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Człowiek i Natura 2000
Jak zdrowa przyroda 
pomaga w rozwoju regionu?

Człowiek i Natura 2000
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Obszary Natura 2000, choć istnieją w Polsce od niemal 
20 lat, wciąż są przedmiotem wielu dyskusji, a potrzeba  
ich ustanawiania jest często niezrozumiała. Sporo ludzi  
nie wie, jakie przynoszą one korzyści. Ta broszura ma pomóc 
te korzyści dostrzec i zrozumieć.

Na obszarach Natura 2000 można prowadzić działalność. 
Warunkiem jest, żeby nie pogorszała stanu chronionych ga-
tunków czy siedlisk. Szukanie dróg do rozwoju obszaru z za-
chowaniem jego walorów przyrodniczych jest możliwe.

W parku narodowym Müritz w Niemczech powstało 628 no-
wych miejsc pracy m.in. dla ornitologów i przewodników tere-
nowych. Związane jest to z turystyką przyrodniczą i obserwo-
wanym w Europie trendem na taką formę aktywności.

Obszary chronione generują szereg usług ekosystemowych, 
czyli korzyści, za które nie musimy ponosić dodatkowych 
kosztów, np. związanych z oczyszczaniem powietrza, wody, 
ale również w kwestiach zdrowia. Dodatkowo podnoszą 
atrakcyjność turystyczną regionu i wspierają m.in. odna-
wianie się rybich siedlisk.

Istnienie różnych form ochrony przyrody może pozytywnie 
wpływać na życie lokalnych społeczności – umożliwiają one 
uzyskanie dofinansowania z programów unijnych i rozwo-
jowych, ale też generują większe wpływy dla lokalnych spo-
łeczności.

Streszczenie dla zapracowanych, 
którzy tylko rzucą okiem 
na tę broszurę:

?

EU 628 nowych miejsc pracy

NOWYCH 
MIEJSC PRACY

628
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Ludzie polegają na dostępie do czystej wody, 
czystym powietrzu, żyznej glebie. Morze da-
wało pożywienie - przez wieki całe pokolenia 
ludzi na świecie wyspecjalizowały się w poło-
wach, opracowując różne narzędzia i techniki. 
W nadmorskich lasach i rzekach znajdowano 
drewno na opał, pożywienie, surowce do bu-
dowy domów. Od dobrego stanu środowiska 
zależało życie ludzi i ich dobrobyt. Choć techno-
logia poszła do przodu, a codzienne życie różni  
się znacząco od tego sprzed tysiąca lat, to jedno 
się nie zmieniło.  Stabilne i zdrowe środo-
wisko przyrodnicze jest niezbędne dla 
dobrego życia – zarówno pod względem 
zdrowotnym, jak i ekonomicznym.

Prawie 20 lat temu, 16 kwietnia 2004 roku, 
wraz z wejściem w życie ustawy o ochronie 
przyrody, pojawiły się prawne ramy do tworze-
nia obszarów Natura 2000. Proces tworzenia 
tych obszarów, w tym konsultacje społeczne, 
często był prowadzony jednak w taki sposób,  
że do dziś wiele osób żyjących w pobliżu ob-
szarów Natura 2000 nie do końca rozumie, 
dlaczego one powstały, co chronią, a przede 
wszystkim jakie są lub mogą być korzyści  
z istnienia tych obszarów. 

Wokół morskich obszarów chronionych (w tym 
także Natura 2000) narosło wiele przekonań, 
jakoby ich istnienie generowało szereg ograni-
czeń. Nie można zaprzeczyć, że w przypadku 
obszarów chronionych ochrona ich przyrody 
niesie za sobą pewne ograniczenia, jednak nie-
słusznie pomija się korzyści, które te obszary ge-
nerują. Są one związane m.in. z oczyszczaniem 
wody przez rzekę czy oczyszczaniem powietrza 
przez ekosystemy leśne. Zwiększanie poziomu 
świadomości mieszkańców nt. świadczonych 
usług ekosystemowych, w tym dostarczanych 
korzyści zdrowotnych, powinno być realizowa-
ne już na etapie ustanawiania ochrony przyrody 
i kontynuowane w momencie jej realizowania. 

WSTĘP

Życie człowieka jest 
nieodłącznie związane 
z naturą.

