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The CMS ConsortiumThe CMS Consortium

• W 1990 r. wiodące brytyjskie organizacje
ochrony przyrody połączyły się w celu
dalszego rozwijania i testowania CMS.

• W 1993 r. zawiązały one Countryside 
Management System Partnership  (obecnie
Conservation Management System 
Consortium).
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Niniejszy wykład porusza trzy główne kwestie.

• Nasze obowiązki związane z obszarami
Natura 2000.

• Zasadę przezorności.

• Rozwiązania strukturalne i logiczne
wspierające planowanie zarządzania.
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Obszary Natura
2000

• Artykuł 6. Dyrektywy Siedliskowej "Ochrona siedlisk
przyrodniczych i siedlisk gatunków" określa ramowy
zakres ochrony obszarów. 

• Odgrywa on kluczową rolę w ustalaniu naszych
obowiązków w zakresie planowania i zarządzania
obszarami tworzącymi sieć Natura 2000.  
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• Celem dyrektywy jest przyczynienie si ę do zapewnienia
różnorodno ści biologicznej za pośrednictwem Unii
Europejskiej.

• Państwa członkowskie zobowiązane są do utworzenia
koniecznych środków ochronnych obejmujących, jeśli 
zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany
zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych terenów
bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju.

• Środki te muszą, "uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne
i kulturowe oraz cechy regionalne i lokalne". 

• Jest to jeden z powodów dlaczego udział interesariuszy jest tak
ważny.

Przypomnienie: 
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Konieczne środki ochronne muszą
polegać na zachowaniu lub przywracaniu
właściwego stanu ochrony (WSO) 
siedlisk przyrodniczych i gatunków. 
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WŁAŚCIWY STAN OCHRONY (WSO)

Aby dana cecha siedliska mog ła być uznana za
mieszcz ącą się we WSO, musz ą być spe łnione
WSZYSTKIE z poni ższych warunków:

• Obszar siedliska musi by ćććć dłłłługoterminowo sta łłłły
lub powi ęęęększaj ąąąący si ęęęę,

• jego jako śćśćśćść (obejmuj ąąąąca struktur ęęęę i funkcj ęęęę
ekologiczn ąąąą) musi by ćććć zachowana

• wszelkie typowe gatunki równie żżżż musz ąąąą byćććć obj ęęęęte
WSO, zgodnie z definicj ąąąą na nast ęęęępnym slajdzie,

• czynniki wp łłłływaj ąąąące na siedlisko, wraz z jego
typowymi gatunkami, musz ąąąą podlega ćććć kontroli.
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Aby dana cecha gatunku mog łłłła byćććć uznana za
mieszcz ąąąącąąąą sięęęę we WSO, musz ąąąą byćććć spełłłłnione
WSZYSTKIE z poni żżżższych warunków:

• Liczebno śćśćśćść populacji musi by ćććć zachowana lub
powi ęęęększaj ąąąąca si ęęęę

• populacja musi by ćććć dłłłługoterminowo
zrównowa żżżżona

• zasięęęęg populacji nie mo żżżże sięęęę kurczy ćććć

• musi istnie ćććć wystarczaj ąąąące siedlisko d łłłługofalowo
wzmacniaj ąąąące dan ąąąą populacj ęęęę
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• Na Konferencji ONZ nt. Środowiska Naturalnego i Rozwoju w w 1992 r. 
w Rio de Janeiro, przywódcy świata przyjęli zasadę przezorności.

"Aby chronić środowisko naturalne, państwa, w ramach swoich
możliwości, muszą przyjąć szeroko rozumianą postawę przezorności.  
Tam, gdzie istnieje zagrożenie poważnym lub nieodwracalnym
zniszczeniem, brak całkowitej naukowej pewności nie może stanowić
uzasadnienia dla odraczania opłacalnych działań mających na celu
zapobieganie degradacji środowiska naturalnego.”

