Какво е Натура 2000?
Натура 2000 е общоевропейска екологична мрежа от защитени зони. Тя се създава с цел да има
общи правила за опазване на природата в Европейския съюз. НАТУРА 2000 се базира на два
акта на ЕС: Директивата за птиците от 1979 година и Диретивата за местообитанията
(хабитатите) от 1992 година. По първата се обявяват зони за защита на птиците (специални
защитени зони или СЗЗ), а по втората – зони за защита на другите животни и на
местообитанията (зони за специална защита или ЗСЗ). Законодателството по НАТУРА 2000
определя, че самото изграждане на системата от защитени зони става по строго научни
критерии, но в тяхното управление пряко се отчитат взаимовръзката на природозащитните цели
с дългосрочните интереси на хората живеещи в района.

Натура 2000 в България
Като страна кандидат членка на Европейския съюз, България се е задължила да създаде
мрежата от защитени зони преди членството си в Съюза. Задължила се е и да осигури още
отсега опазването на природата в предложените места за включване в НАТУРА 2000. През 2005
година беше подготвен списъка от зони за защита на птиците, като през следващата година
трябва те да бъдат обявени. До 2006 година трябва да бъде готов и проектосписъка на зоните
по Директивата за местообитанията.

Цели на опазването на зоните от Натура 2000
Опазването на зоните от НАТУРА 2000 цели осигуряване на дългосрочното съществуване на
защитените местообитания и видове, тоест на благоприятното им природозащитно състояние.
Това опазване трябва да гарантира че разпространението, числеността (или площта) и
състоянието им няма да се влошават от тук насетне. А за тези за които се знае, че са в много
лошо състояние или са станали много редки – тези показатели да се подобрят. Това опазване
се постига по два начина. Първо чрез активно управление , тоест чрез поддържане,
възстановяване и създаване на човешки дейности в защитените зони, които пряко са свързани с
опазването на тези видове и местообитания или са такива, които не ги увреждат. На второ
място чрез ограничаване на дейности, които са вредни точно за тези местообитания и видове.

Натура 2000 и селско стопанство, горско стопанство, туризъм
Дейности, които не увреждат защитените местообитания и видове няма да бъдат забранявани в
зоните от Натура 2000, дори могат да бъдат финансово стимулирани (Например: лова в зона за
защита на лешоядите). От друга страна за ограничаване на дадени дейности е създаден
механизъм за финансови компенсации (Например: за да не се разорават ценни тревни
местообитания, ако това ще им навреди сериозно). Екологичната мрежа е насочена до голяма
степен към съхраняване на традиционните взаимоотношения между човека и обкръжаващата го
среда. За някои видове местообитания и видове, ще се налага строга защита – те са оцеляли в
България заради запазената дива природа. Такива например са мечката и старите планински
гори. Други са пряко обвързани с традиционни човешки дейности - паша (сухоземни
костенурки, лалугер, храсталаци и естествени пасища), косене на ливади (сенокосни ливади),
малки земеделски градини, многофункционално и природосъобразно стопанисване на горите.
Тези видове и местообитания са пряко заплашени от обезлюдяването в полупланинските
райони и НАТУРА 2000 ще цели връщането на хората и техните традиционни дейности там. За
други местообитания и видове ще има конкретни заплахи, които ще трябва да се ограничават,
например: неконтролираното и свръхинтензивно хидроенергийно строителство по реките,
използването на химикали в места за живот и хранене на птици и прилепи, засаждането на
чужди видове дървета и други. Навсякъде НАТУРА 2000 ще цели подпомагане на устойчивия
туризъм – селски, познавателен, културен и т.н. за сметка на сериозни ограничения върху
масовия туризъм, увреждащ околната среда. Иначе казано подпомагане на местните хора и
формите на туризъм, в които те сами са си господари.

Финансиране на Натура 2000
В рамките на Европейският съюз всички тези политики се подпомагат чрез специализирана
програма наречена “LIFE” и чрез агроекологичните мерки. От всяка една страна обаче зависи
да приложи както трябва тези мерки и да не разпилее тези пари. Съществуват и редица
проекти на неправителствени организации (например WWF и Българска фондация
“Биоразнообразие ”), които вече финансират дейности в зоните от НАТУРА 2000.