Pamiętajmy, że często właśnie spo-
łeczności lokalne mają dużą wiedzę 
na temat otaczającej ich przyrody, 
problemów oraz trudności społecz-
nych i ekonomicznych występujących 
na danym obszarze, znają uwarunko-
wania kulturowe i rozumieją bolączki 
i obawy swoich sąsiadów. 

Dlatego właśnie wśród głosów przyrod-
ników, ekspertów, urzędników, planistów  
czy samorządowców, głos mieszkańców i in-
nych lokalnych interesariuszy jest niezwykle 
cenny i powinien być zawsze wysłuchany.
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Podstawowym celem sieci Natura 2000 jest 
ochrona różnorodności biologicznej całego kon-
tynentu europejskiego. Cel ten powinien zostać 
osiągnięty poprzez harmonijną koegzystencję 
człowieka i przyrody, co oznacza, że ochrona 
przyrody na obszarach Natura 2000 po-
zwala na prowadzenie różnej działalności 
człowieka, o ile nie pogarsza ona stanu 
chronionych gatunków czy siedlisk. 

Nie ma także ochrony ścisłej czy wprowadzo-
nych zakazów poza jednym – zakazu podejmo-
wania działań, które mogłyby osobno, lub w po-
wiązaniu z innymi aktywnościami, znacząco 
negatywnie oddziaływać na cele ochrony ob-
szaru Natura 2000. Ocena ewentualnego szko-
dliwego wpływu konkretnego działania powin-
na być dokonywana indywidualnie.

Sieć obszarów Natura 2000 to najmłodsza 
forma ochrony przyrody, wprowadzona 
do Polski w 2004 r., jako jeden z obowiązków 
przystąpienia naszego kraju do Unii Europej-
skiej. Obszary Natura 2000 tworzą we wszyst-
kich krajach członkowskich Europejską Sieć 
Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. 
Na obszarach Natura 2000 ochronie 
nie podlega całość przyrody, lecz tylko 
przedmioty ochrony. Mogą to być gatunki 
zwierząt, roślin bądź typy siedlisk.  Podstawą 
prawną sieci są dwie unijne dyrektywy: pta-
sia1, według której wyznacza się obszary spe-
cjalnej ochrony dla ptaków (obszary ptasie), 
oraz siedliskowa2, w oparciu o którą wyzna-
cza się specjalne obszary ochrony dla zwierząt 
innych niż ptaki, roślin i typów siedlisk (obsza-
ry siedliskowe). W Polsce zapisy obu dyrektyw 
znalazły się w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody.

TROCHĘ TEORII 

Działalność człowieka może odbywać 
się na obszarach Natura 2000. Musi 
ona być prowadzona w taki sposób, 
który nie pogorszy stanu chronionych 
gatunków czy siedlisk. Jednocześnie 
ochrona przyrody na obszarach Na-
tura 2000 wygląda inaczej niż w par-
kach narodowych czy rezerwatach i nie 
powinna ona stanowić bariery dla lo-
kalnego rozwoju. 

N2000

DYREKTYWA
PTASIA

DYREKTYWA
SIEDLISKOWA
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Za morskie obszary Natura 2000 uznaje się te, które przynajmniej częściowo obej-
mują wody morskie. W Polsce mamy takich 17. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
(G D O Ś ) sprawuje centralną kontrolę nad funkcjonowaniem całej sieci Natura 2000 
w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie poszczególnymi morskimi obszarami 
Natura 2000, sprawa robi się bardziej skomplikowana. 

 � Nadzór nad obszarem, który pokrywa się z obszarem parku narodowego,  

sprawuje dyrektor tegoż parku. 

 � Na obszarach morskich poza parkami narodowymi nadzór sprawuje   

 dyrektor urzędu morskiego.

 � Na obszarach lądowych poza parkami narodowymi –     

regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

Podstawowym dokumentem, który planuje ochronę przyrody na morskich obszarach 
Natura 2000, jest plan ochrony. Przygotowuje go instytucja zarządzająca danym obsza-
rem. W przypadku gdy takich instytucji jest więcej, najłatwiej by było, gdyby jeden pod-
miot zajął się planem, ale nie jest to regułą.

KTO ODPOWIADA ZA MORSKIE 
OBSZARY NATURA2000?