• Zasada przezorności została formalnie przyjęta przez Unię Europejską
w Traktacie z Maastricht w 1992 r. Później, zastosowaną ją z mocą
prawną do obszarów Natura 2000.

• Najważniejsza kwestia: zasada przezorności
polega na niepodejmowaniu ryzyka, gdy w 
grę wchodzi środowisko.  

Zasada przezorności
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Konsekwencje stosowania zasady przezorno ści w 
planowaniu.

• Dowody naukowe nie s ą konieczne aby ogranicza ć użytkowanie
przez cz łowieka, lub jego inne okre ślone dzia łania, je śli istniej ą
powody, aby s ądzić, że stanowi ą one potencjalne zagro żenie.  

• O ile nie mamy niezbitych dowodów, aby wykaza ć, że cechy
ochrony obj ęte są w łaściwym stanem ochrony, nale ży przyj ąć, że
nie s ą one w łaściwe.  (Je żeli stan lub cecha nie s ą znane, 
powinni śmy za łożyć, że nie s ą w łaściwe.) 

• Czynniki, które wp ływaj ą, lub mog ą wp ływać, na cechy ochrony
nie powinny by ć lekcewa żone dopóki nie b ędziemy pewni, że nie
stanowi ą zagro żenia.

• Należy podj ąć dzia łania w celu kontrolowania zagro żeń
(czynników), nawet przy braku wystarczaj ących dowodów
naukowych na poparcie naszych obaw. 

• Nie wolno nam zak ładać, że zarządzanie ostatecznie doprowadzi
do po żądanych rezultatów.  Zarz ądzanie mo żna uzna ć za w łaściwie
tylko wtedy, gdy posiadamy niezbite dowody wskazuj ące, że
przynosi ono wymagane wyniki.
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• Zasada przezorności nie oznacza
konieczności określenia czego chcemy dla
danej cechy (siedliska lub gatunku we
WSO).   

• Jednakże w praktyce, zasada ta nie może
być stosowana przy braku wymiernego 
celu.
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ZARZĄDZANIA 
ADAPTACYJNEGO

• uczenia się zarządzania
poprzez planowanie uczenia
się
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Cel
dla ka żdej cechy

ZARZĄDZANIE ADAPTACYJNE

Racjonalne
uzasadnienie-

Identyfikowanie/ 
Potwierdzanie

zarządzania

Wdrażanie zarządzania
& Monitorowanie

Rewizja
zarządzania
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Cel
dla ka żdej cechy

ZARZĄDZANIE ADAPTACYJNE
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GATUNKIGATUNKI
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SIEDLISKOSIEDLISKO
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Inne cechy to geologia i Inne cechy to geologia i 
krajobraz. krajobraz. 
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Ekspansja
gatunków
południowych
na północ, np . 
rusałki ceik.

Oprac. Prof Chris Thomas i Dr Jane Hill

Publikacja za zgodą
Butterfly Conservation

Butterfly Conservation

25



Cel
dla ka żdej cechy

ZARZĄDZANIE ADAPTACYJNE

Racjonalne
uzasadnienie-

Identyfikowanie/ 
Potwierdzanie

zarządzania

Wdrażanie zarządzania
& Monitorowanie

Rewizja
zarządzania

26



Monitoro
wanie
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Takie podej ście adaptacyjne umo żliwia

menad żerom ochrony przyrody :

• Uczenie się przez doświadczenie (uczenie
się zarządzania poprzez zarządzanie
uczeniem się) 

• Uwzględnianie zmieniających się czynników
wpływających na cechy i reagowanie na nie

• Ciągłe rozwijanie i udoskonalanie procesów
zarządzania

• Wskazywanie, czy zarządzanie jest właściwe
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KLUCZOWE OBSZARY PLANU 
ZARZĄDZANIA

• Dlaczego tu jesteśmy?   (Polityka)

• Co posiadamy?  (Opis)

• Czym są ważne cechy? (Ocena)

