
Program Natura 2000 a inne formy ochrony przyrody. 

 Ochrona przyrody w Unii Europejskiej 

 
 Ochrona przyrody jest obecnie  niekwestionowaną koniecznością. Sprawnie funkcjonujące, zróżnicowane 
gatunkowo ekosystemy przesądzają w dużym stopniu o tym: 
a)  jak zdrowa i jak droga jest żywność, którą jemy, 
b)  jak czystą wodę mamy w jeziorach, rzekach i kranach, czy wreszcie 
c)  jak bardzo powinniśmy obawiać się powodzi.  
Troska o zachowanie różnorodności biologicznej przestała więc być luksusem krajów bogatych, lecz jest po prostu 
kluczowym elementem ochrony jakości naszego życia. Skuteczna ochrona przyrody jest współcześnie niezbędnym 
składnikiem trwałego (zrównoważonego) rozwoju społeczeństw.  
Zgodnie z tym podejściem, Unia Europejska (UE) w swej Strategii Zrównoważonego Rozwoju [1] zakłada, że 
ochrona zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej stanowi jeden z nadrzędnych celów strategicznych 
Wspólnoty.  
Jednym z celów operacyjnych Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest zahamowanie spadku różnorodności 
biologicznej do roku 2010, a w szczególności skuteczna ochrona najważniejszych typów siedlisk oraz gatunków 
zwierząt i roślin [2]. Podstawowym narzędziem realizacji tego celu w Unii Europejskiej jest wdrażana od 1992 roku 
sieć Obszarów Natura 2000. 
 
Ogólnoeuropejska sieć obszarów chronionych, jaką jest Natura 2000, powołana została dla zachowania 
najcenniejszych przyrodniczo fragmentów naszego kontynentu. Koncepcja sieci Natura 2000 powstała w oparciu o 
rozpoznanie dwóch niepokojących zjawisk: 
1.  Wiele gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wymarciem w granicach Europy. Dla przykładu w roku 
2002  szacowano, iż blisko połowa (43%) spośród wszystkich gatunków ptaków występujących w Europie jest 
 narażona  na wyginięcie na naszym kontynencie.  
2. Główną przyczyną wymierania gatunków jest utrata ich siedlisk w wyniku działalności ludzkiej. 

 
Wyrąbując stare lasy, osuszając mokradła, prostując rzeki i rozbudowując miasta, człowiek zabiera wielu gatunkom 
ich dom, czyli naturalne siedliska ich występowania. Skuteczna ochrona gatunków musi obejmować ochronę tych 
siedlisk – miejsca występowania i życia gatunków – przed ingerencją człowieka.   Rozsądnym kompromisem jest 
wyłączenie spod najintensywniejszego rozwoju gospodarczego kilkunastu lub nawet 20% powierzchni kraju, co jest 
wspólnotowym założeniem tworzenia sieci Natura 2000. Pozostałe 80% powierzchni kraju przeznacza się  dla 
intensywnego rozwoju gospodarczego.  
 
Natura 2000 jest podstawową formą obszarowej ochrony przyrody we Wspólnotcie Europejskiej. Tereny chronione  
w ramach Natura 2000 to miejsca szczególnie licznego występowania najrzadszych, najbardziej zagrożonych 
wyginięciem gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk na terenie Unii Europejskiej. Jest to więc system ochrony 
przyrody obszarów ważnych z perspektywy całej Wspólnoty, a nie tylko poszczególnych państw członkowskich. Na 
tym właśnie polega jedna z podstawowych różnic pomiędzy Natura 2000 [3] a innymi krajowymi formami 
obszarowej ochrony przyrody. 
 
Tereny Natura 2000 powinny tworzyć spójną sieć obszarów chronionych pozwalającą na skuteczną ochronę 
zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk w granicach całej UE. W ramach europejskiej sieci tworzone są dwa 
rodzaje obszarów Natura 2000: 
1. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) [4] -  powoływany jest dla ochrony najważniejszych ostoi 
zagrożonych ptaków. 