PARK
NARODOWY

RDOŚ

URZĄD
MORSKI

TROCHĘ TEORII
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 PO CO LUDZIOM OBSZARY CHRONIONE 

Choć obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty i wszelkie inne formy 
ochrony przyrody skupiają się na swoim podstawowym zadaniu – ochronie 
cennych przyrodniczo terenów, to korzyści z ich istnienia czerpie nie tylko na-
tura. Wiele z nich obejmuje również ludzi, i to zarówno ogół społeczeństwa, mieszkańców 
danego regionu, ale przede wszystkim tych, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie 
chronionego obszaru. 

Wśród innych krajów znajdziemy przykłady współodpowiedzialności obywateli za środo-
wisko i siebie nawzajem. Podczas badań irlandzkiego społeczeństwa okazało się,  
że respondenci byli gotowi zapłacić podatek w wysokości 1–10 EUR na ochro-
nę koralowców głębinowych, aby zakazać połowów włokami we wszystkich 
znanych obszarach, gdzie te zwierzęta występują. W innym badaniu oszacowano,  
że nurkowie odwiedzający popularne miejsce w Malezji byli skłonni uiścić opłatę za za-
łożeni i funkcjonowanie sanktuarium rekinów, które generowałoby ponad 2 miliony dolarów 
rocznie3.

Ponadto dzięki obecności obszarów Natura 2000 w okolicy, samorządy mogą mieć większą 
szansę na zdobycie dofinansowania na różnorakie inwestycje, np. kanalizacja, ścieżki rowe-
rowe i drogi, szkolenia czy programy edukacyjne.

OBSZAR NATURA2000
SPOŁECZNA

SOLIDARNOŚĆ

TURYSTYKA

DOFINANSOWANIA
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Według raportu wykonanego na zlecenie Komi-
sji Europejskiej z 2013 r. w 2006 roku wszystkie 
wydatki związane z turystyką i rekreacją zwią-
zaną z siecią Natura 2000 poniesione przez od-
wiedzających wyniosły od około 50 do 85 mi-
liardów EUR w całej Unii Europejskiej.

Według wspomnianego wyżej raportu, powyż-
sze wydatki poniesione przez turystów 
wsparły od 4,5 do 8 milionów miejsc 
pracy. Korzyści generowane przez odwiedza-
jących, powiązane z siecią Natura 2000, mogły-
by wesprzeć od 800 tysięcy do 2 milionów eta-
tów. Dla porównania w całej Unii Europejskiej 
jest łącznie około 127 milionów etatów (w 2009 
r.) i około 13 milionów miejsc pracy w samym 
sektorze turystycznym (w 2008 r.)4. Oznacza 
to, że nawet co siódme miejsce pracy 
w sektorze turystycznym mogłoby być 
związane i utrzymywane dzięki funkcjo-
nowaniu obszarów Natura 2000.

Właściciele łodzi, biznesów nurkowych  
czy innych związanych z obszarem chronio-
nym Lyme Bay w Wielkiej Brytanii przyznali, 
że nie zauważyli natychmiastowych pozytyw-
nych efektów utworzenia obszaru dla ich firm,  
ale że przyszły one z czasem5. Obszar ten, za-
grożony m.in. przez wydobycie przegrzebków, 
3 lata po jego wyznaczeniu wygenerował zwięk-
szenie dochodu wewnątrz obszaru o 2,2 mln GBP.

Przeprowadzone badania wśród prawie 2 tys. 
rybaków i nurków z morskich obszarów chro-
nionych na południu Morza Śródziemnego po-
kazały, że dzięki wędkarzom rekreacyjnym po-
wstają średnio 2,1 nowe miejsca pracy, a dzięki 
płetwonurkom średnio nawet 13 miejsc pracy6! 

Morskie obszary chronione generowały średnie 
przychody w wysokości 88 tys. EUR rocznie  
dla firm świadczących usługi dla płetwonurków 
czy wędkarzy. Całkowity dochód generowany 
lokalnie (uwzględniając zawodowych rybaków) 
był średnio 2–3 razy wyższy niż koszty zarzą-
dzania morskim obszarem chronionym6.

Turystyka i rekreacja

PO CO LUDZIOM OBSZARY CHRONIONE

NAWET CO SIÓDME
MIEJSCE PRACY
W TURYSTYCE 

 DZIĘKI                   N2000
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Turystyka ornitologiczna jest bardzo cieka-
wym rodzajem turystyki związanej z przyrodą,  
na który warto zwrócić uwagę. Polskie wy-
brzeże jest celem podróży dla wielu amatorów 
ptaków, szczególnie w trakcie wiosennych i je-
siennych migracji. Według badaczy turystyka 
ornitologiczna jest jednym z najlepszych źródeł 
dochodu w ekoturystyce7  8. 