• Czym są znaczące czynniki?  (Wpływy) 

• Czego chcemy?  (Cele)

• Co musimy zrobić?  (Plan działania)

UWAGA:
Monitorowanie jest konieczne, aby mieć pewność, że osiągamy
założone cele, a zarządzanie jest właściwe.
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MONITOROWANIE

Prowadzenie nadzoru
gwarantuj ącego zachowywanie
okre ślonych standard ów (celów). 32



CELE
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ETAPY PRZYGOTOWYWANIA ETAPY PRZYGOTOWYWANIA 
WYMIERNYCH CELWYMIERNYCH CELÓÓWW

1. Przygotowanie wizji na przyszło ść (Jest 
to status wymagany dla cechy (WSO)

2. Identyfikacja wska źników skuteczno ści

– najwa żniejszych czynników zmieniaj ących si ę
obecnie lub mog ących si ę zmienia ć w 
przyszło ści

– atrybuty (na wybór cz ęsto b ędą miały wpływ
czynniki)
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SIEDLISKOSIEDLISKO
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CELE OCHRONY PRZYRODYCELE OCHRONY PRZYRODY

Cel jest Wizj ą (opart ą na WSO), któr ą
należy zmierzy ć poprzez dodanie
wska źników skuteczno ści.
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WskaWska źźnikiniki skutecznoskuteczno śścici

• Wskaźniki skuteczno ści dostarczaj ą dowody, 
których u żywamy aby okre ślić czy realizujemy, 
bądź nie, nasze cele ochrony przyrody. 
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CZYNNIKICZYNNIKI
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CECHA

CZYNNIKCZYNNIK

CZYNNIKCZYNNIK

CZYNNIKICZYNNIKI Czynnik to 
wszystko, co 
zmieniło, zmienia
lub mo że zmieni ć
cech ę.

Czynniki mog ą być
zarówno pozytywne
jak i negatywne.

Czynniki mog ą być
antropogeniczne
lub naturalne.

Czynniki mog ą
oddziaływa ć
zarówno w ramach
obszaru jak i poza
nim . 39



CZYNNIKICZYNNIKI
• Czynniki są środkami zmiany.

• Jeśli potrafimy określić obecne i przyszłe
czynniki, w pewnych przypadkach będziemy
mogli przewidzieć kierunek zmiany, a 
zwłaszcza zidentyfikować te atrybuty cechy, 
u których prawdopodobieństwo wykazania
zmiany jest największe.

• Taki związek pomiędzy czynnikami i 
atrybutami jest powodem, dla którego
rozważamy czynniki na tym etapie planu
przed identyfikacją atrybutów.
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Jakość lub właściwość struktury obszaru, 
na przykład jakość/ poziomy wody.

CZYNNIKICZYNNIKI
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Tendencje naturalne, na
przykład , erozja brzegu rzeki lub
niekorzystne działanie wiatru na
terenach leśnych . 

CZYNNIKICZYNNIKI
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Działalno ść człowieka , 
na przyk ład, budowlana , 
rolnicza , rekreacyjna .

CZYNNIKICZYNNIKI
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Konsekwencje interwencji człowieka , na
przyk ład, obce gatunki zaborcze .

CZYNNIKICZYNNIKI
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RhododendronRhododendron
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ZarzZarząąąąąąąądzaniedzanie w w przeszprzesz łłłłłłłłoośśśśśśśścici

OKOROWYWANIE DĘBÓW
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Jednolite, równo rozmieszczone stare drzewostany zdominowane przez
monokulturę dębu.
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ATRYBUTY
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CECHA
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ATRYBUTATRYBUT

ATRYBUTATRYBUT

ATRYBUTATRYBUT

ATRYBUT

ATRYBUT
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ATRYBUTATRYBUT

ATRYBUTATRYBUT

ATRYBUTATRYBUT

ATRYBUT

ATRYBUT

Atrybut to w łaściwo ść
cechy, któr ą można
monitorowa ć w celu

dostarczenia dowodów
o stanie cechy.
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Cecha

CZYNNIK CZYNNIK

CZYNNIK CZYNNIK

55



Cecha

CZYNNIK CZYNNIK

CZYNNIK CZYNNIK
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• Atrybuty powinny być wska źnikami
ogólnego stanu cechy .

