane badanie transektu z 
łodzi 

Tak  Tak Tak Tak7  Tak  Tak1       Tak  Tak   

Istniejące dane z badań na morzu 
(np. dane z badań ptaków morskich 
Europy na morzu) 

Tak  Tak Tak   Tak9  Tak2       Tak  Tak   

Telemetria (droga 
radiowa/satelitarna) 

Nie  Nie Nie Tak7  Tak10  Tak3       Nie  Tak   

Radar Tak  Tak Tak6     Nie       Tak5  Tak   

Obserwacje na lądzie Tak  Tak Tak Tak7  Tak  Tak4       Tak  Tak   

1  UK: tylko dla obszarów ze znanymi skupiskami ptaków w okresie zimowania; badanie w toku. 
2  UK: baza danych zestawiająca dane dla Morza Północnego oraz części Oceanu Atlantyckiego, baza danych zawiera dane z ponad 25 lat. 
3  UK: tylko dla niewielkiej liczby gatunków (burzyk popielaty Puffinus puffinus, nur rdzawoszyi Gavia stellata). 
4  UK: z popularnych obszarów nadbrzeżnych. 
5  NL: w pobliżu proponowanych farm wiatrowych. 
6  DK: w pobliżu proponowanych farm wiatrowych. 
7  ES: sporadyczne dane z wcześniejszego badania. Obecnie badanie w toku. 
8  FR: najbardziej skuteczna technika dla obszarów rozległych. 
9 FR: dane dostępne dla południowo-zachodniej Francji. 
10 FR: jedynie dla bardzo niewielkiej liczby gatunków (burzyk żółtodzioby). 
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4.5.5 Obróbka danych do wskazywania obszarów OSO 
Wskazywanie OSO będzie najprawdopodobniej odbywało się przy wykorzystaniu danych 
dotyczących rozmieszczenia i liczebności ptaków znajdujących się na badanych obszarach. 
Przeważnie będą to istniejące dane i będzie to dotyczyć przeważnie tych państw 
członkowskich, które posiadają stosunkowo długą historię gromadzenia danych. Zwykle 
jednak dane te będą pozyskane w celach innych niż wskazywanie OSO, a więc będą 
wymagały przeanalizowania w sposób przyczyniający się do wskazania OSO, inny niż 
sposoby początkowo przewidziane (i często w sposób nowatorski). Podobnie, istniejące dane 
mogą często być danymi pochodzącymi z próby, które niekoniecznie będą mogły być 
wskaźnikami całkowitej wielkości populacji. Co więcej, dokładność z jaką pozyskiwano te 
dane jest zwykle zbyt mała, aby bez trudu określić granice terenu. Oczywiście, jeżeli istnieją 
odpowiednie dane, należy z nich korzystać. Należy również dopilnować, aby skala, według 
której określane będą granice odzwierciedlała skalę przestrzenną, według której gatunki 
kwalifikujące się korzystają z siedlisk morskich w czasie – rozmieszczenie przestrzenne może 
zmieniać się na przestrzeni dni, sezonu lub pomiędzy sezonami. 
 
Jednak pod warunkiem, iż jakość i ilość danych jest wystarczająca, powinno się je 
wykorzystywać jako podstawę do dalszego modelowania oraz analiz w celu oceny 
kwalifikowania się danego terenu (pod względem liczby obecnych ptaków) oraz określenia 
granic. Techniki statystyczne oraz techniki modelowania przestrzennego również mogą być 
skuteczniejsze dzięki uwzględnieniu danych dotyczących siedliska oraz innych danych 
środowiskowych jako zmiennych towarzyszących w ramach modeli rozproszenia ptaków. 
Jeżeli jednak proste dane ze spisów lub konkretnych regionów są odpowiednie do określenia 
granicy danego terenu, dodatkowe modelowanie nie zawsze będzie wymagane. 
 
Istnieje kilka technik modelowania, które można łatwo dostosowywać w celu dalszej 
interpretacji danych dotyczących rozproszenia, od prostych technik geograficznych po 
techniki statystyczne oraz modelowania przestrzennego lub też połączenia dwóch lub więcej 
technik. Oprócz oceny jakości danych (patrz powyżej), konieczne jest przestrzeganie 
wymogów w odniesieniu do danych wykorzystywanych przez wszystkie stosowane narzędzia 
statystyczne i do modelowania, w tym założeń dotyczących zasadniczego rozmieszczenia 
danych. Zarówno podczas szacowania wielkości populacji jak i określania zakresu 
przestrzennego rozmieszczenia ptaków (patrz poniżej), należy unikać naruszania 
jakichkolwiek ograniczeń testowych oraz innych ograniczeń metodologicznych. Jeżeli jednak 
wystąpi konieczność zmniejszenia wymogów, na przykład z powodu braku danych, należy to 
wyraźnie uwzględnić oraz wskazać możliwe wyniki takiej analizy. 
 
Każda analiza danych dotyczących rozmieszczenia ptaków morskich powinna mieć na celu 
wskazanie potencjalnie odpowiednich obszarów o dużym zagęszczeniu (lub „punktów 
kluczowych”). W przypadku braku danych ze zmiennych towarzyszących, różnorodne 
metody interpolacji przestrzennej, które stosują struktury przestrzenne właściwe dla 
rozproszenia obserwowanych ptaków o większej szczegółowości na całym obszarze 
badanym, takie jak metoda krigingu (patrz ramki E, F) są tu odpowiednie. Tam gdzie 
dostępne są dane ze zmiennych towarzyszących, na przykład informacje o siedlisku, 
odpowiednie będą również inne narzędzia do modelowania, narzędzia, które mogą pozwolić 
na ekstrapolację danych dotyczących rozproszenia ptaków dla obszarów na zewnątrz od 
badanego obszaru. 
 
Podczas gdy większość danych dotyczących rozmieszczenia ptaków na morzu pochodzi z 
badań z wykorzystaniem łodzi lub z badań z powietrza, coraz więcej danych jest obecnie 
pozyskiwanych ze śledzenia zdalnego (drogą radiową lub satelitarną) lub z rejestracji danych 
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biologicznych. Należy opracować protokoły stosowania takich danych (patrz ramka B). 
Pomimo iż metody wskazywania obszarów rdzennych zostały przedstawione w zarysie przez 
konfederację BirdLife (2004), niektóre z nich, takie jak analiza jądrowa, należy stosować dość 
uważnie (Hemson i in., 2005) oraz w sposób spójny z odpowiednimi badaniami, 
przyczyniającymi się do wskazywania obszarów OSO. Techniki analityczne powinny być 
stosowane na wszystkich etapach dookreślania kwalifikacji obszaru oraz definicji granic. 
  

Ramka B. Tereny mające znaczenie dla ornitofauny dla ptaków morskich (morskie IBA) w Hiszpanii i 
Portugalii – wielostronna koncepcja z wykorzystaniem nowych metod 

 

 
© Filipe Viveiros 

W latach 2004–2008 międzynarodowi partnerzy BirdLife
w Hiszpanii (SEP) oraz w Portugalii (SPEA) prowadzą dwa 
strategiczne projekty Life-Nature w celu przyczynienia się do 
realizacji dyrektywy ptasiej w środowisku morskim. W ramach 
projektu zostanie opracowana metodologia do analizy 
rozmieszczenia przestrzennego gatunków na otwartym morzu
i gatunków pelagicznych. Będzie ona oparta na najnowszych 
metodach ornitologii dotyczącej środowiska morskiego (BirdLife 
International, 2004) i korzystająca z danych telemetrycznych, map 
rozkładu zagęszczenia oraz analizy jądrowej w celu wskazania 
obszarów, z których ptaki korzystają najintensywniej.  

W ramach projektu, przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów metodologicznych, wykonywane są 
szczegółowe spisy. Mają one na celu określenie terenów znaczących dla ornitofauny (IBA) na morzu dla tych 
gatunków ptaków morskich wymienionych w załączniku do dyrektywy ptasiej, które występują na wodach 
morskich Hiszpanii i Portugalii i obejmują najrzadsze w Europie gatunki ptaków. Są nimi na przykład 
zagrożone w skali globalnej: Puffinus mauretanicus, Pterodroma madeira i Pterodroma feae oraz wiele 
gatunków ptaków objętych ochroną, np. Calonectris diomedea, Puffinus assimilis, Larus audouinii i Sterna 
sandvicensis. 
 
Spis będzie ujmował charakterystykę portugalskiej i hiszpańskiej WSE oraz szczegółową charakterystykę 
każdego z IBA, wraz z ze zbiorem map z odniesieniem do systemu informacji geograficznej (GIS) oraz opisem 
głównych zagrożeń oddziaływujących na nie. W tym celu badana będzie zależność pomiędzy danymi 
oceanograficznymi a obecnością/brakiem ptaków morskich. Monitoring pewnych gatunków będzie 
prowadzony drogą satelitarną (Calonectris diomedea i Larus audouinii) oraz drogą radiową (Bulweria 
bulwerii, Puffinus assimilis, Oceanodroma castro), poprzez badania wód przybrzeżnych, analizę oraz 
odwzorowanie kartograficzne regionów, w których występują ptaki obrączkowane w Hiszpanii i Portugalii 
oraz tworzenie bazy danych ptaków bytujących na plażach. Wskazanie oraz pobieranie prób gatunkowych
w najbardziej korzystnych obszarach będzie prowadzone na podstawie cech oceanograficznych danych 
obszarów. 
 
Połączenie tych metod umożliwi otrzymanie dowodów dotyczących kluczowych obszarów do ochrony ptaków 
morskich (np. jako obszary do poszukiwania pożywienia). W przeciwieństwie do stadnych gatunków 
nadbrzeżnych, pelagiczne ptaki morskie potrzebują do życia obszarów mniej wyraźnie określonych. Obszary te 
powinny być wskazywane głównie za pomocą metod pośrednich, takich jak telemetria, jako że tradycyjne 
metody liczenia skupisk ptaków (np. Skov i in., 1995) nie mogą być stosowane w odniesieniu do tych 
gatunków. 
Wszystkie zagrożone globalnie europejskie gatunki ptaków morskich żyją w wodach Portugalii i Hiszpanii.
O ich zachowaniu na morzu wiadomo niewiele a metodologie stosowane do ich śledzenia nadal są
w opracowaniu. Oba projekty SPEA i SEO dokonają weryfikacji danych z obserwacji bezpośrednich 
prowadzonych na morzu (badania z łodzi, z samolotu) z danymi pochodzącymi ze śledzenia ptaków morskich. 
Jednak zagęszczenia ptaków morskich na morzu mogą być zdecydowanie niższe niż te notowane na morzach 
północnych. Standardowa metodologia do wskazywania i wyznaczania terenów IBA na morzu, oparta na 
ujednoliconych kryteriach ilościowych zostanie dopiero opracowana; będzie można z niej skorzystać do 
wskazywania IBA na terenach innych krajów, wzmacniając w ten sposób ochronę na morzu w odniesieniu do 
prawdziwie pelagicznych gatunków ptaków morskich. 
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4.6 Uzasadnienie wyboru terenów dla obszarów OSO 
Choć art. 4 dyrektywy ptasiej nie przedstawia wyraźnie określonych kryteriów wyboru OSO, 
niektóre państwa członkowskie opracowały szczególne wytyczne dotyczące wyboru OSO. 
Wytyczne dotyczące wyboru powinny być wyraźnie określone, oparte na zasadach 
naukowych, uzgodnionych opiniach oraz łatwe do zastosowania. Tutaj celem jest 
przedstawienie wskazówek dotyczących wskazywania OSO w środowisku morskim, a nie 
przedstawianie zasad normatywnych do stosowania przez wszystkie państwa członkowskie. 
Jednak zastosowanie wskazówek dotyczących wyboru w każdym odrębnym państwie 
członkowskim powinno wiązać się z procedurą normatywną na tyle, na ile to tylko możliwe 
oraz taką, która będzie dopasowana do indywidualnych wymogów danego państwa 
członkowskiego. 
 
Obecne wskazówki, dotyczące ustanawiania OSO w środowisku morskim, mają być spójne 
z ustalonymi wskazówkami dotyczącymi środowiska lądowego oraz sformułowane z 
uwzględnieniem ogólnego celu osiągnięcia spójności ekologicznej obszarów OSO oraz 
szerszej sieci Natura 2000 jako całości. 
 
Osiągnięcie spójności ekologicznej może okazać się procesem o charakterze iteracyjnym, 
zarówno wewnątrz państw członkowskich jak i pomiędzy nimi. Zasady spójności powinny 
opierać się na znajomości ekologii wszystkich gatunków wędrownych z załącznika I oraz 
gatunków występujących regularnie, jak również mieć na celu uwzględnienie kwestii 
funkcjonalnych zgrupowań gatunków. 
 
Zrozumienie wymogów ochrony danych gatunków (jak wymaga art. 4) stanowi niezbędny 
krok do podjęcia decyzji w jakim stopniu sieć obszarów OSO powinna przyczynić się do 
zachowania każdego z gatunków objętych dyrektywą, wymagających wyznaczenia obszaru 
OSO. 
 
Stroud i in. (2001) proponuje, aby za gatunki, dla których najwyższe odsetki populacji 
powinny zostać umieszczone w ramach sieci obszarów ochrony, uznać te, które: 
• występują lokalnie w dużych zagęszczeniach (gatunki gromadne), 
• występują, w dużym stopniu, w siedliskach naturalnych lub półnaturalnych, 
• wykazują przewidywalne wzorce występowania na poszczególnych terenach regularnie na 

przestrzeni lat (tj. gatunki, które nie są nieregularne lub nie ulegają rozproszeniu), 
• posiadają ograniczone zasięgi krajowe lub międzynarodowe, lub 
• posiadają populacje krajowe lub międzynarodowe o niewielkich rozmiarach. 
 
Przed zdecydowaniem się na przyjęcie najlepszej koncepcji dla każdego etapu cyklu 
życiowego danego gatunku, niezbędne jest zrozumienie jego wymogów ekologicznych. Jest 
to szczególnie istotne dla niektórych gatunków ptaków morskich, które nie gromadzą się 
w taki sam sposób jak ptaki wodne, ale mogą występować na morzu w większych 
zagęszczeniach w przewidywalnych skalach przestrzennych i/lub czasowych. W odniesieniu 
do ptaków poszukujących pożywienia z kolonii ptaków morskich, należy dopilnować aby 
w celu wyznaczenia OSO nie musiały być one kwalifikowane dwukrotnie, tj. po raz pierwszy 
do kolonii lęgowych i po raz drugi do obszarów do poszukiwania pożywienia podczas sezonu 
lęgowego. 
 
Ptaki z kolonii lęgowej poszukujące pożywienia są dobrym przykładem sytuacji, w której 
tradycyjne progi procentowe (np. 1 % powinno stosować się bardzo uważnie), nie zawsze 
mogą być najlepszym wskaźnikiem czy dany gatunek ptaków morskich podlega podejściu 
zależnemu od terenu w odniesieniu do części jego cyklu życiowego. Na przykład, tylko jedna 
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trzecia kolonii lęgowej nurzyka zwykle poszukuje pożywienia w tym samym czasie, stąd 
może nigdy nie tworzyć skupisk stanowiących 1 % lub więcej jego populacji biogeograficznej 
lub krajowej. Może jednak tworzyć koncentracje stabilne przestrzennie, których 
występowanie można przewidzieć na przestrzeni lat. Zasługują one na objęcie ochroną 
w celu zapewnienia, iż wymogi ekologiczne danej kolonii lęgowej OSO zostaną spełnione. 
 
Stąd ocena wymogów ochrony każdego gatunku ptaków morskich będzie wymagała 
starannego rozważenia jego wymogów ochrony oraz charakterystycznych cech zachowania 
podczas poszczególnych etapów jego cyklu życiowego. 
Na przykład w Zjednoczonym Królestwie proces wyboru terenu jest procesem dwuetapowym 
(Stroud i in., 2001). Etap początkowy – etap 1 – ma na celu wskazanie odpowiednich 
terytoriów poprzez zastosowanie zasad wyboru opartych na obiektywnej ocenie względnego 
znaczenia liczebności danej populacji ptaków. Jeżeli zastosowanie wskazówek do etapu 1 nie 
pozwoli wskazać odpowiedniej grupy terenów do ochrony danego gatunku, należy skorzystać 
z opinii z etapu 2. 

 

Wskazówki do etapu 1 

Zastosowanie wskazówek do etapu 1 zależy od dostępności odpowiednich danych dla 
odnośnych populacji oraz gatunków rozpatrywanych do objęcia ochroną w ramach obszarów 
OSO. Jeżeli dostępne są wystarczające dane, należy wskazać ważne populacje poprzez 
umieszczenie ich w odpowiednim kontekście. 

Przykład wskazówek do etapu 1 do kwalifikowania obszarów jako OSO w Zjednoczonym Królestwie 

Dany obszar kwalifikuje się jako OSO, jeżeli: 
(1) Jest regularnie wykorzystywany przez 1 lub więcej % populacji Wielkiej Brytanii (lub całej Irlandii) 

gatunku wymienionego w załączniku I do dyrektywy ptasiej w każdym sezonie. 
(2) Jest regularnie wykorzystywany przez 1 lub więcej % populacji biogeograficznej gatunku wędrownego 

występującego regularnie (innego niż te wymienione w załączniku I) w każdym sezonie. 
(3) Jest regularnie wykorzystywany przez ponad 20.000 osobników ptactwa wodnego (jak określono

w konwencji ramsarskiej) lub 20.000 osobników ptactwa morskiego w każdym sezonie. 
 
Dania stosuje bardzo podobne wskazówki do etapu 1 mówiące, iż dany obszar kwalifikuje się, jeżeli: 

(1) Jest regularnie wykorzystywany przez 1 lub więcej % populacji krajowej gatunku z załącznika I. 
(2) Dany gatunek z załącznika I występuje w zagęszczeniu ponad trzykrotnie wyższym niż średnia krajowa 

dla tego gatunku. 
(3) Jest regularnie wykorzystywany przez 1 lub więcej % przelatującej populacji danego gatunku 

wędrownego. 
(4) Dany gatunek wędrowny występuje w zagęszczeniu ponad trzykrotnie wyższym niż średnia krajowa 

dla tego gatunku. 
(5) Jest regularnie wykorzystywany przez ponad 20.000 osobników ptactwa wodnego w każdym sezonie. 

 
W tych kontekstach „regularność” powinna zostać określona operacyjnie. Zasadniczo zastosowano definicję
z konwencji ramsarskiej: 

(1) Wymagana liczba ptaków występowała w dwóch trzecich sezonów, dla których dostępne są 
odpowiednie dane, gdzie całkowita liczba sezonów nie może być mniejsza od trzech. 

(2) Średnia maksimum tych sezonów, w których teren ma znaczenie międzynarodowe, wzięta z pięciu 
ostatnich lat, osiąga wymagany poziom (średnie z trzech lub czterech lat można przytaczać jedynie w 
ocenach tymczasowych). 

 
 
W pewnych przypadkach, na przykład w przypadku gatunków szczególnie rzadkich lub 
występujących na obszarach bardzo odległych (co może mieć szczególnie zastosowanie 
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w środowisku morskim), obszary kluczowe można wskazywać w oparciu o mniejszą ilość 
danych (patrz Stroud i in. 2001). 
 
Byłoby idealnie, gdyby szacunki populacji wykorzystywane do oceny ważności 
potencjalnych obszarów OSO pochodziły z solidnych spisów i/lub analiz (patrz powyżej). 
Podstawą przy wyznaczaniu będą rzecz jasna dostępne dane najlepszej jakości. Byłoby 
najlepiej gdyby były to dane pochodzące z ostatnich pięciu lat z podziałem na odpowiednie 
sezony, jednak może wystąpić potrzeba uwzględnienia dłuższych serii danych (na przykład 
danych dotyczących rozproszenia ptaków morskich na Morzu Północnym z 25 lat 
w Zjednoczonym Królestwie/Holandii/Danii/Niemczech/Belgii, czy też danych dotyczących 
ptaków wodnych w strefie przybrzeżnej Belgii z lat 10). Korzystanie z serii obejmujących 
dłuższe okresy czasu może być pomocne w odniesieniu do prawdopodobnego problemu 
długoterminowych (lecz możliwie cyklicznych) zmian w rozmieszczeniu. Podkreśla to 
potrzebę stworzenia odpowiednich systemów monitorowania ptaków morskich w celu 
ułatwienia zrozumienia przestrzennych i czasowych zmian w rozmieszczeniu. 
 
Ogólnie, takie koncepcje z etapu 1 proponują powtarzalne oraz, jak tylko to możliwe, 
obiektywne protokoły przyczyniające się do spójności rozwiązania, które może być dość 
istotne do celów unikania lub przeciwdziałania kolejnym wyzwaniom. 
 