Szacunki dotyczące ilości pieniędzy wydawanych 
na obserwacje ptaków przez turystów różnią się w 
zależności od kraju, ale wszędzie są imponujące. 
Przykładowo w 2006 r. w Meksyku turyści 
obserwujący ptaki wygenerowali dochód 
ok. 23,9 mln USD, w Kanadzie w 2000 r. 
było to około 256 mln USD9. W Polsce tury-
ści odwiedzający bocianią wioskę w Żywkowie 
wydają podczas swojego pobytu ok. 200 PLN10. 
Bezpośrednie zyski z turystyki ornitologicznej 
pochodzą głównie (podobnie jak w przypadku 
innych rodzajów aktywności na łonie przyro-
dy) z opłat za wstęp do obszarów chronionych, 
przewodników, bazy noclegowej, gastronomicz-
nej, wypożyczenia sprzętu, zakupu pamiątek  
lub lokalnych wyrobów. 

Polskie wybrzeże oferuje wiele miejsc dla ama-
torów oglądania ptaków. Przykładem może być 
Mierzeja Wiślana wraz z Żuławami Wiślanymi, 
gdzie swoje żerowiska i miejsca odpoczynku 
czy lęgów ma wiele gatunków ptaków wodnych, 
wodno-błotnych czy drapieżnych. Jest to rów-
nież obszar bardzo ciekawy podczas wiosen-
nych czy jesiennych przelotów, kiedy to rzadsi 
ptasi goście robią sobie przerwę w wędrówce. 
Na Mierzei można spotkać m.in. jastrzębie, 
bieliki, sieweczki, biegusy, rybitwy czy kuliki,  
jak i odwiedzić największą kolonię kormora-
na w Polsce znajdującą się w Kątach Rybac-
kich. W tym regionie możemy również spotkać 
foki odpoczywające w Ujściu Wisły.

Na drugim krańcu wybrzeża znajduje się Zalew 
Szczeciński, czyli kolejna ptasia ostoja, gdzie 
można spotkać przeróżne gatunki ptaków. 
Podobnie jak na Mierzei Wiślanej, Zalew jest 
szczególnie atrakcyjny w trakcie ptasich wędró-
wek, kiedy to staje się przystankiem i miejscem 
odpoczynku dla tysięcy ptaków wodnych. Moż-
na tu spotkać m.in. gęsi, nury, markaczki, szla-
chary, lodówki, kanie rude i bieliki.

Dzięki zwiększonemu zainteresowaniu 
turystycznemu danym terenem wzrasta 
liczba miejsc pracy dla lokalnych miesz-
kańców. Jeśli chodzi o ptasią turystykę, przy-
kładowo w Stanach Zjednoczonych w związku 
z rozwojem turystyki niedaleko jeziora Erie 
utworzono 283 miejsca pracy związane z obsłu-
gą ruchu turystycznego – gastronomia, zakwa-
terowanie, transport11. W Australii obserwuje 
się stały rozwój branży turystyki ornitologicz-
nej, który doprowadził do wzrostu liczby biur 
oferujących wycieczki ornitologiczne oraz  
do zwiększenia się liczby przewodników tereno-
wych12.

 TURYSTYKA I REKREACJAPO CO LUDZIOM OBSZARY CHRONIONE
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Podobne trendy można zaobserwować w Euro-
pie, gdzie w parku narodowym Müritz w Niem-
czech powstało 628 nowych miejsc pracy, m.in. 
dla ornitologów i przewodników terenowych. 
Park ten znany jest z obserwacji orlików krzy-
kliwych i żurawi13 14.

Przyroda, a w tym szczególnie obszary chro-
nione, gdzie natura jest mniej zakłócona przez 
człowieka, zapewnia nam wiele korzyści nie-
widocznych na pierwszy rzut oka. Możemy nie 
zdawać sobie sprawy z ogromnej roli ekosyste-
mów naturalnych w podtrzymywaniu zdrowia 
człowieka.

Dowiedziono, że naturalne ekosystemy od-
grywają ważną rolę we wspieraniu naszego 
zdrowia fizycznego i psychicznego, zapew-
niając możliwości aktywności na świeżym 
powietrzu, rekreacji i wypoczynku. Obszary 
chronione często oferują większą różnorodność 
krajobrazów lub lepszą możliwość obserwa-
cji dzikiej przyrody i przebywania wśród niej. 