2.  Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS) [5],  -  ustanawia się w celu ochrony zagrożonych gatunków roślin, 
gatunków zwierząt (poza ptakami) oraz siedlisk przyrodniczych. 

Oba typy obszarów mogą się pokrywać i w rzeczywistości obszary wyznaczone dla ochrony ptaków bardzo często 
są jednocześnie miejscami, gdzie występują i chronione są zagrożone siedliska, ssaki czy ryby.  

W Polsce obszary Natura 2000 bardzo często pokrywają się również z istniejącymi parkami narodowymi czy 
parkami krajobrazowymi. Obszary Natura 2000 są więc z reguły tworzone na terenach, które od dawna były 
chronione prawem krajowym.  
[1] „Renewed EU Sustainable Development Strategy”. Council of The European Union note 10117/06.  
[2] „Halting the loss of biodiversity by 2010 and beyond”. Commission of the European Communities COM(2006) 216 final.  
[3] Natura 2000 jest obok innych krajowych form ochrony definiowana w Ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku  
[4] Nazywane też Obszarami Specjalnej Ochrony (OSO)  
[5] Nazywane też Specjalnymi Obszarami Ochrony (SOO)  

 

Natura 2000 w Polsce 

 
 W Polsce program Natura 2000 oficjalnie jest obecny od 2004 roku, czyli od momentu wstąpienia naszego 



kraju do Unii Europejskiej. Jednak prace przygotowawcze, polegające głównie na przygotowaniu list obszarów 
spełniających krytera Sieci, rozpoczęły się znacznie wcześniej.  
W 2004 roku uchwalona została, uwzględniająca prawo wspólnotowe w tym zakresie, Ustawa o ochronie przyrody, 
która stanowi podstawę dla tworzenia i funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce. Zgodnie z ustawą minister 
środowiska wyznacza obszary specjalnej ochrony ptaków, zaś specjalne obszary ochrony siedlisk minister 
wyznacza po uzgodnieniu z Komisją Europejską. 
Proces tworzenia sieci obszarów Natura 2000 w Polsce przebiega od początku z pewnymi trudnościami. Autorzy 
pierwszej koncepcji sieci w Polsce zakładali, że ostoje zajmą kilkanaście procent powierzchni kraju. Niestety ze 
względów pozamerytorycznych (głównie politycznych) Rząd przekazał Komisji Europejskiej znacznie okrojoną listę 
obszarów siedliskowych. Również obszarów ptasich zostało wyznaczonych mniej niż planowano.  
Lista obszarów Natura 2000 była i jest pod naciskiem Komisji Europejskiej poszerzana o nowe obszary.  

 
Do chwili obecnej ustanowiono w drodze rozporządzenia: 
a)  141 obszarów specjalnej ochrony ptaków, oraz  
b)  364 specjalne obszary ochrony siedlisk. 
Powyższe zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską jako Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty. 
SOOS zajmują ponad 8 % powierzchni lądowej kraju. OSOP zajmują odpowiednio około 14 % (należy 
przypomnieć, że SOOS i OSOP mogą się pokrywać całkowicie lub częściowo). Oficjalna lista obszarów Natura 
2000 w Polsce znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. 

 Wyznaczanie  obszarów Natura 2000 

 
 Wyznaczanie obszarów Natura 2000 odbywa się w oparciu o najlepszą istniejącą naukową wiedzę o 
występowaniu i liczebności zagrożonych gatunków i siedlisk. Inne przesłanki – poza faktem, iż jest to obszar 
licznego występowania rzadkich gatunków lub siedlisk – nie mają istotnego znaczenia przy wyznaczaniu obszarów 
Natura 2000. Uwarunkowania ekonomiczne lub społeczne nie mogą więc być argumentem uniemożliwiającym 
objęcie danego terenu ochroną jako obszar Natura 2000. 

