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Abstrakt. Burzliwy rozwój gospodarczy pañstw wysokorozwiniêtych zaowo-
cowa³ lawinowym zanikiem rodzimych gatunków roœlin i zwierz¹t. Intensyfi-
kacja rolnictwa, wylesianie i liberalizacja leœnictwa oraz rozwój infrastruktury,
bez rozpoznania potrzeb w przestrzeni dla poszczególnych gatunków, to g³ów-
ni sprawcy tego procesu. Przyk³adem reakcji na lawinowy zanik gatunków jest
tworzenie w UE sieci Natura 2000 w oparciu o dyrektywê ptasi¹ i dyrektywê
habitatow¹. W Polsce dziêki ekstensywnemu rolnictwu opartemu o drobne go-
spodarstwa rolne, wielofunkcyjnemu leœnictwu zachowa³a siê bogata rodzima
ró¿norodnoœæ biologiczna. Natura 2000 jest wielka szans¹ a ambicj¹ Polski winno
byæ to, aby ka¿da dzia³alnoœæ w przestrzeni by³a rozpatrywana z punktu widze-
nia racjonalnego u¿ytkowania ró¿norodnoœci biologicznej. Racjonalne u¿ytko-
wanie to nic innego jak kompensowanie ewentualnych strat wynikaj¹cych
z dzia³alnoœci gospodarczej na bazie in¿ynierii ekologicznej. W tym zakresie
kszta³c¹ Podyplomowe Studia Kompensacji Przyrodniczej dla Natury 2000,
prowadzone przez Samodzieln¹ Pracowniê Oceny i Wyceny Zasobów Przyrod-
niczych SGGW w Warszawie. Ich celem jest przygotowanie specjalistów grun-
townie znaj¹cych systematykê, biologiê i ekologiê kilkuset gatunków roœlin
i zwierz¹t (w tym ptaków) ze szczególnym uwzglêdnieniem gatunków priory-
tetowych z punktu widzenia Natury 2000. S³uchacze opanowuj¹ równie¿ meto-
dologiê sporz¹dzania projektów kompensacji przyrodniczej dla dzia³alnoœci
gospodarczej zwi¹zanej m.in. z gospodark¹ leœn¹ i budow¹ infrastruktury, wspie-
raj¹c siê o in¿ynieriê ekologiczn¹. Od 2009 roku wykszta³cono ju¿ 40 specjali-
stów, którzy w 80% s¹ pracownikami Lasów Pañstwowych.
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Abstract. Examples of compensation for Natura 2000 as an element of edu-
cation for State Forests. Examples of compensation for Natura 2000 as an
element of education for State Forests. Stormy economic development of high-
ly developed countries resulted in rapid decline of domestic plant and animal
species. Intensification of farming, deforestation and liberalization of forestry,
and development of infrastructure, without recognition of needs in the space for
individual species are the main culprits of this process. An example of a respon-
se to rapid decline of species is creation in the EU of the network Natura 2000,
based on the bird directive and the habitat directivê. In Poland, thanks to exten-
sive farming based on small farms, excellent forestry and the lack of infrastruc-
ture, rich domestic biological diversity has been preserved. Natura 2000 is
a great chance and Poland's ambition should be to consider every activity in the
space from the point of view of rational use of biological diversity. Rational use
is nothing but to compensate possible losses following from economic activity
based on ecological engineering. Postgraduate study of compensation for Natu-
ra 2000 offered by Laboratory of Evaluation and Assessment of Natural Reso-
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urces, Warsaw University of Life Sciences – SGGW in Warsaw cover this range
of topics. Their purpose is to prepare experts knowing thoroughly taxonomy,
biology and ecology of several hundred of plant and animal species (including
birds) with particular consideration of priority species from Natura 2000's point
of view. Students also master methodology of preparing projects of compensa-
tion for economic activity connected, among other things, to forest manage-
ment and building of infrastructure, with the support of ecological engineering.
Since 2009, 40 specialists graduated from the program. 80% of them are em-
ployees of State Forests.

