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W Polsce powołano 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), które stanowią 
15,6% powierzchni kraju i 623 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), które stanowią 



11,1% powierzchni Polski. Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% powierzchni 
lądowej kraju, z tego aż 60% znajduje się na terenach leśnych. Na terenie zarządzanym 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest 2860 tys. ha tworzących ob-
szary Natura 2000, co stanowi 38% powierzchni, której gospodarzem są Lasy Państwowe 
(dla porównania – w lasach prywatnych udział ten wynosi ok. 18%). Obszary naturowe 
występują na terenie 417 nadleśnictw.

Istnienie sieci Natura 2000 z założenia ma wspierać zrównoważony rozwój państw, 
łącząc rozwój gospodarczy z rozwojem społecznym i kulturowym, gwarantując jedno-
cześnie równowagę przyrodniczą i zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń. Ochro-
na na tych obszarach rozumiana jest jako utrzymanie, a tam gdzie jest to konieczne, 
odtwarzanie chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Podstawą prawną tworzenia obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy Unii Europej-
skiej: Dyrektywa Rady z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków tzw. dy-
rektywa ptasia i Dyrektywa Rady z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. dyrektywa siedliskowa. Zobowiązania wynikające 
z tych dyrektyw zostały w Polsce przeniesione do ustawy o ochronie przyrody (2004) 
i jej przepisów wykonawczych oraz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (2008).

Wyniki i wskazania działań ochronnych pierwszych w Polsce planów zadań 
ochronnych (PZO) wykonanych przez zespól ekspertów z IBL: dr. hab. Janusza Cze-
repko, dr. hab. Rafała Palucha, dr. Aleksandra Rachwalda i dr Malgorzatę Falencką-
-Jabłońską (koordynatora) są podsumowaniem warunków koegzystencji najmłodszej 
formy ochrony przyrody – Natura 2000 z gospodarką w polskich lasach.