 Ocena, czy dany teren stanowi miejsce szczególnie licznego występowania zagrożonych gatunków i siedlisk ma 
charakter ekspercki i w dużej mierze ilościowy. Szczególnie dobrze rozwinięty system kryteriów wyznaczania 
miejsc o kluczowym znaczeniu dla ochrony ginących gatunków istnieje w przypadku ostoi ptasich (OSOP). OSOP 
wskazywane są w oparciu 
 o sześć różnych kryteriów, z których wszystkie mają wymierny, ilościowy charakter – np. występowanie na danym 
terenie przynajmniej 1% populacji biogeograficznej określonego gatunku ptaka czy fakt, że teren stanowi jedno z 
10 najważniejszych krajowych lęgowisk gatunku zagrożonego wymarciem [1].  

W przypadku specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOOS) wyznaczanie obszarów uzależnia się od  całej gamy 
kryteriów obejmujących m.in.: 

• reprezentatywność,  

• względną powierzchnię,  

• stan zachowania struktury i funkcji oraz liczebność, 

•  stan zachowania siedliska (w przypadku gatunków).  

Dodatkowo branych jest pod uwagę szereg aspektów, warunkujących objęcie ochroną najważniejszych miejsc 
występowania gatunku lub siedliska w granicach kraju. Miejsca te powinny łącznie podtrzymywać przynajmniej 20-
30% populacji gatunku lub obszaru występowania siedliska w Polsce [2]. Proces wyznaczania SOOS jest 
dwustopniowy – pierwotne propozycje kraju członkowskiego weryfikowane są później pod kątem zapewnienia 
odpowiedniej spójności sieci w skali kontynentalnej. Ostateczne wyznaczanie sieci SOOS jest przedmiotem prac 
panelów eksperckich powoływanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. seminariów biogeograficznych [3]. 
[1] Patrz: Sidło PO, Błaszkowska B & Chylarecki P (red.) 2004. „Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce”. OTOP, Warszawa.  
[2] Patrz: Makomaska-Juchiewicz M, Tworek S & Cierlik G 2003. „O kryteriach typowania Specjalnych Obszarów Ochrony”, ss. 41-58 w: 
Makomaska-Juchiewicz M & Tworek S (red.) „Ekologiczna sieć natura 2000: Problem czy szansa”. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.  
[3] Do września 2006 roku Polska wyznaczyła OSOP na 7% a SOOS – na 4% powierzchni lądowej kraju, co lokowało ją na jednym z ostatnich 
miejsc w UE  

  

 Jaki jest cel ochrony obszarowej w ramach sieci Natura 2000? 

 
Zasadniczym celem ochrony na obszarach Natura 2000 jest utrzymanie  ochrony gatunków i siedlisk, dla ochrony 
których powołano dany teren. W odniesieniu do siedlisk właściwy stan ochrony oznacza sytuację, w której 
spełnione  
są jednocześnie trzy warunki:  

• naturalny zasięg lub powierzchnia nie zmniejsza się w sposób ciągły,  
• zachowane są specyficzne struktury i funkcje,  
• typowe dla siedliska gatunki mają korzystny status ochronny.  



W przypadku gatunków, korzystny status ochronny określa sytuację, gdy:  

• liczebność lokalnej populacji gatunku nie zmniejsza się w sposób ciągły,  
• zasięg występowania lokalnej populacji gatunku nie zmniejsza się w sposób ciągły,  
• istnieje dostatecznie duża powierzchnia siedlisk niezbędnych dla występowania gatunku.  

 

Skuteczna ochrona siedlisk i gatunków nie jest możliwa bez zachowania kluczowych struktur i procesów, 
warunkujących funkcjonowanie lokalnych ekosystemów.  Powodzenie długofalowej ochrony siedlisk i gatunków dla 
ochrony których powołano dany obszar Natura 2000 zależy w pierwszym rzędzie od umiejętności i możliwości 
utrzymania integralności tego miejsca. Oznacza to, że skuteczna ochrona obszarów Natura 2000 z reguły wymaga 
czegoś więcej niż tylko, powiedzmy, zaniechanie płoszenia rzadkich zwierząt czy powstrzymanie się od wyrębu 
starego drzewostanu. 
 Konieczna jest przede wszystkim całościowa ochrona lokalnych ekosystemów. 
 
