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Europejska Sieæ Ekologiczna Natura 2000
Europejsk¹ Sieæ Ekologiczn¹ Natura 2000 tworz¹ obszary wyznaczone na terenie Unii
Europejskiej w celu ochrony cennych pod wzglêdem przyrodniczym i zagro¿onych gatunków zwierz¹t i rolin oraz siedlisk przyrodniczych. Natura 2000 jest w obecnej chwili jednym z najistotniejszych instrumentów polityki Unii w zakresie rodowiska.
Europejska sieæ obszarów chronionych Natura 2000 zosta³a powo³ana do ¿ycia poprzez
wydanie Dyrektywy 43/92/EEC z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Podstawê prawn¹ dla tworzenia sieci Natura 2000 stanowi¹
art. 3 i 10 wymienionej dyrektywy. Celem tej dyrektywy jest ochrona ró¿norodnoci biologicznej w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej poprzez ochronê siedlisk przyrodniczych
oraz fauny i flory. Dyrektywa zak³ada wyselekcjonowanie typów siedlisk oraz gatunków,
które bêd¹ przedmiotem szczególnego zainteresowania ze wzglêdu na swoj¹ rzadkoæ lub
zagro¿enie wyginiêciem. Typy siedlisk przyrodniczych, które mia³yby byæ objête ochron¹ s¹
wymienione w aneksie I dyrektywy, natomiast gatunki fauny i flory uznane za przedmiot
szczególnego zainteresowania Unii  w aneksie II. Kryteria, jakie powinny spe³niaæ obszary
przewidziane do w³¹czenia do sieci, s¹ wymienione w aneksie III.
Do sieci ekologicznej Natura 2000 zostan¹ równie¿ w³¹czone obszary chronione utworzone na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dzikich
ptaków.
Sieæ Natura 2000 tworz¹ zatem dwa rodzaje obszarów:
m obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)  (Special Protection Areas  SPA) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich
ptaków, tzw. Ptasiej
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specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)  (Special Areas of Conservation  SAC)
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Siedliskowej.
Proces wyznaczania i ustanawiania obszarów Natura 2000 przebiega w Europie niezmiernie
wolno. Pierwsze obszary mia³y byæ ustanowione ju¿ w po³owie lat 90-tych ubieg³ego stulecia, jednak jeszcze do koñca 2004 roku sieæ Natura 2000 wyznaczona by³a jedynie w jednym
z biogeograficznych regionów Europy, a mianowicie w Makaronezji (Madera, Wyspy Kanaryjskie, Azory). Znacz¹cy postêp nast¹pi³ w grudniu 2004 roku, kiedy to og³oszono ustanowienie ponad 7 tysiêcy obszarów w regionach atlantyckim i kontynentalnym. Na obszarach
tych chronionych bêdzie 197 gatunków zwierz¹t, 89 gatunków rolin i 205 siedlisk stanowi¹cych dziedzictwo przyrodnicze Europy.
Komisarz ds. rodowiska Stavros Dimas og³aszaj¹c ustanowienie nowych obszarów przyzna³, ¿e prace nabra³y tempa dopiero w ostatnich 5 latach. Wraz z ustanowieniem obszarów
w regionie atlantyckim i kontynentalnym sieæ Natura 2000 sta³a siê najwiêksz¹, spójn¹ sieci¹
obszarów chronionych na wiecie, bêd¹c jednoczenie najbardziej efektywnym instrumentem Unii Europejskiej w zakresie ochrony flory i fauny.
Kolejnym krokiem bêdzie ustanowienie list obszarów dla regionu borealnego i ródziemnomorskiego oraz zatwierdzenie list w nowych krajach cz³onkowskich. Polska, w ramach
procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹, zosta³a zobowi¹zana do wyznaczenia obszarów Natura
2000 na swoim terytorium do dnia 1 maja 2004 roku i przekazania proponowanej listy do
Komisji Europejskiej celem weryfikacji i oceny. Na proponowan¹ sieæ obszarów l¹dowych i
morskich w Polsce sk³adaj¹ siê 72 obszary ptasie (rys. 1) oraz 184 obszary siedliskowe
(rys. 2) zajmuj¹ce ³¹cznie powierzchniê ok. 37,7 tys. km2 (w tym 3 obszary morskie o pow.
