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Zachowanie bioróżnorodności 

 Natura 2000 

Olga Chorążyczewska 

czarnykruk@o2.pl 

tel. 781 176 774 

Fot: O. Chorążyczewska 

Dlaczego Natura 2000? 

    

Jeszcze do niedawna krajobraz  

i przyroda Europy szybko ubożały  i 

nie były skutecznie chronione… 

 

 

Intensywne przekształcenie ekosystemów w 

Europie prowadzi do silnej utraty 

różnorodności biologicznej Czy chcemy mieć taki krajobraz? 

mailto:czarnykruk@o2.pl
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Natura 2000 to odpowiedź Unii Europejskiej na te zagrożenia 

Podstawowy cel Natury 2000 to zatrzymanie utraty 

różnorodności biologicznej 
Fot: O. Chorążyczewska 

Natura 2000 to Europejska Sieć 

Ekologiczna, której celem jest 

zachowanie, ochrona i poprawa 

jakości środowiska najcenniejszych 

przyrodniczo fragmentów naszego 

kontynentu.  

 

Co to Natura 2000? 

 

Ochroną są tu objęte gatunki roślin i zwierząt 

oraz siedliska przyrodnicze 

typowe dla Europy oraz zagrożone 

wyginięciem na naszym kontynencie. 

Fot: O. Chorążyczewska 

Fot: O. Chorążyczewska 

Fot: O. Chorążyczewska 
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Obszary Natura 2000 to miejsca szczególnie licznego 

występowania najrzadszych, najbardziej zagrożonych 

wyginięciem gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk 

przyrodniczych w Unii Europejskiej. 

Fot: O. Chorążyczewska 

Fot: O. Chorążyczewska 

• „Dyrektywa Ptasia” o ochronie dziko żyjących ptaków  

    - 79/409/EWG z 1979 r.; 

 

• „Dyrektywa Siedliskowa” w sprawie ochrony siedlisk  

    przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - 92/43/EWG z 1992 r. 

Europejskie „Dyrektywy Przyrodnicze” 

Podstawy prawne wyznaczania i ochrony obszarów Natura 2000 

Fot: O. Chorążyczewska 

Rodzaje siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotami 

ochrony są wymienione w załącznikach do Dyrektyw Przyrodniczych. 
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Obie dyrektywy zostały przeniesione do polskiego prawa, najważniejsze zapisy o 
Naturze 2000 możemy znaleźd w następujących aktach prawnych: 
 

►Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
 
►Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
 
►Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

Fot: O. Chorążyczewska 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków NATURA 2000 

 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu 

opracowania projektu planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 
     
     „Podręcznik interpretacji siedlisk przyrodniczych” wydany przez Komisję Europejską w 2003 r. 

jego zapisy zawarto w: 
 
• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia 
obszarów Natura 2000. 
 

Fot: O. Chorążyczewska 
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Wyznaczenie obszarów powinno być oparte na danych naukowych i tylko na nich. 

  

Wyznaczając obszary nie można brać pod uwagę uwarunkowań gospodarczych i społecznych 
 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa rodzaje obszarów: 

 

OSO – obszar specjalnej ochrony ptaków tzw. obszary ptasie – PLB020007 

 

SOO – specjalny obszar ochrony siedlisk 

 tzw. obszary siedliskowe PLH020006  

Sóweczka fot. Grzegorz Leśniewski żurawie Fot. lto.most.org.pl 

Obuwik pospolity fot. tenpieknyswiat.pl 

NATURA 2000 w Polsce, podział kompetencji 

Minister Środowiska – wyznacza obszary, zatwierdza plan ochrony 

 

GDOŚ – opracowuje listę obszarów, nadzoruje ochronę, składa raporty do KE 

 

RDOŚ – koordynuje, zatwierdza plan zadań ochronnych, uzgadnia przedsięwzięcia 

 

RDOŚ, dyrektor Urzędu Morskiego, dyrektor parku narodowego – sprawuje nadzór, 

sporządza projekt planu zadań ochronnych i planu ochrony 

 
Fot: O. Chorążyczewska 
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NATURA 2000 w Polsce 

Obecnie w Polsce wyznaczono 

ok. 146 obszarów specjalnej 

ochrony ptaków, Specjalnych 

obszarów ochrony siedlisk mamy 

w Polsce 826. Łącznie zajmują 

one prawie 20% powierzchni 

kraju.  