Na przykład, dla ochrony obszarów Natura 2000 położonych w dolinach dużych nizinnych rzek, zachowanie 
integralności miejsca wymaga utrzymania między innymi:  

• pierwotnego reżimu przepływów obejmującego w szczególności wiosenne zalewy nadrzecznych łąk i 
pastwisk,  

• zachowania naturalnej, urozmaiconej rzeźby terenu,  
• utrzymania ekstensywnego wypasu bydła lub ekstensywnego gospodarowania łąkarskiego na użytkach 

zielonych,  
• zachowania naturalnych procesów kształtowania koryta rzecznego.  

 
Podstawowym narzędziem integracji skutecznej ochrony walorów przyrodniczych z koniecznością rozwoju 
gospodarczego lokalnych społeczności jest plan gospodarowania sporządzany dla każdego obszaru Natura 2000. 
Ten właśnie plan (w polskim prawodawstwie określony chyba dosyć niefortunnie – planem ochrony) jest pomyślany 
jako platforma porozumienia wszystkich lokalnych sił odnośnie metod i form realizacji nadrzędnego i priorytetowego 
zadania, jakim jest ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb 
ekonomicznych.  
Organy administracji państwowej i samorządowej są zobligowane do podejmowania wszelkich działań – tak 
prewencyjnych, jak i aktywnych – zmierzających do zachowania, a gdy trzeba również odtwarzania, ochrony 
gatunków i siedlisk na danym obszarze Natura 2000.  

 Rozwój gospodarczy na terenach Natura 2000 

 
 Jednym z najczęstszych nieporozumień dotyczących obszarów Natura 2000 jest obiegowa opinia głosząca, 
że ten rodzaj ochrony obszarowej blokuje możliwości inwestycji budowlanych czy infrastrukturalnych. Nie jest to 
zgodne z prawdą. Na obszarach Natura 2000 nie powinno się zezwalać na realizację przedsięwzięć zdecydowanie  
negatywnie oddziałujących na chronione gatunki i siedliska. Oznacza to, że przedsięwzięcia, których realizacja jest 
obojętna dla przedmiotu ochrony mogą być realizowane. Podobnie mogą być realizowane projekty, które oddziałują 
niekorzystnie jedynie na gatunki i siedliska, inne niż te, które stanowią przedmiot ochrony w granicach danego 
obszaru. Wreszcie, istnieją specyficzne okoliczności (opisane niżej), w których można udzielić zgody na realizację 
inwestycji ewidentnie szkodliwej dla cennej przyrody obszaru „naturowego”. 

Kluczem do rozstrzygnięcia, które przedsięwzięcia mogą być realizowane, a które nie – jest procedura oceny 
oddziaływania na środowisko. Procedura ta generalnie przewiduje, że inwestycje szkodliwe dla przedmiotu ochrony 
obszarów Natura 2000 nie mogą być realizowane. Co ważne, nie ma znaczenia, czy inwestycja jest zlokalizowana 
w granicach obszaru chronionego, czy poza nim. Jedynym kryterium jest jej wpływ na gatunki i siedliska chronione 
w obrębie OSOP lub SOOS. I tak na przykład, budowa zapory wodnej nie może być realizowana, jeśli znacząco 
oddziałuje na warunki bytowania (charakterystykę przepływów) chronionych ptaków i ryb na terenach „naturowych” 
zlokalizowanych powiedzmy – 100 km w dół biegu rzeki.  