Obcowanie z przyrodą jest bardzo relaksujące, 
zmniejsza stres, uspokaja i wycisza. Obsza-
ry naturalne, w tym również przeróżne formy 
obszarów chronionych, wpływają pozytywnie  
na zdrowie psychiczne, tak dorosłych, jak i dzie-
ci. Kontakt z naturą sprzyja rekonwalescencji  
i powrotom do zdrowia, zwłaszcza wśród pa-
cjentów, którzy przeszli przez skomplikowane 
operacje lub mają za sobą trudne doświadczenia.

Po dotkliwym okresie izolacji w trakcie pan-
demii COVID-19 i związanym z tym ograni-
czeniem kontaktów społecznych odczuliśmy  
na własnej skórze potrzebę częstszego prze-
bywania na świeżym powietrzu i obcowania  
z przyrodą. Badania przeprowadzone przez 
naukowców w Turku w Finlandii pokazały,  
że prawie połowa badanych zwiększyła ilość cza-
su, który przeznaczają na rekreację na świeżym 
powietrzu, a tereny rekreacyjne były odwiedza-
ne częściej lub przynajmniej tak samo często 
jak przed pandemią. Najczęściej odwiedzanymi 
terenami były okolice lasów, tereny naturalne  
lub półnaturalne15. Zapewne wiele osób spośród 
nas, szczególnie mieszkańcy większych miast, 

Zdrowie

PO CO LUDZIOM OBSZARY CHRONIONE
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zaobserwowało większą liczbę spacerowiczów 
nawet w tych bardziej odległych i bardziej dzi-
kich zakątkach przyrodniczych.

Ekosystemy naturalne, w tym obszary chro-
nione, odgrywają jeszcze inną pozytywną rolę 
– łagodzą skutki naturalnych zagrożeń i zmian 
w środowisku. Przykładem tutaj są plaże, wy-
dmy, zakrzaczenia czy lasy nadmorskie, które 
ochraniają wybrzeże przed sztormami. Bez ta-
kiego naturalnego „pasa zabezpieczeń” morze, 
poprzez naturalne procesy, dotarłoby do głębiej 
położonych części lądu, w tym terenów zurba-
nizowanych, zabierając ich część ze sobą. Spo-
wodowałoby to bardzo duże straty ekonomicz-
ne i mogłoby nawet stanowić zagrożenie życia 
dla mieszkańców.

Nie możemy też zapominać o roli morza i całe-
go wybrzeża w poprawianiu jakości powietrza. 
Glony pływające w toni wodnej oraz rośliny 
porastające dno morskie i wybrzeże produku-
ją niezbędny do życia tlen, pochłaniając w tym 
samym czasie dwutlenek węgla oraz oczyszcza-
jąc powietrze z zanieczyszczeń. Świeże mor-
skie powietrze dotlenia nasz organizm, wiejący 
wiatr i zmiany temperatury go hartują, przez  
co nadmorska aura jest jednym z czynników 

motywujących turystów do przyjazdu. Mo-
rze zawiera również cenny pierwiastek leczni-
czy, jod, a dzięki powstawaniu tzw. morskiego 
areozolu dostarcza do organizmu substancje 
naturalne wspomagające organiczne procesy  
i ochronę naszego zdrowia.

Zmiana klimatu dzieje się na naszych 
oczach, dlatego nie należy zapominać  
o istotności morskich obszarów chronio-
nych w kontekście wzmacniania odpor-
ności środowiska na skutki zmiany kli-
matu. Dzięki ograniczeniu presji wynikających 
z działalności człowieka, obszary chronione  
są w stanie lepiej je znieść. Dodatkowo są w sta-
nie zmagazynować ogromne ilości dwutlenku 
węgla, którego nadmiar w atmosferze jest jed-
ną z przyczyn zmiany klimatu. Poza tym mogą 
dać schronienie organizmom, które poszu-
kują miejsc niezmienionych lub zmienionych 
w niewielkim stopniu przez zmianę klimatu,  
czy też mogą ochronić wybrzeże przed gwał-
townymi zjawiskami atmosferycznymi.

