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We wszystkich krajach euro-
pejskich odczuwano skutki zniszcze-
nia œrodowiska przyrodniczego spo-
wodowane rozwojem gospodar-
czym. Aby temu zapobiec, w Unii
Europejskiej opracowano nowocze-
sny system ochrony przyrody – sieæ
Natura 2000.

Sieæ ta wyznaczana jest na pod-
stawie dwóch dyrektyw – ptasiej i sie-
dliskowej. Okreœlaj¹ one miêdzy in-
nymi listê gatunków fauny i flory za-
gro¿onych w Europie wyginiêciem.

W Polsce proces wyznaczania
sieci Natura 2000 trwa doœæ d³ugo,
trzeba by³o bowiem pogodziæ propo-
zycje ekologów ze stanowiskiem rz¹-
du, trzeba te¿ by³o zrobiæ inwentary-
zacjê przyrodnicz¹, by nie okaza³o siê,
¿e chronione s¹ tereny, na których
rzadkie gatunki roœlin czy ptaków nie
wystêpuj¹ od lat.

Sieæ Natura 2000 ³¹czy ochro-
nê najcenniejszych gatunków roœlin i
zwierz¹t z mo¿liwoœci¹ zrównowa¿o-
nego rozwoju. W za³o¿eniu obszary
Natura 2000 nie s¹ obszarami o ba-
rierach w rozwoju spo³eczno-gospo-
darczym, ale takimi, gdzie okreœlone
s¹ mo¿liwie precyzyjne regu³y nim
rz¹dz¹ce. Niestety sieæ Natura 2000
wci¹¿ postrzegana jest jako ograni-
czenie mo¿liwoœci regionu, a nie szan-
sa na rozwój, któr¹ jest w rzeczywi-
stoœci. Takie nastawienie próbuje

zmieniæ wiele organizacji pozarz¹do-
wych, m.in. Instytut na rzecz Ekoro-
zwoju (InE). InE zrealizowa³ wiele
projektów, których celem by³o przy-
bli¿enie zasad rz¹dz¹cych na terenach
naturowych, pokazanie jak mo¿na
wykorzystywaæ status tej formy
ochrony do rozwijania danego obsza-
ru np. poprzez turystykê.

– Wszystkie projekty realizowa-
ne dot¹d przez InE oparte by³y na za-
³o¿eniu, ¿e warunkiem powodzenia
we wdra¿aniu w Polsce koncepcji
sieci Natura 2000 jest wiedza oby-
wateli o tej sieci oraz poszerzenie
œwiadomoœci spo³ecznej w zakresie
mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alno-
œci gospodarczej na obszarach ob-
jêtych t¹ form¹ ochrony i w ich oto-
czeniu. Szerokie wody Natury 2000
to kolejny nasz projekt edukacyjny.
Szczególn¹ uwagê poœwiêcimy tym
razem terenom wodnym, w tym mor-
skim, przybrze¿nym i podmok³ym –
które zarówno w Polsce, jak i na ca-
³ym kontynencie najbardziej nara¿o-
ne s¹ na zanikanie ró¿norodnoœci bio-
logicznej – powiedzia³ Krzysztof Ka-
mieniecki, wiceprezes InE.

Instytut ponad 5 lat temu uru-
chomi³ portal internetowy „Natura
2000 a turystyka”.

– Portal „Natura 2000 a tury-
styka” zawiera informacje przydatne
wielu potencjalnym adresatom: po-
cz¹wszy od administracji regionalnej
i lokalnej, poprzez regionalne i lokal-
ne organizacje turystyczne, a¿ po biu-
ra turystyczne i samych turystów oraz
wyk³adowców i uczniów szkó³ prowa-
dz¹cych zajêcia z zakresu turystyki.
Prezentowane na portalu e-szkolenia
materia³y odnosz¹ siê do ró¿nych
aspektów funkcjonowania w Polsce
obszarów Natura 2000, dostarcz¹ na
pewno wielu nowych informacji i
mog¹ byæ Ÿród³em pomys³ów na roz-
szerzanie proœrodowiskowej aktywno-
œci na obszarach Natura 2000 – po-
wiedzia³a Bo¿enna Wójcik z InE.