 
 Przewidziana dla obszarów Natura 2000 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na teren chroniony musi 
uwzględniać również zsumowany charakter wielu oddziaływań. Oznacza to, że negatywny efekt projektu może się 
ujawniać dopiero, gdy uwzględnimy jego – pozornie niewielkie – oddziaływanie w kontekście innych oddziałujących 
równolegle projektów. I tak na przykład, dobowy pobór 20 litrów wody z cieku wodnego może nie mieć istotnego, 
negatywnego wpływu na ekosystem strumienia. Jednak, jeśli wziąć pod uwagę, że równocześnie zwiększy się 
obciążenie cieku dostawami związków azotu z nieoczyszczonych ścieków rozbudowywanej równolegle fermy 
drobiu – to wynikający z tego wzrost stężeń azotu w wodzie może być katastrofalny dla ekosystemu rzeki.  

Jeśli istniejące powszechnie dostępne dane nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, iż projekt nie stanowi 
zagrożenia dla walorów obszaru Natura 2000, należy wykonać pełną ocenę oddziaływania na przedmiot ochrony 
obszarowej.  
 
Jeśli zasadnicza ocena wykaże, że planowane przedsięwzięcie będzie znacząco niekorzystnie oddziaływać na 
obszar Natura 2000, kolejnym etapem procedury jest opracowanie i ocena wpływu alternatywnych metod 
osiągnięcia celu projektu. Powinny one doprowadzić do wskazania takich modyfikacji realizacji przedsięwzięcia, po 
któych będzie  ono nieszkodliwe dla chronionych gatunków i siedlisk. Jeśli jednak znalezienie alternatywnego i 



bezpiecznego środowiskowo rozwiązania okazuje się niemożliwe, należy rozważyć, czy przedsięwzięcie nie jest 
uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym.  

 Kiedy można realizować przedsięwzięcia szkodliwe dla obszarów Natura 2000? 

 W wyjątkowych okolicznościach organy administracji mają prawo udzielić zgody na realizację przedsięwzięcia 
znacząco negatywnie oddziałującego na przedmiot ochrony w ramach obszaru Natura 2000. Ma to miejsce, 
gdy spełnione są jednocześnie trzy warunki.  
 
1. Projekt musi być uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym. Interes ten musi mieć charakter trwały i 
dotyczyć np. ważnych aspektów bezpieczeństwa publicznego, warunków zdrowotnych lokalnych społeczności 
itd.  Wiele inwestycji kwalifikujących się jako inwestycje celu publicznego w myśl polskiego prawa nie stanowi 
 przedsięwzięć nadrzędnego interesu publicznego w znaczeniu dyrektywy siedliskowej, gdyż ich 
beneficjentem są  często jedynie niewielkie grupy społeczne, a proponowane rozwiązania nie są trwałe.  
 
2. Należy wykazać brak możliwości alternatywnych metod osiągnięcia celu przedsięwzięcia. W przypadku 
budowy drogi ekspresowej, alternatywną metodą realizacji celu może być na przykład budowa drogi po innej 
trasie  (omijającej obszar chroniony), w szerszej skali może to być nawet przerzucenie transportu towarów 
na kolej.  
W przypadku budowy elektrowni wodnej na zaporze, alternatywną metodą produkcji energii odnawialnej może 
być inwestycja wykorzystująca energię słoneczną, energię wiatru, czy wręcz wdrożenie programu 
efektywniejszego zarządzania popytem na energię. Podkreślenia wymaga fakt, że – inaczej niż w 
dotychczasowej krajowej tradycji – argumentem na niekorzyść wyboru bezpiecznych dla przyrody rozwiązań 
alternatywnych nie mogą być ich koszty.  
 
3. W sytuacji, gdy na obszarze występują siedliska lub gatunki priorytetowe – zgoda Komisji Europejskiej na  
 realizację inwestycji. Jeśli na terenie objętym wpływem inwestycji nie występują gatunki lub siedliska 
priorytetowe, warunek ten złagodzony jest do obowiązku poinformowania Komisji Europejskiej o udzieleniu 
zgody, wraz z dostarczeniem harmonogramu kompensacji przyrodniczej.  
 