 

 
Podobnie jak w innych państwach 

sieć nie jest ukończona - dalsze 

obszary są jeszcze potrzebne, by 

zapewnić reprezentatywne ujęcie 

gatunków i siedlisk. 

aktualne informacje: www.natura2000.gdos.gov.pl 

Więcej informacji znajdziesz… 

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

Natura 2000 na stronach Komisji Europejskiej. 

M. in. aktualny stan tworzenia sieci w Europie („barometr 

Natura 2000”), podręczniki interpretacyjne Komisji, ulotki i 

broszury o Naturze 2000, listy zatwierdzonych obszarów wg 

regionów biogeograficznych 

www.natura2000.gdos.gov.pl 

Oficjalna polska strona o obszarach Natura 2000. 

Mapy obszarów i dane, jakie Ministerstwo 

Środowiska posiada o obszarach  

http://www.mos.gov.pl/natura2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http:www.mos.gov.pl/natura2000
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NATURA 2000 w Polsce 
na stronach GDOŚ 

www.natura2000.gdos.gov.pl 

Granice obszarów Natura 2000 na Geoportalu 

 

Granice obszarów Natura 2000, parków narodowych, parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody na Geoportalu  
 

www.geoportal.gov.pl  

 

Na ww. stronie możliwe 

jest szczegółowe 

określanie m.in. 

położenia obszarów 

Natura 2000 na tle 

poszczególnych działek 

ewidencyjnych. 
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Na geoportalu znajdziemy informacje odnośnie 

poszczególnych działek ewidencyjnych – ich 

powierzchni, położenia na terenie obszarów 

chronionych 

Na stronie  
 

natura2000.pl  
 

znajdziemy instrukcję określania 

położenia działki na terenie 

obszaru Natura 2000 

Prowadzenie działalności na obszarze NATURA 2000 

„Zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący 
sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 
gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 
obszar Natura 2000, z zastrzeżeniem art. 34.” 

Fot: O. Chorążyczewska Fot: O. Chorążyczewska 
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ZASADA: Projekt każdego przedsięwzięcia, które może 

wpływać na Naturę 2000, musi być oceniony pod kątem tego 

wpływu 

Jeżeli są wątpliwości, czy może wpływać – ocena jest niezbędna 

Jeżeli nie wykona się oceny, a okaże się, że negatywny wpływ wystąpi – RDOŚ musi nakazać 

wstrzymanie inwestycji i przywrócenie stanu poprzedniego (ustawa  

o ochronie przyrody art. 37) – nawet, jeżeli inwestor ma ważne pozwolenie na budowę 

ZASADA: Każda inwestycja nie wywierająca (ani sama, ani w 

powiązaniu z innymi przedsięwzięciami) znaczącego 

negatywnego  wpływu na obszar Natura 2000 z punktu 

widzenia celów jego ochrony jest DOZWOLONA 
Fot. pracownia.org.pl  

Fot: O. Chorążyczewska 

Oceny środowiskowe przedsięwzięd 

ZASADA: Inwestycja, która wywierałaby taki wpływ jest 

ZABRONIONA 

Prowadzenie działalności na obszarze NATURA 2000 

Można zezwolić na działanie lub przedsięwzięcie 
negatywnie wpływające na obszar Natura 2000 tylko 
wtedy gdy jednocześnie: 
 
• wykazano brak rozwiązań alternatywnych, 

• przedsięwzięcie jest uzasadnione nadrzędnym 

interesem publicznym, 
• wykonana zostanie kompensacja przyrodnicza, 
• Komisja Europejska zostanie poinformowana o tym 
przedsięwzięciu (lub wyrazi zgodę). 
 
W przypadku działania bez zezwolenia, RDOŚ ma 
obowiązek jego wstrzymania i nakazania 
przywrócenia stanu poprzedniego  

Natura 2000 to nie blokada rozwoju i inwestycji, ale filtr 

oddzielający inwestycje dobrze zaplanowane od źle 

zaplanowanych 

Fot. www.koparka.bloog.pl 

Fot. www.geocontext.org  
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Możliwości i korzyści wynikające z gospodarowania  
na obszarach Natura 2000 

Dofinansowanie z PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO 2007-2013 

Poprzez  program rolnośrodowiskowy, Unia Europejska promuje i wspiera 

produkcję rolną zgodną z wymogami ochrony przyrody i środowiska.  