Jednym ze skutków zmiany klimatu  jest pod-
niesienie się poziomu morza, które zagraża 
także i polskiemu wybrzeżu. Zespół doradczy 
ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN 
ostrzega, że zagrożone zalaniem są m.in. histo-
ryczna część Gdańska, Żuławy czy Półwysep 
Helski. Naukowcy sugerują, że potrzebne jest 
zaplanowanie pilnych działań związanych m.in. 
z określeniem gospodarowania obszarów, któ-
re bezpowrotnie stracimy16. Być może byłaby  
to szansa na pozostawienie tych obszarów przyro-
dzie i utworzenie na nich obszarów chronionych.

Zmiana klimatu

PO CO LUDZIOM OBSZARY CHRONIONE
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Czy wiesz, że morskie obszary chronio-
ne są częściej fotografowane przez tury-
stów niż inne przylegające do nich przy-
brzeżne tereny? Naukowcy z Uniwersytetu 
w Aberdeen w Wielkiej Brytanii przeanalizo-
wali zdjęcia zgromadzone na portalu społecz-
nościowym Flickr z ostatnich 10 lat z morskich 
obszarów chronionych z całego świata. Ich pra-
ca wykazała, że na całym świecie więcej osób 
opublikowało więcej zdjęć z obszarów chronio-
nych niż z pozostałych lokalizacji. 

Użytkownicy portalu częściej poruszali tematy 
związane z dziką przyrodą w obszarach chro-
nionych w swoich postach. Ciekawym wnio-
skiem jest również to, że zdjęcia z morskich 

obszarów chronionych były opisywane 
w bardziej pozytywny sposób i były bar-
dziej popularne wśród społeczności17.

Wnioski z powyższego przykładu wskazują  
na to, że morskie obszary chronione to bardzo 
atrakcyjne miejsca dla wielu ludzi. Inspirują, 
dają artystyczne natchnienie, często są ściśle 
powiązane z lokalną kulturą. To nie są tylko  
i wyłącznie korzyści duchowe, ale mogą prze-
kształcić się w korzyści ekonomiczne poprzez 
zwiększanie liczby turystów czy inwestorów 
zwabionych atrakcyjnością miejsca, dając moż-
liwość do rozwoju lokalnej kultury.  Korzyści 
otrzymywane dzięki istnieniu obszarów chro-
nionych, w tym także obszarów Natura 2000 
powinny być przedstawiane lokalnym społecz-
nościom, a samorządowcy odgrywają w tym 
procesie kluczową rolę!

Pozostałe dziedziny

PO CO LUDZIOM OBSZARY CHRONIONE
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Śledźmy strony internetowe - urzędów morskich, parków 
narodowych lub regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, gdzie 
pojawiają się informacje o planowanych pracach nad planami 
ochrony i terminach konsultacji społecznych.

Kontaktujmy się bezpośrednio z ww. urzędami, jeśli nie ma 
jasnych informacji o terminach konsultacji.

Chodźmy w teren! Warto poznać cenne przyrodniczo gatunki 
czy siedliska, zanotować lokalizacje, zrobić zdjęcia. Dokumentuj-
my potencjalne i istniejące zagrożenia dla przyrody. Znajomość 
chronionego obszaru pozwala na skuteczniejsze planowanie jego 
ochrony.

Pamiętajmy, że termin składania uwag to zazwyczaj 21 dni.  
Nie można przegapić tego momentu, bo uwagi przesłane po termi-
nie mogą nie zostać uwzględnione.

Angażujmy w proces konsultacji planu przedstawicieli wszyst-
kich zainteresowanych grup społecznych z danego obszaru. Do-
brym pomysłem jest zorganizowanie spotkania dla lokalnych 
mieszkańców czy przedstawicieli lokalnych biznesów w celu po-
rozmawiania o ich obawach czy pomysłach dot. ochrony przyro-
dy danego obszaru. Zapraszajmy na spotkania wszystkie osoby, 
które mogą być zainteresowane tematem. Przy organizacji takich 
spotkań warto skontaktować się z lokalnymi lub ogólnopolskimi 
organizacjami pozarządowymi, które być może chętnie pomogą.
Morze Bałtyckie jest morzem nietypowym, a przezto wyjątkowym. 

OBSZARY CHRONIONE NA MORZU BAŁTYCKIM 

Co możemy zrobić na etapie planowania ochrony? 18

W jaki sposób samorząd może chronić morskie 
obszary chronione, w tym Natura 2000?