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że sam fakt, iż inwestycja ma na celu zaspokojenie ważnych potrzeb 
lokalnych społeczności nie stanowi wystarczającego argumentu na zgodną z prawem realizację 
przedsięwzięcia. Konieczne jest również wykazanie, że tego celu nie da się osiągnąć inaczej niż tylko poprzez 
realizację tego właśnie projektu, w takim wymiarze i w tym akurat miejscu. Zupełny brak alternatywnych 
rozwiązań jest sytuacją spotykaną wyjątkowo.  

 Specyfika ochrony w ramach sieci Natura 2000 

 
Natura 2000 jest wciąż nową formą ochrony przyrody w prawodawstwie polskim. W porównaniu z innymi krajowymi 
formami obszarowej ochrony (rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu), jej 
zasadnicza odmienność daje się podsumować w czterech punktach.  

•  Natura 2000 zakłada, że celem jest utrzymanie, przy pomocy działań aktywnych i prewencyjnych, 
korzystnego statusu ochronnego gatunków i siedlisk dla ochrony których powołano dany obszar. Chodzi 
zatem nie tyle  
o prowadzenie działań ochronnych, co o skuteczną ochronę.  

• Osiąganie docelowego stanu jest usankcjonowane prawnie i podlega społecznej ocenie. Utrzymanie 
korzystnego statusu ochronnego siedlisk i gatunków jest prawnym obowiązkiem kompetentnych organów 
administracji.  
Nie wywiązywanie się z tego obowiązku może być przedmiotem skargi złożonej przez obywateli lub 
organizacje pozarządowe do organów sądowych, w ostatecznej instancji również wspólnotowych.  

• Istnienie adresowanych strumieni finansowania wspierających Naturę 2000. Ochrona przyrody w granicach 
sieci Natura 2000 stanowi przedmiot wsparcia finansowego UE. Istnieje szereg wspólnotowych narzędzi 
finansowych, których wykorzystanie jest ograniczone do obszarów Natura 2000, względnie, w których 
przypadku status obszaru o znaczeniu wspólnotowym stanowi dodatkowy atut ułatwiający uzyskanie 
dofinansowania lub jego zwiększenie.  

• Szansa na integrację ochrony przyrody z rozwojem społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności.  
Natura 2000 – dokładnie odwrotnie niż to głoszą obiegowe opinie panujące w Polsce – pozwala chronić 
przyrodę bez potrzeby znaczących modyfikacji w dotychczasowych sposobach gospodarowania, a także 
pozwala na uzyskanie dodatkowych funduszy, ukierunkowanych na zrównoważony rozwój lokalnych 
społeczności.  
Stwarza to unikatową szansę na pogodzenie interesów ekonomicznych z wymogami ochrony przyrody i 
rozwój regionu oparty na zyskach ze sprzedaży usług turystycznych i promocji unikatowego produktu jakim 
jest cenna przyroda.  

 Skorzystają ludzie i przyroda 

 
 Natura 2000 to nie tylko obowiązki, ale i wymierne korzyści. Włączenie danego obszaru do sieci obszarów 



chronionych, o priorytetowym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej Unii Europejskiej, jest swego 
rodzaju etykietą informującą w kraju i za granicą, o unikatowych walorach przyrodniczych, wokół  których 
programować można rozwój na szczeblu lokalnym. Na bazie walorów przyrodniczych budować można, jak 
pokazują doświadczenia, „zielony” biznes, głównie związany z usługami turystycznymi. Dodatkowo, istnieje szereg 
mechanizmów finansowych związanych ze środkami wspólnotowymi, które mogą być uruchomione właśnie dla 
terenów sieci Natura 2000. Są to  działania służące czynnej (a nie rezerwatowej) ochronie przyrody  lub  np. rozwój 
agroturystyki, „zielone” miejsca pracy czy tworzenie produktu lokalnego.  