 

Cele wspólne programu Natura 2000 i Programu rolnośrodowiskowego: 

•zachowanie struktury krajobrazu rolniczego 

•zachowanie zasobów naturalnych 

•ekstensyfikacja produkcji 

•zachowanie lub przywrócenie walorów przyrodniczych  

•ochrona cennych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych 

 

Fot: O. Chorążyczewska Fot: O. Chorążyczewska Fot: O. Chorążyczewska 

PAKIET 4. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA 

OBSZARAMI NATURA 2000  

oraz 

PAKIET 5. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA 

OBSZARACH NATURA 2000 

 

Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych 

Fot: O. Chorążyczewska 
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4.1 i 5.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków 

4.2 i 5.2 Mechowiska 

4.3 i 5.4 Szuwary wielkoturzycowe  

4.4 i 5.4 Łąki trzęślicowe i selernicowe 

4.5 i 5.5 Murawy ciepłolubne 

4.6 i 5.6 Półnaturalne łąki wilgotne 

4.7 i 5.7 Półnaturalne łąki świeże 

4.8 i 5.8 Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe 

4.8 i 5.9 Słonorośla 

4.10 i 5.10 Użytki przyrodnicze  

 

 

W ramach obu pakietów, z których pakiet 4. dotyczy gospodarstw położonych poza obszarami 

Natura 2000, a pakiet 5. dostępny jest na obszarach Natura 2000, wyróżniamy 10 wariantów. 

Fot: O. Chorążyczewska 

Wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków – 1370 PLN/ha 

Wariant 5.2. Mechowiska – 1390 PLN/ha 

Wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe – 910 PLN/ha 

Wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe – 1390 PLN/ha 

Wariant 5.5. Murawy ciepłolubne – 1380 PLN/ha 

Wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne – 840 PLN/ha 

Wariant 5.7. Półnaturalne łąki siedlisk świeżych – 840 PLN/ha 

Wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe – 870 PLN/ha 

Wariant 5.9. Słonorośla – 1190 PLN/ha 

Wariant 5.10. Użytki przyrodnicze – 550 PLN/ha 

Wysokośd płatności rolnośrodowiskowej dla pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000. 

Fot: O. Chorążyczewska 
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Wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków  

WYMOGI: 

- koszenie co roku między 1.08 a 30.09 

- pozostawienie corocznie 5-10% powierzchni nieskoszonej łąki 

- możliwy wypas między 20.05 a 15.10 

- dopuszczone wapnowanie i nawożenie do 60 kg N/ha poza 

terenami zalewowymi 

- zakaz zabiegów od kwietnia do pierwszego pokosu 

Wodniczka - Fot. www.otop.org.pl 

Czajka – fot. www.swietokrzyskipn.org.pl  

Derkacz – fot. www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu  

 
   

 

błotniak zbożowy, dubelt, kszyk, derkacz, biegus zmienny, 

rycyk, kulik, krwawodziób, czajka, wodniczka  

Wariant 5.2. Mechowiska  

WYMOGI: 

- koszenie corocznie 50% powierzchni  

- koszenie w terminie 15.07-30.09 

- zakaz wypasu i nawożenia 

- usunięcie skoszonego siana w terminie 2 tygodni pod pokosu 

 

Siedmiopalecznik błotny Fot: O. Chorążyczewska Kruszczyk błotny Kukułka Fuchsa 

Bobrek trójlistkowy 
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Wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne                      5.7. 

Półnaturalne łąki siedlisk świeżych   

WYMOGI: 

- koszenie 1-2 pokosy między 15.06 a 30.09 

- po 20.07 dopuszczalny wypas do 1 DJP/ha 

- coroczne zostawiania 5-10% powierzchni nieskoszonej 

- dopuszczalne nawożenie azotem do 60 kg/ha/rok 

- usunięcie skoszonego siana w terminie 2 tygodni pod pokosu 

Rajgras wyniosły Kozibród łąkowy Firletka poszarpana Dzwonek rozpierzchły Fot: O. Chorążyczewska 

Dokumentacja przyrodnicza dla pakietów przyrodniczych 

Co zrobić aby przystąpić do pakietów przyrodniczych 4. lub 5. programu 
rolnośrodowiskowego? 

