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Przystępując w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska, podobnie jak pozostałe kraje członkowskie, została
zobligowana do wyznaczenia i objęcia ochroną sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków w celu
wypełnienia zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L20 z 26.01.2010, dalej - Dyrektywa ptasia),
wprowadzających obowiązek zapewnienia właściwej ochrony gatunkom ujętym w załączniku I dyrektywy
oraz regularnie występującym gatunkom migrującym. Należy przy tym pamiętać, iż ochronie podlegają
nie tylko gatunki jako takie, lecz również ich siedliska. Państwa członkowskie zobligowane są do objęcia
ich ochroną w stopniu zapewniającym przetrwanie i rozwój populacji ptaków w granicach naturalnego
zasięgu.

Możliwość rozpoznania siedlisk ważnych dla właściwego funkcjonowania populacji ptaków stanowiących przedmioty ochrony w obszarach specjalnej ochrony ptaków
oraz umiejętność oceny kierunku zmian zachodzących w miejscach istotnych dla konkretnych gatunków stanowi obecnie jeden z głównych problemów związanych z
zarządzaniem siecią Natura 2000. Bez zapewnienia właściwego stanu zachowania elementów składających się na „obszar funkcjonalny" gatunku stanowiący sumę
siedlisk wykorzystywanych jako biotop lęgowy, żerowiska, miejsca odpoczynku podczas migracji itp., niemożliwe jest zapewnienie właściwego stanu zachowania
przedmiotu ochrony w obszarze. Z punktu widzenia sprawującego nadzór nad obszarem kluczowe jest zatem określenie, jakie siedliska bądź elementy występujące w
środowisku mogą wchodzić w skład „obszaru funkcjonalnego" (siedliska ptasiego) i jakie cechy siedliska mogą rzutować na zachowanie gatunku w przyszłości.

W podręczniku "Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000" podjęto próbę wskazania
elementów charakterystycznych siedlisk warunkujących występowanie 42 gatunków ptaków, w tym powierzchni płatów leśnych lub terenów otwartych, skład gatunkowy
roślinności, wiek drzewostanów, wzajemne relacje przestrzenne w mozaice siedlisk itp. Tym samym podjęto próbę wymiernej oceny cech siedlisk składających się na
„obszar funkcjonalny" danego gatunku. Dążenie do osiągnięcia możliwie wysokiego stopnia szczegółowości w tym zakresie powinno ułatwić każdorazowo ocenę siedlisk
w ramach „obszaru funkcjonalnego" w konkretnym obszarze Natura 2000, a w konsekwencji wspomóc planowanie ochrony siedliska, a tym samym gatunku (przedmiotu
ochrony). Opracowanie to wychodzi także naprzeciw potrzebie opracowania jednolitej metodyki oceny stanu zachowania siedlisk poszczególnych gatunków ptaków, co z
uwagi na wskazywane powyżej rozbieżności pomiędzy ekspertami (i wykonywanymi przez nich ocenami), wydaje się niezbędne dla umożliwienia jednolitego i spójnego
zarządzania całą siecią Natura 2000 w Polsce.
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