Keywords: compensation, studies, education, Natura 2000

Wprowadzenie
Przyk³adem reakcji na lawinowy zanik gatunków rodzimych jest tworzenie w UE sieci

Natura 2000 w oparciu o dyrektywê ptasi¹ i siedliskow¹. Dziêki ekstensywnemu rolnictwu
opartemu o drobne gospodarstwa rolne oraz wielofunkcyjnemu leœnictwu, w Polsce zachowa³a
siê bogata ró¿norodnoœæ biologiczna. Z powy¿szych wzglêdów Natura 2000 mo¿e byæ wielk¹
szans¹ dla Polski, a podstaw¹ jej rozwoju powinno byæ rozpatrywanie ka¿dej dzia³alnoœci
w przestrzeni z punktu widzenia racjonalnego u¿ytkowania ró¿norodnoœci biologicznej. Racjo-
nalne u¿ytkowanie œrodowiska powinno uwzglêdnaiæ ochronê przyrody oraz kompensacjê przy-
rodnicz¹. Zrozumienie tego zagadnienia wymaga podstaw naukowych i kszta³towania wiedzy
w tym zakresie. St¹d te¿ wynika potrzeba kszta³cenia osób odpowiedzialnych za gospodarowa-
nie œrodowiskiem na ró¿nych p³aszczyznach, poniewa¿ czêsto spotyka siê problem braku sko-
ordynowania dzia³añ ró¿nych stron oraz instytucji odpowiedzialnych za kszta³towanie jednej
przestrzeni, a maj¹cych rozbie¿ne cele. Na kanwie tego powstaje wiele niedomówieñ i konflik-
tów, np. pomiêdzy s³u¿bami leœnymi, które próbuj¹ prowadziæ gospodarkê leœn¹ w powi¹zaniu
z ochron¹ przyrody i s³u¿bami zajmuj¹cymi siê ochron¹ przyrody, odpowiedzialnymi za uzgad-
nianie dokumentów z zakresu gospodarki leœnej. Z drugiej strony powstaj¹ liczne nieporozu-
mienia wynikaj¹ce z tego, ¿e s³u¿by ochrony przyrody opracowuj¹ plany ochrony na obsza-
rach, którymi gospodaruj¹ s³u¿by leœne.

Kszta³cenie w zakresie gospodarowania zasobami przyrodniczymi
Natury 2000

Podyplomowe Studia Kompensacja Przyrodnicza dla Natury 2000, prowadzone przez Sa-
modzieln¹ Pracowniê Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW w Warszawie kszta³c¹
specjalistów potrafi¹cych wskazaæ czy realizacja inwestycji lub planu rozwoju wymaga re-
kompensowania strat przyrodniczych oraz w jaki sposób kompensacjê tak¹ przeprowadziæ.

Studia kierowane s¹ do kadr odpowiedzialnych za szeroko ujête gospodarowanie prze-
strzeni¹, w tym obszarami Natura 2000. S¹ to m.in. osoby opracowuj¹ce i realizuj¹ce plany
urz¹dzania lasu, plany zagospodarowania przestrzennego, plany i projekty rozwojowe, w tym
projekty budowy infrastruktury liniowej, pracownicy s³u¿b ochrony przyrody, opiniuj¹cy i za-
twierdzaj¹cy powy¿sze plany i projekty.

Program studiów obejmuje rozpoznawanie gatunków roœlin, ptaków i pozosta³ych zwie-
rz¹t, a tak¿e siedlisk przyrodniczych, których zachowanie wymaga utworzenia obszaru Natura
2000. W programie uwzglêdnione zosta³y metodyka analizy i oceny zasobów przyrodniczych
Natury 2000 oraz wp³ywu inwestycji na obszary Natura 2000. Ponadto przedmiotem zajêæ jest
metodyka sporz¹dzania projektów kompensacji przyrodniczej w oparciu o in¿ynieriê ekolo-
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giczn¹. Prezentowane s¹ dwa ujêcia kompensacji, holistyczne i deterministyczne (Szyszko
i Tobolski 2010). Pierwsze ujêcie polega na tym, ¿e do oceny stanu œrodowiska przyrodniczego
przed i po realizacji planowanych dzia³añ gospodarczych przyjmuje siê jeden wybrany wskaŸ-
nik stanu œrodowiska przyrodniczego, np. wêgiel organiczny, akumulowany w ocenianych eko-
systemach czy te¿ œrednia biomasa osobnicza biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) (Szyszko
et al. 2000). Drugie ujêcie kompensacji, deterministyczne, wsparte jest o analizy wystêpowania
gatunków w przestrzeni, w³¹czaj¹c w to takie wskaŸniki i parametry charakteryzuj¹ce te gatun-
ki jak liczebnoœæ populacji, dynamika populacji, struktura przestrzenna ich siedlisk ¿ycia i inne
zagadnienia pozwalaj¹ce oceniæ szanse przetrwania danego gatunku w przestrzeni (Szyszko,
Tobolski 2010). Podczas zajêæ wykonywane s¹ projekty kompensacji w obu ujêciach, a na
zakoñczenie zajêæ studenci przygotowuj¹ praktyczny projekt kompensacji przyrodniczej dla
obszarów Natury 2000.