Wskazówki do etapu 2 
Jeżeli zastosowanie wskazówek do etapu 1 z dowolnej przyczyny nie pozwoli wskazać 
odpowiedniej grupy obszarów OSO dla któregokolwiek gatunku, należy sporządzić opinię 
z etapu 2. Obszar, który spełnia wymogi jednej lub więcej wskazówek do etapu 2 powinien 
być rozważony do klasyfikacji OSO. Wskazówki te mogą (a w wielu państwach 
członkowskich tak właśnie jest) przyznawać preferencyjne warunki na podstawie: 
 
(1) Względnej wielkości i zagęszczenia populacji. Obszary, na których występują odnośne gatunki ptaków 

w większych ilościach lub większych zagęszczeniach niż na pozostałych obszarach, powinny być 
preferowane przy dokonywaniu wyboru. 

(2) Zakresu gatunku. Wybrane obszary powinny zapewniać jak najszerszy zasięg geograficzny dla całego 
zakresu danego gatunku. 

(3) Sukcesu rozrodczego. Obszary dające większy sukces rozrodczy niż pozostałe, powinny być 
preferowane przy dokonywaniu wyboru. 

(4) Historii zajmowania terenu. Obszary posiadające dłuższą historię zajmowania terenu powinny być 
preferowane przy dokonywaniu wyboru. 

(5) Obszarów wielogatunkowych. Obszary, na których występuje większa liczba gatunków 
kwalifikujących się na mocy art. 4 dyrektywy ptasiej. 

(6) Naturalności. Obszary obejmujące siedliska naturalne lub półnaturalne powinny być preferowane przy 
dokonywaniu wyboru w odróżnieniu od tych, które takich siedlisk nie zawierają. 

(7) Niekorzystnych warunków środowiskowych. Obszary wykorzystywane co najmniej raz na 10 lat przez 
znaczne ilości populacji geograficznej danego gatunku w okresach występowania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych lub też warunków innego rodzaju w jakimkolwiek sezonie, oraz które są 
niezbędne do przetrwania dla żyjących populacji, powinny być preferowane przy dokonywaniu wyboru. 

 
4.6.1. Alternatywne koncepcje dotyczące wyboru terenu 
Koncepcja alternatywna, łącząca opinie z etapu 1 oraz etapu 2 jest proponowana przez 
BirdLife International (BirdLife 2005). Ma ona na celu wskazanie terenów mających 
znaczenie dla ornitofauny w środowisku morskim. Odnośne kryteria przedstawiono w 
ramce D. 
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Ramka D. Kryteria stosowane przez BirdLife International, odnoszące się do wskazywania morskich 
terenów mających znaczenie dla ornitofauny (zobacz również ramka A) 

 
(1) Na terenie regularnie przebywają znaczne ilości osobników danego gatunku zagrożonego globalnie lub 
innego gatunku, którego zachowanie jest przedmiotem zainteresowania w wymiarze globalnym. 
 
(2) Wiadomo lub przypuszcza się, iż na terenie regularnie przebywa 20.000 osobników ptactwa wodnego lub 
10.000 par ptactwa morskiego jednego lub więcej gatunków. 
 
(3) Wiadomo lub przypuszcza się, iż na terenie przebywa 1 lub więcej % populacji przelatującej lub innej 
odrębnej populacji danego gatunku ptaków wodnych. 
 
(4) Wiadomo lub przypuszcza się, iż na terenie przebywa 1 lub więcej % odrębnej populacji danego gatunku 
ptactwa morskiego. 
 
(5) Teren jest jednym z „n” najważniejszych terenów w kraju dla gatunku o niewłaściwym stanie ochrony 
w Europie oraz dla którego koncepcja ochrony terenu wydaje się być odpowiednia („n” do zdefiniowania przez 
kraj dla danego gatunku). 
 
(6) Teren jest jednym z „n” najważniejszych terenów w kraju dla gatunku o właściwym stanie ochrony 
w Europie, jednak o zasięgu ogólnym skoncentrowanym w Europie oraz dla którego koncepcja ochrony terenu 
wydaje się być odpowiednia. 
 
(7) Wiadomo, iż na terenie regularnie przebywa co najmniej 1 % populacji przelatującej lub populacji UE 
danego gatunku, który w UE uważany jest za gatunek zagrożony. 
 
(8) Wiadomo, iż na terenie regularnie przebywa co najmniej 1 % populacji przelatującej danego gatunku 
wędrownego nie uważanego za zagrożony w UE. 
 
(9) Teren jest jednym z pięciu najważniejszych w rozważanym regionie europejskim dla gatunku lub 
podgatunku uważanego za zagrożony na terenie Unii Europejskiej. 
 

 

4.7. Granice terenu 
Podczas gdy model lądowy dostarcza dobrej podstawy do wskazywania oraz klasyfikacji 
obszarów Natura 2000, to w środowisku morskim należy koniecznie uwzględnić fakt, iż 
istnieją znaczne różnice pomiędzy obiema koncepcjami. Odnoszą się one do: 
Rozmiarów terenu. Należy tak określić granice proponowanego terenu Natura 2000, aby 
dostarczał on podstawy do odpowiedniej ochrony cech będących przedmiotem ochrony. 
Część terenu, na której gatunek chroniony występuje, zasadniczo powinien zostać uznany za 
obszar rdzenny terenu oraz być objęty jego granicami. Zwłaszcza w przypadku wyznaczania 
OSO, gdzie charakter czy też skala rozproszenia gatunku decydują o luźniejszych skupiskach 
powodujących mniejsze koncentracje odrębne od skupiska rdzennego, decyzję czy objąć takie 
koncentracje satelitarne daną granicą powinno się podejmować poprzez odniesienie się do 
ogólnej wielkości cechy kwalifikującej się do ochrony. Można to również określić za pomocą 
zasad formalnych odnoszących się do regularności, dzięki której takie koncentracje mogą 
kwalifikować się jako znaczące na przestrzeni kilku badań. Wszelkie wprowadzane w tym 
miejscu pojęcia muszą być oczywiście zdefiniowane w sposób operacyjny. W celu 
zapoznania się z definicjami roboczymi pojęć „satelita”, „regularność” znaczenia oraz 
„znaczenie”, należy zapoznać się z (Webb i in., 2004 a, b, c; McSorley i in., 2004). 
 
Państwa członkowskie mogą chcieć rozważyć kwestię wskazywania stref buforowych wokół 
obszarów sieci Natura 2000. Nie są one wymogiem prawnym na mocy dyrektywy ptasiej czy 
też dyrektywy siedliskowej, choć wszelkie działania lub osiągnięcia mające szkodliwy wpływ 
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na kwalifikującą się cechę, oraz które mają miejsce poza terenem, nadal podlegają ochronie 
i gwarancjom proceduralnym zawartym w art. 6 dyrektywy siedliskowej52. 
 
Kształt terenu. W środowisku morskim, gdzie tereny mogą znajdować się daleko od 
wybrzeża, bardziej wskazane jest ustalenie prostych granic terenu, wyznaczonych przez 
„linie” proste oraz wieloboki wypukłe, które „zaznaczają” kwalifikujące się cechy. Ta 
koncepcja uprości przyszłe zarządzanie badaniami i monitoringiem terenu oraz 
powiadamianiem o obowiązkach do wykonania przez inne odpowiedzialne władze. 
 
4.7.1. Określanie granic dla OSO 
Zasięg przestrzenny obszarów kluczowych lub cech o znaczeniu dla ptactwa, które 
obejmowane są ochroną musi zostać określony najdokładniej jak to możliwe, poprzez 
zastosowanie obiektywnie określonych kryteriów. Granice terenów w kierunku otwartego 
morza mogą być określane za pomocą różnych sposobów, jednak idealnie byłoby gdyby 
opierały się na „obiektywnej”, dobrze ugruntowanej technice analitycznej dla danych 
dotyczących rozmieszczenia gatunków, oraz gdyby były odwzorowane w systemie informacji 
geograficznej. Na przykład, mogą być wyznaczone przez izolinie oddzielające regiony, 
w których gradient w zakresie zagęszczenia ptaków jest zgodny z progiem ustalonym lub 
zdefiniowanym operacyjnie (np. Garthe i Skov 2004; patrz ramka E). 
 

 

Przykład wyboru terenu dla ptaków w niemieckiej WSE na Morzu Bałtyckim (Krause i in., 2006) 

Proces wskazania i wyboru obszarów specjalnej ochrony w niemieckiej WSE na Morzu Północnym został 
zakończony utworzeniem pojedynczego, rozległego OSO o powierzchni ok. 2.000 km², wyznaczonego
i przedstawionego Komisji w maju 2004 r. Obszar ten jest określony za pomocą pokrywających się koncentracji 
ponad pół miliona ptaków morskich, głównie dzięki rozmieszczeniu oraz liczebności nurów, perkozów rogatych, 
perkozów rdzawoszyich, perkozów dwuczubych, nurników, szlacharów, lodówek, markaczek amerykańskich, 
uhli, markaczek oraz edredonów. 

Zasady wyboru: 

(1) Wybór gatunków ptaków w celu wyznaczenia granic OSO: Rozmieszczenie ptaków morskich na 
Morzu Bałtyckim obserwowano za pomocą badań transektu z powietrza oraz ze statków. Na podstawie 
całkowitego wykazu 33 gatunków zakwalifikowanych do wyboru OSO w środowisku morskim, 
ustalono iż jedenaście gatunków z załącznika I oraz gatunków ptaków wędrownych występuje 
regularnie na obszarach na otwartym morzu w niemieckiej części Morza Bałtyckiego oraz korzysta
z wyraźnych obszarów, na których tworzy skupiska. 

(2) Mapy rozmieszczenia gatunków: Te modele koncentracji gatunków ptaków zostały opracowane za 
pomocą metod geostatystycznych, w oparciu o analizy wariogramów oraz metodę krigingu 
zwyczajnego, a następnie przedstawione w postaci map rozmieszczenia w systemie GIS. 

(3) Definicja znaczących koncentracji ptaków morskich: Dla każdego z wymienionych tu gatunków 
wskazano granice koncentracji poprzez analizę gradientową (progi zagęszczenia dla danego gatunku 
(zagęszczenie wyliczone logarytmicznie na km²) nur 0,1; perkoz rogaty 0,1; perkoz rdzawoszyi 0,1; 
perkoz dwuczuby 0,1; nurnik 0,3; szlachar 0,8; lodówka 1,2; markaczka 1,2; uhla 1,3 oraz edredon 
1,3). Wartości zagęszczenia na granicach zostały przyjęte jako zagęszczenie minimalne danego 
gatunku oraz podczas sezonu dla istotnych koncentracji ptaków morskich. 

(4) Konwertowanie danych dotyczących jednego gatunku na dane dla wielu gatunków: Wskazano 

                                                 
52 Sprawozdanie ICES pt. Rozmieszczenie koralowców żyjących w zimnych wodach w Północnym Atlantyku oraz 
w odniesieniu do zasobów połowowych na Północno-Wschodnim Atlantyku. Wspólne sprawozdanie z badań 
nr 262. Grudzień 2003. 
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obszary o największym znaczeniu poprzez nałożenie obszarów koncentracji każdego pojedynczego 
gatunku. Odnośne obszary oraz linie zarysu zostały połączone, aby wskazać zbiór obszarów 
proponowanych do objęcia ochroną. 

(5) Szacowanie wielkości populacji: Obliczono średnie zagęszczenie oraz wielkość populacji dla każdego 
obszaru koncentracji każdego gatunku. 

(6) Wybór i ocena obszarów OSO w niemieckiej części Morza Bałtyckiego: Ostatecznie wybrano 
najbardziej odpowiednie obszary pod względem liczby i wielkości do ochrony i zachowania gatunków 
dzikiego ptactwa wymienionych w załączniku I do dyrektywy oraz dla występujących regularnie 
gatunków ptaków wędrownych. W przypadku niemieckiej WSE na Morzu Bałtyckim, pojedynczy 
rozległy teren wystarczył do wyznaczenia odpowiednich ilości osobników populacji gatunków
z odnośnego załącznika I oraz gatunków ptaków wędrownych. 

zobacz również: www.habitatmarenatura2000.de 

 

 

Ewentualnie, granice OSO w środowisku morskim mogą być wskazywane za pomocą tej 
części rozmieszczenia, na której występuje podobnie uzgodniony lub zdefiniowany 
operacyjnie próg całkowitej lub całkowicie oszacowanej/wymodelowanej ilości ptaków (np. 
Webb i in., 2004, patrz ramka F). 

http://www.habitatmarenatura2000.de/
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Ramka F. Określanie granicy OSO w Zatoce Carmarthen 

W zatoce Carmarthen, w południowej Walii, występują koncentracje markaczek Melanitta nigra o znaczeniu 
międzynarodowym poza sezonem lęgowym. 

 

Badania z powietrza, z zastosowaniem ujednoliconej metodologii (Kahlert i in., 2000) zostały rozpoczęte zimą 
2001–2002 r. Wartości zagęszczenia otrzymane z prób zostały przekonwertowane na całkowitą wielkość 
populacji poprzez zastosowanie metod odległościowych (Buckland i in., 2001). 

 

Model zagęszczenia markaczki został opracowany dla całego obszaru badanego poprzez zastosowanie metody 
krigingu, metody interpolacji przestrzennej opartej na wariografii (Cressie, 1991). 
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Observed density Zaobserwowana gęstość 

% of total kriged abundance % całkowitej ilości poddanej krigingowi 

Opracowano zalecenia dla granicy w kierunku otwartego morza danego OSO tak, aby 95 % populacji z modelu 
zostało objęte granicami. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, należy zobaczyć Webb i in., 
(2004). Należy również zobaczyć McSorley i in. (2004) oraz Webb i in. (2004 b, c) w celu uzyskania dalszych 
szczegółów dotyczących metod stosowanych do wskazywania terenów i ich granic dla przybrzeżnych 
koncentracji ptaków wodnych poza sezonem lęgowym, w tym zasad uwzględniania skupisk satelitarnych 
odrębnych od skupiska rdzennego. 

I znowu, granice można wskazywać przy pomocy analiz obszarów morza, z których ptaki 
korzystają w „znacznym” stopniu (również zdefiniowane operacyjnie; patrz ramka G). 

Ramka G. Określanie proponowanych OSO dla burzyka popielatego Puffinus puffinus za pomocą 
telemetrii radiowej 

Nadajniki radiowe zakładano osobnikom burzyka popielatego w ich okresie rozrodczym w trzech istniejących 
OSO z koloniami lęgowymi w Zjednoczonym Królestwie – Bardsey, w zachodniej Walii, Skomer, w Walii 
południowo-zachodniej oraz Rum, w zachodniej Szkocji. Ptaki te tworzą stada o dużym zagęszczeniu („tłumy”) 
na morzu przed zapadnięciem zmroku i zanim powrócą do swojej kolonii lęgowej. 
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Aby wskazać prawdopodobne granice rozszerzenia istniejącego OSO na środowisko morskie, zanalizowano 
wyniki ze śledzenia ptaków drogą radiową przy wykorzystaniu analizy jądrowej. Metoda ta ma na celu 
określenie zasięgu miejscowego lub obszaru wykorzystywanego przez zwierzęta najintensywniej (Powell 2000). 

 

 

Shearwater locations Występowanie burzyka popielatego 
East Rum/West Rum Wschodni obszar/ Zachodni obszar 
Kernel cores Główne centra 
Distance from the shore Odległość od brzegu 
UK land area Obszar należący do Zjednoczonego Królestwa 

Zalecenia dla rozszerzeń w kierunku morza do granic OSO z tymi trzema koloniami opracowano na podstawie 
obszarów, na których ptaki wydają się spędzać 95 % czasu (McSorley et al. 2005). Choć określony 
przypadkowo, odsetek 95 % wydawał się być rozsądny z trzech powodów: 
a) Różnica między obszarami jądrowymi 90 % a 95 % dla wszystkich trzech kolonii była niewielka; 
b) Odsetek 95 % stanowi trafną analogię do znamienności statystycznej (choć nie powinien być z nią mylony); 
c) Jest zgodny z innymi badaniami. 

Granice terenów mogą rzecz jasna być wskazywane w odniesieniu do znanych już granic 
siedlisk mających znaczenie dla rozważanych gatunków, co jest najwyraźniej uzależnione od 
dostępności takich danych. Badania ujmujące dwie lub więcej takich koncepcji mogą być 
szczególnie owocne i doprowadzić do solidniejszych rozwiązań. 
Tam gdzie OSO graniczą ze środowiskiem lądowym, umieszczanie granicy w kierunku lądu 
może być warunkowane innymi, bardziej praktycznymi względami, swoistymi dla danego 
terenu. 

Najwyraźniej, kwalifikujące się ilości osobników ptaków (patrz powyżej) będą występować 
na każdym obszarze morza, jeżeli będzie on wystarczająco rozległy. Dlatego też, aby wskazać 
obszary bardziej odrębne lub też obszary kluczowe o największym znaczeniu, można 
stosować inne techniki optymalizacji danych dotyczących rozproszenia, pochodzące 
z badań, na przykład właściwie sformułowane kryterium klasyfikacji dla środowiska 
morskiego (MCC) (Skov i in., 1995). MCC zapewnia, iż kwalifikowane ilości osobników 
zostaną objęte proponowanymi OSO o właściwie określonej wielkości (tj. w odniesieniu do 
zdolności rozproszenia gatunków). 

4.7.2. Granice OSO o charakterze transgranicznym 
Granice każdego OSO rozciągającego się na strefy morskie dwóch lub więcej państw 
członkowskich będą musiały stać się przedmiotem współpracy sąsiadujących państw 
członkowskich, aby zapewnić integralność terenu oraz uniknąć przerywania linii granicznych 
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dla pojedynczych cech. Będzie istniała potrzeba uzgodnienia zasięgu danej cechy w miejscu 
krzyżowania się jurysdykcji danych państw członkowskich oraz konieczność współpracy 
pomiędzy decydentami poszczególnych państw w celu osiągnięcia spójności koncepcji 
dotyczącej określania granic. Podobnie, może istnieć konieczność współpracy z państwami 
trzecimi, na przykład w rejonie bałtyckim z Rosją, w rejonie atlantyckim z Islandią i 
Norwegią, a w rejonie śródziemnomorskim z kilkoma krajami spoza UE. 
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5 ŚRODKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA DO OCHRONY MORSKICH 
OBSZARÓW SIECI NATURA 2000. 

Gospodarowanie morskimi obszarami sieci Natura 2000 może przedstawiać określone 
wyzwania z racji złożoności pewnych obszarów oraz kosztów prac prowadzonych w tym 
środowisku. Proces decyzyjny w odniesieniu do niektórych działań realizowanych poza 
obszarami morza terytorialnego również może być złożony, gdyż zaangażowanych w to jest 
więcej instytucji wspólnotowych lub też międzynarodowych. Z drugiej strony, całkowita 
liczba zainteresowanych stron na takich obszarach jest zwykle niższa niż na tych położonych 
blisko wybrzeża lub na lądzie. Stosowne systemy gospodarowania podejmujące kwestie 
zagrożeń oraz mające zapewnić osiągnięcie celów ochrony muszą być wspierane przez 
odpowiednie systemy monitorowania. 

Rozdział ten porusza ogólne kwestie z zakresu zarządzania, które wielokrotnie należy 
podejmować w odniesieniu do morskich obszarów sieci Natura 2000. Określa zarys kontekstu 
prawnego w odniesieniu do gospodarowania i ochrony takich obszarów, jak zdefiniowano 
w art. 6 dyrektywy siedliskowej oraz dla których Komisja przedstawiła już wskazówki 
interpretacyjne i metodyczne. Przedstawiono możliwą strukturę oraz format zawartości dla 
planów gospodarowania jako narzędzia pomocnego w zarządzaniu terenami oraz do danego 
cyklu planowania gospodarowania. Określono różne typy silnych oddziaływań na morskie 
obszary sieci Natura 2000, mające związek z gospodarowaniem i ochroną terenów oraz 
rozważono główne typy działalności człowieka, mogące mieć wpływ na obszary sieci Natura 
2000. Zakres tego rozdziału nie jest wyczerpujący. Kwestie zarządzania dotyczące 
działalności połowowej oraz sieci Natura 2000 zostały rozpatrzone w kolejnym rozdziale. 
W tym rozdziale przedstawiono kilka przypadków gospodarowania w środowisku morskim. 
Więcej przykładów i szczegółów znajduje się w dodatku 4. 

