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W ramach tzw. Procesu Biogeograﬁcznego, w dniach 5 – 7 maja br., w Saint-Malo we Francji odbyło się
spotkanie przedstawicieli krajów Unii Europejskiej, które posiadają morskie obszary Natura 2000. Celem
spotkania było rozpoczęcie prac nad identyﬁkacją, w skali całej Unii Europejskiej, najważniejszych
problemów związanych z zarządzaniem morskimi obszarami Natura 2000. Organizatorem spotkania była
Komisja Europejska, Francuskie Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki Francji
oraz Agencja Morskich Obszarów Chronionych Francji.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących administrację krajów członkowskich odpowiedzialną za ochronę przyrody, Komisję Europejską, Europejska
Agencję ds. Środowiska, środowisko naukowe, samorządy lokalne, zrzeszenia rybaków i producentów. Polskę na spotkaniu reprezentowała Generalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska, Urząd Morski w Gdańsku i Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego.
Uczestników spotkania podzielono na 9 grup roboczych, z których każda metodą warsztatów miała opracować zestawienia najważniejszych problemów, możliwych
rozwiązań i potencjalnych działań dla każdego następujących obszarów tematycznych:
podejście krajów w ustanawianiu celów ochrony;
cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych;
cele ochrony dla gatunków o dużej mobilności;
rybołówstwo – oddziaływanie zagrożeń i oddziaływań;
rybołówstwo – środki zapobiegawcze;
inne niż rybołówstwo sektory gospodarki człowieka na morzu;
współpraca trans graniczna;
sieci / powiązania regionalne;
ﬁnansowanie ze środków unijnych.
Równolegle do prac grup przedstawiano przykłady praktycznych rozwiązań dotyczących gospodarowania morskimi obszarami Natura 2000, współpracy różnych
podmiotów gospodarujących na terenie obszarów Natura 2000, monitoringu stanu ochrony obszarów i realizowanych działań. Podczas spotkania odbył się również tzw.
”Knowledge Market”, podczas którego zaprezentowano realizację różnych projektów powiązanych z zarządzaniem zasobami przyrody obszarów morskich.
Prace poszczególnych grup roboczych zestawiono w zbiorczy materiał, który następnie został przedstawiony i przedyskutowany na spotkaniu plenarnym wszystkich
uczestników spotkania. Zaproponowano również wstępnie działania jakie powinny być podjęte.
Pełny raport ze spotkania dostępny będzie na stronie unijnej Platformy Komunikacyjnej dla Natura 2000.
Spotkanie w Saint-Malo było pierwszym z cyklu dla morskich obszarów Natura 2000. Od uczestników procesu będzie zależało, które ze wstępnych ustaleń ze spotkania
będą dalej rozwijane i które inicjatywy „przekute” zostaną na konkretne działania poszczególnych krajów członkowskich bądź ich grup, grup ekspertów, Komisji
Europejskiej i innych podmiotów zaangażowanych w proces biogeograﬁczny.