Za³o¿eniem studiów jest przekazywanie wiedzy podczas praktycznych zajêæ terenowych.
Dlatego te¿ program sk³ada siê z wyk³adów, æwiczeñ laboratoryjnych, æwiczeñ terenowych,
egzaminu. Wyk³ady i æwiczenia laboratoryjne odbywaj¹ siê na terenie SGGW w Warszawie.
W czasie ich trwania prezentowane s¹ podstawy prawne, zagadnienia teoretyczne oddzia³ywa-
nia gospodarki cz³owieka na gatunki, zagadnienia z zakresu teorii populacji oraz procesów
sukcesji. Ponadto rozpoczynaj¹ siê kursy z zakresu rozpoznawania gatunków, ich biologii
i ekologii, podczas których w laboratorium pokazywane s¹ egzemplarze zielnikowe roœlin
i kolekcja preparowanych ptaków. Zajêcia terenowe organizowane s¹ w Drawieñskim Parku
Narodowym oraz Kampinoskim Parku Narodowym, gdzie prezentowana jest wiedza z zakresu
gatunków i siedlisk. Blok zajêæ dotycz¹cy in¿ynierii ekologicznej realizowany jest na powierzch-
niach badawczych Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Tucz-
nie (woj. zachodniopomorskie), gdzie od dwudziestu lat prowadzone s¹ obserwacje i badania
procesów sukcesji przyrodniczej. Odbywaj¹ siê tu zajêcia z zakresu oddzia³ywania ró¿nych
form gospodarowania przestrzeni¹ na sk³ad gatunkowy flory i fauny oraz zajêcia z zakresu
in¿ynierii ekologicznej. Ponadto podczas zajêæ pokazywane s¹ przyk³ady inwestycji w obsza-
rach Natura 2000 nie wymagaj¹cych i wymagaj¹cych kompensacji przyrodniczej. Program
zajêæ koñczy siê egzaminem ustnym z zakresu prezentowanej wiedzy teoretycznej i praktycz-
nej oraz napisaniem pracy dyplomowej, polegaj¹cej na opracowaniu projektu kompensacji przy-
rodniczej dla wybranej inwestycji planowanej w obszarze Natura 2000. Niekiedy prace mog¹
dotyczyæ oceny skutków dzia³alnoœci gospodarczej na obszarach Natura 2000, np. oceny skut-
ków realizacji planu urz¹dzenia lasu na obszary naturowe. Poni¿ej scharakteryzowano kilka
tez i wyników przyk³adowych prac, wykonanych przez absolwentów studiów.

Prace dyplomowe jako wynik kszta³cenia na studiach podyplomowych
kompensacja przyrodnicza dla Natury 2000

Opracowanie zawieraæ powinno projekt kompensacji przyrodniczej sporz¹dzonej wed³ug
metodyki ³¹cz¹cej oba prezentowane ujêcia kompensacji; holistycznego i deterministycznego.
Dopiero wówczas mo¿na mówiæ o pe³nym zrekompensowaniu rzeczywistych strat przyrodni-
czych. Takie podejœcie prezentuj¹ trzy przyk³adowe prace.

W pracy „Projekt kompensacji przyrodniczej dla przebudowy drogi gruntowej biegn¹cej
wzd³u¿ lotniska „Krzywda” w Tucznie z uwzglêdnieniem bilansu wêgla i motyli dziennych”
(Butwi³owska 2009, 2010) obrano za cel opracowanie projektu dzia³añ kompensacyjnych wzglê-
dem motyli dziennych oraz bilansu wêgla wymaganych budow¹ drogi Tuczno – Jeziorki Wa-
³eckie przez obszar Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej.

