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Przetrwanie dziedzictwa przyrodniczego Europy, aby służyło
przyszłym pokoleniom, zależy od tych, którzy mają dziś
po kilkanaście lat, i od tych, którzy kształtują ich postawy
– nauczycieli.
Jak uczyć o Europejskiej sieci obszarów Natura 2000?
Jak zainteresować młodzież pracą na rzecz ochrony przyrody?
Proponujemy Państwu poradnik zawierający cenne
narzędzia edukacyjne: teksty przybliżające tematykę ochrony
przyrody, sieci Natura 2000 oraz turystyki przyjaznej
środowisku, przykładowe scenariusze lekcji i zestawy pytań
kontrolnych, a także propozycję projektu
międzyprzedmiotowego.
Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych, którzy podejmą trud poprowadzenia zajęć
poświęconych Naturze 2000, by upowszechniać wiedzę o sieci
i ułatwić zrozumienie jej istoty.
Poradnik wraz z portalem „Natura 2000 a turystyka”
(http://www.natura2000.org.pl), na którym udostępnione są
e-szkolenia i moduły informacyjne (katalog obszarów
Natura 2000, przykłady z zakresu turystyki i Podręcznik
obywatela), będzie kompendium wiedzy bardzo przydatnym
w praktyce nauczyciela.

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu
i do odwiedzania portalu „Natura 2000 a turystyka”
(http://www.natura2000.org.pl)
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PORTAL INTERNETOWY „NATURA 2000 A TURYSTYKA” www.natura2000.org.pl
• Popularyzuje wiedzę o Europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000
• Upowszechnia pojęcie i zasady wdrażania ekorozwoju
• Służy rozwojowi turystyki przyjaznej środowisku
Rola portalu
• Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zasad ochrony i gospodarowania zasobami
środowiska w Polsce, szczególnie w zakresie Europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000
• Zapewnienie obywatelom lepszego dostępu do informacji
• Zwrócenie uwagi na obszary Natura 2000 jako ważny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego
W ramach portalu udostępniane są (lub będą w najbliższym czasie) następujące źródła informacji:
MODUŁY INFORMACYJNE – bazy informacji o obszarach Natura 2000, o prośrodowiskowych działaniach,
które można podejmować na obszarach Natura 2000, oraz dotyczące przydatnych dla obywateli materiałów
prawnych
MODUŁ INFORMACYJNY „JAK SKORZYSTAĆ NA NATURZE 2000?”
» Przykłady ekorozwoju na obszarach chronionych
» Działalność gospodarcza na terenach cennych przyrodniczo
MODUŁ INFORMACYJNY „SZCZEGÓŁOWO O OBSZARACH”
» Informacje przyrodnicze i opisy turystyczne obszarów Natura 2000
» Informacje dotyczące zagrożeń i wymogów ochronnych dla obszarów Natura 2000
MODUŁ INFORMACYJNY „PODRĘCZNIK OBYWATELA”
» Wzory pism do urzędów, odnoszących się do problemów dostępu do informacji o środowisku oraz udziału
społecznego
» Harmonogramy postępowania, np. konsultacji społecznych w przypadku ocen oddziaływania na środowisko
E-SZKOLENIA – interaktywne szkolenia ułatwiające poszerzanie wiedzy nt. ochrony przyrody i obszarów
Natura 2000, proekologicznych działań na obszarach cennych przyrodniczo, turystyki lokalnej oraz procedur
prawnych związanych z ochroną środowiska
E-SZKOLENIE „PODSTAWY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE” – PRZEWODNIK
» Czym jest ochrona przyrody
» Ochrona przyrody w Polsce i jej powiązania z problemami lokalnymi
E-SZKOLENIE „NATURA 2000 – KOMPENDIUM WIEDZY”
» Istota i cele sieci Natura 2000
» Stan wdrażania sieci w Polsce i w UE
» Ustalanie zasad ochrony obszarów Natura 2000
E-SZKOLENIE „NATURA 2000 MOTOREM EKOROZWOJU W NASZEJ GMINIE”
» Prośrodowiskowe formy gospodarowania na obszarach Natura 2000
» Przykładowy scenariusz wprowadzania ekorozwoju na obszarze Natura 2000
E-SZKOLENIE „ORGANIZACJA TURYSTYKI LOKALNEJ”
» Informacja o organizacji prostych usług turystycznych opartych na lokalnych walorach przyrodniczych
i kulturowych
» Promocja i marketing turystyczny
E-SZKOLENIE „OD PROPOZYCJI DO PRAKTYKI – PODSTAWY PRAWNE
OKREŚLANIA ZASAD GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH SIECI NATURA 2000”
» Ustalanie zasad gospodarowania na obszarach sieci Natura 2000
E-SZKOLENIE „SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE”
» Dostęp obywatela do informacji i udziału społecznego w procesach decyzyjnych wpływających na środowisko
» Harmonogram postępowań administracyjnych związanych z ochroną środowiska
» Formy działania i specyfika współpracy z administracją
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Przedstawiam Państwu poradnik dotyczący aktualnego i wywołującego żywe dyskusje tematu: europejskiej sieci ekologicznej specjalnych obszarów ochrony Natura
2000. Jest on przeznaczony dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy podejmą trud poprowadzenia zajęć poświęconych Naturze 2000, by upowszechniać wiedzę o sieci i ułatwić zrozumienie jej istoty.
Projekt Natura 2000 jest realizowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Tworzenie sieci nie przebiega bez problemów, nie tylko w Polsce.
Powstanie sieci ma wzniosły cel zachowania ważnych – z europejskiego punktu
widzenia – terenów, których wartości przyrodnicze są charakterystyczne i wyjątkowe
dla naszego kontynentu. Projekt jest trudny, bo wymaga zmian prawnych i gospodarczych, a także zmian zachowań społecznych we wszystkich krajach UE.
Pokonywanie tych trudności jest jednak warte wysiłku, bo wybór terenów nie następuje z błahych powodów, lecz z myślą o przyszłych pokoleniach.
Poradnik jest częścią przedsięwzięcia pod hasłem „Przyroda Polski skarbem Europy” zainicjowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju, a finansowanego przez Unię Europejską i Fundusz na Rzecz Globalnego Środowiska. Przedsięwzięcie składa się z trzech elementów: rozbudowy portalu „Natura 2000 a turystyka”, konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” oraz niniejszego poradnika.
Na portalu dostępna jest bogata oferta edukacyjna poświęcona istocie obszarów
Natura 2000 i możliwościom ich wykorzystania dla rozwoju turystyki – w postaci
e-szkoleń oraz modułów informacyjnych dotyczących obszarów Natura 2000, a także przykładów działań z zakresu turystyki.
Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest wywołanie wśród młodzieży i nauczycieli pozytywnego stosunku wobec
działań ochronnych dotyczących przyrody.
Poradnik zawiera część materiałów dostępnych na portalu i to w skróconej wersji.
Nie zastępuje elektronicznego źródła informacji, może jednak być pomocny nauczycielom, zwłaszcza tym, którzy deklarują zainteresowanie organizowanym przez Instytut konkursem i udział w nim zainteresowanych uczniów. Oprócz tekstów e-szkoleń
z portalu poradnik zawiera przykładowe scenariusze zajęć szkolnych oparte na treści
e-szkoleń. Wzbogacą one zapewne doświadczenie nauczycieli w mobilizowaniu
uczniów do współpracy i zintegrowanego działania.
Sieć obszarów Natura 2000 i związane z nią zagadnienia rozwojowe wydają się
wymarzoną tematyką zajęć z różnych przedmiotów, choć wiążą się najściślej z programem nauczania geografii i biologii. Aktualność tematu powinna stanowić zachętę do podejmowania go i do zwiększonej aktywności uczniów.
5
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Konkurs na opracowanie strony internetowej, ulotki czy prezentacji o wybranym
obszarze Natura 2000 został pomyślany jako perspektywiczna korzyść dla ucznia –
uczestnika konkursu, ale i dla szkoły oraz lokalnej społeczności. Wzbogaci ich wiedzę o terenie, który zwrócił na siebie uwagę Unii Europejskiej. Na tej z pozoru
skromnej informacji przygotowanej przez uczniów można budować wartościową tożsamość lokalną.
Poradnik nie jest przeznaczony wyłącznie dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Zamieszczona w nim propozycja programu międzyprzedmiotowego,
wykorzystując atrakcyjność tematu Natura 2000, wskazuje możliwość włączenia
go do programów nauczania różnych przedmiotów, otwiera też przed szkołą nowe możliwości integracji nauczania oraz wspólnych zajęć międzyprzedmiotowych.
Ograniczony nakład i skromna objętość poradnika zmusiły Instytut na rzecz
Ekorozwoju do zamieszczenia w nim jedynie wyboru tekstów, jakie dostępne są
na portalu „Natura 2000 a turystyka”. Zachęcamy zatem do korzystania z tego
portalu; zamieszczono na nim szersze zgromadzone w InE materiały.
Stworzenie portalu oraz zebranie i opracowanie materiałów źródłowych do poradnika było możliwe dzięki wsparciu i pracy wielu osób. Wymieniamy je bez wyróżniania roli, jaką odegrały: Przemysław Czajkowski, Anna Haładyj, Monika Janicka,
Jolanta Kamieniecka, Andrzej Kassenberg, Aleksander Kędra, Barbara Krawczyk,
Andrzej Mazik, Bożena Sienkiewicz, Bożenna Wójcik.
Na zakończenie dodam, że informacja o konkursie spotkała się z bardzo przychylną reakcją kuratoriów oświaty. Uważamy to za dobry znak i wyraz zaufania, że nasze działania i ich efekty zostaną zwielokrotnione przez nauczycieli i uczniów ku pożytkowi osobistemu i pożytkowi przyrody.
Krzysztof Kamieniecki
Wiceprezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
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1. PODSTAWY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE

1.1. CZYM JEST OCHRONA PRZYRODY?
1.1.1. Przedmiot ochrony przyrody
Termin „przyroda” jest używany w różnych kontekstach i różne znaczenie jest
mu przypisywane. Przyroda to skomplikowany układ, obejmujący świat organizmów żywych (roślin, zwierząt, grzybów, mikroorganizmów) wraz z ich środowiskiem
życia, powiązanych ze sobą ogromną liczbą zależności i procesów przyrodniczych. Mówimy o przyrodzie żywej, czyli o jej elementach ożywionych (na określonym terenie tworzą one tzw. biocenozy) i o przyrodzie nieożywionej, czyli o abiotycznych (fizycznych) elementach środowiska (ich podstawowe jednostki to biotopy). Funkcjonalna całość elementów przyrody na danym terenie to ekosystem
(najważniejsza ekologiczna jednostka funkcjonalna biosfery), na który składają
się biocenozy i biotopy, pomiędzy którymi zachodzą procesy wymiany materii,
energii i informacji (przede wszystkim genetycznej). Przykładami ekosystemów są
m.in.: staw, las, torfowisko, dolina rzeki, morskie wybrzeże, wraz z całym specyficznym dla takiego terenu zbiorem elementów żywej przyrody i charakterystycznym
układem fizycznych cech środowiska.
Używanie terminu „przyroda” tylko w odniesieniu do jej żywej części nie jest słuszne, gdyż przyroda ożywiona może prawidłowo funkcjonować jedynie w ścisłym powiązaniu ze swym środowiskiem, na które składają się przede wszystkim, gleba, podłoże geologiczne, wody i warunki klimatyczne, czyli zjawiska zachodzące w atmosferze.
Przedmiotem ochrony przyrody są zarówno obiekty przyrody żywej i nieożywionej, jak i całe ich kompleksy, a także krajobraz, czyli ogół zewnętrznych cech przyrodniczych i antropogenicznych (utworzonych przez człowieka lub z jego udziałem),
wyróżniających określony teren. Ochroną obejmowane są także niektóre procesy i zjawiska przyrodnicze. Chroni się albo całość przyrody na danym terenie (np. w ramach
rezerwatu czy parku narodowego), albo występujące na danym terenie elementy/
składniki przyrody (np. okazałe drzewa czy głazy narzutowe jako pomniki przyrody).
Niektóre elementy przyrody chroni się wszędzie tam, gdzie występują (np. określone
gatunki roślin i zwierząt na obszarze kraju).
Co konkretnie podlega ochronie, to wynika na ogół z przepisów prawnych danego kraju, a one w dużym stopniu odzwierciedlają zobowiązania międzynarodowe,
7
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zapisywane w konwencjach i innych porozumieniach wielostronnych, lub – jak w przypadku Unii Europejskiej – w postaci aktów prawnych, których ustalenia kraje
członkowskie muszą wprowadzać do swoich systemów prawnych.
1.1.2. Motywy i cele ochrony przyrody
Wybór elementów przyrody obejmowanych ochroną zależy od różnych czynników, przede wszystkim od wyznawanych wartości i zasad obowiązujących w danym
społeczeństwie oraz od poziomu wiedzy przyrodniczej zarówno decydentów, jak
i społeczeństwa. Dawniej głównym motywem ochrony określonych miejsc czy tworów przyrody były wierzenia. Ze względu na unikatowy wygląd lub niezwykłe zjawiska, miejsca te były czczone lub omijane, co pozwoliło zachować ich walory
przyrodnicze i estetyczne. Dawni władcy obejmowali też specyficzną ochroną niektóre szczególnie piękne lub rzadkie elementy przyrody, zastrzegając możliwość
ich użytkowania tylko dla siebie (np. królewskie lasy lub zwierzęta, jak żubr), co
przyczyniło się do ich przetrwania.
Podejście do ochrony walorów przyrodniczych zmieniało się przez wieki. O rzeczywistej ochronie przyrody można mówić dopiero od drugiej połowy XIX w.
Współczesne podejście do ochrony przyrody cechuje szerszy zakres motywów i celów. Są to zarówno motywy natury emocjonalno-estetycznej i przyrodniczo-naukowej,
jak i motywy społeczne (aby zachować ciekawe miejsca do spędzania wolnego czasu), gospodarcze (aby zachować niektóre surowce, np. do produkcji leków) oraz historyczno-naukowe.
Żyjąc w środowisku, człowiek użytkuje je i przekształca. Prowadziło to i nadal
prowadzi do jego degradacji, a więc i do ubożenia zasobów przyrody. Główne cele
ochrony przyrody to zatem:
• zachowanie walorów i elementów przyrody uznawanych za ważne i cenne,
w tym różnorodności biologicznej, czyli zróżnicowania przyrody żywej na
wszystkich poziomach jej organizacji (genetycznej, gatunkowej, ekosystemowej
i krajobrazowej),
• utrzymanie stabilności procesów przyrodniczych,
• właściwe korzystanie z przyrody,
• odnawianie (w razie potrzeby i w miarę możliwości) składników i zasobów
przyrody żywej i nieożywionej (w tym tzw. georóżnorodności) zniszczonych
przez człowieka.
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1.1.3. Elementy przyrody poddawane ochronie
Na początku świadomych działań na rzecz ochrony przyrody obejmowano ochroną głównie miejsca odznaczające się dużym stopniem naturalności przyrody żywej,
przede wszystkim miejsca o dużym bogactwie świata roślin i z obecnością coraz rzadszych już gdzie indziej zwierząt. Takie podejście do ochrony przyrody określa się na
ogół mianem ochrony konserwatorskiej.
Współczesne podejście do ochrony przyrody jest inne. Opiera się na koncepcji
ochrony całej różnorodności biologicznej i tzw. georóżnorodności (ochrony wartościowych elementów przyrody nieożywionej), która wzbogaciła ochronę konserwatorską.
Ochroną obejmuje się więc różnego rodzaju elementy przyrody, których dawniej nie
chroniono – chroni się zarówno unikatowe elementy przyrody, jak i elementy typowe,
charakterystyczne dla pewnych obszarów (tam, gdzie są one najlepiej wykształcone i gdzie
można liczyć na ich przetrwanie). Wyrazem nowego podejścia do ochrony przyrody na
obszarze Unii Europejskiej jest ochrona określonych (rzadkich, ginących i zagrożonych) gatunków i typów siedlisk poprzez powoływanie sieci obszarów Natura 2000
(zob.: rozdz. 2 i 3 i e-szkolenia 2 i 5 na portalu „Natura 2000 a turystyka”1).
1.1.4. Kto się zajmuje ochroną przyrody?
O podejmowaniu działań na rzecz ochrony przyrody decyduje przede wszystkim
wrażliwość na wartości przyrodnicze oraz wiedza o ich występowaniu i znaczeniu.
Inicjowanie ochrony przyrody było i jest na ogół domeną entuzjastów przyrody: profesjonalnych przyrodników (biologów, geografów, geologów, leśników), przyrodników-amatorów (np. miłośników ptaków czy określonych roślin, myśliwych) i działaczy lokalnych (miłośników określonych miejsc czy regionów). Działają oni samodzielnie lub w ramach organizacji skupiających podobnych entuzjastów. Coraz szersze
kręgi osób zajmują się tymi zagadnieniami, a działania przybierają charakter profesjonalny i interdyscyplinarny; włączają się w nie także służby ochrony przyrody.