³¹cznej 8.8 tys. km2). Proponowane obszary Natura 2000 zajmuj¹ 9,25% powierzchni l¹dowej kraju.
Zgodnie z zapisem ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004, Nr
92, Poz. 880) obszary Natura 2000 s¹ form¹ ochrony przyrody w Polsce podobnie jak parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, u¿ytki ekologiczne, zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe czy ochrona gatunkowa rolin, zwierz¹t i grzybów. Obszar Natura 2000 mo¿e
obejmowaæ czêæ lub ca³oæ wymienionych obszarów i obiektów objêtych innymi formami
ochrony przyrody (art. 6, ust. 1, pkt 1-4 i 6-9).
m

Natura 2000 w strukturze INSPIRE
W pracach nad planowaniem lokalizacji nowych inwestycji, jak równie¿ w zarz¹dzaniu
i monitorowaniu potencjalnego i rzeczywistego ich wp³ywu na rodowisko szerokie zastosowanie znajduj¹ systemy informacji geograficznej. Rzetelne przeprowadzenie takich analiz
wymaga utworzenia odpowiedniej infrastruktury danych przestrzennych, bêd¹cej przedmiotem inicjatywy INSPIRE.
Celem INSPIRE jest utworzenie Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
która dawa³aby u¿ytkownikowi dostêp do zintegrowanych serwisów danych przestrzennych operuj¹cych informacj¹ pochodz¹c¹ z ró¿nych róde³ i o ró¿nym stopniu szczegó³owoci. Zakres informacyjny tej infrastruktury jest przede wszystkim podporz¹dkowany polityce ochrony rodowiska.
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Ocena potrzeb potencjalnych u¿ytkowników przeprowadzona w fazie przygotowawczej
Dyrektyw INSPIRE pozwoli³a wy³oniæ dane o charakterze priorytetowym. W tej grupie
znajduj¹ siê dane potrzebne do prawid³owego wype³niania prawodawstwa unijnego, a wiêc
m.in. zapisów Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej. Z tego te¿ wzglêdu baza danych przestrzennych sieci Natura 2000 znalaz³a siê na licie baz tematycznych wysokiej rangi. W
strukturze INSPIRE baza danych przestrzennych Natura 2000 wystêpuje w grupie baz odnosz¹cych siê do obszarów chronionych.
Baza danych sieci Natura 2000 stanowiæ bêdzie wa¿ny komponent krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Z uwagi na szczegó³owe wyznaczanie granic obszarów Natura
2000 w procesie wdra¿ania tej sieci do praktyki ochrony przyrody i zrównowa¿onego rozwoju, bêdzie ona wystêpowa³a jednoczenie na poziomie lokalnym i regionalnym. Bêdzie ona
równie¿ wa¿nym elementem europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w istotny
sposób wykorzystywanym w kreowaniu polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Planowanie przestrzenne z poszanowaniem
wartoci przyrodniczych
Celem nadrzêdnym, okrelanym we wszystkich strategiach rozwoju oraz prawodawstwie nawi¹zuj¹cym do przestrzennego rozwoju pañstw jest zapis d¹¿enia do zrównowa¿onego rozwoju. Wyeksponowanie problemu zrównowa¿onego rozwoju wskazuje na koniecznoæ cis³ego powi¹zania planowania i u¿ytkowania przestrzeni z ochron¹ rodowiska,
mo¿liwe do spe³nienia poprzez zintegrowanie procesów rozwoju przestrzennego i spo³eczno-gospodarczego z ochron¹ rodowiska i krajobrazu. Sieæ Natura 2000 ma wiêc swoje
miejsce w planowaniu przestrzennego zagospodarowania kraju i/lub regionu, a jej waga narzuca (zgodnie z aktualnie panuj¹cym prawodawstwem w Polsce) koniecznoæ uzgadniania
wp³ywu planowanych dzia³añ zarówno na wyznaczone, jak i potencjalne obszary Natura
2000.