• Atrybuty musz ą być wymierne .

• Atrybuty powinny , o ile to mo żliwe , być
wska źnikami dla przysz łości, a nie
przesz łości

• Atrybuty powinny być oszczędnymi
substytutami (tanie alternatywy ).
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ATRYBUTY
DLA 

GATUNKÓW

Liczebno ść
populacji

RozmieszczenieZasięg

Wskaźniki
przeżywalno ści

Struktura
wiekowa

Produktywno ść
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ATRYBUTY
DLA 

SIEDLISK

Liczebno ść

ZasięgRozmieszczenie

Skład
gatunkowy

Gatunki
wskazuj ące

na wymagany
stan

Gatunki
wskazuj ące
na zmian ę

60



ATRYBUTY
DLA 

TERENÓW 
LEŚNYCH

Gatunki
okapu

Regeneracja
drzew

Współczynnik
powstawania luk w okapie

Struktura
wiekowa

Ilość
martwych drzew

Skład
warstwy
gruntu
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Przyk ład celu
(wizja i wska źniki
skuteczno ści) dla
lasu dębowego na
wyżynie walijskiej
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
Obszar siedliska
musi być
długoterminowo
stały lub
powiększający
się.

Wizja Atrybuty
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
Obszar siedliska
musi być
długoterminowo
stały lub
powiększający
się.

Wizja
Cały obszar pokryty
jest wysokim lasem
liściastym.  

Atrybuty
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
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się.
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
Obszar siedliska
musi być
długoterminowo
stały lub
powiększający
się.

Wizja
Cały obszar pokryty
jest wysokim lasem
liściastym. 

Atrybuty
Zasięg lasu. 
Dolna granica: 135 
ha (patrz mapa) 
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
Jego jakość (wraz
ze strukturą i 
funkcją
ekologiczną) musi
zostać
zachowana.

Wizja Atrybuty
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
Jego jakość (wraz
ze strukturą i 
funkcją
ekologiczną) musi
zostać
zachowana.

Wizja
Las regeneruje się w 
sposób naturalny z dużą
ilością sadzonek i 
podrostów, szczególnie
w lukach w okapie. 
Występuje zmienny lub
dynamiczny schemat
luk w okapie
powstałych w sposób
naturalny przez
działanie wiatru lub w 
miarę obumierania
drzew.

Atrybuty
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
Jego jakość (wraz
ze strukturą i 
funkcją
ekologiczną) musi
zostać
zachowana.

Wizja
Las regeneruje si ę w 
sposób naturalny z 
dużą ilością sadzonek i 
podrostów, szczególnie
w lukach w okapie. 
Występuje zmienny lub
dynamiczny schemat
luk w okapie
powstałych w sposób
naturalny przez
działanie wiatru lub w 
miarę obumierania
drzew.

Atrybuty
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
Jego jakość (wraz
ze strukturą i 
funkcją
ekologiczną) musi
zostać
zachowana.

Wizja
Las regeneruje si ę w 
sposób naturalny z 
dużą ilością sadzonek i 
podrostów, szczególnie
w lukach w okapie. 
Występuje zmienny lub
dynamiczny schemat
luk w okapie
powstałych w sposób
naturalny przez
działanie wiatru lub w 
miarę obumierania
drzew.