1.2. OCHRONA PRZYRODY W POLSCE
1.2.1. Problemy ochrony przyrody
Nie wszystkie cenne zasoby przyrodnicze mogą być ściśle chronione. Duża ich
część jest bezpośrednio eksploatowana (np. przez leśnictwo, rolnictwo, rybactwo, my1

Tak zapisane powołania dotyczą portalu Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka”
(htp://www.natura2000.org.pl).
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ślistwo i turystykę), albo pozostaje pod pośrednim lub bezpośrednim wpływem w zasadzie wszystkich dziedzin gospodarki. Od tego, w jakim stopniu ochrona zasobów
i walorów przyrodniczych będzie uwzględniana we wszelkich procesach gospodarczych, zależy stan i dalsza obecność tych zasobów.
Wymieranie jednych i pojawianie się na Ziemi innych gatunków roślin i zwierząt to zjawiska naturalne, które mają swoje stałe miejsce w procesie ewolucji życia. Niestety, tempo procesu wymierania gatunków i kurczenia się ich zasięgów nabrało w XX w. niebywałego przyspieszenia w wyniku działalności człowieka. Ten
proces powoduje ogromne ubożenie różnorodności biologicznej, co w wielu miejscach zagraża stabilności ekosystemów, skutkuje zanikiem cennych siedlisk i gatunków, może także poważnie ograniczać możliwości rozwoju tych branż, którym niezbędne są konkretne zasoby przyrody.
Najistotniejszym powodem wymierania wielu gatunków jest niszczenie środowisk, w których żyją. Bardzo zagrożone są np. rośliny i zwierzęta żyjące na terenach podmokłych (bagnach, torfowiskach, w olsach), ze względu na bezpośrednie
lub pośrednie osuszanie tych terenów. Problem jest bardzo poważny. W ocenie
ekosystemów przygotowanej przez Sekretariat Generalny ONZ w 2005 r. podkreślono, że istnieje duże ryzyko utraty przez różne ekosystemy zdolności służenia
przyszłym pokoleniom.
Stan zagrożenia zasobów przyrodniczych pokazują tzw. czerwone księgi i czerwone listy. Obrazują one stopień zagrożenia rodzimych roślin i zwierząt oraz stan rozeznania tego zjawiska. Takie księgi są przygotowywane w różnych krajach i w skali globalnej. W Polsce opracowano Polską czerwoną księgę zwierząt (1992 i 2001) i Polską czerwoną księgę roślin (1992 i 2001).
Dokument Polityka ekologiczna państwa na lata 2007–2010 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2011–2014 w Polsce zawiera konkluzję, że pomimo wielu działań na rzecz ochrony środowiska podejmowanych w ostatnich latach nie udało się dotychczas wyeliminować wielu zagrożeń dla stanu przyrody i różnorodności biologicznej. Najważniejsze z tych zagrożeń to:
• pomijanie wymagań ochrony przyrody lub niedostateczne ich uwzględnianie
w strategiach rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki i w planach rozwoju regionalnego i lokalnego,
• realizacja inwestycji bez uwzględniania potrzeb ochrony siedlisk i gatunków roślin i zwierząt,
• brak właściwego egzekwowania przepisów ochrony przyrody,
• rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego na obszarach o wysokich
walorach przyrodniczych,
• wspieranie kierunków rozwoju rolnictwa, które negatywnie oddziałują na poziom różnorodności gatunkowej i krajobrazowej.
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Wiele problemów ochrony przyrody wynika z konkurencji o przestrzeń. Istotne
jest, czy w coraz większym stopniu będzie ona intensywnie użytkowana na cele gospodarcze i społeczne, czy jej główną funkcją będzie nadal podtrzymywanie naturalnych procesów przyrodniczych.
Ograniczenie oddziaływania tych zagrożeń stanowi największe wyzwanie polityki
ekologicznej. Innym wyzwaniem jest dokończenie wyznaczania obszarów do sieci Natura 2000 i prowadzenie inwentaryzacji mającej na celu uzupełnianie wiedzy o rozmieszczeniu oraz zasobach gatunków i siedlisk przyrodniczych.
1.2.2. Historia ochrony przyrody
Historia ochrony przyrody w Polsce liczy 10 wieków. Źródła historyczne podają różne przykłady decyzji, które kojarzymy z ochroną przyrody. Pierwsze z nich
zapadały już w X w., np. w sprawie ochrony bobrów. Z czasem było ich coraz więcej. Za czasów Kazimierza Wielkiego zaczęto chronić lasy, a Władysław Jagiełło
wprowadził ograniczenia polowań oraz ochronę starych i okazałych egzemplarzy
dębów i cisów. W czasach Zygmunta Starego zapadły decyzje o ochronie sokoła i łabędzia. Nie uratowano jednak niektórych gatunków, jak tury, tarpany czy żubry (te
wymarły na wolności, zachowały się jednak w ogrodach zoologicznych okazy, które pozwoliły na przywrócenie ich przyrodzie). W czasach rozbiorów także podejmowano ważne decyzje w tej dziedzinie. Stanisław Staszic wskazywał na unikatowy charakter przyrody Tatr i apelował o ich ochronę. Decyzję w tej sprawie podjął w drugiej połowie XIX w. Sejm Krajowy we Lwowie, który uchwalił ustawę
„względem zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom: świstaka i dzikich kóz”. Brzmi to bardzo nowocześnie, dzięki wybitnym przyrodnikom z Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego,
którzy przygotowali ustawę. Była to pierwsza na świecie ustawa o ochronie gatunków, podjęta nie ze względów użytkowych, ale z uwagi na wartości przyrodnicze.
Pierwszy rezerwat przyrody w Europie powstał we Francji w 1852 r., a pierwszy na świecie park narodowy – w Stanach Zjednoczonych w 1872 r. Pierwszy
obszar chroniony na ziemiach Polski to rezerwat przyrody (chroniący starodrzew
bukowy), ustanowiony w 1886 r. na Podolu pod nazwą „Pamiątka Pieniacka”.