Plan ochrony to podstawowy dokument planistyczny dla morskich obszarów chronio-
nych, a od jego treści zależy skuteczność jego ochrony. Do tej pory żaden z morskich 
obszarów chronionych nie ma ustanowionego planu ochrony, czyli ich ochrona  
nie działa prawidłowo. Między innymi dlatego bardzo istotne jest włączenie się w ich two-
rzenie.
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Co sprawia, że jest takie niezwykłe? Bałtyk 
jest największym zbiornikiem wody sło-
nawej (czyli o zasoleniu niższym niż typowe 
wody morskie) na świecie. Do tego jest mo-
rzem płytkim, gdyż średnia głębokość wyno-
si tylko 60 metrów, przy czym na jednej trzeciej 
powierzchni wynosi ona mniej niż 30 metrów19. 

To, że Morze Bałtyckie jest morzem płyt-
kim, jest spowodowane tym, że położone jest  
na kontynencie, a nie pomiędzy kontynenta-
mi. Dodatkowo takie zbiorniki charaktery-
zuje to, że są prawie całkowicie odcięte 
od oceanów20, co dotyczy też naszego mo-
rza, które jest połączone z Oceanem Atlantyc-
kim wąskimi Cieśninami Duńskimi. Gdyby  
nie to połączenie, szybko stałoby się słod-
kim jeziorem, ponieważ zasilają go liczne  
rzeki oraz opady atmosferyczne. A sól jest nie-
zbędna dla jego ekosystemu i organizmów 
w nim żyjących. Tylko regularne duże wlewy 
słonej wody są w stanie utrzymać wystarcza-
jący poziom zasolenia dla bałtyckich organi-
zmów żywych. Słone wody nieprzerwanie sączą  
się do Bałtyku przez Cieśniny Duńskie, lecz 
jest ich za mało. Wlewy występowały dawniej 
po kilka nadekadę, obecnie są dużo rzadsze,  
a ostatni duży wlew obserwowano zimą 
2014 r.21

PRZYKŁADY ZE ŚWIATA OBSZARY CHRONIONE NA MORZU BAŁTYCKIM 

Wyjątkowe morze

60 m

Warto zwracać się do lokalnych (ale też i ogólnopolskich) organizacji pozarządowych z prośbą 
o pomoc w zorganizowaniu powyższych działań edukacyjnych. Być może jakaś organizacja bę-
dzie chętna włączyć się w działania. Warto nie zapominać o zaplanowaniu wcześniej funduszy 
na takie aktywności, które nie wymagają przeznaczenia olbrzymich środków, ale też nie powinny 
być wykonywane woluntarystycznie. 

1. Akcje edukacyjne skierowane do lokalnych interesariuszy, mieszkańców, którzy mieszkają 
w sąsiedztwie obszarów chronionych. Edukacja społeczeństwa nt. ochrony obszarów chro-
nionych jest bardzo istotna. Brak informacji lub niewystarczająca wiedza bywa przyczyną 
niechęci. 

2. Akcje sprzątania plaży, pikniki czy spacery przyrodnicze – to tylko niektóre z pomysłów  
na aktywności, które można zorganizować w obrębie obszaru Natura 2000, by zainteresować 
nim mieszkańców. To też dobre pomysły na połączenie aktywności fizycznej i ochrony przyrody.

3. Lekcje lub warsztaty dla uczniów szkół o lokalnej przyrodzie. Czym skorupka za młodu  

nasiąknie…

Co jeszcze można zrobić?
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Jeśli mówimy o zasoleniu, to kolejną cechą, któ-
ra sprawia, że Bałtyk jest morzem wyjątkowym, 
są występujące w nim różnice w zasoleniu  
i w temperaturze wody pomiędzy po-
szczególnymi jego częściami. Na północy 
bałtyckie wody są prawie całkowicie słodko-
wodne i zimne, natomiast na południu przewa-
żają wody cieplejsze i bardziej słone. Wody wy-
sunięte najbardziej na północ w zimie pokrywa 
lód22.

Dodatkowo linia brzegowa Morza Bałtyc-
kiego jest bardzo urozmaicona. Na po-
łudniowym wybrzeżu możemy znaleźć dobrze 
znane nam długie, piaszczyste plaże. Poza tym 
bałtycki brzeg obfituje w wyspy, wysokie klify, 
mokradła czy trzcinowiska.

Wszystko to co sprawia, że Bałtyk jest morzem 
wyjątkowym, powoduje, że jest ono również 
morzem bardzo wrażliwym na zmiany zacho-
dzące w środowisku, zanieczyszczenia i zmianę 
klimatu.