 
5.1 Podstawa prawna ochrony. Przepisy prawodawstwa wspólnotowego w odniesieniu 

do zarządzania działaniami w trakcie realizacji oraz planów i przedsięwzięć 
w zakresie dalszego rozwoju 

Sekcja „Ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków” dyrektywy siedliskowej 
92/43/EWG podejmuje kwestię ustanowienia i zachowania sieci Natura 2000. W tym 
rozdziale, art. 6 przedstawia przepisy kierujące działaniami w zakresie zachowywania 
i zarządzania obszarami sieci Natura 2000. Artykuł ten zawiera trzy główne zestawy 
przepisów: 

− Art. 6 ust. 1 zawiera przepis dotyczący tworzenia koniecznych środków ochrony i skupia 
się na pozytywnych i aktywnych ingerencjach. Głównym celem jest zachowanie lub 
odtworzenie siedlisk i gatunków we „właściwym stanie ochrony”. Art. 6 ust. 1 stanowi 
uzupełnienie art. 4 ust. 4 dyrektywy wymagające, iż w ciągu sześciu lat od przyjęcia 
wykazów WE terenów mających znaczenie dla Wspólnoty (TZW), państwa członkowskie 
wyznaczą TZW jako SOO oraz ustalą priorytety ochrony. W tym samym terminie 
państwa członkowskie muszą stworzyć konieczne środki ochrony, 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 
naturalnych cech występujących na danych terenach. W odniesieniu do SOO i OSO 
występujących na lądzie, plany gospodarowania stanowią przydatne narzędzie do 
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zarządzania obszarami morskimi oraz umożliwiające osiągnięcie celów w zakresie sieci 
Natura 2000, 

− Art. 6 ust. 2 zawiera przepis dotyczący unikania pogorszenia stanu siedlisk 
przyrodniczych oraz znacznego niepokojenia gatunków. Stąd ma nacisk zapobiegawczy, 

− Art. 6 ust. 3 i 4 przedstawiają szereg istotnych i proceduralnych gwarancji dotyczących 
planów i projektów mogących mieć znaczący wpływ na dany obszar sieci Natura 2000. 

W ramach takiej struktury, można zauważyć różnicę między art. 6 ust. 1 i 2 określającymi 
ogólny schemat ochrony i gospodarowania a art. 6 ust. 3 i 4 określającymi procedurę 
stosowaną w konkretnych przypadkach. 

Wymogi ochrony dotyczące obszarów specjalnej ochrony (OSO) podane są w art. 4 ust. 4 
dyrektywy 79/409/EWG, który stanowi, iż dla tych obszarów: „… państwa członkowskie 
podejmują właściwe kroki w celu uniknięcia powstawania zanieczyszczenia lub pogorszenia 
warunków naturalnych siedlisk lub jakichkolwiek zakłóceń wpływających na ptactwo, o ile 
będą mieć one znaczenie w odniesieniu do celów niniejszego artykułu…”. 

Po wejściu w życie dyrektywy 92/43/EWG powyższe obowiązki zastępuje się zgodnie z art. 7 
dyrektywy 92/43/EWG, która stanowi co następuje: „Obowiązki wynikające z art. 6 ust. 2, 3 
i 4 niniejszej dyrektywy zastępują wszelkie obowiązki wynikające z art. 4 ust. 4 zdanie 
pierwsze dyrektywy 79/409/EWG w odniesieniu do obszarów sklasyfikowanych zgodnie 
z art. 4 ust. 1 tej dyrektywy lub uznanych w podobny sposób na mocy art. 4 ust. 2…”. Stąd, 
postanowienia art. 6 ust. 1 nie mają zastosowania do obszarów specjalnej ochrony (OSO). 
Jednak analogiczne przepisy mają zastosowanie do OSO na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 
dyrektywy 79/409/EWG. Jeżeli chodzi o przepisy z art. 6 ust. 2, 3 i 4, to z warunków art. 7 
wynika wyraźnie, iż to te właśnie mają obecnie zastosowanie do OSO już sklasyfikowanych. 

Komisja Europejska opublikowała dwa dokumenty referencyjne na temat zarządzania 
działalnością człowieka w odniesieniu do obszarów sieci Natura 200053. Pierwszy z nich 
zatytułowany jest Natura 2000 – Zarządzanie obszarami, wymogi art. 6 dyrektywy 
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk. Dokument ten ma na celu przedstawienie państwom 
członkowskim wskazówek dotyczących interpretacji kwestii o kluczowym znaczeniu z art. 6 
dyrektywy siedliskowej54. Drugi dokument Ocena skutków planów i przedsięwzięć 
oddziałujących w sposób istotny na tereny należące do programu Natura 2000 przedstawia 
wskazówki metodyczne, dotyczące postanowień art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej 
w odniesieniu do oceny planów i projektów oddziałujących w sposób istotny na obszary sieci 
Natura 2000 (te same zasady dla obszarów morskich jak i lądowych). 

Ocena wpływu: Inne odnośne prawodawstwo kierujące procesem przyszłego rozwoju lub 
projektów mogących mieć wpływ na dany obszar sieci Natura 2000 to takie, które odnosi się 
do oceny skutków ekologicznych takich działań. Dyrektywy te to: 

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne55 (dyrektywa w sprawie oddziaływania na środowisko – EIA). Procedura EIA 
zapewnia, że przed udzieleniem zezwolenia określany i oceniany jest wpływ projektu na 
środowisko. Należy skonsultować się z władzami publicznymi i ds. ochrony środowiska 

                                                 
53 http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm. 
54 Odnośne dodatki obejmują i) Zagadnienia dotyczące planów gospodarowania; ii) Zagadnienia dotyczące planów i projektów 
oddziałujących na obszary sieci Natura 2000; iii) Ujednolicone formularze do przedstawienia informacji Komisji Europejskiej zgodnie 
z art. 6 ust. 4; iv) Odniesienia do spraw sądowych oraz v) Przykłady projektów LIFE-Nature, obejmujące kwestie gospodarowania. 
55 Dziennik Urzędowy  L 175 z 5.7.1985, str. 40–48. 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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w zakresie jej zastosowania w celu opracowania pozwolenia oraz informacji na temat 
środowiska, a wyniki tych konsultacji muszą być wzięte pod uwagę podczas procedury 
udzielania zezwolenia. Następnie należy poinformować ogół społeczeństwa o podjętej 
decyzji. Dyrektywa określa, które kategorie projektów powinny podlegać ocenie EIA, 
jaką procedurę należy przeprowadzić oraz treść takiej oceny. Została ona zmieniona 
w roku 1995, a następnie w roku 2003 (odnośniki w przypisie)56, 

- Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko57 (dyrektywa 
o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – SEA). Ta dyrektywa wymaga 
określenia i oceny wpływu niektórych projektów i planów na środowisko podczas fazy 
przygotowywania danego planu i projektu, jak również przed jego przyjęciem. Podobnie 
jak w przypadku EIA, należy skonsultować się z władzami publicznymi i ds. ochrony 
środowiska oraz wziąć pod uwagę ich uwagi jak również raport na temat stanu środowiska 
podczas przygotowywania danego planu lub programu. Kiedy plan zostanie przyjęty, 
należy przedstawić pewne informacje, w tym szczegóły przygotowań do monitorowania 
realizacji planu czy też programu. Plan, który został określony jako wymagający oceny na 
mocy art. 6 lub 7 dyrektywy 92/43/WE automatycznie będzie wymagał dokonania oceny 
na mocy dyrektywy 2001/42/WE, jednak w określonych przypadkach można poczynić 
kroki w celu połączenia tych dwóch ocen w jedną procedurę, przestrzegając postanowień 
obu dyrektyw, 

- Obie dyrektywy, 85/337/EWG ze zmianami oraz 2001/42/WE, wymagają konsultacji 
z każdym innym państwem członkowskim, na które dany projekt, plan czy też program 
może mieć jakikolwiek wpływ w danym przypadku. 

Strona Komisji58 dostarcza dalszych informacji na temat prawa Wspólnot Europejskich, 
dotyczących oceny oddziaływania projektów na środowisko oraz oceny oddziaływania na 
środowisko niektórych planów i programów wraz z innymi związanymi informacjami, w tym 
dokumentów przewodnich dotyczących obu dyrektyw: EIA oraz SEA. Jeżeli chodzi 
o dyrektywę 85/337/EWG ze zmianami, dokumenty referencyjne do niej są dostępne 
w odniesieniu do badania, określania zakresu, przeglądu informacji na temat środowiska oraz 
oceny oddziaływań pośrednich i kumulacyjnych, jak również interakcji pomiędzy 
oddziaływaniami. Wytyczne Komisji dotyczące realizacji dyrektywy 2001/42/WE w sprawie 
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko również można pobrać z tej 
strony. 
 
 

                                                 
56 a): Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dziennik Urzędowy L 073 z 14.3.1997, str. 0005–0015; 
 b): Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do 

sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa 
i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE. 

57  Dziennik Urzędowy  L 197 z 21.7.2001, str. 30–37. 
58  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm. 

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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Tursiops truncatus59  

Zdjęcie: GECEM. LIFE03 NAT F/000104 

 

 

                                                 
59 Tursiops truncates (Delfin butlonosy): jest gatunkiem mającym znaczenie dla Wspólnoty wymienionym w załącznikach II oraz 

IV do dyrektywy siedliskowej. EN: Bottlenose dolphin; FR: Grand dauphin; ES:delfin mular; DE: Großer Tümmler 
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5.2 Cele w dziedzinie ochrony 

Środki ochrony, które mają zostać stworzone, będą miały na celu zachowanie lub odtworzenie 
gatunków oraz siedlisk, dla których wyznaczono dany teren, do właściwego stanu ochrony. 
Ramka poniżej ujmuje definicję koncepcji „właściwego stanu ochrony”, jak ustanowiono 
w postanowieniach dyrektywy siedliskowej. 

 

Właściwy stan ochrony (postanowienia dyrektywy siedliskowej, art. 1) 
Stan ochrony siedliska przyrodniczego, według dyrektywy siedliskowej, uważany jest za sumę 
oddziaływań na siedlisko przyrodnicze oraz na jego typowe gatunki, które mogą mieć wpływ na jego 
długofalowe naturalne rozmieszczenie, strukturę i funkcje oraz na długoterminowe przetrwanie jego 
typowych gatunków. Zostanie on uznany za „właściwy”, jeśli: 

• Jego naturalny zasięg i obszary mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub się 
powiększają, 

• Szczególna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania istnieją 
i prawdopodobnie będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz 

• Stan ochrony jego typowych gatunków jest właściwy. 

Stan ochrony gatunku oznacza sumę oddziaływań na te gatunki, na które mogą mieć wpływ 
oddziaływania na ich długofalowe rozmieszczenie i obfitość populacji. Stan ochrony zostanie uznany za 
„właściwy”, jeśli:  

• Dane o dynamice liczebności populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same utrzymują 
się one w skali długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk przyrodniczych, 

• 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. 

 

Do możliwych formacji naturalnych obecnych na danym obszarze sieci Natura 2000, dla 
których należy określić cele ochrony, należą: 

1. Ptaki morskie wymienione zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 2 dyrektywy ptasiej. 

2. Typy siedlisk przyrodniczych wymienione w załączniku I do dyrektywy siedliskowej 
(kody 11*, 12* oraz 8330). 

3. Gatunki wymienione w załączniku II (18 gatunków morskich, w tym ryby, gady, 
walenie i foki). 

4. Gatunki morskie wymienione w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej. Tereny nie 
są wyznaczane na podstawie obecności gatunków z załącznika IV, jednak jeśli są one 
obecne na takim terenie, również zostaną objęte ochroną na mocy postanowień art. 12 
dyrektywy siedliskowej. 

5. Gatunki morskie wymienione w załączniku V do dyrektywy siedliskowej. Jak wyżej, 
tereny nie są wyznaczane na podstawie ich obecności. Niemniej jednak będą również 
musiały zostać objęte ochroną na mocy postanowień art. 14 i art. 15 dyrektywy 
siedliskowej. 
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Formacje te są wskazane w standardowym formularzu danych wysyłanym przez państwa 
członkowskie Komisji za pośrednictwem właściwych władz krajowych poprzez stałe 
przedstawicielstwa krajowe ds. obszarów specjalnej ochrony (OSO), terenów które mogą być 
określane jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty (TZW) oraz specjalnych obszarów 
ochrony (SOO), zgodnie z decyzją Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r.60. 

Stąd, określenie celów w zakresie stanu ochrony tych formacji należy do właściwych władz 
w każdym państwie członkowskim61. Jasne określenie celów ochrony wraz z mierzalnymi 
wskaźnikami oraz stosownym programem monitoringu stanowią główne elementy dobrego 
gospodarowania danym obszarem sieci Natura 2000. 

Wśród pytań, na które trzeba będzie udzielić odpowiedzi, znajdą się między innymi: Co jest 
celem globalnym? Jakie są cele szczegółowe? Co należy objąć ochroną i/lub odtworzyć? Jaki 
jest ostateczny uzgodniony docelowy poziom ochrony? Co należy zrobić? Kto będzie to 
robić? W jakim przedziale czasu? Niektóre pytania mogą wydawać się oczywiste. Niemniej 
jednak nie zawsze łatwo jest na nie odpowiedzieć jasno i w odniesieniu do konkretnych 
działań. 

Podobnie jak w przypadku SOO i OSO umiejscowionych na lądzie, plany gospodarowania 
stanowią użyteczne narzędzie gospodarowania obszarami morskimi, umożliwiające 
osiągnięcie celów dotyczących sieci Natura 2000. Jest to istotne narzędzie, pomocne 
w skutecznym podejmowaniu decyzji z zakresu zarządzania, w tym tych mających na celu 
unikanie znacznego niepokojenia gatunków. 

 

5.3 Definicja środków ochrony 

Dane pochodzące z programów nadzoru62 i monitorowania powinny pozwolić państwom 
członkowskim na określenie stanu ochrony gatunków i siedlisk obecnych na danych terenach. 
Państwa członkowskie będą musiały również określić potencjalne silne oddziaływania na 
dany teren. Następnie będą musiały określić odpowiednie środki zachowania i/lub ochrony, 
aby doprowadzić do uzyskania właściwego stanu ochrony. Podczas wypełniania postanowień 
art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej będą musiały również stworzyć konieczne środki 
ochrony, obejmujące w razie konieczności plany gospodarowania opracowane specjalnie dla 
tych terenów. 

Dla poszczególnych formacji objętych ochroną na danym terenie, ich obecny stan ochrony, 
ich docelowy stan ochrony oraz ramy czasowe do jego osiągnięcia stanowią elementy 
przewodnie podczas opracowywania definicji środków ochrony. 

 

                                                 
60 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997D0266&model=guichett. 
61 Właściwe władze krajowe wyznaczone do gospodarowania obszarem sieci Natura 2000, jak przekazano państwom członkowskim zgodnie 
decyzją Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako 
tereny Natura 2000, Dziennik Urzędowy L 107 z 24.4.1997. Standardowy formularz danych w sekcji 1.6 „RESPONDENT(CI):”. 
62 Zgodnie z art. 11 dyrektywy siedliskowej „Państwa członkowskie prowadzą nadzór nad stanem ochrony siedlisk przyrodniczych i 
gatunków, o których mowa w art. 2, ze szczególnym uwzględnieniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu 
priorytetowym”. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997D0266&model=guichett
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5.4 Stosowanie środków 

Środki muszą być stosowane przez właściwe, kompetentne władze. Określenie 
kompetentnych władz zależy od rodzaju (np.: czy odnosi się do transportu, poszukiwań 
geologicznych, zasobów połowowych, turystyki…) oraz lokalizacji podejmowanego środka – 
wody terytorialne lub tereny na otwartym morzu. 

Chronione formacje naturalne, podlegające podobnym oddziaływaniom wymagają podobnej 
ochrony. Niemniej jednak, w zależności od lokalizacji terenu oraz rodzaju działania, zakres 
odpowiedzialności za realizację takich środków może być różny. Podmiotami 
odpowiedzialnymi mogą tu być instytucje federalne, krajowe, na poziomie Wspólnoty 
Europejskiej lub instytucje międzynarodowe. 

Dlatego też kompetentne władze63 zarządzające danym terenem muszą określić konieczne 
środki ochrony oraz wskazać kolejne podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie 
i wykonanie. Władze te mają za zadanie wdrożyć wszelkie środki leżące w zakresie ich 
kompetencji oraz zwrócić się z prośbą do innych odpowiedzialnych władz o podejmowanie 
działań leżących w ich gestii (zobacz pkt 2.7). 

5.5 Plany gospodarowania – zawartość 

Podczas gdy dyrektywa siedliskowa nie określa zawartości planu gospodarowania, istnieje 
w tej kwestii już sporo doświadczeń, z których państwa członkowskie korzystają 
w odniesieniu do obszarów sieci Natura 2000. Pod tym względem jest to potencjalnie 
skuteczne narzędzie, pomocne w osiąganiu założeń w zakresie ochrony danego terenu. Kilka 
organizacji lokalnych oraz organizacji pozarządowych opracowało w tym celu przydatne 

                                                 
63 Właściwe władze krajowe odpowiedzialne za gospodarowanie obszarem sieci Natura 2000, jak określono w decyzji Komisji 97/266/WE 
z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącej formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000, Dziennik 
Urzędowy L 107 z 24.4.1997. Standardowy formularz danych w sekcji 1.6 „RESPONDENT(S):”. 
 
 

> Formacje naturalne, do ochrony których 
wyznaczono dany teren 

> Obecny stan ochrony 

> Zakładane naturalne warunki siedliska oraz 
naturalny zasięg gatunków: Docelowy 
właściwy stan ochrony 

> Ramy czasowe do osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony 

Definicja 
środków 
ochrony 

Parametry, które należy wziąć pod uwagę podczas definiowania 
środków ochrony 
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narzędzia przewodnie, określając zarys struktury planu gospodarowania dla chronionego 
obszaru morskiego. Jednym z użytecznych przykładów zarysu struktury planu 
gospodarowania jest ten zaproponowany przez OSPAR dla jej sieci morskich obszarów 
chronionych. Jest on przedstawiony w poniższej tabeli. Opiera się na modelu 
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych (IUCN), opracowanym 
w tym celu64. 

 

Przykład planu gospodarowania: 

Zarys struktury planu dla COM w sieci OSPAR i HELCOM 
 
1. Streszczenie 
2. Wprowadzenie 

2.1 Cel i zakres planu 
2.2 Władze prawodawcze dla planu (krajowe i międzynarodowe) 

3. Opis terenu i jego cech 

3.1 Kontekst regionalny: położenie i dostęp 
3.2 Zasoby (fakty dotyczące gospodarowania; pozostałe dane w dodatku lub w oddzielnym 

dokumencie) 
3.2.1 Fizyczne: np. cechy krajobrazu morskiego, prądy, batymetria, hydrologia 
3.2.2 Biologiczne: ekosystemy (np. rafy koralowe występujące w wodach zimnych, skupiska 

trawy morskiej); siedliska o znaczeniu krytycznym (np. do poszukiwania pożywienia, 
tarliska); gatunki (np. zagrożone, handlowe, charyzmatyczne) 

3.2.3 Kulturowe: cechy archeologiczne, historyczne, religijne 
3.3 Istniejące zastosowania (opis, zaplecze, itd.) 

3.3.1 Rekreacyjne 
3.3.2 Handlowe 
3.3.3 Prace badawcze i edukacja 
3.3.4 Prawa w odniesieniu do zastosowań tradycyjnych oraz praktyki gospodarowania 

3.4 Istniejące ramy prawne i w zakresie gospodarowania 
3.5 Istniejące oraz prawdopodobne zagrożenia oraz implikacje dla zarządzania (tj. analiza 

zgodnych i sprzecznych zastosowań, rozwiązań) 
3.6 Istniejące luki w wiedzy 

4. Plan 

4.1 Cele i założenia (ogólne i szczegółowe) 
4.2 Metody gospodarowania 

4.2.1 Komitety doradcze 
4.2.2 Porozumienia interagencyjne (lub ustalenia z organizacjami, instytucjami lub osobami 

prywatnymi) 
4.2.3 Granice 
4.2.4 Plan podziału na strefy 
4.2.5 Regulacje 
4.2.6 Plan społeczny, kulturalny oraz w zakresie badania zasobów 
4.2.7 Plan gospodarowania zasobami 
4.2.8 Edukacja i uświadomienie społeczeństwa 

4.3 Administracja 
4.3.1 Obsadzanie personelu 
4.3.2 Szkolenia 
4.3.3 Zaplecze i sprzęt 
4.3.4 Budżet i plan biznesowy, źródła środków finansowych 

4.4 Nadzór i wykonanie 
4.5 Monitorowanie i ocena efektywności planu 
4.6 Harmonogram wykonania 

5. Dodatki (Proforma dla sieci obszarów COM, OSPAR itd.) 
6. Odniesienia 

                                                 
64 Wytyczne w sprawie gospodarowania morskimi obszarami ochrony w obszarze morskim OSPAR (Numer referencyjny: 2003-18). 
http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html. 
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines%20management%20MPA.doc. 
Morskie i nadbrzeżne obszary chronione. IUCN, Gland, str. 370 oraz Kellerher, G. 1999. 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
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W odniesieniu do obszarów sieci Natura 2000, następujące względy są istotne dla 
przedstawionej struktury planu. 

Cel i zakres (zarys struktury, punkt 2.1) 

Jasne określenie i opis cech, dla których wybrano dany obszar, stanowi kluczowy element 
planu gospodarowania. Kluczowe cechy do wyznaczania OSO to ptaki wymienione 
w załączniku I do dyrektywy ptasiej oraz gatunki wędrowne. Kluczowe cechy dla SOO to 
typy siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I i/lub siedliska dla gatunków 
wymienionych w załączniku II do dyrektywy siedliskowej. Gatunki wymienione w załączniku 
IV, jeśli są obecne na terenie, również należy wziąć pod uwagę pod względem wymogów 
gospodarowania SOO65. Taką informację powinno się ująć w standardowym formularzu 
danych Natura 200066. 