Kilka następnych powstało w pierwszych latach XX w., przede wszystkim w Małopolsce. Pierwszy park narodowy (PN) w Polsce powołano dopiero po I wojnie
światowej, już w niepodległej Polsce. W 1921 r. utworzono rezerwat ścisły, który
stał się zalążkiem przyszłego Białowieskiego PN, powołanego w 1932 r. jako wyodrębnione leśnictwo o nazwie Park Narodowy w Białowieży (decyzja o utworzeniu parku w dzisiejszym rozumieniu zapadła dopiero w 1947 r.). W 1932 r. utworzono Pieniński PN, również jako specjalną jednostkę Lasów Państwowych (usta-
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wowo powołano go w 1954 r.). Jest to najstarszy w Europie transgraniczny obszar
chronionej przyrody. W 1932 r. utworzono także Słowacki Rezerwat Przyrodniczy w Pieninach, dzięki podpisaniu w 1924 r. przez polsko-czechosłowacką komisję protokołu normującego granicę państwową i przyjmującego program tworzenia
pogranicznych parków przyrodniczo-krajobrazowych. Nie wszystkie jednak postulowane w okresie międzywojennym parki narodowe udało się wtedy powołać. Pozostałe trzy powołano dopiero po II wojnie światowej: Tatrzański (1947 r.), Świętokrzyski (1954 r.) i Ojcowski (1956 r.).
1.2.3. Ochrona przyrody jako element polityki państwa
Ochrona przyrody to ważny element polityki państwa. Perspektywicznym celem II Polityki ekologicznej państwa (dokumentu z perspektywą do roku 2025)
jest „zapewnienie zachowania cennych przyrodniczo obszarów, dotychczas nie
chronionych prawnie, poprzez objęcie ich różnymi formami ochrony przyrody,
oraz stworzenia na pozostałym obszarze kraju takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zasad ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, aby możliwe było utrzymanie i odtwarzanie różnorodności biologicznej”.
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody jest też jednym z priorytetów Polityki ekologicznej państwa na lata
2007–2010 z perspektywą na lata 2011–2014 oraz VI Programu Działań na
Rzecz Środowiska Unii Europejskiej, a także Odnowionej strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.
Podpisanie (w 1992 r.), a następnie ratyfikowanie (w 1995 r.) przez Polskę
Konwencji o różnorodności biologicznej nakłada na nasz kraj obowiązek przygotowywania krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej. Została ona przygotowana w Polsce i zatwierdzona przez Radę Ministrów 25 lutego 2003 r. Przedmiotem strategii jest ochrona różnorodności biologicznej Polski na wszystkich poziomach jej organizacji: różnorodności
wewnątrzgatunkowej (genetyczna), międzygatunkowej i ponadgatunkowej (na
poziomie ekosystemów i krajobrazów) i na obszarze całego kraju, bez względu na
formę jej użytkowania (obszary objęte ochroną i użytkowane gospodarczo) oraz
stopień jej przekształcenia lub zniszczenia. Strategia adresowana jest w pierwszym rzędzie do administracji rządowej oraz do samorządów, czyli do tych instytucji, które bezpośrednio zarządzają zasobami przyrody w Polsce lub zajmują się
sferami mogącymi mieć znaczący wpływ na stan przyrody. Powodzenie realizacji celów tej strategii i zapisanych w niej zadań będzie zależeć od tego, czy zostanie podjęta współpraca tych instytucji oraz czy uda się osiągnąć zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz przyrody.
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Innym ważnym dokumentem strategicznym z dziedziny ochrony przyrody jest
Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań na lata
2006–2013, która stanowi podstawę wdrażania w Polsce zapisów Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (konwencji z Ramsar). Strategia dotyczy ochrony
ekosystemów uzależnionych od wody – siedlisk lądowych, takich jak obszary bagienne i torfowiskowe, oraz siedlisk wodnych, jak śródlądowe wody powierzchniowe i ekosystemy płytkich morskich wód przybrzeżnych.
Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana do
uwzględniania w swojej polityce ochrony przyrody wskazań zawartych w aktach strategicznych UE z tej dziedziny: Strategii różnorodności biologicznej Unii Europejskiej
z 1998 r. i Komunikacie Komisji Europejskiej z 2006 r., odnoszącym się do osiągnięcia tzw. „celu 2010”, czyli zatrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. i w przyszłości.
1.2.4. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce
Głównym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z ochroną przyrody w Polsce jest Ustawa o ochronie przyrody2 z dnia 16 kwietnia 2004 r. Różni się ona od poprzednich ustaw z tej dziedziny tym, że do jej treści włączono dotyczące ochrony przyrody ustalenia prawa europejskiego, przede wszystkim przepisy związane z powoływaniem i funkcjonowaniem Europejskiej sieci ekologicznej
specjalnych obszarów ochrony Natura 2000. Istotne znaczenie dla ochrony przyrody mają również inne akty prawne, regulujące funkcjonowanie dziedzin blisko
związanych z ochroną przyrody (leśnictwo, gospodarkę wodną, rolnictwo, rybactwo i rybołówstwo), a także akty o charakterze horyzontalnym3, dotyczące procedur związanych z ingerowaniem w środowisko czy oceną potencjalnych skutków takiej ingerencji (przede wszystkim procedury ocen oddziaływania na środowisko).
Ważnymi aktami prawnymi wpływającymi na zakres i sposób ochrony przyrody
w Polsce są konwencje i inne umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną;
przedstawiono je w zestawieniu na str. 14.