Atrybuty
Pokrywa okapu (w ramach
terenu le śnego)
Górna granica:  90%
Dolna granica:  75%

Wspó łczynnik powstawania
luk w okapie
Górna granica: 0,5% okapu
rocznie

Dolna granica: 0,25% okapu
rocznie

Naturalna regeneracja
drzew w okapie (w lukach) 
Górna granica:
niewymagana
Dolna granica: 2 żywe
podrosty na 0,01 ha luki. 
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu d ębowego

WSO
Wszelkie typowe
gatunki również
muszą być objęte
WSO.

Wizja Atrybuty
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu d ębowego

WSO
Wszelkie typowe
gatunki również
muszą być objęte
WSO.

Wizja
Las posiada piętro koron i krzewów, składające
się z lokalnych rodzimych drzew w różnym
wieku, z ogromną ilością stojących i zwalonych
martwych drzew, które zapewniają siedliska dla
bezkręgowców, grzybów i innych gatunków
leśnych. Warstwa pola i gruntu będzie
mieszaniną charakterystycznych zbiorowisk
roślinnych powstałych w odpowiedzi na
miejscowe warunki glebowe. Zbiorowiska te
będą obejmowały obszary zdominowane przez
wrzosy zwyczajne lub borówki czarne, lub
mieszaninę obydwu tych gatunków, obszary
zdominowane przez kępy śmiałka pogiętego lub
trzęślicy modrej, oraz inne zdominowane przez
mietlicę psią oraz tomkę wonną z licznymi
endymionami zwisłymi.  Będą również obszary
dość intensywnie wykorzystywane do wypasu z 
bardziej trawiastą roślinnością. Strome ściany
skalne i zbocza głazów ozdobione będą
mchami, wątrobowcami i paprotnikami.  Flora 
porostów będzie się naturalnie różnicować w 
zależności od chemicznych właściwości skały i 
pni drzew znajdujących się na terenie leśnym.  
Drzewa z miodunkami plamistymi i gatunkami
pokrewnymi będą dość rozpowszechnione, 
szczególnie na dobrze oświetlonych obrzeżach
terenu leśnego.

Atrybuty
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu d ębowego

WSO
Wszelkie typowe
gatunki również
muszą być objęte
WSO.

Wizja
Las posiada piętro koron i krzewów, składające
się z lokalnych rodzimych drzew w różnym
wieku, z ogromną ilością stojących i zwalonych
martwych drzew, które zapewniają siedliska dla
bezkr ęgowców, grzybów i innych gatunków
leśnych. Warstwa pola i gruntu będzie
mieszaniną charakterystycznych zbiorowisk
roślinnych powstałych w odpowiedzi na
miejscowe warunki glebowe. Zbiorowiska te
będą obejmowały obszary zdominowane przez
wrzosy zwyczajne lub borówki czarne, lub
mieszaninę obydwu tych gatunków, obszary
zdominowane przez kępy śmiałka pogiętego lub
trzęślicy modrej, oraz inne zdominowane przez
mietlicę psią oraz tomkę wonną z licznymi
endymionami zwisłymi. Będą również obszary
dość intensywnie wykorzystywane do wypasu z 
bardziej trawiastą roślinnością. Strome ściany
skalne i zbocza głazów ozdobione będą
mchami, wątrobowcami i paprotnikami. Flora 
porostów będzie się naturalnie różnicować w 
zależności od chemicznych właściwości skały i 
pni drzew znajdujących się na terenie leśnym.  
Drzewa z miodunkami plamistymi i gatunkami
pokrewnymi będą dość rozpowszechnione, 
szczególnie na dobrze oświetlonych obrzeżach
terenu leśnego.

Atrybuty
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Określenie wizji z atrybutami dla wy żynnego lasu d ębowego

WSO
Wszelkie typowe
gatunki również
muszą być objęte
WSO.