W przypadku środowiska morskiego, wskazanym i użytecznym ze strategicznego punktu 
widzenia środkiem gospodarowania byłoby uwzględnienie, oprócz kluczowych cech sieci 
Natura 2000, typów siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych wykazami ochrony 
w rezultacie porozumień lokalnych oraz obszarów zawierających typy siedlisk 
przyrodniczych i gatunki będące przedmiotem ochrony, które mogą, z rozsądnych przyczyn, 
być uwzględnione w dalszym dostosowywaniu załączników do dyrektywy siedliskowej. 
Oczywiście nie jest to obowiązkiem państw członkowskich na mocy prawodawstwa 
wspólnotowego. Jednak określenie wszystkich tych cech dodatkowych podczas pierwszych 
akcji badań geologicznych w środowisku morskim, prowadzonych jako część procesu wyboru 
przyszłych TZW, może być istotnym przedsięwzięciem, pozwalającym na uniknięcie 
powielania prac do prowadzenia w przyszłości. Taka koncepcja będzie również prowadzić do 
spójności przyszłych chronionych obszarów morskich w ramach sieci Natura 2000 oraz 
innych zbiorów obszarów chronionych. 

Co więcej, koncepcja ta przyczyni się do poprawy zgodności pomiędzy siecią Natura 2000 
a innymi sieciami ustanowionymi na mocy porozumień/konwencji lokalnych (OSPAR, 
HELCOM lub Konwencja barcelońska). Usprawni również proces wyboru i gospodarowania 
przyszłymi terenami na skutek pełniejszego stosowania dyrektywy siedliskowej w środowisku 
morskim. 

Władze prawodawcze dla planu (zarys struktury, punkt 2.2) 

Władze prawodawcze odpowiedzialne ostatecznie za szczegółowe opracowanie planu 
gospodarowania obszarem sieci Natura 2000 są władzami krajowymi67. Mają one obowiązek 
stworzenia koniecznych środków ochrony w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony 
danego terenu. Jednak, jak zaznaczono w punkcie 2.7, podmiotami odpowiedzialnymi za 
realizację środków w zakresie gospodarowania mogą być instytucje federalne, krajowe, na 
poziomie Wspólnoty Europejskiej lub instytucje międzynarodowe68. 

                                                 
65 Obszary nie są wyznaczane na podstawie obecności gatunków z załącznika IV, jeśli jednak są obecne na terenie, również należy je objąć 
ochroną na mocy postanowień art. 12 dyrektywy siedliskowej. 
66 Jak określono w standardowym formularzu danych (decyzja Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotycząca formularza 
zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000, Dziennik Urzędowy L 107 z 24.4.1997). 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm. 
67 Podstawa prawna: Decyzja Komisji 97/266/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. dotycząca formularza zawierającego informacje o terenach 
proponowanych jako tereny Natura 2000, Dziennik Urzędowy L 107 z 24.4.1997. 
68 Np.: Obrona, górnictwo, poszukiwania na morzu, prace badawcze, turystyka to kompetencje krajowe. Zasoby połowowe stanowią 
kompetencje wspólnotowe. Niektóre aspekty regulacji w zakresie żeglugi odbywają się na poziomie międzynarodowym dzięki działalności 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)… 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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Odpowiedzialne władze wdrażają wszelkie środki leżące w ich gestii oraz zwracają się z 
prośbą do innych organów o podejmowanie działań w dziedzinach, którymi zarządzają. 
Założenia planu gospodarowania oraz szczególne środki muszą zostać uzgodnione przez 
wszystkie istotne podmioty. 

Opis terenu i jego cech (zarys struktury, punkt 3) 

Jednym z kluczowych kroków w kierunku gospodarowania danym obszarem sieci Natura 
2000 będzie opis oraz ocena stanu ochrony każdej ze wskazanych cech w standardowym 
formularzu danych, najlepiej z podaniem wskaźników ilościowych. Definicja tej „linii 
podstawowej” stanowi główny element do stworzenia definicji środków, które należy podjąć 
oraz oceny ich skuteczności w przyszłości, w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony. 

Kolejny kluczowy element planu gospodarowania to zrozumienie charakteru oraz interakcji 
pomiędzy prawdopodobnymi pozytywnymi i negatywnymi oddziaływaniami zewnętrznymi, 
mającymi wpływ na stopniowy rozwój stanu ochrony danych cech w skali globalnej. 
Zastosowanie wzorca wpływów może być przydatnym sposobem na lepsze zrozumienie tego 
zagadnienia (zobacz rozdział 5.8 niżej). 

 

Monitorowanie i ocena efektywności planu (zarys struktury, punkt 4.5) 

Po wyznaczeniu terenu państwa członkowskie podejmują właściwe działania w celu 
utrzymania lub odnowienia właściwego stanu ochrony naturalnych siedlisk lub gatunków 
dzikiej fauny i flory, dla ochrony których wyznaczono dany teren. (dyrektywa ptasia art.1 i 4; 
dyrektywa siedliskowa art. 1 i 2) 

Streszczenie projektu LIFE współfinansowanego przez ZK, dotyczącego SOO 
w środowisku morskim 

Projekt ZK, dotyczący SOO w środowisku morskim, został rozpoczęty w celu 
stworzenia systemów gospodarowania wybranymi specjalnymi obszarami ochrony 
(SOO) w środowisku morskim. Skupiał się na wyborze dwunastu nabrzeżnych SOO 
w środowisku morskim wokół ZK oraz na opracowaniu szczegółowych obszarów 
wiedzy niezbędnych do gospodarowania i monitorowania europejskich obszarów 
morskich 

Na stronie (http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm) można znaleźć informacje na temat doświadczenia 
oraz wiedzy i rezultatów projektu ZK, dotyczącego SOO w środowisku wodnym dostępne dla szerszej 
publiczności. Wszystkie opublikowane dokumenty oraz informacje wprowadzające są dostępne na stronie 
(http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm). Szczegóły w dodatku 4. 

 

http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm
http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm


 

   101

W tym celu należy stworzyć program monitorowania konieczny do oceny obecnego stanu 
terenu oraz sygnalizowania podjęcia odpowiednich środków w zakresie zachowania i/lub 
odtworzenia. Władze krajowe69 odpowiadają ostatecznie za monitorowanie obszarów (art. 11 
dyrektywy siedliskowej). Ocena efektywności oraz stosowności wprowadzonych w życie 
środków umożliwi odpowiedzialnym za dany obszar władzom zaplanowanie nowych działań 
w celu osiągnięcia celów ochrony oraz przedstawienie sprawozdania na temat stanu ochrony 
obszaru, zgodnie z wymogami dyrektywy siedliskowej (art. 11, 17…) oraz dyrektywy ptasiej 
(art. 4, 12…). 

Po przeprowadzeniu szczegółowych dyskusji z państwami członkowskimi, Komisja przesłała 
dokument (DocHab-04-03/03 rev.3) Komitetowi ds. siedlisk naturalnych, przedstawiając 
ramy do oceny, monitorowania oraz składania sprawozdań na temat stanu ochrony 
w kontekście przygotowywania sprawozdania z lat 2001–2007, na mocy art. 17 dyrektywy 
siedliskowej. Dokument ten został zatwierdzony przez Komitet ds. siedlisk naturalnych 
w dniu 20 kwietnia 2005 r. Proponuje on format sprawozdań, wzorce oceny, definicje 
kluczowych terminów oraz proces zachodzący pomiędzy państwami członkowskimi 
a Komisją, który towarzyszy temu procesowi. Więcej informacji znaleźć można na: 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home. 

WWF oraz Bank Światowy opracowały narzędzie planowania w odniesieniu do 
gospodarowania obszarami chronionymi zatytułowany „Karta wyników do oceny postępu 
w osiąganiu celów w zakresie efektywności zarządzania dla morskich obszarów chronionych. 
2004”70. Poniższa tabela pochodzi z tego dokumentu. Została stworzona w celu dostarczenia 
ogólnych wytycznych do opracowywania systemów oceny oraz poparcia standardów oceny 
i sporządzania sprawozdań. 

                                                 
69 Władze krajowe odpowiedzialne za gospodarowanie obszarem sieci Natura 2000, jak określono w decyzji Komisji 97/266/WE z dnia 18 
grudnia 1996 r. dotyczącej formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000, Dz.U. L 107 
z 24.4.1997. 
70 http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf (zobacz załącznik V). 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home
http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf
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TABELA 1 
PODSUMOWANIE RAM ŚWIATOWEJ KOMISJI OBSZARÓW CHRONIONYCH 
Elementy oceny Wyjaśnienie Oceniane kryteria Przedmiot oceny 
Kontekst Gdzie jesteśmy obecnie? 

Ocena znaczenia, 
zagrożeń oraz 
uwarunkowania 
polityczne 

Istotność 
Zagrożenia 
Podatność na zniszczenie 
Kontekst krajowy 

Stan 

Planowanie Gdzie chcemy się 
znaleźć? 
Ocena projektu i 
planowania w 
odniesieniu do obszaru 
chronionego 

Prawodawstwo i polityka 
w zakresie obszaru 
chronionego 
Projekt systemu 
obszarów chronionych 
Projekt rezerwatu 
Planowanie w zakresie 
gospodarowania 

Stosowność 

Nakłady Czego potrzebujemy? 
Ocena zasobów 
koniecznych do 
gospodarowania 

Przekazywanie środków 
agencji 
Przekazywanie środków 
do obszaru 
Partnerzy 

Zasoby 

Proces Jak sobie z tym 
radzimy? 
Ocena sposobu 
gospodarowania 

Stosowność procesów 
gospodarowania 

Stosowność wydajności 
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Wynik Jakie były wyniki? 
Ocena realizacji 
programów i działalności 
z zakresu 
gospodarowania; 
przedstawienie 
produktów i usług 

Wyniki działalności 
gospodarowania 
Usługi i produkty 

Efektywność 

Rezultat Co osiągnęliśmy? 
Ocena rezultatów oraz 
stopnia w jakim spełniły 
one oryginalne założenia 

Wpływy: skutki 
zarządzania w stosunku 
do założeń 

Stosowność efektywności 

Źródło: Hockings i in., (2000). 

 

 

Morze Wadeńskie – gospodarowanie transgraniczne lub 
międzynarodowe 

Morze Wadeńskie jest jednym z największych morskich terenów 
podmokłych w Europie. Jego terytorium dzielone jest między Danię, 
Niemcy i Holandię. 

Znajdują się na nim liczne siedliska, które na mocy załącznika I do 
dyrektywy siedliskowej wymagają ochrony, w tym: 

• piaszczyste wybrzeża, estuaria, muliste płycizny, słone błota oraz wydmy 
piaszczyste 

 

 

 

 

 

Wspólny sekretariat do spraw 
Morza Wadeńskiego 

Siedliska te stanowią ważne obszary ochrony, jako że reprezentują tereny lęgowe dla gatunków ryb, obszary 
żywienia dla ptaków wędrownych oraz stanowią oparcie dla wielu ssaków morskich (morświn Phocoena 
phocoena, foka pospolita Phoca vitulina). 

Na konferencji dotyczącej Morza Wadeńskiego w 1982 r., na której spotkały się rządy trzech wymienionych 
powyżej państw, podpisano porozumienie, iż będą wzajemnie się konsultować oraz łączyć wysiłki w celu 
realizacji istotnych dyrektyw UE oraz innych międzynarodowych instrumentów prawnych, takich jak Konwencja 
ramsarska i Konwencja z Bonn. 

Od tamtej pory wiele działań w zakresie ochrony było podejmowanych trójstronnie. Plan gospodarowania 
zasobami fok (SMP) jest przykładem projektu ochrony, który stanowi owoc tej współpracy i który został przez nią 
umocniony. Oprócz innych działań, założono kilka rezerwatów fok na Morzu Wadeńskim. Plan SMP został 
uznany za odgrywający ważną rolę w uratowaniu populacji fok i pozostaje użytecznym narzędziem w zakresie 
ochrony. 

Aby uzyskać więcej szczegółów – zobacz dodatek 4 
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http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/maps 
 

 

5.6 Ramy czasowe planu gospodarowania 

Środki obecnie uważane za najodpowiedniejsze do zachowania lub do odtworzenia 
właściwego stanu ochrony danego terenu niekoniecznie będą tak samo skuteczne w 
przyszłości. Przyroda, siły zewnętrzne oddziaływujące na przyrodę, stan wiedzy naukowej 
oraz techniki gospodarowania w zakresie ochrony ulegają zmianie z upływem lat. 

Dlatego też należy dokonywać przeglądów i/lub aktualizacji planów gospodarowania pod 
kątem odpowiedniej skali czasowej, w pełni uwzględniając zmiany jakie wystąpiły na terenie. 
Taki plan powinien mieć jasno określony zakres czasowy. Niektóre państwa członkowskie 
uważają okres 10 lat za odpowiedni okres odniesienia dla planów gospodarowania 
przyrodniczymi obszarami chronionymi. Regularne monitorowanie działań oraz bardziej 
okresowa ocena ich efektywności pozwoli na podejmowanie przejściowych decyzji 
przyjmowania takich planów. 

Ogólnie rzecz biorąc, wpływy wynikające ze zmian klimatycznych mogą być ważne dla 
stopniowego rozwoju chronionych obszarów morskich. Może to stanowić istotną kwestię 
wśród kwestii dotyczących gospodarowania długoterminowego. Będzie istniała konieczność 
monitorowania zmian zachodzących w środowisku związanych ze zmianami klimatycznymi 
oraz podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania z zastosowaniem podejścia 
adaptacyjnego 

http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/


 

   105

 

Identification of existing conservation status 
(base line) and necessary actions for 

delivering favourable conservation status 

Określenie obecnej formy ochrony 
(podstawa) i koniecznych działań w celu 

ustalenia najkorzystniejszej formy ochrony 

Elaboration of a Management Plan Stworzenie planu zarządzania 

Implementation and monitoring Wdrożenie i monitoring 

Reporting and Assessment of appropriateness 
and effectiveness of management measures 

Sprawozdawczość i analiza pod kątem 
zastosowania najbardziej odpowiednich i 

efektywnych środków 

 

5.7 Oddziaływania i wpływ działalności człowieka 

Na środowisko morskie może mieć wpływ cały szereg działań człowieka. Kilka regionalnych 
konwencji ds. morza opracowało interesujące wykazy takich działań oraz niektóre z 
głównych wpływów jakie mogą one wywierać na siedliska i gatunki morskie71. Może się 
zdarzyć, iż władze krajowe odpowiedzialne za dany obszar sieci Natura 2000 będą musiały 
uregulować te działania w celu zapewnienia właściwego stanu ochrony cech, dla których 
teren ten został wybrany. Niektóre przykłady działań człowieka oraz możliwe skutki 
obejmują: 

                                                 
71 http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines%20management%20MPA.doc. Dostosowane z 
wytycznych w sprawie gospodarowania morskimi obszarami ochrony w obszarze morskim OSPAR (numer referencyjny: 2003-18). 

Cykl planu gospodarowania 

http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
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Przykłady działań człowieka oraz ich wpływ na środowisko morskie 

 

Działania człowieka 

• Zanieczyszczenie: Płynne zanieczyszczenia chemiczne (chemiczne, jądrowe, biologiczne), odpady 
organiczne i mineralne (czynności pogłębiania) 

• Poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych: Ropy naftowej i gazu, piasku, żwiru… 
• Rybołówstwo, akwakultura, zbieranie… 
• Transport morski, żegluga, infrastruktury żeglugi 
• Działania wojskowe: manewry, prace badawcze, odpady… 
• Budownictwo: nadbrzeżne i morskie, w tym rurociągi, infrastruktury do wydobycia ropy naftowej oraz 

farmy wiatrowe 
• Turystyka, żegluga rekreacyjna oraz sporty morskie 

 
Skutki działań człowieka 

 
Fizyczne 
• Usunięcie i zmiana podłoża, 

mętność, zamulenie, 
• Odprowadzanie ścieków 
• Uciążliwość hałasu 
• Zakłócenia widoczności 

(ptaki…) 
• Zmiany właściwości wody 

(temperatury, zasolenia, 
przepływu…) 

• … 

Chemiczne 
• Skażenie wywołane związkami 

organicznymi (pestycydy…), 
metalami ciężkimi, 
węglowodorami, odpadami 
jądrowymi 

• Wzrost ilości materii organicznej, 
zmiany składników pokarmowych 
(ścieki komunalne w wodach 
nadbrzeżnych, ścieki 
z zanieczyszczonych rzek, ścieki 
rolnicze, eutrofizacja na 
pobliskich terenach…) 

• … 

Biologiczne 
• Usunięcie gatunków 

docelowych i gatunków 
niedocelowych 

• Fizyczne uszkodzenia gatunków 
(w tym otarcia) 

• Przemieszczenie się 
(przeniesienie) gatunku 

• Zmiany w strukturze lub 
dynamice populacji lub 
społeczności 

• Wprowadzenie patogenów 
bakteryjnych lub pasożytów 

• Wprowadzenie gatunków 
nierodzimych oraz organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie 

• … 
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Odtworzenie siedliska na Azorach przy pomocy planu gospodarowania 

Zbiorowisko ptaków morskich na Azorach cechuje się tym, że jest przejściowe pomiędzy ptakami strefy 
tropikalnej i umiarkowanej. Z tego powodu jest ważne dla zachowania różnorodności biologicznej. 

Następujące gatunki ptaków azorskich są objęte dyrektywą ptasią: 

Nawałnik maderski (Oceanodroma castro), rybitwa różowa (Sterna dougallii), burzyk żółtodzioby 
(Calonectris diomedea borealis), rybitwa rzeczna (S.hirundo), burzyk mały (Puffinus assimilis). 

Gatunki te są zagrożone poprzez wprowadzone drapieżniki, zakłócenia na skutek działań turystycznych, 
erozję gleby oraz degradację roślinności, co doprowadziło do utraty siedliska do budowania gniazd, a 
w rezultacie i par reprodukcyjnych. 

Środki podejmowane w celu zwiększenia populacji: 

 Zwalczenie nierodzimego gatunku królika, 

 Kontrola erozji oraz ponowne obsadzenie rdzennej roślinności, 

 Budowanie skrzynek lęgowych i sztucznych gniazd, 

 Tablice informacyjne oraz strażnicy przyrody w celu zwiększenia świadomości. 

W rezultacie tych działań liczba osobników reprodukcyjnych obecnie wzrasta. 

Na Praia Islet znajduje się obecnie największa kolonia rybitwy rzecznej na Azorach, obejmująca 
ponad 1000 par. 

Więcej szczegółów w dodatku 4 

 

  

Źródło: Steve McConnell(strona EEA) 
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5.8 Ocena wpływu. Podstawowa technika budowy wzorców 

Sekcja 5.1, powyżej opisuje istniejące instrumenty prawne, które związane są z procesem 
oceny działań rozwojowych środowiska naturalnego. Ocena skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (EIA) jest kluczowym 
środkiem polityki w zakresie ochrony środowiska Unii Europejskiej. Od momentu przyjęcia 
pierwszej dyrektywy EIA w 1985 r. (dyrektywa 85/337/EWG) zarówno prawo jak i praktyki 
EIA stopniowo się rozwinęły. Dyrektywa zmieniająca została opublikowana w 1997 r. 
(dyrektywa 97/11/WE), a Komisja Europejska wydała trzy dokumenty przewodnie, 
odzwierciedlające obecny stan prawodawstwa UE oraz dobrych praktyk. Dokumenty te 
dotyczą trzech określonych etapów procesu EIA: Badania, określania zakresu oraz przeglądu 
EIS. 

Celem wyżej wymienionych wytycznych jest udzielenie pomocy praktycznej podmiotom 
zaangażowanym na tych etapach w proces EIA, czerpiąc z doświadczeń z całej Europy oraz 
całego świata. Stosując się do wytycznych dotyczących badania i określania zakresu, wierzy 
się, iż podejmowane będą trafniejsze decyzje w odniesieniu do potrzeby oceny EIA oraz do 
warunków odniesienia się do wymaganych obserwacji, rozpoczynając w ten sposób proces 
EIA z wyższego poziomu. Wytyczne dotyczące przeglądu EIS mają na celu pomoc 
podmiotom propagującym rozwój oraz ich konsultantom w sporządzaniu lepszej jakości 
oświadczeń dotyczących skutków wywieranych na środowisko, oraz kompetentnym 
władzom, jak również innym zainteresowanym stronom w efektywniejszym ich przeglądzie, 
tak aby do podjęcia decyzji były dostępne możliwie najlepsze informacje. Pełne informacje na 
ten temat można znaleźć na stronie Komisji: 
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 

W celu opracowania systematycznego podejścia do zarządzania, przydatne jest określenie 
rodzaju działań mogących mieć „a priori” znacząco negatywny wpływ na dany teren, w tym 
wykazu takich działań (np.: transport morski, rybołówstwo, parki wiatrowe, poszukiwania 
ropy naftowej i gazu…), które mogłyby oddziaływać na chronione cechy danego terenu oraz 
mieć wpływ na stan ochrony typów siedlisk przyrodniczych i gatunków mających znaczenie 
dla Wspólnoty. 