Pomimo, i¿ planowanie przestrzenne nie le¿y w zakresie odpowiedzialnoci Wspólnoty,
to jednak pewne aspekty zagospodarowania przestrzennego oraz stosownego prawodawstwa obowi¹zuj¹cego w krajach cz³onkowskich maj¹ dla niej szczególne znaczenie.
Traktat amsterdamski (umowa miêdzynarodowa parafowana w 1997 roku, wesz³a w
¿ycie 1 maja 1999 roku) zobligowa³ kraje Unii Europejskiej do stosowania zasad zrównowa¿onego rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarowanie obszarami priorytetowymi w ochronie rodowiska, wskazuj¹c na koniecznoæ wkomponowania wymagañ
ochrony rodowiska w politykê Wspólnoty (artyku³ 6 Traktatu).
Zagadnienia zwi¹zane z planowaniem przestrzennym w Polsce reguluje ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z któr¹ jednym z
istotnych elementów uwzglêdnianym w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym s¹
wymagania ochrony rodowiska.
Polityka przestrzenna powinna uwzglêdniaæ podstawowe zasady ekorozwoju, w szczególnoci za te, które s¹ niezbêdne dla zapewnienia bezpiecznej dla zdrowia i rodowiska
równowagi ekologicznej w podstawowych ekosystemach. Dyrektywy le¿¹ce u podstaw
utworzenia sieci Natura 2000 staj¹ siê wiêc istotnym elementem kszta³towania polityki przestrzennej kraju.
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Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, która podkrela znaczenie aktywnej ochrony zasobów unikatowych i najcenniejszych dla
zachowania i utrwalania ró¿norodnoci biologicznej polskiej przestrzeni przyrodniczej i jej
to¿samoci w przestrzeni europejskiej.

Baza danych Natura 2000
Informacja przestrzenna stanowi istotny element dokumentacji sieci Natura 2000. Powstaje ona w trakcie wyznaczania zasiêgu terytorialnego ka¿dego obszaru. Sam proces okrelania granic obszarów Natura 2000 nie zosta³ znormalizowany poprzez odpowiednie zapisy
w Dyrektywie Ptasiej czy Dyrektywie Siedliskowej. W zasadzie w ka¿dym kraju rozwi¹zywano ten problem indywidualnie, w zale¿noci od posiadanych materia³ów ród³owych oraz
dowiadczeñ zespo³ów wyznaczaj¹cych obszary Natura 2000.
W trakcie wyznaczania polskiej propozycji sieci Natura 2000 dane o granicach poszczególnych obszarów by³y gromadzone w dwóch bazach danych przestrzennych oddzielnie dla
Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) i Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk
(SOO). Uzgadniano granice obszarów wspólnych (typ C) oraz fragmenty odcinków granic pozosta³ych obszarów o identycznym przebiegu. Bazy te podzielono granicami województw, otrzymuj¹c podzbiory s³u¿¹ce do opracowania systemu kodowania obszarów Natura 2000. Kod sk³ada³ siê z dziewiêciu znaków, z których dwa pierwsze oznaczaj¹ kraj (PL),
kolejne dwa  kod województwa, zgodnie z nomenklatur¹ GUS, natomiast pozosta³e piêæ
znaków by³o przeznaczonych na numer kolejny obszaru na terenie danego województwa, z
zachowaniem porz¹dku alfabetycznego nazw obszarów. W przypadku obszarów le¿¹cych
na granicy województw przypisywano kod województwa, na terenie którego znajdowa³a siê
najwiêksza czêæ obszaru.
Dla ka¿dego obszaru Natura 2000 opracowano mapê w skali 1 : 100 000 lub 1:50 000,
prezentuj¹c¹ granice obszaru na tle mapy podk³adowej. Mapy te, w formie wydrukowanej
oraz numerycznej stanowi¹ za³¹cznik do ka¿dego Standardowego Formularza Danych, zawieraj¹cego dane opisowe.