Jak poinformowa³a Bo¿enna
Wójcik, rozpoczêto prace nad nowy-

SZEROKIE WODY
NATURY 2000

Druga po³owa XX wieku to okres wzmo¿onego rozwoju gospodarczego w Europie, niestety
nie bez wp³ywu na stan œrodowiska. Cenne siedliska rzadkich roœlin, ostoje zwierz¹t po-
przecinane s¹ sieci¹ dróg i autostrad. Infrastruktura przemys³owa wdziera siê na tereny o
bogatej ró¿norodnoœci biologicznej. Nie bez grzechu jest te¿ europejskie rolnictwo, które
zatruwa przyrodê nawozami, pestycydami, gnojowic¹.

Prawie jedna czwarta polskich obszarów morskich zosta³a zakwalifikowana
do sieci Natura 2000.
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mi tekstami edukacyjnymi oraz no-
wymi przyk³adami form gospodar-
czego wykorzystania obszarów Natura
2000. Wiêkszoœæ powstaj¹cych tek-
stów bêdzie dotyczy³a obszarów Na-
tura 2000 zwi¹zanych z wod¹.

W ramach projektu planowane
s¹ szkolenia dla przedstawicieli bran-
¿y turystycznej.

Aktualizowany jest te¿ Katalog
obszarów Natura 2000 w Polsce, któ-
ry liczy obecnie ok. 1100 pozycji.
Umieszczony na portalu Katalog ob-
szarów Natura 2000 zawiera opisy
przyrodnicze i turystyczne.

Przygotowane w katalogu opi-
sy s¹ dorobkiem InE, jedynym w swo-
im rodzaju. Instytut liczy na to, ¿e
bran¿a turystyczna podejmie wspó³-
pracê nad dalszym doskonaleniem i
uaktualnianiem turystycznych opisów
z tego katalogu.

– Prezentowane na portalu przy-
k³ady dzia³alnoœci turystycznej prowa-
dzonej w granicach lub w bezpoœred-
nim s¹siedztwie trenów chronionych ze
wzglêdu na swe walory przyrodnicze
mog¹ byæ, zdaniem Instytutu, pomoc-
ne w dostrzeganiu nowej szansy roz-
woju produktu turystycznego w sieci
obszarów Natura 2000. Przyczyniæ siê
te¿ powinny do zmiany postrzegania
ochrony takich terenów – by obszary
Natura 2000 nie by³y widziane jedy-
nie jako bariera dla wszelkiej dzia-
³alnoœci – powiedzia³a Jolanta Ka-
mieniecka z Instytutu na rzecz Eko-
rozwoju

Andrzej Ginalski z Generalnej
Dyrekcji Ochrony Œrodowiska zapre-
zentowa³ morskie obszary Natura
2000 w Polsce.

– Pod koniec 2009 roku odby³o
siê zorganizowane przez Komisjê Eu-
ropejsk¹ seminarium biogeograficzne
poœwiêcone problemom Morza Ba³tyc-
kiego. Oceniano kompletnoœæ sieci
Natura 2000 wyznaczonej na Ba³ty-
ku. My wyznaczyliœmy doœæ sporo, bo
prawie jedna czwarta polskich obsza-
rów morskich zosta³a zakwalifikowa-
na do sieci Natura 2000 – wyznaczo-
no 16 obszarów – powiedzia³ Andrzej
Ginalski i doda³, ¿e dla Komisji Eu-
ropejskiej ta iloœæ morskich obszarów
Natura 2000 okaza³a siê niewystarcza-
j¹ca – Polska zosta³a zobowi¹zana do

Sieæ Natura 2000 opiera siê na
dwóch dyrektywach Unii Europej-
skiej. Pierwsza z nich to dyrekty-
wa Rady 79/409/EEC z 2 kwietnia
1979 roku w sprawie ochrony dzi-
kich ptaków (tzw. dyrektywa pta-
sia). Druga to dyrektywa Rady 92/
43/EEC z 21 maja 1992 roku w spra-
wie ochrony siedlisk przyrodni-
czych oraz dzikiej fauny i flory (tzw.
dyrektywa siedliskowa).

uzupe³nienia sieci o pewne fragmen-
ty w celu w³aœciwej ochrony wybra-
nych gatunków i siedlisk.