2
3

Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880, z późn. zm.
Określenia „akty horyzontalne” używa się w stosunku do aktów prawnych nieodnoszących się do określonych dziedzin
życia społecznego czy gospodarczego, ale regulujących sposoby postępowania (procedury) mające zastosowanie w różnych dziedzinach.
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D a t a o p ub l i k o wa n i a
w Pol sce i num er
D zi e n n i k a Us t a w
Konwencja o ochronie ptaków pożytecznych dla
5.08.1932 r. (Dz.U.
21.07.1932 r.
rolnictwa, podpisana w Paryżu dnia 19 marca 1902 r.
z 1932 r., Nr 67 poz. 625)
14.09.1976 r.
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu
6.05.1976 r. (Dz.U. z 1976 r., Nr 32,
dnia 16 listopada 1972 r.
poz. 190 i 191 oraz zał.)
Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających
29.03.1978 r.
znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko
(Dz.U. z 1978 r., Nr 7,
6.01.1977 r.
życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar
poz. 24 i 25)
dnia 2 lutego 1971 r.
21.08.1980 r., utrata
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru
Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach
8.11.1979 r. mocy 17.01.2000 r.
dnia 22 marca 1974 r.
4.04.1991 r.
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, 3.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 27,
sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.
poz. 112 i 113)
Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej
25.05.1996 r.
oraz ich siedlisk naturalnych, sporządzona w Bernie
12.07.1995 r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 58,
dnia 19 września 1979 r.
poz. 263 i 264)
10.01.2003 r.
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich
13.12.1995 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 2,
zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.
poz. 17 i 18)
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku
3.12.1999 r.
13.12.1995 r. (Dz.U. z 1999 r., Nr 96,
i Morza Północnego, sporządzone w Nowym Jorku
dnia 17 marca 1992 r.
poz. 1108 i 1109)
6.11.2002 r.
Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona
13.12.1995 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 184,
w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.
poz. 1532 i 1533)
Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie,
3.12.1999 r.
21.02.1996 r. (Dz.U. z 1999 r., Nr 96,
podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.
(EUROBATS)
poz. 1112 i 1113)
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru
14.04.2000 r.
Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach
24.06.1999 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 28,
dnia 9 kwietnia 1992 r.
poz. 346 i 347)
Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym
4.10.2004 r.
26.11.2003 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 216,
do Konwencji o różnorodności biologicznej,
sporządzony w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r.
poz. 2201 i 2202)
29.01.2006 r.
Europejska konwencja krajobrazowa, sporządzona
24.06.2004 r. (Dz.U. z 2006 r., Nr 14,
we Florencji w dniu 20 października 2000 r.
poz. 98 i 99)
Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym
31.05.07 r.
28.02.2006 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 96,
rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie w maju 2003 r.
– tzw. Konwencja Karpacka
poz. 634 i 635)
N a z wa k o n w e nc j i w r a z z d a t ą j e j p r z y j ę c i a
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W nazwach konwencji podawane są daty ich przyjęcia na forum międzynarodowym; czasem określane jest to jako sporządzenie konwencji. Państwa, które uczestniczą w przyjmowaniu konwencji, podpisują ją (jest to wstępna deklaracja
woli przestrzegania jej postanowień) na ogół w tym właśnie momencie, inne podpisują konwencję w terminie późniejszym. Postanowienia konwencji obowiązują państwa, które ją podpisały, dopiero od momentu formalnego jej przyjęcia
w danym państwie – określa się to mianem ratyfikacji konwencji. Od tego momentu państwa stają się formalnie stronami konwencji. W zależności od systemu prawa obowiązującego w danym państwie ratyfikacja może się odbyć np. poprzez uchwałę parlamentu, poprzez podpis prezydenta państwa, możliwe są także obie te drogi.
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W Unii Europejskiej zagadnienia ochrony przyrody regulowane są przede
wszystkim przez:
• Dyrektywę Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, zwaną dyrektywą siedliskową,
• Dyrektywę Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony
dzikich ptaków, zwaną dyrektywą ptasią.
1.2.5. Jak chroni się przyrodę w Polsce?
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, w Polsce stosuje się obecnie 10 różnych
form ochrony przyrody (omówiono je niżej). Osiem spośród nich dotyczy tzw. ochrony obszarowej, jedna (pomniki przyrody) – pojedynczych tworów przyrody lub ich
skupisk, a jedna ma odmienny charakter – jest to ochrona gatunkowa roślin, zwierząt
i grzybów (dotyczy ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków i ich siedlisk wszędzie
tam, gdzie występują). Obszary objęte ochroną przyrody zajmują ponad 10 tys. km2
(ok. 32% powierzchni kraju), ale obszary, w których obrębie ochrona przyrody jest
najwyższym priorytetem (parki narodowe i rezerwaty), stanowią tylko 1,5% powierzchni kraju. Specyficzny charakter mają obszary Natura 2000, zajmujące ok. 9%
powierzchni kraju (wg zgłoszonych do Komisji Europejskiej w 2004 r.), w dużym
stopniu pokrywają się one w terenie z pozostałymi formami ochrony przyrody (status
obszaru Natura 2000 mają wszystkie parki narodowe, wiele rezerwatów i parków
krajobrazowych, a także części obszarów chronionego krajobrazu).
Formy ochrony przyrody w Polsce (dane za 2005 r.)
Formy
ochrony

Pa rki
na rod owe

R e z e r w at y

Pa rki
k r a j o b ra z o w e

C e l e ut w o rz e n i a d a n e j f or m y o c h r o n y
Obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi
i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 tys. ha,
w których ochronie podlega cała przyroda oraz walory
krajobrazowe; tworzy się je w celu zachowania
różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników
przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych,
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników
przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk
przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.
Obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze,
a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory
i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające
się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Obszary chronione ze względu na wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe,
w celu zachowania i popularyzacji tych wartości
w warunkach zrównoważonego rozwoju.

L i c zb a o b ie k t ó w
d a n e j k at eg o r i i

Ł ą cz n a
p o w i e rz c h n i a
o b i e k t ó w da n e j
k a t eg o r i i ( w h a)

23

317,2 tys.

1395

165,2 tys.

120

2516,9 tys.
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N a z wa f o r m y
ochrony

O b s za r y
chronionego
k r a j o b ra z u

O b s za r y
N a t u ra 2 0 0 0

Pom ni ki
p r z y r od y

S ta n o wi s k a
d o k u m e nt a c yj n e

U ż y t ki
e k o l o g i cz n e

Zesp oły
p r z y r od n i c z o k r a j o b ra z o w e

Ochrona
g a t u n k o wa
roślin,
z w i e rz ą t
i g rz y b ó w

C e l e ut w o rz e n i a d a n e j f or m y o c h r o n y
Tereny chronione ze względu na wyróżniający
się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,
wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem
lub pełnieniem funkcji korytarzy ekologicznych.
Tereny wyznaczone w celu ochrony określonych gatunków
ptaków (obszary specjalnej ochrony ptaków) i określonych
typów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin
i pozostałych zwierząt poza ptakami (specjalne obszary
ochrony siedlisk) (zob.: rozdz. 2 i 5 oraz e-szkolenia
2 i 5 na portalu).
Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające
się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy
gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady,
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do
wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych,
nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych,
jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami
oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk
powierzchniowych i podziemnych, a także miejsca
występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.
Zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne
oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza,
wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze
oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin,
zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania
lub miejsca sezonowego przebywania.
Fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasługujące na ochronę ze względu na walory widokowe
lub estetyczne.
Ochrona (ścisła i częściowa) w celu zapewnienia
przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko
występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk,
gatunków rzadko występujących, endemicznych,
podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem
oraz objętych ochroną na podstawie umów
międzynarodowych, a także zachowania różnorodności
gatunkowej i genetycznej.

L i c zb a o b ie k t ó w
d a n e j k at eg o r i i

Ł ą cz n a
p o w i e rz c h n i a
o b i e k t ó w da n e j
k a t eg o r i i ( w h a)

449

7044,5 tys.

72 obszary
„ptasie”;
184 obszary
„siedliskowe”

obszary „ptasie”:
3109,8 tys.;
obszary
„siedliskowe”:
1175,9 tys.

34 989

–

115

0,7 tys.

6421

44,5 tys.

188

86,8 tys.

428 taksonów
roślin (gatunków
lub rodzajów);
750 gatunków
zwierząt;
52 gatunki grzybów;
57 taksonów
– (gatunków
i rodzajów
porostów)