Wizja
Las posiada piętro koron i krzewów, składające
się z lokalnych rodzimych drzew w różnym
wieku, z ogromną ilością stojących i zwalonych
martwych drzew, które zapewniają siedliska dla
bezkr ęgowców, grzybów i innych gatunków
leśnych. Warstwa pola i gruntu będzie
mieszaniną charakterystycznych zbiorowisk
roślinnych powstałych w odpowiedzi na
miejscowe warunki glebowe Zbiorowiska te
będą obejmowały obszary zdominowane przez
wrzosy zwyczajne lub borówki czarne, lub
mieszaninę obydwu tych gatunków, obszary
zdominowane przez kępy śmiałka pogiętego lub
trzęślicy modrej, oraz inne zdominowane przez
mietlicę psią oraz tomkę wonną z licznymi
endymionami zwisłymi. Będą również obszary
dość intensywnie wykorzystywane do wypasu z 
bardziej trawiastą roślinnością. Strome ściany
skalne i zbocza głazów ozdobione będą
mchami, wątrobowcami i paprotnikami. Flora 
porostów będzie się naturalnie różnicować w 
zależności od chemicznych właściwości skały i 
pni drzew znajdujących się na terenie leśnym.  
Drzewa z miodunkami plamistymi i gatunkami
pokrewnymi będą dość rozpowszechnione, 
szczególnie na dobrze oświetlonych obrzeżach
terenu leśnego.

Atrybuty
Skład gatunkowy
okapu. 
Górna granica:
niewymagana
Dolna granica: 90% 
lokalnie rodzimych
gatunków

Ilość martwych drzew
(zwalone drzewa i 
gałęzie, martwe
gałęzie na żywych
drzewach oraz
stoj ące drzewa
martwe)
Górna granica:
niewymagana
Dolna granica: 30 
metrów sześciennych
na hektar
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Wizja z czynnikami i granicami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
• Czynniki

wpływające na
siedlisko, 
wraz z jego
typowymi
gatunkami, 
muszą
podlegać
kontroli.  

Wizja Granice

75



Wizja z czynnikami i granicami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
• Czynniki

wpływające na
siedlisko, 
wraz z jego
typowymi
gatunkami, 
muszą
podlegać
kontroli.  

Wizja
• Na terenie leśnym nie ma 

rododendronów czy innych
obcych gatunków
zaborczych z wyjątkiem
okazjonalnie
występujących buków i 
jaworów. Okresowo na
terenie ma miejsce mało
intensywny wypas owiec i 
bardzo sporadycznie
bydła. Pomaga to w 
zachowaniu roślinności w 
warstwie gruntu i pola, ale 
nie zakłóca regeneracji
drzew.  

Granice
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Wizja z czynnikami i granicami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
• Czynniki

wpływające na
siedlisko, 
wraz z jego
typowymi
gatunkami, 
muszą
podlegać
kontroli.  

Wizja
• Na terenie leśnym nie ma 

rododendronów czy innych
obcych gatunków
zaborczych z wyjątkiem
okazjonalnie
występujących buków i 
jaworów. Okresowo na
terenie ma miejsce mało
intensywny wypas owiec i 
bardzo sporadycznie
bydła. Pomaga to w 
zachowaniu roślinności w 
warstwie gruntu i pola, ale 
nie zakłóca regeneracji
drzew.  

Granice
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Wizja z czynnikami i granicami dla wy żynnego lasu

dębowego

WSO
• Czynniki

wpływające na
siedlisko, 
wraz z jego
typowymi
gatunkami, 
muszą
podlegać
kontroli.  

Wizja
• Na terenie leśnym nie ma 

rododendronów czy innych
obcych gatunków
zaborczych z wyjątkiem
okazjonalnie
występujących buków i 
jaworów. Okresowo na
terenie ma miejsce mało
intensywny wypas owiec i 
bardzo sporadycznie
bydła. Pomaga to w 
zachowaniu roślinności w 
warstwie gruntu i pola, ale 
nie zakłóca regeneracji
drzew.  

Granice
• Rododendron
Górna granica: Brak

kwitnących rododendronów

Dolna granica: Niewymagana

• Jawor
Górna granica:  5% okapu

Dolna granica:
Niewymagana
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