– Mamy nadziejê, ¿e uda siê te
zaleg³oœci nadrobiæ w tym roku – po-
wiedzia³ Andrzej Ginalski.

W 2009 do Centrum Koordy-
nacji Projektów Œrodowiskowych tra-
fi³y wnioski o dofinansowanie wyko-
nania planów ochrony i zadañ ochron-
nych dla prawie wszystkich obszarów
Natura 2000, zosta³y ju¿ podpisane
umowy na dofinansowanie. Plany te
sporz¹dzane s¹ na 20 lat i podpisy-
wane przez ministra œrodowiska.

– Opracowanie tych planów ze
wzglêdu na wielkoœæ tych obszarów, a
tak¿e stosunkowo ma³e rozpoznanie
wystêpuj¹cych tam zasobów gatunków
zajmie kilka lat. Oczekujemy, ¿e po-
wstan¹ na prze³omie 2013–2014 roku
– powiedzia³ Andrzej Ginalski.

Jak zapewnia³ przedstawiciel
GDOŒ, przy tworzeniu planów zadañ
ochronnych i planów ochrony obsza-
rów Natura 2000 przewiduje siê sze-
roki udzia³ wszystkich zainteresowa-
nych stron, w tym oczywiœcie miesz-
kañców.

Sieæ Natura 2000 nale¿y po-
strzegaæ jako sposób na promocjê oraz
zdobycie dodatkowych œrodków na
rozwój obszarów ni¹ objêtych. Nale-
¿y pamiêtaæ, ¿e inwestycje na obsza-
rze Natura 2000 s¹ mo¿liwe, chocia¿
proces inwestycyjny mo¿e byæ d³u¿-
szy, mog¹ te¿ byæ wiêksze koszty,
szczególnie tam, gdzie zachodzi po-
trzeba kompensacji lub zastosowania
czystych, szczególnie przyjaznych œro-
dowisku technologii. Jedn¹ z dziedzin
gospodarki, która powinna siê rozwi-
jaæ na obszarach sieci jest turystyka i
ró¿ne jej formy.

Aldona Zyœk

Wydawany jest od 1994
roku. Periodyk ten adresowany
jest do wszystkich osób pragn¹-
cych rozszerzyæ sw¹ wiedzê i
pog³êbiæ wiadomoœci na temat
prawnych aspektów ochrony
œrodowiska, a zw³aszcza do
osób, przedsiêbiorstw, organów
administracji pañstwowej i sa-
morz¹dowej zawodowo zajmu-
j¹cych siê ochron¹ œrodowiska.
„Prawo i Œrodowisko” jest ob-
szernym wydawnictwem zawie-
raj¹cym oprócz materia³ów pro-
blemowych tak¿e aneks, w któ-
rym drukowane s¹ najnowsze
akty prawne oraz projekty aktów
prawnych maj¹cych siê ukazaæ.
Prezentujemy równie¿ uzasad-
nienia zg³aszanych projektów
aktów prawnych tak, by czytel-
nik móg³ zapoznaæ siê z moty-
wami, jakimi kieruj¹ siê legisla-
torzy. Czêsto przedstawiamy jed-
noczeœnie kilka projektów tych
samych ustaw.

Wydawnictwo prezentuje
nowe akty prawne, relacjonuje
prace legislacyjne resortu ochro-
ny œrodowiska, Sejmu, Senatu,
omawia wykroczenia przeciw
prawu w sferze ochrony œrodo-
wiska, stara siê wyjaœniæ w¹tpli-
woœci w interpretacji aktów
prawnych.

Roczna prenumerata „Prawa
i Œrodowiska” kosztuje 315 z³
netto (z VAT).

Zamówienia prosimy prze-
sy³aæ na adres:

D.A.W. MAXPRESS

ul. Ga³czyñskiego 23

05-501 Piaseczno

lub faksem: (0-22) 662-43-68