Baza danych przestrzennych obszarów Natura 2000 s³u¿y do wykonania ró¿nego rodzaju
obliczeñ uzupe³niaj¹cych dokumentacjê sieci Natura 2000, jak np. wyznaczenie wspó³rzêdnych rodka obszaru, okrelenie powierzchni obszaru, procentowego udzia³u form pokrycia
terenu, udzia³u obszarów objêtych ró¿nymi formami ochrony. Na potrzeby procesu uzgadniania proponowanych obszarów Natura 2000 z ró¿nymi grupami specjalistów dokonano
obliczeñ prezentuj¹cych udzia³ obszarów Natura 2000 w jednostkach administracji sektorowej, przyk³adowo w regionalnych dyrekcjach Lasów Pañstwowych, czy w odniesieniu do
Lenych Kompleksów Promocyjnych.
Bazy danych przestrzennych po³¹czono z bazami opisowymi uzyskuj¹c bogat¹ informacjê o rozmieszczeniu poszczególnych siedlisk i gatunków na terenie kraju w obszarach Natura 2000. Tak powi¹zane bazy pod³¹czono do specjalnego oprogramowania, pozwalaj¹cego
wizualizowaæ ró¿ne relacje przestrzenne w sieci Natura 2000. Baza danych przestrzennych
Natura 2000 zosta³a zainstalowana w biurach wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz
w kilkudziesiêciu jednostkach organizacyjnych (g³ównie w parkach narodowych i w wybranych zarz¹dach parków krajobrazowych).
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Opracowanie systemu informacji przestrzennej Natura 2000 pozwala na efektywne wykorzystanie szczegó³owych danych zebranych dla obszarów tworz¹cych sieæ. Szczególnie
w pracach planistycznych zwi¹zanych z opracowaniem strategii zagospodarowania regionu,
jak równie¿ uzgodnieñ lokalizacji nowych inwestycji b¹d kierunków rozwoju.
W dzia³aniach tych poczesne miejsce zajmuj¹ metody (procedury) ocen oddzia³ywania na
rodowisko (OO) oraz strategicznych ocen oddzia³ywania na rodowisko, mocno osadzone w procesie planowania. Procedury te staj¹ siê jednym z najistotniejszych narzêdzi zrównowa¿onego rozwoju, godz¹c cele przyrodnicze, spo³eczne i ekonomiczne. Kompleksowoæ
przeprowadzonych analiz, ocena skutków i proponowanych alternatywnych rozwi¹zañ zale¿¹
w du¿ej mierze od jakoci i wiarygodnoci stosowanych danych. W przypadku bazy Natura
2000 w chwili obecnej analizy te mog¹ byæ prowadzone w skali regionalnej. Dalsze prace
nad uszczegó³owieniem przebiegu granic, realizowanym w trakcie opracowywania planów
ochrony poszczególnych obszarów Natura 2000 pozwol¹ na szersze wykorzystanie tej bazy
na potrzeby planowania miejscowego oraz przy opracowywaniu ocen oddzia³ywania na rodowisko planowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych.
Summary
The Natura 2000 network is set up under the EUs Directives: Habitats and Birds to safeguard
Europes most important wildlife areas and species. Member states are obliged to take all the necessary measures to guarantee their conservation and avoid their deterioration. The Natura 2000 had a
slow start in the 1990s, but significant speed up has been done in the last five years. Its the largest
coherent network of protected areas in the world and the EUs most efficient operational tool to protect
its fauna and flora.
The Treaty of Amsterdam gave the Union the task of ensuring sustainable development, with priority
attached to maintaining a high level of environmental protection. And Article 6 of the Treaty establishing the European Community states that environmental protection requirements must be integrated
into the definition and implementation of Community policies, including spatial development policies.
The development of spatial plans as well as all environmental assessments required for new investments or policies must consider the location of Natura 2000 sites. Thats one of the reasons that the
Natura 2000 database is among the high priority data in the INSPIRE structure.
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Rys. 1. Sieæ obszarów specjalnej ochrony ptaków, stan na 1 maja 2004 r.
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Rys. 2. Sieæ specjalnych obszarów ochrony siedlisk, stan na 1 maja 2004 r.
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