W takim kontekście, kilka państw członkowskich stosuje wzorce jako narzędzie w procesie 
decyzyjnym. Każdy wzorzec powinien wyraźnie stwierdzać czy przewiduje się, iż 
poszczególne działania człowieka będą miały znaczący wpływ na poszczególne cechy objęte 
ochroną. Poniższy wzorzec ma być rozpatrywany jedynie jako wzór. Przypadki rzeczywiste 
powinny zostać opracowane szczegółowo, według istniejących cech obszarów sieci Natura 
2000 oraz przewidywanych działań człowieka. Takie wzorce powinny być tworzone 
i wypełniane przez specjalistów, najlepiej przy udziale zainteresowanych stron, zapewniając 
przedstawienie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. 
Wzorce powinny zawierać wszystkie cechy ekologiczne, podlegające ochronie oraz 
wszystkich użytkowników. Należy wskazać tylko istotne zastosowania dla poszczególnego 
obszaru/podobszaru. Pierwszy wymiar tych wzorców dotyczy cech ekologicznych, dla 
których teren ten został wyznaczony. 
W niektórych przypadkach istotnym może być również ujęcie elementów (siedlisk lub 
gatunków) koniecznych do osiągnięcia właściwego stanu ochrony chronionych cech na mocy 
dyrektyw ptasiej i siedliskowej (np.: stan zasobów rybnych konieczny dla chronionych fok 
lub ptaków…). 

Nie wszystkie poszczególne siedliska i gatunki morskie z załączników do dyrektyw ptasiej 
i siedliskowej muszą pojawić się we wzorcu, gdyż mogą być pogrupowane według 

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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podobnych zakresów wrażliwości. Wiele gatunków jest wrażliwych na podobne działania, 
a wiele działań wywiera podobne skutki. Na przykład, wszystkie gatunki skorupiaków mogą 
być dotknięte przez pogłębiarkę, włok ramowy czy inne działanie zakłócające stan osadu. 

Drugi wymiar dotyczy działań człowieka w odniesieniu do szczególnej wrażliwości 
ekosystemu. 
Należy sporządzić wykaz i pogrupować poszczególne działania/użytkowników lub 
zainteresowane strony według ich prawdopodobnego oddziaływania na siedliska i gatunki. 
Należy wskazać tylko istotne zastosowania dla poszczególnego obszaru/podobszaru. Podczas 
opisu zastosowań oraz ich wpływów ważne jest aby zaangażowani byli przy tym specjaliści 
z różnych regionów i różnych dziedzin. Należy stanowczo podkreślić, iż prawdopodobne 
oddziaływania odnoszą się do rzeczywistych działań (trwających lub planowanych), a nie do 
rozmaitych sektorów gospodarki/przemysłu rozpatrywanych ogólnie. 
Wzorzec przedstawiający te dwa wymiary mógłby wyglądać następująco (nie jest on 
wypełniony. Aby zapoznać się z przykładami wypełnionych wzorców przedstawiających 
możliwe skutki, zobacz załącznik 3 do niniejszego dokumentu przewodniego). 
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Przykład wykorzystania wzorca 
Obszar NNN 

 
Działania związane z Siedliska Gatunki Inne elementy będące przedmiotem 

ochrony lecz niewymienione 
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PRZESTRZEŃ            
Wiatraki            
Porty            
Sztuczne wyspy            
Poszukiwania ropy naftowej i gazu            
Poszukiwania ropy naftowej i gazu             
Kanały żeglugi handlowej             
Rurociągi/kable             
Działania wojskowe             
Energia pływów             
             
RYBOŁÓWSTWO             
Połowy włokami dennymi             
Zasoby muszli/pogłębianie              
Zbieranie struktur biogenicznych              
Łowiska pelagiczne            
Niewody, pławnice dryfujące, takle 
oceaniczne 

           

Zastawione sieci            
            
WYDOBYWANIE/POGŁĘBIANIE            
Wydobywanie piasku              
Wydobywanie żwiru              
Pogłębianie kanałów              
              

 

Dodatek 3 przedstawia kilka przykładów techniki korzystania ze wzorców jako narzędzi 
decyzyjnych w zakresie gospodarowania danym chronionym obszarem morskim w ramach 
sieci Natura 2000. 
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5.9 Działania człowieka na obszarach morskich sieci Natura 2000 

Działania człowieka na obszarach morskich sieci Natura 2000 są regulowane tymi samymi 
przepisami dyrektywy siedliskowej, co w przypadku obszarów lądowych. Przepisy art. 6 
dyrektywy siedliskowej mają zastosowanie, jeśli wpływ danego działania lub połączenia kilku 
może być znaczący. 

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2005 r. 
„Strategia tematyczna dotycząca ochrony i zachowania środowiska morskiego”72  również 
stanowi istotny dokument programowy, w którym określa się rozmaite oddziaływania na 
środowisko morskie. 

Komunikat ten bierze pod uwagę jakość środowiska mórz i oceanów, przedstawiając 
streszczenie oraz obszerniejszy opis sytuacji. Podkreśla, iż na środowisko morskie ma wpływ 
szereg oddziaływań. Obejmują one utratę lub degradację różnorodności biologicznej, zmiany 
w strukturze ekosystemu, utratę siedlisk, skażenie substancjami niebezpiecznymi oraz 
możliwe skutki zmian klimatycznych. 

Powiązane z nimi oddziaływania obejmują połowy do celów handlowych, poszukiwania ropy 
naftowej i gazu, transport morski, osadzanie się substancji niebezpiecznych i substancji 
pokarmowych przenoszonych przez wodę i powietrze, składowanie odpadów, w tym 
składowanie wybranych osadów skażonych, hałas pod wodą oraz fizyczną degradację siedlisk 
z uwagi na pogłębianie i wydobywanie piasku i żwiru. 
Bez wchodzenia w szczegóły, niektóre możliwe wpływy działań człowieka na środowisko 
morskie zostały przedstawione w kolejnych paragrafach. 
5.9.1 Gatunki obce 

Inwazyjne gatunki obce uważane są za jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności 
biologicznej w UE i na całym świecie. Gatunki obce mogą powodować pogorszenie stanu 
siedlisk przyrodniczych oraz zakłócać bytowanie gatunków przyrodniczych występujących 
lokalnie, zmieniając warunki przyrodnicze, które mogą doprowadzić do znaczących skutków 
ekonomicznych i społecznych. W niektórych przypadkach, kompetentne władze krajowe będą 
musiały uwzględnić możliwe skutki obecności gatunków obcych podczas tworzenia środków 
w zakresie gospodarowania danym obszarem sieci Natura 2000 lub planowania przyszłego 
rozwoju. W rezultacie, postanowienia dyrektywy siedliskowej określają, iż państwa 
członkowskie odpowiadają za: 

- podjęcie 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), 

- wyrażenie zgody na plany lub przedsięwzięcia dopiero po upewnieniu się, że nie wpłyną 
one niekorzystnie na integralność danego obszaru sieci Natura 2000 (art. 6 ust. 3). 

Istotnym postanowieniem w tej kwestii jest art. 22 dyrektywy siedliskowej, który wymaga od 
państw członkowskich „zapewnienia, 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, wprowadzenia zakazu 

                                                 
72 [COM(2005) 504] http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28164.htm. 

 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28164.htm
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takiego wprowadzenia”. Jednakże przypadkowe, niezamierzone wprowadzenie oraz 
wprowadzenie do środowiska bez drapieżników przyniosłoby korzystniejsze skutki dzięki 
bardziej uszczegółowionemu prawodawstwu. 

Co więcej, na mocy dyrektywy siedliskowej mogłyby powstać pewne trudności gdyby dany 
gatunek chroniony na mocy danej dyrektywy był rodzimy w jednej części Wspólnoty, 
natomiast szkodliwy lub potencjalnie problematyczny w innych rejonach. Nie zostało to 
przewidziane, kiedy przyjmowano dyrektywę siedliskową w 1992 r., jednak mogłoby to 
stanowić ważną kwestię w rozszerzonej UE. 

Woda balastowa pochodząca z transportu morskiego, gatunki przemieszczające się 
przyczepione do kadłubów statków, działalność w dziedzinie akwakultury to niektóre spośród 
najważniejszych wektorów do wprowadzania gatunków obcych do środowiska morskiego. 

Woda balastowa: W lutym 2004 r. Międzynarodowa Organizacja Morska przyjęła 
Międzynarodową konwencję o kontroli i zarządzaniu wodami balastowymi oraz osadami ze 
statków („Konwencję o wodach balastowych”). Konwencja ta jest otwarta do podpisu przez 
państwa członkowskie od czerwca 2004 r. Wymaga się od stron tej konwencji, aby 
zapobiegały, minimalizowały oraz ostatecznie eliminowały przechodzenie szkodliwych 
organizmów wodnych oraz patogenów poprzez kontrolę oraz procedury zarządzania wodą 
balastową oraz osadami ze statków. 

Konwencja zapewnia międzynarodowe ramy zarządzania wodą balastową i osadami, 
pozwalając przy tym podmiotom lokalnym na wprowadzanie środków dodatkowych w celu 
spełnienia określonych standardów czy też wymogów, spójnych z prawem 
międzynarodowym. Wszystkie statki zaprojektowane do transportu wody balastowej będą 
miały obowiązek zastosowania się do planu gospodarowania woda balastową zatwierdzonego 
przez administrację (państwo bandery) oraz uwzględnienia wytycznych, które zostaną 
opracowane przez IMO. Do lipca 2005 r. Konwencję o wodach balastowych podpisały trzy 
państwa członkowskie (Finlandia, Niderlandy i Hiszpania). Więcej informacji można znaleźć 
na stronie: http://globallast.imo.org/index.asp. 

Akwakultura: W ramach planu działań na rzecz bioróżnorodności w zakresie rybołówstwa 
(COM(2001) 162, Vol. IV73), Komisja podjęła inicjatywy w celu oceny potencjalnego 
oddziaływania gatunków nierodzimych w akwakulturze. Wspiera to stosowanie kodeksu 
postępowania Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) dotyczącego wprowadzania 
i przenoszenia organizmów morskich, a także kodeksu postępowania i podręcznika procedur 
Europejskiej Komisji Doradczej ds. Rybactwa Śródlądowego (EIFAC) w celu rozpatrzenia 
kwestii wprowadzenia i przenoszenia organizmów morskich i słodkowodnych. 

Komisja przygotowała wniosek, który dotyczy zasad zarządzania w zakresie wprowadzania 
gatunków obcych w akwakulturę w ramach strategii zrównoważonego rozwoju akwakultury 
europejskiej (COM(2002) 511)74, uwzględniający powyższe kwestie. Ten wniosek dotyczący 
rozporządzenia Rady (COM(2006) 154)75 ma na celu wprowadzenie systemu udzielania 
zezwoleń regulujących ruch w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo 
(które nie występują w strefie mieszczącej się w granicach ich naturalnego zasięgu 
występowania). Przewiduje się, iż wniosek zostanie przyjęty przez Radę w pierwszej połowie 
2007 r. 

 

                                                 
73 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/act0162en02/4.pdf. 
74 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0511en01.pdf. 
75 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0154en01.pdf. 

http://globallast.imo.org/index.asp
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/act0162en02/4.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0511en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0154en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0154en01.pdf
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5.9.2 Zanieczyszczenie (w tym hałas) 
Zanieczyszczenie mórz stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń globalnych 
w odniesieniu do środowiska morskiego oraz zachowania różnorodności biologicznej. Może 
również stanowić poważne zagrożenie na szczeblu lokalnym. Dlatego też władze 
odpowiedzialne za stan ochrony danego obszaru sieci Natura 2000 muszą zająć się tym 
problemem podczas tworzenia koniecznych środków ochrony dla tego obszaru. W większości 
przypadków będzie się to wiązało z udziałem administracji zewnętrznych, odpowiedzialnych 
za gospodarowanie wodami kontynentalnymi, żeglugę morską… 
W środowisku europejskim większość zanieczyszczeń morza pochodzi ze źródeł 
znajdujących się na lądzie. Stąd realizacja postanowień ramowej dyrektywy wodnej będzie 
odgrywała główną rolę w polepszaniu stanu ochrony środowiska morskiego. Dyrektywa ta 
zajmuje się wszelkimi wodami kontynentalnymi, przejściowymi i nadbrzeżnymi. Celem 
globalnym polityki wodnej UE jest oczyszczenie zanieczyszczonych wód oraz dopilnowanie, 
aby czyste wody zostały utrzymane w takim stanie. Więcej szczegółowych informacji można 
znaleźć na stronie Komisji76. 
Kilka istotnych konwencji regionalnych ds. morza, takich jak OSPAR, Konwencja helsińska, 
Konwencja barcelońska czy bukaresztańska, opracowało strategie zmniejszenia 
zanieczyszczeń na morzu. Strategie te (np.: strategia dotycząca substancji niebezpiecznych, 
przyjęta przez OSPAR) określają założenie zapobiegania zanieczyszczeniom obszaru 
morskiego poprzez stałe zmniejszanie zrzutów, emisji i strat niebezpiecznych substancji. 

Rodzaje i przyczyny zanieczyszczeń 

Zanieczyszczenia można podzielić na: (i) organiczne, (ii) mikrobiologiczne, (iii) 
chemiczne, (iv) składniki odżywcze, (v) radioaktywne oraz (vi) fizyczne (usuwanie 
odpadów, hałas…). 

Zanieczyszczenie morza, strefy przybrzeżnej oraz terenów podmokłych przez produkty stałe i 
płynne, pochodzące z gospodarstw domowych/zakładów przemysłowych nadal stanowi 
podstawowy problem z racji powszechnego braku odpowiedniego ich uzdatniania w wielu 
państwach członkowskich oraz w krajach położonych nad tym samym morzem, co państwa 
UE27. W szczególności przemysły chemiczny i petrochemiczny skupione wokół głównych 
miast przybrzeżnych są głównym źródłem zanieczyszczeń. Należy również wziąć pod uwagę 
zanieczyszczenia rolnicze, pochodzące ze spływów powierzchniowych, zawierające wysokie 
stężenia nawozów sztucznych – substancji odżywczych, pestycydów i innych środków 
ochrony roślin. Ich połączony wpływ na zdrowie siedlisk oraz gatunków może być niezwykle 
silny na niektórych obszarach morskich. Jednak należy zauważyć, iż nie zawsze wywierają 
one skutki nieodwracalne a różnorodność biologiczna może być ustanowiona na nowo w dość 
znacznym stopniu po usunięciu źródeł zanieczyszczenia. 
Dalszych informacji na temat różnych elementów prawodawstwa dotyczącego wód (oraz 
powiązanych polityk) we Wspólnocie Europejskiej Komisja dostarcza na stronie internetowej 
Europa77. 
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 
(MARPOL)78 jest główną konwencją międzynarodową zajmującą się zapobieganiem 
zanieczyszczeniom środowiska morskiego przez statki z przyczyn operacyjnych lub na skutek 
wypadków. Konwencja MARPOL została przyjęta w dniu 2 listopada 1973 r. na szczycie 
IMO, i obejmuje kwestie zanieczyszczenia ropą naftową, ściekami, odpadami, chemikaliami 
oraz szkodliwymi substancjami w postaci spakowanej. 
                                                 
76 http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html. 
 
77 http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/index.html. 
78 http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1. 

http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html
http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
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Podczas planowania przyszłych środków w zakresie gospodarowania, w niektórych 
przypadkach dość istotnym może okazać się podjęcie kwestii zanieczyszczeń pochodzących z 
działalności żeglugowej. W takim przypadku, podmioty zarządzające terenem mogą rozważyć 
zastosowanie niektórych przydatnych narzędzi dostarczonych przez Konwencję londyńską 
(konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych 
substancji, 1972 r.). Celem tej konwencji jest kontrola wszystkich źródeł zanieczyszczeń oraz 
zapobieganie zanieczyszczeniom morza poprzez regulację zatapiania materiałów 
odpadowych. Stosuje się tak zwaną koncepcję „wykazu czarnych i szarych” w stosunku do 
odpadów, które można uznać za możliwe do usunięciu na morzu według stopnia zagrożenia, 
jakie stanowią dla środowiska. Zabronione jest zatapianie pozycji oznaczonych kolorem 
czarnym. Zatapianie materiałów oznaczonych kolorem szarym wymaga specjalnego 
pozwolenia od wyznaczonych władz krajowych i jest wykonywane pod ścisłą kontrolą oraz 
wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków. Pozostałe materiały lub substancje mogą być 
zatapiane po wydaniu zezwolenia ogólnego. Jednakże koncepcja ta, przyjęta 
w roku 1973, będzie zastąpiona przez protokół z roku 1996 (brakuje jeszcze czterech 
podpisów), który nie zawiera takiego zróżnicowania. Ten przegląd wykonywany jest według 
podejścia zgodnego z zasadą ostrożności zakładającego, iż zatapianie wszelkich substancji 
jest ogólnie szkodliwe, chyba że wskazano inaczej. Protokół 
z 1996 r. został już podpisany przez wiele europejskich państw przybrzeżnych (zobacz: 
http://www.londonconvention.org/; http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf) 
Zatapianie jest działaniem człowieka, które może być uznane za plan lub projekt. Stąd 
zezwolenia doraźne musiałyby być wydawane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 i 4 
dyrektywy siedliskowej, jeśli jest prawdopodobne, że taki plan lub projekt wywarłby 
znaczący wpływ na dany obszar sieci Natura 2000. 

Zanieczyszczenie hałasem 

Według Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza [UNCLOS, art. 1.1 ust. 
4] „zanieczyszczenie środowiska morskiego” oznacza „bezpośrednie lub pośrednie 
wprowadzenie przez człowieka substancji lub energii do środowiska morskiego, 
łącznie z estuariami, które powoduje lub może powodować takie szkodliwe 
następstwa, jak szkody wyrządzone żywym zasobom i życiu na morzu, 
niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka, przeszkody w działalności na morzu, w tym 
w poławianiu i w innych zgodnych z prawem sposobach korzystania z morza, 
obniżanie jakości użytkowej wody morskiej i pogarszanie warunków wypoczynku”. 
Dlatego też hałas uważany jest za formę zanieczyszczenia, stanowiąc energię 
wprowadzaną do środowiska. 

Hałas w środowisku morskim może być definiowany jako zamierzone lub 
przypadkowe wprowadzenie energii akustycznej do kolumny wody ze źródeł 
punktowych lub tych pochodzących z rozproszenia. 

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że hałas w stopniu znaczącym oddziałuje na 
środowisko morskie. Naukowcy potwierdzają, że poziomy hałasu otoczenia 
w środowisku morskim o niskiej częstotliwości w ostatnich 60 latach79 wzrosły na 
półkuli północnej ponad stukrotnie. Hałas podwodny pochodzi z szeregu źródeł, 
obejmując hałas z pędników statków, poszukiwania podwodne (metody 
hydroakustyczne), działania sejsmiczne w wyniku prac wydobywczych, budowy 
podwodne (zwałowanie, itd.) oraz rozmaite techniki z użyciem sonaru. Niektóre 

                                                 
79  (a) na przestrzeni ostatnich 60 lat poziomy hałasu otoczenia w środowisku morskim o niskiej częstotliwości (<1000 Hz) wzrosły na 

półkuli północnej o dwa rzędy wielkości (3 dB/dekadę). http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf. 
DOLMAN, S.J. i SIMMONDS, M.P. Należy zwrócić uwagę na niektóre nowe rozwiązania ostatnich lat w dziedzinie hałasu na 
obszarach morskich, w tym monitorowane eksperymenty w zakresie ekspozycji. 

http://www.londonconvention.org/
http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf
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kluczowe źródła hałasu podwodnego w wyniku działalności człowieka obejmują 
działania w następujących dziedzinach: 

- Badania i poszukiwania ropy naftowej i gazu: np. badania sejsmiczne ze 
wbudzeniem nawodnym (lub podobne techniki) w celu odnajdywania złóż paliw 
kopalnych, 

- Aktywne systemy sonarowe do celów wojskowych i cywilnych (np.: dźwięki 
głośne, o średniej i niskiej częstotliwości, wytwarzane przez urządzenia sonarowe, 
które mogą rozchodzić się na setki mil), 

- Superzbiornikowce przemierzają oceany wytwarzając impulsy dźwiękowe na 
poziomie 190 lub więcej decybeli, w zakresie na poziomie lub poniżej 500 Hz; 
mniejsze łodzie, takie jak holowniki i promy wytwarzają zwykle falę dźwiękową 
o wartości 160–170 decybeli80, 

- Tak zwane „impulsowce” to urządzenia emitujące przenikliwy dźwięk w celu 
odstraszenia ssaków morskich (oraz innych gatunków) od sprzętu rybackiego 
i instalacji hydroponicznych. 