Można znaleźć wiele przykładów wykorzystania funduszy wspólnotowych w sposób innowacyjny i przyjazny 
środowisku. Na obszarach Natura 2000 realizowane są projekty, m.in.: 

• z zakresu promocji i rozwoju odnawialnych źródeł energii,  

• proekologicznej przebudowy obiektów przemysłowych, 

•  szkoleń na temat ochrony środowiska, a nawet czynnej ochrony przyrody.  

Środki wspólnotowe, w zależności programu lub/i działania, dostępne są dla samorządów lokalnych, podmiotów 
gospodarczych, osób indywidualnych, a także organizacji pozarządowych.  
 
 Jak już wspomniano wcześniej, obszary Natura 2000 nie mają nic wspólnego z rezerwatami, a obiegowe 
twierdzenie, że w ich granicach „nie można wbić gwoździa w płot” jest fałszem. Wiele z nich od dawna łączy 
ochronę przyrody z funkcjonowaniem różnorakich form turystyki. Przede wszystkim zaś należy podkreślić, że 
większość z nich posiada tak cenne walory przyrodnicze właśnie dzięki zrównoważonemu gospodarowaniu z reguły 
ekstensywnemu, któremu podlegały i podlegają od lat. Rozwój turystyki w danym regionie łączy się ściśle z 
lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi.  
Od lat ośrodkami przyciągającymi turystów są w Polsce, np. parki narodowe. Szukający odpoczynku, także 
czynnego, ciągną masowo nad Biebrzę, do Puszczy Białowieskiej czy do Parku Narodowego „Ujście Warty”.  
Tereny te są sztandarowymi krajowymi obszarami Natura 2000, ale na liście polskich obszarów spełniających 
kryteria OSOP i SOOS są dziesiątki innych, mniej znanych – ale nie mniej atrakcyjnych miejsc.  
Status obszarów Natura 2000 automatycznie dodaje im rangi – należą przecież do ekskluzywnej puli 
najcenniejszych przyrodniczo terenów w całej Unii Europejskiej! - i daje szanse, poprzez różnorakie działania na 
poziomie lokalnym – na zbudowanie lokalnego rozwoju w oparciu właśnie o walory przyrodnicze. Na to ostatnie 
mamy namacalne dowody już 
 w Polsce.  

Podsumowanie 

 
 Natura 2000 to wyjątkowa forma ochrony przyrody. Wyjątkowa, bo skuteczna ochrona stanowi niezbędny 
warunek zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego całej Unii Europejskiej, przesądzającego o 
utrzymaniu wysokiej jakości życia wszystkich obywateli UE. Procedury towarzyszące inwestycjom planowanym na 
obszarach Natura 2000 i w ich otoczeniu mają gwarantować, że walory przyrodnicze tych obszarów nie zostaną 
zniszczone.  
Procedury te jednak nie eliminują rozwoju gospodarczego jako takiego, eliminują jedynie rozwój daleki  
od zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych. 

 Gospodarowanie przyjazne środowisku – rolne, leśne, rybackie, turystyczne itp. – jest nieodłącznie 
wpisane w ideę Natura 2000. Dlatego też istnieje cały wachlarz możliwości dofinansowania ze środków 
wspólnotowych zarówno bezpośredniej ochrony tych terenów, jak i działalności wspierającej zachowanie tych 
walorów lub bazujących na ich trwałym (zrównoważonym) użytkowaniu. Natura 2000 staje się swego rodzaju 
znakiem towarowym informującym,  
że lokalna społeczność jest w posiadaniu ogromnego kapitału, który odpowiednio wykorzystany przyniesie korzyści 
tym  
i następnym pokoleniom. Natura 2000 powinna więc dodawać skrzydeł samorządom i społecznościom lokalnym. 
Ograniczenia z nią związane są bowiem bardzo przesadzone, a korzyści w większości jeszcze nieoszacowane,  
a w najlepszym przypadku niedoceniane. A przecież, jak pokazują liczne przykłady – z kraju i zagranicy – lokalny 
rozwój można budować na walorach przyrodniczych obszaru, z korzyścią dla ludzi i środowiska, w którym żyją. 
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