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Stan przyrody w UE – Wyniki monitoringu 

przyrodniczego za okres 2013-2018



Stan zachowania 
gatunków w UE



Zagrożenia (monitoring 
2013-2018)



Odpowiedź UE



Główne elementy strategii bioróżnorodności

Ochrona przyrody

Odbudowa 

zasobów

Transformacyjna 

zmiana

Ambitne cele na 

poziomie globalnym



Ochrona przyrody

1 Objęcie obszarem chronionym co najmniej:

30% 
lądu w 
Europie

30% 
morza w
Europie

1/3 ww. obszarów pod ochroną ścisłą; 10% 
na poziomie UE,  w tym wszystkie lasy o 
charakterze pierwotnym i starodrzewy.

Konieczność uwzględnienia korytarzy 
ekologicznych → spójność sieci Natura 
2000 (zielona i niebieska infrastruktura)

Konieczność odpowiedniego zarządzania 
obszarami.



Odbudowa zdegradowanych ekosystemów 
na lądzie i morzu w całej Europie przez:

2

Powstrzymanie i 
odwrócenie spadku 
liczebności owadów 
zapylających

Zwiększenie skali 
rolnictwa 
ekologicznego i 
elementów krajobrazu 
o bogatej 
bioróżnorodności na 
gruntach rolnych

Przywrócenie 
naturalnego 
biegu co najmniej 
25 tys. km rzek w 
UE

Do 2030 r. 
ograniczenie o 50% 
stosowania 
pestycydów 
chemicznych i 
związanego z nimi 
ryzyka

Zasadzenie 3 
mld drzew do 
2030 r.

Plan odbudowy zasobów 
przyrodniczych

Ustanowienie w 
2021 r. prawnie 

wiążących celów 
odbudowy zasobów 

przyrodniczych



Propozycje rozporządzeń ws. renaturyzacji przyrody i 

zrównoważonego stosowania pestycydów – przyjęte 

przez KE 22.06.2022 



Wiążące cele zaproponowane w rozporządzeniu:

• odtworzenie siedlisk i przywrócenie gatunków chronionych przez dyrektywy UE 
(20% do 2030 i wszystkie ekosystemy do 2050);

• zatrzymanie spadku populacji zapylaczy do 2030;

• zatrzymanie strat netto w zieleni miejskiej do 2030 r. i przynajmniej 10% 
powierzchni pokrytej przez drzewa;

• poprawa bioróżnorodności krajobrazu rolniczego szczególnie w odniesieniu do 
bezkręgowców, ptaków, zróżnicowania elementów krajobrazu;

• odtworzenie osuszonych torfowisk;

• zdrowsze i bardziej różnorodne przyrodniczo lasy;

• przywrócenie naturalnego biegu co najmniej 25 tys. km rzek do 2030 r.;

• renaturyzacja siedlisk morskich.

Państwa członkowskie będą miały obowiązek przygotowania krajowych planów 
renaturyzacji

Propozycja rozporządzenia ws. renaturyzacji przyrody –

główne cele i środki



Natura 2000 – kluczowy element planu renaturyzacji



Źródła finansowania ochrony przyrody po 2021-2027 r.

min. 7,5% (2024)
min. 10% (2026)
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Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment

Kontakt:

Przemyslaw.Oginski@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment
mailto:Name.Surname@ec.europa.eu