Rozmaite działania wspomniane powyżej powinny być regulowane zgodnie 
z postanowieniami art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej, jeśli mogą wywierać znaczący 
wpływ na chronione cechy danego obszaru sieci Natura 2000. Co więcej, postanowienia art. 
12 dyrektywy siedliskowej, obejmujące obowiązek unikania zamierzonych zakłóceń, są 
również szczególnie istotne w takiej sytuacji, jako że wszystkie gatunki waleni wymienione w 
załączniku IV odnoszą korzyści 
z rygorystycznego systemu ochrony na mocy dyrektywy siedliskowej. 

Cztery strefy oddziaływań są powszechnie przyjmowane we wszystkich pracach 
poświęconych wpływowi hałasu na zwierzęta morskie81. Taki podział na strefy może być 
istotny podczas planowania wydania pozwoleń na niektóre działania człowieka 
w odniesieniu do obszarów sieci Natura 2000. 

Strefa słyszalności 

Jest to strefa najrozleglejsza i obejmuje obszar, na którym źródło hałasu jest słyszalne 
dla określonego gatunku. Fakt, iż dźwięk jest słyszalny, sam w sobie nie oznacza, iż 
hałas wywiera wpływ na zwierzę. Strefa słyszalności jest często stosowana jako 
wstępny szacunek do określenia możliwego wpływu, jako że może być on obliczony 
z rozsądną dokładnością, w przeciwieństwie do pozostałych trzech stref. Taka 
koncepcja może jednak znacznie przecenić wpływ takiego hałasu. 

Strefa zakłócenia zachowania 

Ta strefa jest obszarem, na którym zachowanie określonego gatunku jest zmienione 
wskutek hałasu. Zmiana zachowania może być niekorzystna (unikanie), korzystna 
(przyciąganie) lub neutralna (zmiana własnych dźwięków w celu zmniejszenia 
oddziaływania dźwięku). Ta strefa jest bardzo trudna do określenia, gdyż reakcje (lub 

                                                 
80  Superzbiornikowce generują impulsy dźwiękowe o mocy 190 dB równe uPa na 1 metr. Decybele (dB) są zawsze określane w stosunku 

do źródła odniesienia. (Wartości w medium wodnym nie mogą być bezpośrednio porównywane z wartościami dla medium powietrza, 
dlatego też w celu uniknięcia nieporozumienia należy zawsze podawać wartość odniesienia). 

 
81 Richardson i in (1995). Niewielkie przypadkowe połowy ssaków morskich wskutek określonych działań. Badania zagrożeń sejsmicznych 
w stanie Washington [Rejestr federalny: 7.2.2002 r., tom 67, nr 26, str. 5792-5796. http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-
IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm. 

http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm
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ich brak) mogą w ogromnym stopniu zależeć od kontekstu oraz różnic 
indywidualnych. W tej strefie bardzo często odkrywa się znaczny wpływ na zwierzęta, 
np. odstraszanie od ważnych zasobów. Dlatego też dobre oszacowanie tej strefy dla 
istotnych gatunków i odnośnych rodzajów hałasu jest rzeczą decydującą. 

Strefa maskowania 

Maskowanie jest procesem, w którym wprowadzenie dodatkowego hałasu do stale 
istniejącego szumu tła utrudnia określonym zwierzętom wykrycie określonego 
dźwięku (dźwięki komunikacyjne, dźwięki echolokacyjne, odgłosy ofiary czy 
drapieżnika itd.). Wewnątrz strefy maskowania odległości komunikacyjne pomiędzy 
osobnikami pewnych gatunków mogą być mniejsze niż poza tą strefą. 

Strefa urazów fizycznych 

Ta strefa dotyczy jedynie źródeł dźwięku o bardzo wysokim natężeniu, takich jak 
działka powietrzne do badań sejsmicznych, eksplozje, wbijanie pali oraz sonary. 

Ogólnie rzecz biorąc, uzgodniono trzy główne źródła hałasu w oceanach na skalę 
globalną/lokalną: żegluga handlowa wykorzystująca statki z napędem silnikowym, badania 
sejsmiczne oraz korzystanie z urządzeń sonarowych w celach wojskowych lub cywilnych 
(nieułożone według priorytetów). W skali lokalnej, wiele innych źródeł może mieć o wiele 
większe znaczenie niż trzy główne wymienione powyżej. Należy koniecznie zdać sobie 
sprawę z tego, iż zwłaszcza dźwięk o niskiej częstotliwości bardzo dobrze rozchodzi się 
w wodzie, oraz że dźwięki o niskiej częstotliwości mogą być słyszane przez zwierzęta na 
bardzo rozległych obszarach (nawet na przestrzeni całych basenów oceanicznych). 
Może mieć to istotne skutki w odniesieniu do gospodarowania obszarami chronionymi, jako 
że źródła hałasu wywierające znaczący negatywny wpływ na zwierzęta znajdujące się 
wewnątrz obszaru chronionego można by umiejscowić w odległości dziesiątków lub setek 
kilometrów. 

5.9.3 Poszukiwanie i wydobywanie zasobów ropy naftowej i gazu 

Państwa członkowskie oraz regionalne konwencje ds. morza przez wiele lat prowadziły prace 
w zakresie regulowania działań wydobycia ropy naftowej i gazu, w celu zminimalizowania 
wszelkich szkodliwych następstw w środowisku morskim. W czerwcu 1988 r. ówczesna 
Komisja paryska przyjęła wytyczne, dotyczące metod monitorowania, do stosowania 
w sąsiedztwie platform na Morzu Północnym. Wytyczne te opierały się na ogólnym celu, 
jakim było monitorowanie środowiska naturalnego, mianowicie na ocenie skutków i rozmiaru 
zrzutów płuczek wiertniczych, zawierających ropę naftową, wykonywanych w ówczesnym 
czasie. 
Od tamtej pory stosowanie i zrzucanie płuczek wiertniczych, zawierających ropę naftową, 
zrzuty zwiercin zawierających płuczkę wiertniczą oraz zrzuty wytworzonej wody zostały już 
uregulowane. Na polach powstały nowe rozwiązania oraz wprowadzone zostały nowe 
technologie produkcyjne. Niektóre obiekty przemieniły się w różnorodne biologicznie 
i produkcyjne rafy, zarówno pod względem biomasy jak i zasobów rybnych. Skoordynowany 
program monitorowania skutków chemicznych i biologicznych jest niezbędny podczas 
określania charakteru i rozmiaru potencjalnych wpływów na środowisko naturalne. 
Przeprowadzono kilka badań kontrolnych oraz opublikowano je na szczeblu krajowym. 
Niektóre organizacje lokalne również opracowały użyteczne dokumenty, przedstawiając 
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wytyczne dotyczące kontroli wpływu działalności w zakresie ropy naftowej i gazu na 
otwartym morzu na środowisko naturalne (np.: OSPAR82). 

Dla Morza Śródziemnego, należy zauważyć, iż Konwencja barcelońska dała początek 
Protokołowi o ochronie Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem wynikającym 
z badania i eksploatacji szelfu kontynentalnego i dna morskiego i jego podłoża 
(w oczekiwaniu na ratyfikację, nie ma mocy wiążącej)83. 

 Jeżeli chodzi o inne działania sektorowe, skutki nowych programów czy projektów 
związanych z rozwojem sektora ropy naftowej i gazu należy oceniać zgodnie 
z postanowieniami art. 6 dyrektywy siedliskowej. Art. 6 ust. 3 i 4 dostarczają 
zrównoważonych ram, zapewniających iż rozwój działań sektora ropy naftowej i gazu 
odbędzie się w ramach zgodnych z potrzebami w zakresie ochrony sieci Natura 2000. Dlatego 
też włączenie danego obszaru do sieci Natura 2000 nie wyłącza, a priori, wykorzystania go 
w przyszłości w celach gospodarczych. 

Muszą być brane pod uwagę możliwe negatywne skutki: wpływu na wygląd krajobrazu, 
hałasu, usuwania materiałów odpadowych itd. Skutki hałasu wytworzonego podczas działań 
badawczych również należy rozpatrywać w odpowiedni sposób. Paragraf 0 wyżej przedstawia 
więcej szczegółowych informacji związanych ze wspomnianymi przepisami dyrektywy 
siedliskowej. 

5.9.4 Rybołówstwo 

W marcu 2001 r. Komisja opracowała Komunikat (COM(2001) 143 wersja ostateczna) do 
Rady i Parlamentu Europejskiego, przedstawiający istotne elementy strategii do włączenia 
wymogów ochrony środowiska naturalnego do wspólnej polityki rybołówstwa84. Dokument 
ten przedstawia w jaki sposób rozmaite działania z zakresu rybołówstwa, w tym akwakultura, 
oddziałują w różnym stopniu na środowisko morskie: 

– Bezpośrednio, przez usunięcie gatunków docelowych oraz gatunków występujących 
w odłowach, co może doprowadzić do niewłaściwego stanu ochrony niektórych 
z nich, możliwie prowadząc do ich wymarcia lub wytępienia na poziomie lokalnym; 

– Pośrednio, przez zmianę przepływu energii w sieci pokarmowej, co może wpłynąć na 
stan ochrony innych gatunków ekosystemu (np.: usunięcie ofiary może stanowić 
problem w zakresie ochrony gatunków drapieżnych); 

– Bezpośrednio (np. połowy włokami dennymi) lub pośrednio (np.: osady lub odpady z 
niektórych instalacji hydroponicznych) poprzez modyfikację środowiska fizycznego 
oraz zagrożenie różnorodności siedlisk, co może z kolei wpłynąć na ich potencjał w 
zakresie żywienia zarówno gatunków handlowych jak i gatunków nieprzeznaczonych 
do celów handlowych, 

– Zmiany w środowisku naturalnym, albo z przyczyn przyrodniczych, albo na skutek 
interwencji człowieka, co z kolei wpływa na produktywność ekosystemów morskich, 
a w rezultacie na zasoby połowowe. 

Wiele z przykładów takich skutków obrazuje skąd bierze się potrzeba pełnego włączenia 
względów ochrony środowiska do gospodarowania zasobami połowowymi. Poza 
obowiązkiem prawnym, wynikającym z Traktatu, istnieje obowiązek etyczny zapewnienia, 
                                                 
82 http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html. 
83 http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf 
84  http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf. 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf
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aby skutki te nie stały się zbyt dotkliwe, niemożliwe do rozwiązania lub nieodwracalne85. 
Skutki w odniesieniu do akwakultury mogą również obejmować: 

– Wpływ związany z przenoszeniem substancji o działaniu antybiotycznym oraz 
przeciwporostowym, nadwyżek materii organicznej, składników pokarmowych 
i patogenów pomiędzy obiektami hydroponicznymi i środowiskiem dzikim, 

– Wprowadzenie do środowiska dzikiego osobników w charakterze „zbiegów”, które są 
odmienne genetycznie od populacji lokalnych tego samego gatunku. 

 

5.9.5 Żegluga handlowa 

Największy udział handlu światowego pod względem objętości jest przenoszony na statkach. 
Żegluga handlowa jest najbardziej wydajną pod względem energii oraz najmniej szkodliwą 
dla środowiska formą transportu handlowego86. Mimo to, kiedy mają miejsce duże katastrofy 
morskie, mogą mieć one niezwykle szkodliwe następstwa dla środowiska morskiego. 
W ostatnim czasie, w skali światowej, miało miejsce kilka poważnych przypadków 
z udziałem tankowców Nakhodka (w 1997 r.), Erika (w 1999 r.) oraz Prestige (w 2002 r.). 
Aby radzić sobie z takimi ewentualnościami, państwa mogą przygotować się do ochrony 
mórz, za które ponoszą odpowiedzialność, poprzez wcześniejsze podjęcie szeregu działań: 

• Przygotowanie krajowego planu na wypadek zagrożenia, spójnego z Międzynarodową 
konwencją dotyczącą gotowości, reagowania i współpracy na wypadek 
zanieczyszczenia ropą naftową z 1990 r. (Konwencja OSPAR)87. Takie plany na 
wypadek zagrożenia powinny obejmować środki ochrony 
zapobiegające/minimalizujące skutki zanieczyszczenia chronionych obszarów 
morskich ropą naftową, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy 
siedliskowej; 

• Uczestnictwo w porozumieniach o pomocy i współpracy międzynarodowej 
o charakterze dwustronnym (np. plan la Manche, będący wspólnym porozumieniem 
na wypadek zagrożeń morskich Francji i Zjednoczonego Królestwa), wielostronnym 
lub lokalnym (np. umowa z Bonn będąca lokalnym porozumieniem o współpracy 
państw graniczących z Morzem Północnym), również spójnych ze środkami 
związanymi z trasą żeglugi z konwencji OPRC; 

• Osiągnięcie porozumienia na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) 
w sprawie środków związanych z trasami żeglugi statków, w celu zmniejszenia ryzyka 
utknięć na mieliźnie lub kolizji88; 

• Założenie stacji na wybrzeżu do kontroli ruchu statków; 

• Zapewnienie dostępności holowników o dużej mocy („awaryjne statki holownicze”), 
aby mogły one wyjść w morze i udzielić pomocy statkom tracącym moc napędową; 
ustanawianie porozumień, na mocy których statek potrzebujący pomocy oraz 

                                                 
85 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf, punkt 2. 
86 Biorąc pod uwagę całościowy wpływ na środowisko naturalne (np.: skutki środowiskowe transportu 1 m3 na odcinku 1 km za pomocą 
statku w stosunku do transportu kolejowego, drogowego czy powietrznego). 
87 http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682. 
88 Misją IMO pozostaje stworzenie warunków, w których międzynarodowa żegluga handlowa będzie działać bezpiecznie, pewnie oraz 

wpływać minimalnie na globalne środowisko naturalne. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf
http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682
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wymagający ustabilizowania swojego stanu zostanie przeniesiony do miejsca 
schronienia. 

Wszystkie te działania są cennymi środkami zmniejszania ryzyka zanieczyszczenia wskutek 
dużych katastrof morskich. Na szczęście takie wypadki przypadkowego zanieczyszczenia 
pochodzącego ze statków są rzadkie. Jednakże występuje dość sporo wypadków o charakterze 
operacyjnym powodujących mniejsze zanieczyszczenia, które są bardziej istotne ze 
statystycznego punktu widzenia. Kluczowe działania jakie państwa mogą podjąć aby zapobiec 
zanieczyszczeniom operacyjnym, to: 

• Zapewnienie, iż w ich portach będą dostępne urządzenia do odbioru rodzajów 
odpadów wytworzonych na pokładzie statku – w ten sposób nie pozostawiając 
statkom żadnej możliwości zrzucania swoich odpadów do morza; 

• Prowadzenie nadzoru (z powietrza lub drogą satelitarną) w celu identyfikowania 
statków będących sprawcami zanieczyszczenia; 

• Posiadanie na miejscu skutecznego systemu kontroli, aby statki zidentyfikowane jako 
sprawcy zanieczyszczenia były ścigane. 

Wpływ zanieczyszczeń ropą naftową na organizmy morskie wywiera skutki nie tylko 
wizualne, takie jak ptaki i plaże pokryte warstwą ropy. Niektóre obszary pełnią rolę tarlisk lub 
terenów lęgowych dla ryb lub terenów zbierania plonów dla populacji dzikich oraz są 
miejscem gospodarczych działań człowieka. Poprzez zaolejanie siedlisk morskich i 
nadbrzeżnych, nawet czasowo, można wywrzeć znaczący wpływ na zasoby rybne, ptaki 
wędrowne czy lokalne społeczności ludzkie, które są uzależnione od rybołówstwa i turystyki. 

Na kilku obszarach morskich w Europie (np. cieśniny duńskie, Morze Bałtyckie, Kanał 
Angielski (w tym wybrzeże Brytanii), wybrzeża Galicji, Cieśnina Gibraltarska i Morze 
Egejskie) odbywa się ruch morski o największym natężeniu na świecie. W ostatnich dekadach 
nie tylko wzrosło natężenie żeglugi morskiej, lecz zmienił się również jej charakter. Wzrosła 
liczba tankowców i zwiększyły się ich rozmiary. 

Można znaleźć tereny, na których morskie obszary sieci Natura 2000 oraz obszary o 
natężonym ruchu morskim będą się na siebie nakładać (znajdują się na nich niektóre już 
wyznaczone obszary). W takich przypadkach państwa członkowskie będą musiały 
szczególnie dopilnować, aby podjęte zostały środki ochrony tych obszarów przed możliwie 
szkodliwymi działaniami związanymi z żeglugą morską, poprzez programy zapobiegawcze i 
plany działania w nagłych wypadkach, mające na celu zminimalizowanie negatywnych 
wpływów w przypadku nieumyślnych lub zamierzonych wycieków ropy naftowej ze statków. 
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HELCOM wprowadza Informacyjny System Szybkiego Reagowania w 
Nagłych Wypadkach Morskich (MARIS) 

 

System MARIS jest stosowany do przekazywania 
dostępnych danych na temat sposobów reagowania, nagłych 
wypadków oraz nadzoru z powietrza; na temat wrażliwości 
linii brzegowej na zanieczyszczenia olejami; na temat ruchu 
statków oraz innych istotnych aspektów. 

System MARIS uważany jest za użyteczne narzędzie do 
gromadzenia i przekazywania informacji, jak również do 
oszacowania ryzyka w danym polu reakcji. Może być 
stosowany do przedstawiania rozmaitych zagrożeń 
związanych z rozlewami ropy oraz zestawów danych 
dotyczących reakcji za pomocą wspólnej mapy ogólnej oraz 
chłodnych kombinacji. System pozwala również władzom 
oraz innym ekspertom w danym kraju na dokonanie 
dokładnych szacunków ryzyka morskiego oraz źródeł 
reagowania w ich obszarach, na podstawie ich wiedzy
i informacji specjalistycznych na temat warunków 
lokalnych. MARIS jest obecnie dostępny na witrynie 
internetowej HELCOM 
(http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/). 

Za zgodą: Biuro prasowe HELCOM 

 

Na tych obszarach stosowne może być uregulowanie ruchu statków. W takich przypadkach 
państwa członkowskie powinny zgłosić wniosek do Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO89), aby rozważyła ona wyznaczenie „Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego” 
(PSSA), w celu objęcia nim danego obszaru sieci Natura 2000 (lub grupy obszarów), 
zmniejszając w ten sposób szkodliwe następstwa międzynarodowej żeglugi handlowej. 

Szczególnie wrażliwy obszar morski (PSSA) jest obszarem wymagającym specjalnej ochrony 
poprzez jego wyznaczenie przez IMO z racji swego znaczenia z uzasadnionych względów 
ekologicznych, społeczno-ekonomicznych lub naukowych, oraz który przedstawiono jako 
podatny na zniszczenie w wyniku międzynarodowych działań na morzu. Ze statusu PSSA 
można korzystać w celu ochrony cennych siedlisk morskich i nadbrzeżnych oraz dzikich 
terenów morskich, oraz w celu poprawy bezpieczeństwa na morzu. Wytyczne dotyczące 
wyznaczania szczególnie wrażliwych obszarów morskich zostały zawarte w rezolucji IMO. 
A.927(22). Guidelines for the Designation of Special Areas under MARPOL 73/78 and Guidelines for the 
Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas90. (Wytyczne do wyznaczania obszarów 
specjalnych wg MARPOL 73/78 oraz wytyczne identyfikacji i wyznaczania obszarów morskich szczególnie 
wrażliwych). 

                                                 
89 Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest międzynarodowym organem Narodów Zjednoczonych regulującym żeglugę handlową 
i handel morski. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza potwierdza prawa państwa nadbrzeżnego do podejmowania kroków 
na otwartym morzu w celu zapobiegania, łagodzenia lub eliminowania zagrożenia jego linii brzegowej na skutek katastrofy morskiej. 
90 http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf. 

http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=998
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=998
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf
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Istotny środek polityki podjęty przez Wspólnotę Europejską w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa na morzu został ustanowiony w marcu 2004 r. przez Europejską Agencję ds. 
Bezpieczeństwa na Morzu91. 

Agencja ta będzie świadczyć państwom członkowskim oraz Komisji pomoc techniczną 
i naukową w dziedzinie nieumyślnego lub zamierzonego zanieczyszczenia powodowanego 
przez statki oraz wsparcie dodatkowe, na wniosek państw członkowskich, w zakresie 
mechanizmów reagowania na zanieczyszczenie, bez naruszania odpowiedzialności państw 
nadbrzeżnych do posiadania na miejscu odpowiednich mechanizmów reagowania na 
zanieczyszczenie oraz mając na uwadze istniejącą współpracę pomiędzy państwami 
członkowskimi w tym zakresie. 

5.9.6 Wytwarzanie energii elektrycznej na morzu: farmy wiatrowe oraz inne rodzaje 
infrastruktury 

Wytwarzanie energii elektrycznej na morzu było na wodach Europy przedmiotem badań 
przez kilka dziesięcioleci. Po uzyskaniu wstępnych doświadczeń w dziedzinie technik 
wytwarzania energii elektrycznej stosowanych na obszarach nadbrzeżnych, wykorzystujących 
energię pływów92, obecnie wzrasta zainteresowanie opracowaniem instalacji wiatrowych na 
pełnym morzu. Prowadzone są również eksperymenty w dziedzinie generatorów prądu, 
wykorzystujących energię fal oraz podwodnych generatorów prądu. 