–

Współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony przyrody obejmuje porozumienia dotyczące ochrony określonych obszarów czy gatunków, a także klasyfikacji obszarów chronionych (ma na celu wypracowanie porównywalnych kategorii ochrony w poszczególnych krajach). Koordynację prac na poziomie globalnym
w zakresie klasyfikacji obszarów chronionych prowadzi Międzynarodowa Komisja Obszarów Chronionych (WCPA) działająca w ramach Światowej Unii
Ochrony Przyrody (IUCN).
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Część obszarów chronionych w Polsce obejmuje tak cenne przyrodniczo obszary, że zostały one objęte dodatkowo ochroną w ramach światowych sieci obszarów chronionych. Do sieci obszarów wodno-błotnych o znaczeniu światowym (tworzonych na podstawie konwencji z Ramsar) zgłoszono 11 obszarów z Polski. Na terenie Polski utworzono 9 rezerwatów biosfery (w ramach programu
UNESCO MaB – Człowiek i Biosfera). Część z nich ma charakter transgraniczny, obejmuje także tereny z państw sąsiednich. Na liście dziedzictwa światowego
(tworzonej na mocy Konwencji Paryskiej) znajduje się 13 obiektów z Polski; jeden z nich (Białowieski Park Narodowy) reprezentuje dziedzictwo naturalne
(przyrodnicze), jeden – zarówno dziedzictwo naturalne, jak i kulturalne (Park
Mużakowski5), pozostałe – dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Oprócz ochrony prawnej można i należy realizować ochronę przyrody także poprzez plany zagospodarowania przestrzennego, czyli dokumenty decydujące o rozmieszczaniu w terenie poszczególnych funkcji gospodarczych oraz
o lokalizacji ważniejszych inwestycji, a także poprzez dokumenty decydujące o gospodarce w lasach, tzn. plany urządzeniowe lasów. W tych planach należy
uwzględniać wszystkie formalnie wyznaczone obszary chronione i obszary, które
zamierza się objąć ochroną, oraz tzw. korytarze ekologiczne, czyli tereny umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów (łączące różne obszary chronione,
większe kompleksy leśne, doliny rzeczne). Pozwoli to na ograniczanie potencjalnych konfliktów dotyczących ewentualnych zagrożeń dla walorów i funkcji przyrodniczych terenów cennych przyrodniczo.
1.2.6. Główne instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce
W Polsce najważniejszymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony
przyrody są:
Ministerstwo Środowiska – jeden z wiceministrów pełni funkcję Głównego Konserwatora Przyrody, a w strukturze ministerstwa odpowiedzialne za
sprawy ochrony przyrody są: Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu oraz Samodzielny Wydział ds. Obszarów Natura 2000 i Parków Narodowych. Zajmują się one inicjowaniem, opracowywaniem i realizowaniem kierunków polityki MŚ w zakresie ochrony przyrody (przygotowywaniem i aktualizowaniem dokumentów strategicznych i aktów prawnych z tej dziedziny i wydawaniem
decyzji wg kompetencji MŚ), w tym wdrażaniem sieci Natura 2000 oraz prowadzeniem spraw wynikających z nadzoru MŚ nad parkami narodowymi.

5

Jest to park położony w woj. lubuskim w dolinie Nysy Łużyckiej – po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.
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Urzędy wojewódzkie – w ramach wydziałów ochrony środowiska działają wojewódzcy konserwatorzy przyrody, którzy w imieniu wojewody zajmują się sprawami dotyczącymi ochrony przyrody, w tym tworzeniem obszarów chronionych, sporządzaniem planów ich ochrony, wprowadzaniem ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, prowadzeniem dokumentacji stanu przyrody województwa oraz rejestru obiektów
i obszarów chronionych, uzgadnianiem inwestycji w obszarach chronionych, a także
szacowaniem szkód i prowadzeniem spraw z zakresu odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione.
Starostwa – w ich kompetencjach dotyczących ochrony przyrody jest przede
wszystkim prowadzenie rejestru zwierząt, którymi handel podlega ograniczeniom na
podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej, ochrona drzew i krzewów rosnących na
nieruchomościach będących własnością gminy oraz sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów.
Urzędy gmin (miejskich i wiejskich) – w zakresie ochrony przyrody głównie zajmują się wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów i pobieraniem za to opłat.
Dyrekcje parków narodowych – odpowiadają przede wszystkim za realizację
ochrony przyrody na obszarze parków zgodnie z zapisami tzw. planów ochrony oraz
za prowadzone na ich terenie działania naukowe i edukacyjne.
Dyrekcje parków krajobrazowych – odpowiadają przede wszystkim za
zgodną z zapisami planów ochrony realizację działań ochronnych dotyczących walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz kulturowych i historycznych.
Ponadto, istotną rolę w zakresie ochrony przyrody odgrywają organy opiniodawczo-doradcze, skupiające przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Są to:
• Państwowa Rada Ochrony Przyrody działająca przy Ministrze Środowiska,
• wojewódzkie rady ochrony przyrody działające przy wojewodach,
• rady naukowe parków narodowych,
• rady parków krajobrazowych lub rady zespołów parków krajobrazowych.
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1.3. OCHRONA PRZYRODY A ROZWÓJ LOKALNY
1.3.1. Miejsce ochrony przyrody w rozwoju lokalnym
Ochrona przyrody, szczególnie na obszarach o dużym nagromadzeniu zidentyfikowanych zasobów przyrodniczych, może i powinna odgrywać istotną rolę w rozwoju lokalnym. Może ona wpływać na drogi rozwoju lokalnego, poprzez wskazywanie
ograniczeń dla form uciążliwych dla środowiska i preferencje dla kierunków nieuciążliwych lub rozwijających się właśnie dzięki zasobom przyrodniczym. Ochrona
obszarów cennych przyrodniczo powinna zachęcać do pełnego wdrażania zasad
zrównoważonego rozwoju i rzeczywistej, nie tylko deklaratywnej ochrony zasobów
środowiska w rozwoju lokalnym. Wiele przykładów z krajów Europy Zachodniej
wskazuje, że jest możliwe harmonijne łączenie rozwoju lokalnego z ochroną wartości przyrodniczych. Można je poznać, analizując m.in. projekty, jakie były realizowane w toku Inicjatywy Wspólnotowej Leader, dostępne w bazie danych Leader+:
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/gpdb_en.htm.
Dzięki działaniom na rzecz ochrony przyrody powstają nowe miejsca pracy, niekiedy nowe zawody. Na terenach z dużym udziałem obszarów chronionych wysokiej
rangi powiązana z ochroną przyrody aktywność gospodarcza społeczności lokalnych
(turystyka, produkty lokalne) tworzy znaczną część lokalnego rynku pracy, przyczynia się do podnoszenia atrakcyjności terenu jako miejsca zamieszkania i zmniejsza
odpływ ludzi młodych.
Obecność obszarów chronionych zwraca uwagę na wartość przyrodniczą obszaru, a to podnosi atrakcyjność turystyczną danego terenu. Wyznaczenie obszarów
chronionych o wysokiej randze, przede wszystkim parków narodowych i obszarów
Natura 2000, to znakomita bezpłatna promocja danego obszaru, wspierająca rozwój
lokalny. Informacja o takich obszarach i ich walorach przyrodniczych jest interesująca nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla miłośników przyrody i naukowców (takie obszary to interesujące tereny do badań naukowych) oraz dla organizatorów praktyk i szkoleń dla studentów oraz adeptów zawodów związanych z ochroną
przyrody. Wszyscy oni mogą być potencjalnymi gośćmi takiego terenu (zob.: rozdz.
3 i 4 oraz e-szkolenia 3 i 4 na portalu).
Traktowanie ochrony zasobów przyrodniczych jako składowej rozwoju lokalnego powinno także sprzyjać poprawie jakości życia mieszkańców danego terenu.
Ochrona przyrody może wpływać pozytywnie na rozwój społeczny, przede wszystkim na kształtowanie postaw: zmiany hierarchii wartości, postępowania jako konsumentów (towarów, usług i przestrzeni), wobec dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – zarówno stałych mieszkańców danego terenu, jak i odwiedzających.
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1.3.2. Społeczne działania na rzecz ochrony przyrody
Oprócz oficjalnych i formalnych działań, pożądane są społeczne inicjatywy na
rzecz ochrony przyrody, wspomagające ochronę konserwatorską, ta bowiem nie ma
zastosowania do wszystkich walorów przyrodniczych. Dla zachowania pełnego spektrum różnorodności biologicznej potrzebne jest zrównoważone użytkowanie zasobów
przyrodniczych na dużych obszarach, także poza obszarami chronionymi i terenami,
których właścicielem jest państwo.
Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków, a także siedlisk wymaga społecznej
odpowiedzialności za przyrodę oraz społecznych działań na jej rzecz. Szczególną
rolę mogą tu odgrywać właściciele gruntów oraz organizacje społeczne, zwane pozarządowymi.
Wobec mniej przekonanych – z różnych pobudek (niskiego poziomu świadomości ekologicznej, braku wiedzy) należy stosować odpowiednie metody motywacyjne.
W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych już wiele lat temu wypracowano
metody takich działań. Część z nich włączono do oficjalnego nurtu polityki rolnej
UE w ramach jej tzw. II filaru; stosuje się je również w Polsce. W ramach tzw. programów rolnośrodowiskowych rolnicy mają możliwość podejmowania na swoim terenie działań na rzecz przyrody i przestawiania sposobu gospodarowania na bardziej
przyjazny środowisku (rolnictwo ekologiczne i rolnictwo zrównoważone). Za te działania są wynagradzani (zob.: rozdz. 3 i e-szkolenie 3 na portalu). Podobny mechanizm można zastosować wobec właścicieli lasów. Wprowadzono go już w Unii Europejskiej, ale w Polsce nie jest on jeszcze wykorzystywany.
Organizacje społeczne mają szerokie możliwości działań na rzecz przyrody; wiele z nich je wykorzystuje, również w Polsce. Mogą one m.in.:
• przejmować grunty na własność (poprzez zakup lub darowiznę) albo innymi
sposobami uzyskiwać prawo gospodarowania gruntami (poprzez zawieranie
umów lub porozumień o użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, użyczeniu,
wynajmie, dzierżawie, administrowaniu) i na pozyskanych terenach realizować czynną ochronę przyrody w odniesieniu do określonych siedlisk lub gatunków. Niektóre z realizowanych przez organizacje programów i projektów
mają bardzo duży zasięg, a wiele z nich – ogromne znaczenie (są doceniane
przez profesjonalne gremia). Działania takie prowadzą np. OTOP6, pro Natura i Klub Przyrodników;
• podejmować współpracę z właścicielami gruntów i zachęcać ich do działań proekologicznych, zawierać porozumienia, w których właściciele zobowiązywaliby się do
działań na rzecz przyrody (np. w zamian za gratyfikacje lub innego typu pomoc);
6