Bałtyk otoczony jest przez 10 krajów zamiesz-
kiwanych przez ponad 150 milionów ludzi.  
W samym zlewisku Bałtyku żyje ich ponad 80 
mln.  Rybołówstwo, żegluga, turystyka i rekre-
acja, energetyka (podwodne kable i rurociągi, 
farmy wiatrowe), działalność wojskowa, to tyl-
ko niektóre z działań człowieka, które wywo-
łują bardzo silną presję na środowisko Morza 
Bałtyckiego i jego mieszkańców, a jednocześnie 
dają miejsca pracy i utrzymanie wielu tysiącom 
ludzi. 

Dzięki ograniczeniu działalności człowieka 
obszary chronione stanowią oazę spo-
koju dla morskich organizmów żywych. 
Dzięki nim organizmy mogą bez przeszkód  
żyć i się rozmnażać. W zależności od rodzaju 
obszaru, chronione są także całe cenne siedli-
ska, takie jak podwodne łąki, głazowiska, rafy 
czy nadmorskie wydmy. W obliczu bardzo silnej 
presji, którą wywieramy na nasze morze i jego 
mieszkańców, takie azyle są bardzo potrzebne 
morskiej przyrodzie, by mogła właściwie się roz-
wijać. 

Obszary chronione są podstawą ochrony 
różnorodności biologicznej, czyli, mówiąc 
inaczej, bogactwa gatunków i siedlisk, jakie 
zapewnia środowisko. A właśnie dzięki różno-
rodności środowisko, w tym wypadku morze, 
jest zdrowe i łatwiej radzi sobie z zagrożeniami, 
m.in. ze zmianą klimatu. Obszary chronione 
wzmacniają odporność morza na zmianę klima-
tu, która mocno oddziałuje na Morze Bałtyckie.

Bałtyk bez swojej przyrody straciłby swoją wy-
jątkowość i wszystko to, co nam się z nim koja-
rzy, np. długie piaszczyste plaże, trawiaste wy-
dmy czy podwodne łąki. Już teraz coraz rzadziej 
widuje się bałtyckiego dorsza czy morszczyna 
na plaży. Ochrona Bałtyku pozwoli nam cieszyć 
się wspomnieniami znad morza jak najdłużej.

OBSZARY CHRONIONE NA MORZU BAŁTYCKIM 

Po co Bałtykowi 
obszary chronione?
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Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska 
naturalnego i budowanie przyszłości, 
w której ludzie będą żyć w harmonii z naturą.

wwf.pl

Fundacja im. Heinricha Bölla to niemiecka fundacja 
zielonej polityki, która działa w ponad 60 krajach poprzez 
34 biura zagraniczne na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
demokracji płci i międzykulturowego porozumienia. Przed-
stawicielstwo w Warszawie prowadzi projekty w obszarach 
Energia & Klimat, Demokracja & Prawa Człowieka, Europa 
& Sprawy Międzynarodowe, Europejska Polityka Rolna oraz 
Dialog Bałtycki. Celem Fundacji jest wzmacnianie demokra- 
cji i praw człowieka, zwiększanie partycypacji obywatelskiej 
oraz promowanie długofalowej, zrównoważonej moderni-
zacji społeczno-ekonomicznej w oparciu o trwały i sprawie-
dliwy rozwój oraz czyste środowisko. Osią łączącą wszystkie 
działania są wspólne europejskie wartości.

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie
ul. Żurawia 45
00-680 Warszawa
tel. +48 22 44 01 333
e-mail: pl-info@pl.boell.org
www: pl.boell.org

Fundacja WWF Polska – Jesteśmy częścią międzynaro-
dowej organizacji ekologicznej, która od 1961 roku chroni 
przyrodę na całym świecie, a od 2001 roku również w Polsce. 
Ratujemy zagrożone gatunki, promujemy zrównoważone 
rybołówstwo i rolnictwo oraz działamy na rzecz ochrony 
klimatu. Walczymy z nielegalnym handlem ginącymi gatun-
kami roślin i zwierząt. Staramy się o to, aby morza i rzeki 
były pełne życia.

Fundacja WWF Polska
Usypiskowa 11
02-386 Warszawa
tel. +48 22 660 44 33
e-mail: kontakt@wwf.pl
www: wwf.pl