Energia wiatru jest ważnym potencjalnym źródłem energii w kontekście celów UE, na mocy 
dyrektywy 2001/77/WE93, mającym zapewnić, iż całkowity przyrost udziału energii 
odnawialnej z wytwarzania energii elektrycznej wzrośnie z 14 % w roku 2000 to 21 % w roku 
2010. 

W zakresie projektów rozwojowych dla farm wiatrowych, wysiłki koncentrowane są na 
znalezieniu dogodnych terenów z wystarczającą energią wiatru oraz niewielką liczbą 
ludności. Wytwarzanie energii z wiatru jest ogólnie rzecz biorąc opłacalne, jeśli średnie 
prędkości wiatru przekraczają wartość 5–6 m/s. Problemy dotyczące tej technologii wiążą się 
z wymaganą przestrzenią oraz wpływem na wygląd krajobrazu oraz hałasem94. Dodatkowo, 
może również wystąpić ryzyko utraty różnorodności biologicznej, zwłaszcza w odniesieniu 
do ptaków, wynikające z kolizji z takimi instalacjami. Niektóre kraje (np.: Dania, Hiszpania, 
Portugalia…) opracowały również znaczną liczbę farm wiatrowych na lądzie, z których część 
jest budowana na obszarach nadbrzeżnych. 
W kilku krajach istnieją już plany budowy parków wiatrowych na otwartym morzu. Dania, 
Niemcy, Niderlandy, Zjednoczone Królestwo, Hiszpania i inne państwa członkowskie 
posiadają dość zaawansowane programy w tej dziedzinie (do 400 wiatraków na farmę) do 
zrealizowania w przeciągu najbliższych pięciu lat. 
Należy właściwie ocenić następstwa budowy takich infrastruktur, zgodnie z postanowieniami 
art. 6 dyrektywy siedliskowej pod względem wszelkich znaczących skutków wywieranych na 
gatunki i siedliska przyrodnicze obszarów sieci Natura 2000. Należy wziąć pod uwagę 
potencjalne skutki, w tym wpływ na wygląd krajobrazu, kolizje, hałas i skutki oddziaływania 
pola elektromagnetycznego. 

                                                 
91 Rozporządzenie (WE) nr 724/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 
1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (tekst mający znaczenie dla EOG), Dziennik Urzędowy L 129 z 
29.4.2004, str. 1–5. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32004R0724&model=guichett 
92 Przykład stacji wykorzystującej energię pływów (240 MW), która położona jest w ujściu rzeki Rance, blisko St. Malo w Bretanii i zaczęła 
działać w 1967 r. 
93 Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku 
wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Dziennik Urzędowy L 283 z 27.10.2001. str. 33–40. 
94 Kruckenberg i Jaene, 1999. (Zucco i Merck, Ökologischer Effekt von Offshore-Windkraftanlgen, 2004). 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32004R0724&model=guichett
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Obecnie, nie ma dowodów na to, iż poziomy hałasu pochodzące z istniejących farm 
wiatrowych mają znaczący wpływ na foki i morświny (Madsen i in., 2005), jednak 
wprowadzone w przyszłości wiatraki o większej wysokości i rozmiarach mogą spowodować 
większy hałas. Mimo to znaczne poziomy natężenia hałasu mogą pojawić się podczas prac 
konstrukcyjnych nad farmami wiatrowymi. Mają one ten sam charakter co hałas wytwarzany 
podczas prac budowlanych na otwartym morzu i stąd nie są konkretnie wiązane z samymi 
turbinami wiatrowymi. 

Doraźna grupa robocza ds. energii wiatru i różnorodności biologicznej została powołana 
przez DG ds. Środowiska oraz służby Komisji DG ds. Energii i Transportu w celu stworzenia 
dokumentu przewodniego, pomagającego dopilnować, aby obiekty wykorzystujące energię 
wiatru odpowiadały wymogom ochrony środowiska UE oraz innemu istotnemu 
międzynarodowemu prawodawstwu, dotyczącemu przyrody, mającemu zastosowanie 
w Europie. 

5.9.7 Działania wojskowe 

Niektóre działania wojskowe mogą mieć znaczny wpływ na środowisko morskie. Obecnie 
najbardziej powszechne obawy dotyczą wpływu na ssaki morskie działań z użyciem sonaru. 
Wojskowy sektor technologiczny opracowuje coraz bardziej wyrafinowane aktywne systemy 
sonarowe o dużej mocy, wykrywające coraz ciszej działające łodzie podwodne. Dźwięk 
wytwarzany przez niskie częstotliwości może rozchodzić się pod wodą na setki kilometrów. 
Ponieważ walenie (delfiny i wieloryby) posiadają bardzo wrażliwy słuch, echolokację oraz 
układ naczyniowy, stosowanie systemów sonarowych o dużej mocy może być szkodliwe dla 
tych gatunków. Wspomniane dźwięki sonarowe mogą mieć również wpływ na ryby i 
zachowanie ryb. 

Wszystkie gatunki waleni wymienione w załączniku IV do dyrektywy siedliskowej odnoszą 
korzyści z surowego systemu ochrony na mocy prawodawstwa wspólnotowego na wodach 
Europy. Stąd, postanowienia art. 12 mają zastosowanie do ochrony waleni, w tym obowiązek 
unikania zamierzonych zakłóceń na wszystkich wodach UE (wewnątrz i poza obszarami sieci 
Natura 2000). Marynarki poszczególnych państw członkowskich opracowały inicjatywy 
polityczne w zakresie używania sonarów wojskowych, z uwzględnieniem potrzeby 
zminimalizowania potencjalnych wpływów na środowisko. W tym aspekcie przeprowadzono 
kilka działań zapobiegawczych, rozpoczynając odpowiednie badania oraz tworząc strefy 
zapobiegawcze, w których prowadzenie działań z zastosowaniem sonaru 95 jest ograniczone. 

Należy się zastanowić, w odniesieniu do ochrony obszarów sieci Natura 2000, czy dla 
nowych planów lub projektów wojskowych, które mogą wywierać na te obszary znaczne 
skutki negatywne art. 6 ust. 3 i 4 dostarcza zrównoważonych ram do rozwiązywania 
możliwych konfliktów interesów pomiędzy działaniami wojskowymi i aspektami ochrony 
przyrody. 

Odnośne obowiązki państw członkowskich podczas stosowania dyrektyw ptasiej i 
siedliskowej na morzu są omówione w sekcjach 2.6.2 i 5.1 powyżej. 
Działania w celu ochrony środowiska morskiego powinny być prowadzone z uwzględnieniem 
istniejącego prawodawstwa międzynarodowego, regulowanego głównie na mocy ram 
konwencji UNCLOS. Obejmuje to szczegółowe przepisy, odnoszące się do konkretnych praw 
i obowiązków nałożonych na statki wojenne. Niektóre aspekty prawne tej sekcji są złożone i 
wybiegają poza cel niniejszego dokumentu.  
                                                 
95 Niemieckie sympozjum na temat uciążliwości hałasu – 6.2003; porozumienie Hiszpańskiego Ministerstwa Obrony i Władz Wysp 
Kanaryjskich o unikaniu uciążliwości hałasu/zmianie zachowania wala Cuviera-ziphius cavirostris – Dz.U. 102 z 27.4.2004, str. 16.643 
http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf. 

http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf
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LIFE-Nature sfinansowała dwa duże projekty, w których planowanie gospodarowania na 
obszarach, na których prowadzone są działania wojskowe jest opracowywane w sposób 
strategiczny, z uwzględnieniem sieci Natura 2000. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na 

http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf. 

5.9.8 Rozwój wybrzeży. Zintegrowane zarządzanie terenami nadbrzeżnymi 

W porównaniu do pozostałych kontynentów, Europa posiada rozległy szelf kontynentalny 
oraz względnie długą w stosunku do powierzchni lądu linię brzegową (89 000 km). Ponad 
50 % ludności Europy mieszka w promieniu 100 km od wybrzeża. Rozległe obszary strefy 
przybrzeżnej zostały (lub są obecnie) gwałtownie przekształcane ze stanu naturalnego w 
obszary miejskie, poprzez rozwój zabudowy mieszkalnej, budowę obiektów 
gospodarczych/rekreacyjnych i innych oraz infrastruktury technicznej, takiej jak porty, 
lotniska czy sieci dróg. 

Skutkuje to całkowitym zniszczeniem i fragmentacją cennych siedlisk. Większość 
wybudowanych i zaprojektowanych infrastruktur przeznaczono na dostarczanie obiektów 
zamawianych przez przemysł turystyczny. Jednakże prowadzi to do degradacji samego 
zasobu, na którym ten przemysł się opiera: piękna i atrakcyjności nieskazitelnego środowiska 
naturalnego. Ponadto, nieregulowane zmiany wykorzystania gruntów tworzą dalsze problemy 
kolidujące z działalnością turystyczną. 

Wspomniane infrastruktury powodują zmianę dynamiki osadów przybrzeżnych, wpływając 
na środowisko morskie. Może to skutkować zniszczeniem rozległych obszarów cennych 
morskich siedlisk nadbrzeżnych, takich jak łąki utworzone przez Posidonia oceanica oraz 
pokłady marglu. Należy tu zwłaszcza wspomnieć o nieuregulowanych działaniach w zakresie 
wydobywania piasku do celów robót budowlanych lub budowania sztucznych plaż; 
potencjalne szkodliwe skutki takich działań na wrażliwe ekosystemy morskie zauważono w 
strefie litoralnej Morza Śródziemnego. Kolejnym przypadkiem fizycznych zmian dna 
morskiego może być następstwo zakładania rurociągów oraz ustanawiania miejsc zrzutu 
ścieków. 

Zalecenie UE dotyczące zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (ZZSP) uznaje 
zagrożenie jakie wzrastająca urbanizacja niesie ze sobą dla stref przybrzeżnych Europy i 
zachęca państwa członkowskie do monitorowania dodatkowej urbanizacji oraz dopilnowania, 
aby wykorzystywanie obszarów niezurbanizowanych uwzględniało istnienie naturalnych cech 
środowiska przybrzeżnego. Mówiąc bardziej ogólnie, zalecenie UE ZZSP wprowadza zasady 
oraz kwestie strategiczne, na których powinno opierać się zarządzanie obszarami 
nadbrzeżnymi. Obejmują one: 

• Ochronę środowiska przybrzeżnego, według podejścia ekosystemowego oraz 
zachowanie jego integralności i funkcjonowania, jak również zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi, zarówno elementów morskich jak i elementów 
lądowych strefy przybrzeżnej; 

• Działanie z uwzględnieniem procesów naturalnych oraz wytrzymałości ekosystemów, 
co sprawi, iż w perspektywie długoterminowej działania człowieka będą bardziej 

http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf
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przyjazne dla środowiska, odpowiedzialne pod względem społecznym oraz 
uzasadnione ekonomicznie96. 

Zwłaszcza w odniesieniu do turystyki ocena wytrzymałości została opracowana jako 
narzędzie utrzymujące rozwój w rozsądnych granicach97. Ocena wpływu na środowisko 
stanowi główne narzędzie do włączania problemów środowiskowych w konkretne projekty, 
programy czy też plany rozwoju. Strefy przybrzeżne znajdują się wśród obszarów 
wrażliwych, określonych przez dyrektywę w sprawie oddziaływania na środowisko (załącznik 
III), które należy wziąć pod uwagę przy decydowaniu czy projekt musi zostać poddany ocenie 
EIA. Dyrektywa o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko obejmuje swoim 
zakresem plany i programy odnoszące się do planowania przestrzennego i planowania 
wykorzystania gruntów, turystyki, transportu, przemysłu energetycznego, przemysłu i 
rybołówstwa98. 

Odpowiednia ocena oraz dyrektywy EIA oraz SEA stanowią narzędzia, za pomocą których 
można podjąć zagadnienie ingerencji w procesy osadowe. Paneuropejski projekt EUrosion 
uwzględnił wytyczne dotyczące oceny EIA i erozji wybrzeży99. Ten przewodnik zarządzania 
linią brzegową jest inicjatywą mającą na celu dostarczenie zarządcom wybrzeży na szczeblu 
europejskim, krajowym, oraz – przede wszystkim – lokalnym i miejskim, nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie zarządzania erozją wybrzeży w Europie. Jego podstawą był przegląd 60 
przypadków uznanych za reprezentatywne w odniesieniu do różnorodności wybrzeży 
europejskich. Przedstawia on niektóre z głównych kwestii, z którymi można się spotkać 
podczas decydowania, które projekty w zakresie zarządzania erozją wybrzeży najbardziej 
pasują do danego obszaru. 

5.9.9 Pogłębianie. Wydobywanie żwiru i piasku 

Pogłębianie szlaków żeglugowych lub wydobywanie żwiru i piasku w celach budowlanych 
lub do odświeżania plaż stanowią działania człowieka, które należy poddać ocenie pod 
względem możliwych wpływów na miejsca działania oraz w ich pobliżu oraz, w niektórych 
przypadkach, również pod kątem możliwej erozji wybrzeża. 

Pogłębianie jest uznawane za potencjalne działanie wywierające istotny wpływ na 
środowisko. Zarówno podczas czynności pogłębiania jak i na etapie usuwania materiału, 
należy zachować ostrożność w celu zminimalizowania zakłóceń bytowania organizmów 
morskich. Co więcej, wydobyty materiał nie powinien być uważany jedynie za odpady. 
W niektórych przypadkach należy zastanowić się nad możliwie korzystnym zastosowaniem 
wydobytego materiału. Wraz ze wzrastającą świadomością ekologiczną oraz zaostrzaniem 
kontroli prawodawczej, znalezienie odpowiedniego terenu na przemieszczenie wydobytego 
materiału może stanowić główne ograniczenie realizacji projektu prac pogłębiania. 

Jako że wiele portów europejskich jest położonych w estuariach chronionych w ramach sieci 
Natura 2000, istnieje szczególne zainteresowanie kwestią wytycznych z zakresu zarządzania 
działaniami pogłębiania oraz zachowania tego typu siedliska przyrodniczego. Służby Komisji 
rozpoczęły prace wraz z państwami członkowskimi oraz kluczowymi grupami 
zainteresowanych stron, mające pomóc w pogodzeniu tych założeń. 

W odniesieniu do sieci Natura 2000, należy wziąć pod uwagę fakt, iż możliwe skutki takich 
działań człowieka powinny być solidnie ocenione, zgodnie z postanowieniami art. 6 

                                                 
96 2002/413/WE, Dz.U. L 148 z 6.6.2002, str.6; rozdział I (a), rozdział II (e), rozdział IV.3 b(i). 
97 http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm; http://www.pap-thecoastcentre.org/publications.html. 
98 http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm. 
99 http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm; www.eurosion.org. 

http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://www.eurosion.org/
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dyrektywy siedliskowej, pod kątem ich potencjalnie znaczących wpływów na gatunki i 
siedliska znajdujące się na obszarach sieci Natura 2000. 

W ostatniej dekadzie, doradztwo HELCOM, OSPAR i ICES dotyczyło zrównoważonych 
praktyk wydobywczych, oceny wpływu na środowisko naturalne, monitorowania oraz 
udzielania zezwoleń na obszarach wrażliwych. W roku 1998 r. HELCOM przyjęło zalecenie 
nr 19/1, dotyczące wydobywania osadów morskich w Morzu Bałtyckim (BSEP nr 76, 1999). 
Grupa robocza ICES ds. skutków wydobycia osadów morskich (WG EXT) zaleciła 
stosowanie kodeksu postępowania, który został zaktualizowany w 2001 r. (ICES, Coop. Res. 
Rep nr 247, 2001). W 2003 r. umawiające się strony OSPAR zgodziły się przyjąć wytyczne 
ICES (OSPAR 03/17/1, numer referencyjny: 2003-15). 

W 1994 r. Konwencja barcelońska przyjęła Protokół o ochronie Morza Śródziemnego przed 
zanieczyszczeniem wynikającym z badania i eksploatacji szelfu kontynentalnego i dna 
morskiego i jego podłoża100. 

 

5.9.10 Turystyka, żegluga rekreacyjna, sporty morskie, nurkowanie… 

Ponad 200 milionów turystów odwiedza co roku wybrzeża europejskie (większość z nich 
wybrzeże Morza Śródziemnego), co prowadzi do ogromnego i często niekontrolowanego 
rozwoju działalności rekreacyjnej, głównie na obszarach nadbrzeżnych oraz w wodach 
płytkich, w szczególności w okresie letnim. 
Nadmierna eksploatacja naturalnych, dobrze zachowanych terenów przez turystów stanowi 
poważny problem na niektórych równinach przybrzeżnych, na skutek deptania, hałasowania, 
rozpalania ognisk itd., lub aspektów bardziej szczegółowych, takich jak zgniatanie gniazd 
żółwi poprzez używanie pojazdów terenowych z napędem na cztery koła… W środowisku 
morskim, główne problemy to niszczenie dna w strefach międzypływowej lub dna w płytkiej 
strefie pływów oraz obecność nurków na poziomach, na których naruszają oni równowagę 
ekologiczną, powodując erozję wrażliwych ekosystemów, takich jak rafy koralowe czy też 
zmianę zachowania ryb na skutek ich karmienia. 
W ostatnich latach rosnący sukces działań w zakresie obserwacji morza staje się 
potencjalnym źródłem wpływu na populacje wielorybów i innych waleni, i takimi działaniami 
należy uważnie zarządzać. Więcej informacji i odniesień można znaleźć w dokumencie 
przewodnim opublikowanym przez ACCOBAMS: „Wytyczne dotyczące komercyjnych 
działań w zakresie obserwacji waleni w obszarze ACCOBAMS”101. 

                                                 
100 http://www.unepmap.org/homeeng.asp. 
101 Zobacz: „Wytyczne dotyczące komercyjnych działań w zakresie obserwacji waleni w obszarze ACCOBAMS” (dostępne na 
http://www.accobams.mc/). 

http://www.unepmap.org/homeeng.asp
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Turystyka a ochrona przyrody morskiej. Przykłady dobrych praktyk: 

Obserwacje wielorybów w Irlandii 

 
Wody Irlandii należą do wód europejskich, w których 
występuje najwięcej waleni. Dotychczas odnotowano tam 
24 gatunki. 

Obserwacje wielorybów są jedną z najszybciej 
rozwijających się gałęzi turystyki na świecie, a potencjał 
Irlandii uważany jest za niezwykle słabo wykorzystywany. 

Irlandzka Grupa ds. wielorybów i delfinów (IWDG) 
wspiera rozwój działalności odpowiedzialnego 
obserwowania wielorybów w wodach Irlandii. 

 

 

Obserwacje wielorybów mogą przynosić korzyści ekonomiczne społecznościom nadbrzeżnym oraz 
poprawić stan ochrony, jak i świadomość społeczeństwa w zakresie zagadnień dotyczących 
wielorybów i delfinów. Jednakże, z racji tego, iż wszystkie gatunki wielorybów i delfinów 
występujących w Irlandii są chronione (na mocy prawodawstwa krajowego i wspólnotowego), aby 
doprowadzić do rozwoju działalności odpowiedzialnego obserwowania wielorybów, co przynosi 
korzyści i ludziom i wielorybom, konieczne jest opracowanie planu rozwoju. 

Obserwacje wielorybów są jednym z najszybciej rozwijających się produktów przemysłu 
turystycznego na świecie, natomiast Irlandia ze swoją bogatą różnorodnością oraz niezmierną 
obfitością wielorybów i delfinów jest w świetnej sytuacji, aby wykorzystać ten nowy produkt 
przemysłu turystycznego. 

Grupa IWDG zachęca krajowe, regionalne i lokalne agencje turystyczne i agencje rozwoju do 
skorzystania z możliwości, jaką są obserwacje wielorybów i zapewnienia, iż działalność ta będzie 
rozwijana w sposób zrównoważony i będzie wywierać pozytywny wpływ na wieloryby i delfiny oraz 
społeczności nadbrzeżne. Dokument opisujący odnośną politykę w zakresie obserwacji wielorybów 
można pobrać ze strony http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf. 

 

http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf
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6 POWIĄZANIA POMIĘDZY POLITYKĄ WSPÓLNOTOWĄ W ZAKRESIE 
RYBOŁÓWSTWA A DYREKTYWAMI „PTASIĄ” I „SIEDLISKOWĄ”. 

W odpowiedzi na wniosek Rady ds. Rybołówstwa, w maju 2002 r. wydany został komunikat 
Komisji (COM(2002) 186, wersja ostateczna102), przedstawiający wspólnotowy plan działań 
w celu uwzględnienia wymagań związanych z ochroną środowiska we wspólnej polityce 
rybołówstwa (WPRyb). Ten plan działania definiuje zasady przewodnie, środki w zakresie 
zarządzania oraz przedstawia program prac ukierunkowany na propagowanie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju. Określa niektóre działania priorytetowe z zakresu zarządzania; 
z których kilka podtrzymuje założenia i wymogi dyrektyw siedliskowej i ptasiej (np.: 
zmniejszenie odłowów przypadkowych, wpływ na siedliska…). 