Posiadanie planu działalności 

rolnośrodowiskowej  

kontakt z doradcą rolnośrodowiskowym 

Posiadanie ekspertyzy 

przyrodniczej  

kontakt z ekspertem przyrodniczym 

+ 

lista ekspertów znajduje się na 

stronie CDR Brwinów 

www.cdr.gov.pl 

Fot: O. Chorążyczewska 
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Dokumentacja przyrodnicza wykonana przez eksperta botanika lub 
ornitologa jest opisem występowania gatunków oraz siedlisk 
przyrodniczych na terenie działek zgłoszonych do programu 
rolnośrodowiskowego.  
 

Ekspertyza przyrodnicza 
wykonywana jest w roku lub na rok 
przed złożeniem wniosku o 
płatność i jest częścią planu 
działalności rolnośrodowiskowej. 

Część kosztów poniesionych na 
przygotowanie dokumentacji jest 
refundowana przy pierwszej płatności 
rolnośrodowiskowej. Wysokość kwoty 
tej refundacji zależy od powierzchni 
zgłaszanej do pakietów przyrodniczych. 

Fot: O. Chorążyczewska 

Fot: O. Chorążyczewska 

fot. www.strefabiznesu.dziennikwschodni.pl  

Czy NATURA 2000 może byd „marką”? 

Fot: O. Chorążyczewska 

Fot: O. Chorążyczewska 

www.natura2000.org.pl 

serwis „NATURA 2000 a turystka“ zawiera 

m.in. przykłady inicjatyw lokalnych 

powstałych w oparciu o obszary NATURA 2000 

 

www.ine.eko.org.pl 

podstrona w serwisie Instytutu na rzecz 

Ekorozwoju zawierająca materiały na temat 

NATURA 2000 a turystyka. 
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Korzyści jakie niesie Natura 2000 - dobre przykłady i produkty lokalne 

Dzięki ochronie torfowisk stanowiących obszary Natura 2000 na 

Pomorzu i dzięki dotacji z przeznaczonego właśnie na ochronę Natury 

2000 funduszu LIFE-Nature, osiem obiektów zostało udostępnionych 

dla turystów – tworząc lokalną atrakcję przyrodniczo-krajoznawczą 

(koordynator Klub Przyrodników). Fot. P. Pawlaczyk 

Torfowiska bałtyckie: atrakcja turystyczna dzięki Naturze 2000 

Stawy Milickie w Dolinie Baryczy to ważna ostoja ptaków, istniejąca dzięki 

temu, że na stawach jest prowadzona sprzyjająca przyrodzie gospodarka 

rybacka – będąca również podstawą rozwoju produktu lokalnego, jakim jest 

karp milicki, a także podstawą lokalnych tradycji, jak „Święto Karpia 

Stawy Milickie należą  do Living Lakes (Żyjące Jeziora) - 
międzynarodowej sieci jezior i innych zbiorników wodnych, 
które charakteryzują się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi 

Dolina Baryczy i Stawy Milickie 

Fot. www. wroclaw.lasy.gov.pl 

Fot. www.panoramio.com 
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Wrzosowa Kraina – rozwój w zgodzie z Naturą 2000 

Dzięki Wrzosowisku Przemkowskiemu – jednemu 
z obszarów Natura 2000 – powstaje produkt 
lokalny: przemkowski miód wrzosowy, jedna  z 
ofert „Wrzosowej Krainy”. Partnerskie 
porozumienie różnych podmiotów sprawia, że 
rozwój lokalny jest w pełnej  zgodzie  ze 
środowiskiem 

Fot. www.pasiekamaja.pl Fot. www.wrzosowakraina.pl 

http://www.wrzosowakraina.pl/
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Więcej… 

../Broszury/Broszura_LAS.pdf
../Poradniki/Niezbednik_lesnika.pdf
Poradniki/Niezbednik_urzednika.pdf