Metodyka wskazywa³a koniecznoœæ zdefiniowania skutków budowy drogi, mierzonych
dwoma wskaŸnikami: w ujêciu holistycznym, stratami w akumulacji wêgla organicznego przez
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ekosystem, a tak¿e w ujêciu deterministycznym: wp³ywem na œrodowisko wystêpowania mo-
tyli dziennych, wœród których wystêpuj¹ gatunki z II Za³¹cznika Dyrektywy Sieliskowej. Obli-
czono straty w akumulacji wêgla na skutek utworzenia nawierzchni asfaltowej równowa¿nej
z wy³¹czeniem powierzchni biologicznie czynnej. Przeanalizowano znaczenie straty powierzchni
œrodowiska ¿ycia motyli wzglêdem liczebnoœci populacji tych gatunków. Nastêpnie zapropo-
nowano dzia³ania, które zrekompensuj¹ utracon¹ akumulacjê wêgla, a tak¿e zaproponowano
zagospodarowanie otoczenia drogi sprzyjaj¹ce wystêpowaniu motyli dziennych. Wœród skut-
ków przyrodniczych budowy drogi lokalnej wskazano: (1) ubytek potencjalnej akumulacji wêgla
w obszarze inwestycji 1184,7 t (budowa poboczy i wycinka drzewostanu). Poci¹ga to za sob¹
koszty 67 513 euro z punktu widzenia handlu CO2 (wg cen z dnia 3 marca 2011 r., www.point-
carbon.com); (2) niewielki ubytek œrodowiska ¿ycia motyli dziennych na skutek budowy na-
wierzchni asfaltowej. Nie spowoduje to zmniejszenia ró¿norodnoœci gatunkowej ani liczebno-
œci motyli dziennych, ¿yj¹cych na terenie obiektu „Krzywda”.

Kompensacja powinna zatem polegaæ na: (1) podwy¿szeniu wieku rêbnoœci drzewostanów
na wybranych s¹siednich obszarach, (2) wprowadzeniu podszytu buka do wybranego drzewo-
stanu sosnowego, (3) posadzeniu przy drodze krzewów dla zrekompensowania ponad 1100 t
wêgla, (3) obsianiu wybranych miejsc gatunkami traw i roœlin kwitn¹cych charakterystycz-
nych dla ³¹k (dla odtworzenia œrodowisk motyli), co wymaga jeszcze wskazania terenów
w otoczeniu inwestycji, (4) utrzymaniu trawiastych poboczy dróg lokalnych przez koszenie,
które mo¿e byæ kompensacj¹ dla gatunków terenów otwartych, w tym równie¿ motyli.

W kolejnej pracy „Projekt kompensacji przyrodniczej dla modernizacji trasy kolejowej E-
75 przez obszar Natura 2000 Ostoja Knyszyñska (SOO) oraz Puszcza Knyszyñska (OSO)”
(Kwiatkowski 2009, 2010) planowano okreœlenie dzia³añ kompensacyjnych dla modernizacji
linii kolejowej E-75 przebiegaj¹cej przez obszar Natura 2000.

Obszarem inwestycji jest teren, przez który przebiega odcinek linii kolejowej o d³ugoœci
13,66 km. Torowisko wraz z nasypami zostanie poszerzone o 10 m, a pas szerokoœci 30 m od
torowiska stanie siê przeciwpo¿arowym pasem bezdrzewnym, co wymaga jego wylesienia.
Wystêpuj¹ tu takie gatunki wymagaj¹ce ochrony poprzez tworzenie obszaru Natura 2000, jak
sasanka otwarta Pulsatilla patens, a wœród zwierz¹t: bóbr europejski Castor fiber, ¿uraw Grus
grus, derkacz Crex crex, b³otniak stawowy Circus aeruginosus.

Metodycznie przyjêto wskaŸniki zmian w uk³adzie przyrodniczym na skutek rozbudowy
linii kolejowej: zmiany w akumulacji wêgla, w myœl Konwencji Klimatycznej, oraz gatunki
chronione w tym obszarze Natura 2000. Zidentyfikowano nastêpuj¹ce skutki przyrodnicze
modernizacji linii kolejowej: (1) zajêcie 10,13 ha terenu równe obszarowi wystêpowania ga-
tunków Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej (derkacz, sasanka otwarta), w tym 6,47
ha lasu, 2,76 ha suchych nieu¿ytków, 0,47 ha trzcinowiska, 0,43 ha wilgotne ³¹ki, (2) utratê 10
004 t zakumulowanego wêgla organicznego (mineralizacja gleb torfowych, wycinka drzewo-
stanów do utworzenia bezleœnego pasa przeciwpo¿arowego). Koszty œrodowiskowe wed³ug
rynku handlu uprawnieniami do emisji CO

2
wynosz¹ 158 363 euro.