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
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• prowadzić działania naukowe i inwentaryzację, poświęcone dokumentowaniu
i waloryzacji zasobów przyrodniczych, a na ich podstawie przygotowywać propozycje objęcia oficjalnymi formami ochrony przyrody danych miejsc; w latach
2004-2006 organizacje przyrodnicze przygotowały propozycję znacznego poszerzenia listy obszarów do sieci Natura 2000 – tzw. Shadow List (zob.: rozdz.
2 i e-szkolenie 2 na portalu);
• prowadzić kampanie informacyjne i działania edukacyjne poświęcone zagadnieniom ochrony przyrody, skierowane do różnych grup odbiorców.
Działania społeczne odbywają się często w ramach porozumień organizacji należących do dużych międzynarodowych organizacji sieciowych, skupiających organizacje krajowe (np. BirdLife International, Eurosite, IUCN7, WWF8).
Czynnikiem ograniczającym skalę podejmowanych działań na rzecz przyrody są
na ogół trudności w zdobywaniu środków finansowych.

1.4. SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Podstawy ochrony przyrody w Polsce
Cele lekcji:
• uświadamianie potrzeby ochrony przyrody
• uzasadnianie znaczenia prawnych podstaw ochrony przyrody
• kształtowanie umiejętności rozróżniania aktów prawnych dotyczących
ochrony środowiska.
Przewidywane osiągnięcia – uczeń:
• określa przedmioty ochrony przyrody
• wskazuje motywy i cele ochrony przyrody
• analizuje najważniejsze akty prawne dotyczące ochrony przyrody w Polsce i UE
• uzasadnia znaczenie prawnych podstaw ochrony przyrody
• wymienia formy ochrony przyrody w Polsce i podaje ich przykłady
• wskazuje główne instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce
• korzysta z różnych źródeł informacji o ochronie przyrody (ważniejszych
portali i stron internetowych).

7
8

IUCN – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody.
WWF – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody.

21

Natura 2000 w edukacji szkolnej

Metody i formy pracy: praca z tekstem źródłowym, wykład informacyjny, burza
mózgów, mapa mentalna, metaplan, praca indywidualna, praca zbiorowa
Środki dydaktyczne: mapa mentalna (zał. 1); foliogramy (zał. 2): 1. Ważniejsze
konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody, których Polska jest stroną; 2. Najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody; 3. Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. – formy ochrony przyrody w Polsce; 4. Instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce; plansza
metaplanu (zał. 3); atlasy geograficzne; mapa ścienna ochrony środowiska w Polsce; tekst z portalu internetowego Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000
a turystyka” (e-szkolenie 1: Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce)
Przebieg lekcji:
Część wstępna
1. Zapisz na tablicy temat lekcji i zapoznaj uczniów z jej celami.
2. Zapytaj uczniów: Co to jest przyroda? Wypowiedzi uczniów zapisz na tablicy.
Następnie sklasyfikuj je wspólnie z uczniami i zapisz w formie schematu. Podsumuj krótko, wyjaśniając znaczenie pojęć i wzajemne związki między nimi.

PRZYRODA

NIEOŻYWIONA

OŻYWIONA

EKOSYSTEM

BIOTOP

BIOCENOZA

3. Zapytaj uczniów o cele ochrony przyrody. Metodą burzy mózgów zbierz jak
najwięcej propozycji. Każdy pomysł zapisz w formie podanej przez autorów.
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Zapisz na tablicy następujące cele ochrony przyrody:
• zachowanie walorów i elementów przyrody uznawanych za ważne i cenne,
• utrzymanie stabilności procesów przyrodniczych,
• właściwe korzystanie z przyrody,
• odnawianie składników i zasobów przyrody żywej i nieożywionej.
Poproś uczniów o podanie przykładów konkretnych działań.
5. Zapisz w widocznym miejscu motywy ochrony przyrody i poproś uczniów o dokończenie poniższych stwierdzeń, jako krótkie uzasadnienie motywów ochrony
przyrody.
Motywy:
→ emocjonalno-estetyczne, aby …. (np. zachować piękno przyrody),
→ przyrodniczo-naukowe, aby …. (np. zachować walory przyrodnicze jako takie lub jako przedmiot badań),
→ społeczne, aby …. (np. zachować walory przyrodnicze dla rekreacji),
→ gospodarcze, aby …. (np. zachować zasoby przyrodnicze jako potencjalny
magazyn substancji do przyszłych leków lub wykorzystać je jako element
promocji regionu),
→ historyczno-naukowe, aby …. (np. zachować zasoby przyrodnicze jako element dziedzictwa regionu i przedmiot badań nad jego rozwojem).
Część główna
Ochrona przyrody w Polsce
5. Jakie elementy przyrody poddawane są ochronie? Metodą burzy mózgów
zbierz od uczniów jak najwięcej propozycji. Zapisz je na tablicy.
6. Kto zajmuje się ochroną przyrody? Wypowiedzi uczniów zapisz na tablicy
lub arkuszu papieru. Następnie sklasyfikuj je wspólnie z uczniami; zapisz
w formie mapy mentalnej (materiał pomocniczy – zał. 1).
7. Podstawy prawne ochrony przyrody w Polsce. Jakie są i od kiedy obowiązują?
Zapoznaj uczniów z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi w Polsce zagadnienia związane z ochroną przyrody (zał. 2 – foliogramy: 1, 2).
8. Formy ochrony przyrody w Polsce. Przedstaw wykaz tych form (zał. 2 –
foliogram 3).
Poproś uczniów, aby w atlasach geograficznych wyszukali parki narodowe i krajobrazowe najbliższe ich miejsca zamieszkania. Wybrany uczeń
wskaże je na mapie ściennej.
9. Instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce.
Przedstaw je uczniom do krótkiej analizy (zał. 2 – foliogram 4).
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Problemy ochrony przyrody
10. Na planszy metaplanu zapisz problem do rozwiązania (zał. 3): „Co zrobić, aby ograniczyć zagrożenia przyrody i różnorodności biologicznej?”
11. Odpowiedzi uczniów na pytania i sformułowane końcowe wnioski zapisz
w odpowiednim miejscu planszy.
Część końcowa
12. Zachęć uczniów do krótkich odpowiedzi na pytanie: Jakie społeczne
działania na rzecz ochrony przyrody można podjąć w twoim środowisku
lokalnym?
Praca domowa:
Poproś uczniów o zapoznanie się z treścią e-szkolenia 1 na portalu internetowym Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka”:
http://www.natura2000.org.pl/