Komunikat ten zachęca również państwa członkowskie do wypełniania swoich zobowiązań 
na mocy dyrektyw dotyczących ochrony przyrody w możliwie jak najkrótszym czasie, 
w szczególności tych, które dotyczą wyznaczania i gospodarowania obszarami morskimi, 
tworzącymi część sieci Natura 2000. 

Rozporządzenie WE w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów połowowych 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb103) stanowi ważne narzędzie, służące do 
poprawy ochrony przyrody w środowisku morskim oraz realizowania założeń dyrektyw 
ptasiej i siedliskowej. Sekcja 2 wyżej omawia inne istotne instrumenty polityki ochrony 
środowiska, mające na celu poprawę stanu środowiska morskiego. Obejmują one ramową 
dyrektywę wodną104, dyrektywę w sprawie oddziaływania na środowisko (EIA)105… 

6.1. Wspólna polityka rybacka 

Od dnia 1 stycznia 2003 r. Unia Europejska posiada nową wspólną politykę rybołówstwa. 
Tekst główny stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r., 
wspomniany powyżej. Uwzględnienie wymagań związanych z ochroną środowiska 
w polityce rybołówstwa, zgodnie z art. 6 Traktatu WE, stanowiło jedno z głównych założeń 
prawodawcy wspólnotowego podczas przyjmowania tego rozporządzenia. 

Celem nowej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zapewnienie eksploatacji żywych 
zasobów wodnych w sposób utrzymujący zrównoważone warunki ekonomiczne, ekologiczne 
i społeczne. W tym celu, wprowadza się zasadę zapobiegawczą, przewiduje się stopniową 
realizację podejścia ekosystemowego w zarządzaniu zasobami106, oraz potrzebę podjęcia 
spójnych środków, dotyczących ograniczania wpływu środowiskowego na rybołówstwo107. 

W kontekście tych ram prawnych, w przeciągu kilku ostatnich lat podjęto pewne kroki w celu 
poprawy stanu ochrony siedlisk i gatunków w środowisku morskim. Obejmują one: 

W 2003 r. Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie odcinania płetw rekinom 
(WE/1185/2003). Ma ono na celu zapobieganie połowom rekinów wyłącznie w celach handlu 
płetwami. 

                                                 
102 http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/en/com_02_186_en.pdf. 
103 WPRyb: Rozporządzenie Rady (WE)  nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów 

rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, Dz.U. L 358, str. 59. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002R2371&model=guichett. 

104 http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html. 
105 http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm. 
106 Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia 2371/2002. 
107 Artykuł 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2371/2002. 

http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/en/com_02_186_en.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002R2371&model=guichett
http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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- Trzyletnie zamknięcie łowiska dobijaka poza Zatoką Firth of Forth (Szkocja), obowiązujące 
od 2000 r. zostało przedłużone w roku 2003 po spotkaniu konsultacyjnym z ekspertami, 
zwołanym przez DG ds. Ryb. Badania zakończono sugerując, iż zamknięcie zostanie 
przedłużone na kolejne trzy lata, dopóki nie zostaną zebrane nowe dowody dotyczące wpływu 
tego łowiska na przetrwanie populacji drapieżników (ptaków, ssaków morskich, dużych ryb). 
 
- W roku 2003 oraz 2004 Komisja przyjęła, w ramach procedury nadzwyczajnej, dwa 
rozporządzenia Komisji ((WE) nr 1475/2003 oraz 263/2004) w sprawie ochrony głębinowych 
raf koralowych przed następstwami wykorzystywania włoków dennych w obrębie Wzgórz 
Darwina (na północny zachód od Szkocji). Środki te zostały przyjęte na stałe w 2004 r. 
(rozporządzenie Rady (WE) nr 602/2004). 
- W roku 2004 wprowadzono prawodawstwo dotyczące przypadkowych odłowów waleni na 
łowiskach (rozporządzenie nr 812/2004), przewidujące obowiązkowe korzystanie 
z akustycznych urządzeń odstraszających w pewnych konfiguracjach oraz ustanawiając 
wspólnotowy program obserwacji zaprojektowany w celu dostarczania danych na temat 
odłowów w dużej liczbie łowisk. 
- W roku 2005 przyjęto prawodawstwo chroniące siedliska podatne na zniszczenie, takie jak 
rafy koralowe, kominy termalne czy wzgórza węglowe przed skutkami połowów 
prowadzonych wokół wysp makaronezyjskich (rozporządzenie Rady (WE) nr 1568/2005). 
Zmiany do rozporządzenia w sprawie wielkości dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot 
przyjęto w celu zapewnienia tymczasowej ochrony tych siedlisk. 
 
- W roku 2006 Rada przyjęła rozporządzenie śródziemnomorskie ((WE) nr 1967/2006), 
uwzględniające środki ochrony siedlisk wrażliwych, takich jak łąki utworzone przez 
Posidonia oraz skupiska korali, oraz zakazujące praktyk połowowych, które mogą uszkodzić 
środowisko fizyczne, takich jak stosowanie materiałów wybuchowych czy używanie młotów 
pneumatycznych. Zawiera ono nowe środki techniczne dotyczące narzędzi połowowych, stref 
ochrony oraz minimalnych rozmiarów. 
- Prawodawstwo regulujące korzystanie z pławnic na wspólnotowych statkach rybackich 
(rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1235/98, (WE) 
nr 812/2004, (WE) nr 2187/2005). 

- Prawodawstwo realizujące za pomocą obszarów ograniczonych połowów ochronę 
podatnych na zniszczenie siedlisk głębinowych na Morzu Śródziemnym oraz na Północno-
Wschodnim Atlantyku zostało ujęte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 41/2006. 

(Z wszelkim prawodawstwem wymienionym powyżej można zapoznać się szczegółowo na 
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) 

Obecna WPRyb pozwala w lepszym stopniu uwzględnić wymagania w zakresie ochrony 
środowiska podczas zarządzania zasobami połowowymi. Dlatego też przyczynia się 
bezpośrednio do realizacji założeń obu dyrektyw, ptasiej i siedliskowej. Co więcej, 
przewiduje ona ustanowienie systemu ochrony siedlisk i gatunków morskich przed 
szkodliwymi następstwami działań połowowych nawet w przypadkach, w których 
postanowienia dotyczące sieci Natura 2000 nie mają zastosowania. Jest to szczególnie istotne 
w następujących sytuacjach: 

a.) Do ochrony cech przyrodniczych niewymienionych w załącznikach do dyrektywy 
siedliskowej; 

b.) Do ochrony cech wymienionych w tych załącznikach, lecz występujących na obszarach 
poza zwierzchnictwem państw członkowskich; 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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c.) Do ochrony wymienionych cech zlokalizowanych na obszarach morskich 
znajdujących się pod zwierzchnictwem państw członkowskich lecz nie objętych obszarem 
TZW/SOO (gdyż są one położone poza danym TZW lub oczekują na 
zaproponowanie/wyznaczenie). 
Jak przedstawiono powyżej, WPRyb pozwala na wdrożenie środków dotyczących 
zarządzania połowami (które mogły już zostać uwzględnione w postanowieniach WPRyb) do 
ochrony środowiska morskiego. Mogą one być ukierunkowane na ochronę obszarów 
kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary SOO lub OSO. O środkach dotyczących 
rybołówstwa można zadecydować bez względu na etap na jakim znajduje się obecnie proces 
wyznaczania obszaru, jako że nie są one bezpośrednio związane z wykonywaniem dyrektyw 
siedliskowej czy ptasiej. 

Oddziaływania na środowisko morskie nie pochodzą jednak jedynie z działań połowowych. 
Co więcej, wyznaczanie obszarów sieci Natura 2000 jest konieczne w celu zapewnienia 
globalnego i spójnego systemu ochrony, aby zająć się następstwami powstałymi na skutek 
innych działań człowieka (niektóre z nich przedstawiono w sekcji 5.9.) 

 

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 
z dnia 21 grudnia 2006 r. oraz 1626/94 z 
dnia 27 czerwca 1994 r. ustanawia pewne 
środki techniczne do ochrony zasobów 
połowowych na Morzu Śródziemnym. 
Jest to kolejny przykład środka 
wspólnotowego podjętego w kontekście 
wspólnej polityki rybackiej, w celu 
realizacji założeń w zakresie ochrony 
środowiska. 

Art. 43 ust. 3 tego rozporządzenia 
zabrania stosowania włoków dennych, 
niewodów i innych sieci nad łąkami 
utworzonymi przez Posidonia (Posidonia 
oceanica) lub innymi roślinami 
nagonasiennymi (uwzględnia niektóre 
odchylenia). Łąki utworzone przez 
Posidonia są wymieniane jako typ 
siedliska przyrodniczego „o znaczeniu 
priorytetowym” na mocy załącznika I do 
dyrektywy siedliskowej. 

 

 

 

Pełny tekst rozporządzenia Rady na Eur-Lex: http://europa.eu.int/eur-
lex/en/search/search_lif.html 

Zdjęcie za zgodą WWF/ES. Więcej szczegółów na: 
http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf 

 
Powyższe przykłady pokazują jak ważną rolę w ochronie przyrody morskiej odgrywa 
stosowanie przepisów wspólnej polityki rybackiej, podejmujących istotne względy 
ekologiczne. 
Państwa członkowskie wyraziły zgodę na przekazanie swoich krajowych obowiązków 
dotyczących zarządzania połowami Wspólnocie, ustanawiając wspólną politykę rybacką jako 
wyłączną kompetencją wspólnotową. W związku z tym istnieje obowiązek prawny 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf
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wykonywania działań na mocy WPRyb zawsze, gdy konieczne są ograniczenia połowowe na 
szczeblu UE w celu rozwiązania ważnych problemów dotyczących ochrony w środowisku 
morskim. Stanowi to znaczne ułatwienie, gdyż takie środki do celów ochrony mogą być 
podejmowane za pomocą pojedynczej decyzji na szczeblu UE. 

Decyzja podjęta na szczeblu wspólnotowym będzie bardziej skuteczna niż suma 
pojedynczych decyzji krajowych, które trzeba by było podjąć. Przyjęcie prawodawstwa 
wspólnotowego wymaga jednak ściślejszej koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi, 
Komisją i Radą. 

 

  
Zdjęcie od WWF 

  

Uwzględniając kwestie obejmujące odpowiednie przepisy 1) 
rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. 
w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów 
połowowych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa oraz
2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, 
rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 ustanowiło środki 
dotyczące przypadkowego odłowu na łowiskach. 

Rozporządzenie to stanowi, iż połowy pławnicami będą stopniowo 
wycofywane z wód Bałtyku od dnia 1 lipca 2004 r., dopóki 
całkowity zakaz używania takiego sprzętu nie wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia 2008 r. 

Równocześnie, wspomniane rozporządzenie ustanawia środki 
mające na celu zmniejszenie rozmiaru odłowów. Opowiada się za 
używaniem urządzeń akustycznych oraz planami obserwacji na 
morzu, jak również przedstawia specyfikację techniczną oraz 
warunki użytkowania. 

Pełny tekst rozporządzenia Rady: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf. 

Więcej szczegółów na: http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm. 

 

6.2. Środki w zakresie zarządzania rybołówstwem 

Proces ustanawiania, monitorowania oraz oceny stanu ochrony sieci Natura 2000 został 
omówiony w poprzednich rozdziałach. Ocena monitorowania danych może, w niektórych 
przypadkach, wykazać konieczność uregulowania pewnych działań połowowych w celu 
uniknięcia pogorszenia się stanu danego obszaru108. W takich przypadkach, pod warunkiem, 
iż rybołówstwo stanowi wyłączną kompetencję Wspólnoty, o środkach w zakresie 
zarządzania rybołówstwem powinno się decydować w kontekście wspólnej polityki 
rybołówstwa oraz według jej zasad. Podstawowe zasady zostały zawarte w rozporządzeniu 
nr 2371/2002. 

Środki w zakresie zarządzania rybołówstwem muszą być podejmowane w porozumieniu 
z zainteresowanymi stronami oraz, w szczególności, z regionalnymi komitetami doradczymi 
(RAC), które stają się niezbędnym instrumentem WPRyb. 

                                                 
108 Dyrektywa 92/43/EWG: art. 6 ust. .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. 
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf. 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf
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Środki w zakresie zarządzania rybołówstwem w ramach WPRyb będą mogły być stosowane 
na obszarach morskich, jeśli dane państwo (lub państwa) członkowskie zaproponują odnośny 
obszar jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty oraz oczekują na włączenie tego obszaru 
do sieci Natura 2000 po przyjęciu odpowiedniej decyzji Komisji. W takich przypadkach 
państwa członkowskie muszą przedstawić konieczne informacje uzasadniające potrzebę 
czasowej ochrony tego obszaru. 

W celu zapewnienia spójności, niedyskryminacji oraz najlepszego wykonania środków 
regulacyjnych, jeśli tylko jest to możliwe, państwa członkowskie, dzielące dany obszar 
podatny na zniszczenie, powinny skoordynować działania oraz przedstawić jednoczesne 
wnioski o wyznaczenie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, obejmujących całość 
wartościowej cechy. Według dyrektywy siedliskowej, koncepcja powinna mieć zakres 
regionalny, a nie krajowy: ostateczne założenie to ustanowienie spójnej sieci ekologicznej 
obszarów chronionych w regionach morskich często rozciągających się na kilka państw 
członkowskich. W celu uniknięcia przeniesienia nakładu połowowego do sąsiednich 
obszarów, środki w zakresie zarządzania powinny być takie same dla całego regionu 
morskiego. 

Państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczne badania monitorujące oraz wykonanie 
zasad WPRyb. Dlatego też środki w zakresie zarządzania rybołówstwem proponowane na 
obszarach sieci Natura 2000 muszą dać się kontrolować w sposób opłacalny oraz powinny im 
towarzyszyć odpowiednie środki monitorowania i kontroli, jak również oceny kosztów 
monitorowania takich obszarów. System VMS (kontrolowania statków drogą satelitarną) jest 
najbardziej skutecznym narzędziem stosowanym w WSE. Niewielkie i rozrzucone obszary są 
trudne do kontrolowania i nie należy się nimi zajmować. 

Określenie możliwych środków regulujących działalność połowową na danym terenie będzie 
zależeć od połączenia wielu różnych parametrów, takich jak liczba oraz charakter cech 
obejmowanych ochroną, ich stan ochrony, ramy czasowe, położenie obszaru morskiego, itd. 
Połączenie tych parametrów umożliwia znalezienie dużej liczby rozmaitych przypadków 
dotyczących ochrony przyrody, w których występuje potrzeba pewnego uregulowania 
działalności połowowej. 

Z tego względu, w niniejszym dokumencie nie jest możliwe opracowanie wyczerpującego 
zestawienia wszystkich możliwych działań do podjęcia w ramach WPRyb, które należy 
określić dla każdego konkretnego przypadku wymagającego doradztwa w zakresie 
konkretnych aspektów technicznych i prawnych. Informacje tu zawarte mają więc charakter 
ogólny. 
Na podstawie art. 37 Traktatu WE, przyjęcie środków regulujących połowy, na podstawie 
wniosku Komisji, leży w gestii Rady. Ma to zastosowanie również do środków regulujących 
działalność połowową mającą na celu ochronę danego obszaru sieci Natura 2000. Środki w 
ramach WPRyb nie są dyskryminujące ani stałe, stąd stanowią najlepsze rozwiązanie. 
Jednakże, art. 8, 9 i 10 rozporządzenia nr 2371/2002 przyznają pewne ograniczone prawa 
państwom członkowskim w odniesieniu do regulowania zasobów połowowych. 

Konkretniej, art. 8 zezwala państwom członkowskim na podejmowanie środków 
nadzwyczajnych, których maksymalny czas obowiązywania wynosi 3 miesiące, jeżeli istnieją 
dowody poważnego i nieprzewidzianego zagrożenia ekosystemu morskiego wynikającego 
z działalności połowowej. Jednak z uwagi na ich ograniczony czas trwania, takie środki będą 
uwzględniane jedynie w sytuacjach wyjątkowych w ramach ustanawiania środków ochrony 
podejmujących kwestie ekologiczne o bardziej długotrwałym charakterze. 
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Na podstawie art. 9, państwa członkowskie mogą podejmować niedyskryminujące środki 
w celu zminimalizowania wpływu rybołówstwa na ochronę ekosystemów morskich w strefie 
12 mil morskich od linii podstawowej, jeśli Wspólnota nie przyjęła szczególnych środków dla 
danego obszaru. Jeśli takie środki mogą mieć wpływ na statki innego państwa 
członkowskiego, przed podjęciem tych środków konieczne będzie zastosowanie odpowiedniej 
procedury konsultacyjnej z udziałem Komisji, innych państw członkowskich oraz 
regionalnych komitetów doradczych. 

Wreszcie, państwa członkowskie mogą stosować środki na wodach znajdujących się pod ich 
zwierzchnictwem lub jurysdykcją, jeśli środki te mają zastosowanie wyłącznie do ich statków 
rybackich (art. 10). 
W przypadkach, kiedy państwo członkowskie stwierdza, iż jego działalność połowowa musi 
zostać uregulowana, aby chronić obszary sieci Natura 2000, jednak nie posiada w tej kwestii 
kompetencji na mocy rozporządzenia nr 2371/2002, podjęcie środków w zakresie 
rybołówstwa należy ostatecznie do Wspólnoty. W praktyce, dane państwo członkowskie 
przedstawi posiadane dane Komisji, ze wskazaniem środków, które uważa za odpowiednie. 
Jednak ani prawo Komisji do podejmowania inicjatyw w odniesieniu do proponowania 
środków w zakresie rybołówstwa, ani szeroka władza ustawodawcza Rady w przyjmowaniu 
takich środków nie mogą być prawnie ograniczone przez wniosek państwa członkowskiego. 
Mimo to, Komisja i Rada podczas wykonywania władzy ustawodawczej w sektorze 
rybołówstwa muszą przestrzegać art. 6 Traktatu WE wprowadzającego obowiązek 
uwzględniania wymagań w zakresie ochrony środowiska we wszystkich działaniach 
Wspólnoty. 
Jak przedstawiono powyżej, o środkach podejmowanych w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb) decyduje się w sposób skoordynowany na szczeblu wspólnotowym, 
co powinno podnosić ich spójność oraz efektywność. 

 

Wzgórza Darwina to głębinowa formacja raf koralowych, odkryta w 1998 r. na otwartym morzu Północnej Szkocji. 
Zjednoczone Królestwo ogłosiło zamiar zaproponowania tego obszaru jako przyszły Specjalny Obszar Ochrony 
w ramach wypełniania swojego obowiązku na mocy dyrektywy siedliskowej. 

Pamiętając o tym zamiarze oraz w odpowiedzi na wniosek UK, Wspólnota Europejska przyjęła rozporządzenie ((WE) nr 
602/2004 z dnia 22 marca 2004 r.), zabraniające stosowania włoków dennych oraz podobnego sprzętu w celu uniknięcia 
zniszczenia korali na obszarze otaczającym Wzgórza Darwina. 

Jest to przykład działania wspólnotowego podjętego w kontekście wspólnej polityki rybackiej (WPRyb), mającego na 
celu osiągnięcie założeń w zakresie ochrony środowiska. Uwzględnienie założeń w zakresie ochrony środowiska w 
WPRyb przyspieszyło podjęcie tego środka wspólnotowego, wyprzedzając przyszłe wyznaczenie TZW/SOO. 

(Szczegóły w załączniku 5, notatka prasowa na 
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_en.htm) 

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_en.htm
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Kolonia Lophelia Pertusa oraz towarzysząca fauna organizmów 
bentosowych sfotografowana na Wzgórzach Darwnia 

 

 (Za zgodą WWF/DEEPSEAS Group, © Centrum Oceanograficzne w Southampton) 

 

W lutym 2006 r. ICES zapoczątkował nowy projekt o nazwie „Ekologiczne zarządzanie 
działalnością połowową na obszarach chronionych” w celu opracowania planów zarządzania 
działalnością połowową dla każdego z 10 niemieckich obszarów sieci NATURA 2000109. 
Główne pytania wymagające odpowiedzi dotyczące każdego z 10 proponowanych TZW/OSO 
to: 

− W jakim zakresie działalność połowowa w COM stanowi znaczącą ingerencję w ideę 
i założenia sieci NATURA 2000? 

− W jakim zakresie należy uregulować działalność połowową? 

− W jaki sposób takie regulacje mogą doprowadzić do równowagi pomiędzy wymogami 
sieci NATURA 2000 a zasobami połowowymi? 

Odpowiedzi na te pytania będą oparte na istniejących oraz, w stosownych przypadkach, nowo 
zgromadzonych danych – uzyskanych w szczególności w wyniku współpracy rybaków 
i sektora rybołówstwa. Projekt ma na celu znaczną poprawę jakości danych stosowanych do 
szacowania potencjalnych konfliktów interesów między zasobami połowowymi a ochroną 
przyrody w wodach niemieckich i będzie wymagał przeprowadzenia analizy działalności 
połowowej prowadzonej przez wszystkie statki działające w (oraz wokół) COM. 

                                                 
109 Zobacz: http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp. 

http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp
http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp
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