W efekcie przeprowadzonych analiz i obliczeñ wskazano, i¿ projekt kompensacji powinien
obejmowaæ: (1) kompensacjê utraconego wêgla poprzez zalesienie powierzchni 68,59 ha wokó³
linii kolejowej z zachowaniem 30 m pasa bezdrzewnego (przyjêto wiek drzewostanu do wyrê-
bu równy 60 lat); (2) kompensacjê dla gatunków (dla derkacza zaproponowano utrzymanie
dotychczasowego sposobu u¿ytkowania podmok³ych ³¹k i pastwisk. Podtopione po moderni-
zacji linii obszary, powinny stanowiæ nowe œrodowisko sprzyjaj¹ce chronionym ptakom); (3)
dla sasanki otwartej przecinkê drzewostanu zim¹ przy zamarzniêtej glebie, aby zminimalizo-
waæ zniszczenia osobników. Innym dzia³aniem ma byæ próba introdukcji gatunku na nowo
zalesianych obszarach przez przeniesienie nasion zebranych w innych rejonach puszczy.
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W ostatniej z przyk³adowych prac – „Projekt dzia³añ kompensacji przyrodniczej dla budo-
wy obwodnicy miasta Wa³cz w ci¹gu drogi krajowej nr 10, na odcinku pomiêdzy Chrz¹stko-
wem i Olszynk¹ przebiegaj¹cym przez OSO Puszcza nad Gwd¹” (Sofroniew 2009), podjêto
próbê wskazania dzia³añ kompensacyjnych budowy obwodnicy przebiegaj¹cej przez obszar
Natura 2000 w stosunku do siedlisk przyrodniczych, gatunków ptaków oraz wêgla organiczne-
go.

W efekcie przeprowadzonych analiz i obliczeñ okreœlaj¹cych wp³yw inwestycji na wystê-
puj¹ce siedliska przyrodnicze (bór chrobotkowy) oraz gatunki ptaków (lelek i lerka) wskazano,
¿e: (1) budowa drogi zmniejszy akumulacjê wêgla organicznego w ekosystemie o 1021,4 t.
Koszty œrodowiskowe na skutek wycinki drzewostanu, z punktu widzenia wartoœci rynkowej
poch³aniania CO

2
to oko³o 58 207 euro wed³ug cen z 3.03.2011 (www.pointcarbon.com). Bu-

dowa wi¹¿e siê z przekszta³ceniem 3,04 ha powierzchni boru chrobotkowego – siedliska przy-
rodniczego z I za³. Dyrektywy Siedliskowej oraz utrat¹ œrodowiska wystêpowania dwóch ga-
tunków z za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, lerki Lullula arborea i lelka Caprimulgus europaeus.

Projekt kompensacji powinien zmierzaæ do odbudowy uk³adu akumulacji wêgla oraz od-
budowy boru chrobotkowego poza obszarem inwestycji. Dla odtworzenia siedliska boru za-
proponowano do³¹czenie do OSO Puszcza nad Gwd¹ gruntów o powierzchni 3,04 ha, gdzie
nast¹pi³a spontaniczna sukcesja sosny zwyczajnej, która w przysz³oœci odpowiednio kszta³to-
wana s³u¿yæ bêdzie te¿ jako siedlisko dla lerki i lelka.

Dla zwiêkszenia akumulacji wêgla organicznego zaproponowano podwy¿szenie wieku rêb-
noœci drzewostanów sosnowych ze 100 lat do 120 lat na powierzchni 10,43 ha. Pozwoli to
dodatkowo zakumulowaæ 97,96 t wêgla organicznego w przeliczeniu na 1 ha terenu.

Podsumowanie
Studia podyplomowe kierowane s¹ do osób zajmuj¹cych siê gospodarowaniem przestrze-

ni¹ w granicach obszarów Natura 2000. Maj¹ za zadanie nie tylko ustalanie, jaki wp³yw mog¹
mieæ ró¿ne dzia³ania gospodarcze na ¿ywe zasoby przyrodnicze tych obszarów, ale równie¿
kszta³cenie ró¿nych œrodowisk zajmuj¹cych siê problematyk¹ maj¹c¹ wspólne pod³o¿e w go-
spodarowaniu obszarami Natura 2000. Ta forma kszta³cenia daje szansê, by s³u¿by ochrony
przyrody wspólnie ze s³u¿bami zajmuj¹cymi siê gospodarowaniem przestrzeni¹ dla celów go-
spodarczych znalaz³y wspólny jêzyk oraz wspólne cele w podejmowaniu racjonalnych decyzji
o kszta³towaniu przestrzeni dla zrównowa¿onego rozwoju, którego jedn¹ z podstaw jest ochro-
na ró¿norodnoœci biologicznej. Komunikat Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów
Przyrodniczych nr 381.
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