24

1. Podstawy ochrony przyrody w Polsce

ZAŁĄCZNIK 1

MAPA MENTALNA
zachęcają uczniów
do działań na rzecz
środowiska
kształtują wrażliwość
uczniów na piękno
przyrody

szerzą
wiedzę

Przyrodnicy
nauczyciele

Przyrodnicy urzędnicy
Ministerstwo Środowiska,
parki narodowe, parki krajobrazowe,
woj. konserwatorzy przyrody,
referaty ochrony środowiska w gminach

prowadzą działania edukacyjne

Członkowie
organizacji
pozarządowych
prowadzą działania
ochronne na formalnie
powołanych obszarach

tworzą prawo, wydają
decyzje, inicjują
powstawanie dokumentów
strategicznych, prowadzą
kontrole, udzielają informacji
KTO ZAJMUJE SIĘ
OCHRONĄ PRZYRODY?

Przyrodnicy profesjonalni,
naukowcy
biologowie, geografowie,
geolodzy, leśnicy

prowadzą badania stanu i zmian
w zakresie przyrody żywej
i nieożywionej, prowadzą działania
z zakresu gospodarki leśnej

Przyrodnicy amatorzy
miłośnicy ptaków, miłośnicy
roślin, myśliwi, działacze lokalni

obserwują ptaki i inne zwierzęta oraz rośliny,
liczą je, zapisują wyniki obserwacji, fotografują
interesujące okazy i siedliska, dokarmiają
zwierzęta i polują na nie, wnioskują o ochronę
niektórych obszarów
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ZAŁĄCZNIK 2

Foliogram 1

Ważniejsze konwencje międzynarodowe z zakresu ochrony przyrody,
których Polska jest stroną:
• Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie
międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa
wodnego (Ramsar, 1971)
• Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego (Paryż, 1972)
• Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami
i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Waszyngton, 1973)
• Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego (I – Helsinki, 1974, II – Helsinki, 1992)
• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt
(Bonn, 1979)
• Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich
siedlisk naturalnych (Berno, 1979)
• Konwencja o różnorodności biologicznej (Rio de Janeiro, 1992)
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Foliogram 2

Najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej
w zakresie ochrony przyrody
Dyrektywa „ptasia” (Dyrektywa Rady 79/409/EWG
z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków)

Dyrektywa „siedliskowa” (Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
oraz dzikiej fauny i flory)
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Foliogram 3

Formy ochrony przyrody w Polsce:
Obszarowe i obiektowe
formy ochrony przyrody (w nawiasie liczba obiektów):
• parki narodowe (23)
• rezerwaty przyrody (1395)
• parki krajobrazowe (120)
• obszary chronionego krajobrazu (449)
• obszary Natura 2000 (72 obszary „ptasie” i 184 obszary „siedliskowe”)
• pomniki przyrody (34 989)
• stanowiska dokumentacyjne (115)
• użytki ekologiczne (6421)
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (188)
Ochrona gatunkowa:
• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów – liczba gatunków
chronionych:
428 gatunków roślin
750 gatunków zwierząt
52 gatunki grzybów
57 gatunków porostów
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Foliogram 4

Instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce
Ministerstwo Środowiska – jeden z wiceministrów w randze
Głównego Konserwatora Przyrody
Urzędy wojewódzkie – w ramach wydziałów ochrony środowiska
działają wojewódzcy konserwatorzy przyrody
Starostwa
Urzędy gmin (miejskich i wiejskich)
Dyrekcje parków narodowych
Dyrekcje parków krajobrazowych
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ZAŁĄCZNIK 3

METAPLAN

Co zrobić,
aby ograniczyć zagrożenia
przyrody i różnorodności
biologicznej?

Jak jest?

Dlaczego tak jest?
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Jak być powinno?

WNIOSKI
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1.5. PYTANIA KONTROLNE DO TEMATU:
PODSTAWY OCHRONY PRZYRODY W POLSCE
1. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Przyroda to (a):
a) świat organizmów żywych wraz z ich środowiskiem życia.
b) wyłącznie fizyczne elementy środowiska.
c) wyłącznie świat organizmów żywych.
2. Jakie są najważniejsze współczesne motywy ochrony przyrody? Wskaż poprawną
odpowiedź (b):
a) podziw dla piękna przyrody
b) chęć zachowania walorów przyrodniczych
c) obawa przed nadzwyczajnymi zjawiskami przyrodniczymi
3. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Aby zajmować się ochroną przyrody (c):
a) trzeba być koniecznie ornitologiem.
b) trzeba być wyłącznie pracownikiem biura konserwatora przyrody.
c) można być działaczem organizacji pozarządowej.
4. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Głównym powodem wymierania gatunków jest (a):
a) niszczenie siedlisk.
b) tworzenie ogrodów zoologicznych.
c) zbieranie okazów przez kolekcjonerów.
5. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Czerwone księgi i czerwone listy pokazują (c):
a) stopień przydatności gatunków dla celów gospodarczych.
b) bogactwo przyrody.
c) stopień zagrożenia gatunków.
6. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Najstarszy park narodowy w Polsce został
utworzony (b):
a) przed I wojną światową.
b) w dwudziestoleciu międzywojennym.
c) po II wojnie światowej.
7. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Parki narodowe i rezerwaty zajmują (b):
a) mniej niż 1% powierzchni Polski.
b) pomiędzy 1% a 2% powierzchni Polski.
c) powyżej 5% powierzchni Polski.
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8. Wskaż właściwe dokończenie pytania: Czy powierzchnia parku narodowego może
liczyć (c):
a) 150 ha?
b) 500 ha?
c) 1000 ha?
9. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Pomnikiem przyrody może być (a):
a) głaz narzutowy.
b) mur obronny.
c) dolina Wisły.
10. Która instytucja jest najwyższą władzą w Polsce w zakresie ochrony przyrody?
Wskaż poprawną odpowiedź (b):
a) Główny Inspektor Ochrony Środowiska
b) Minister Środowiska
c) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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2.1. CZYM JEST NATURA 2000?
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody, wprowadzona do polskiego prawa w 2004 r. Natura 2000 to też skrócona nazwa „Europejskiej sieci ekologicznej specjalnych obszarów ochrony Natura 2000”, wprowadzanej we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, którą tworzą poszczególne obszary Natura 2000, wyznaczane zgodnie z jednolitymi, naukowymi kryteriami zapisanymi w dyrektywie Rady
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory w Europie. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najistotniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt
oraz charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony
wartości przyrodniczych całej Europy, czyli tzw. różnorodności biologicznej. Sposób
ochrony w obrębie każdego z tych obszarów może być odmienny. Bardzo istotnym
elementem tego nowego systemu ochrony przyrody jest monitoring stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz ich populacji; za jego
pomocą sprawdza się skuteczność działań ochronnych.
Sieć Natura 2000 łączy dwa odrębne systemy obszarów chronionych wyznaczanych na podstawie prawa Unii Europejskiej. Sieć Natura 2000 nakłada się na dotychczasowe systemy obszarów ochrony przyrody w państwach europejskich, ale nie
zastępuje ich; ma ona bowiem odmienne cele i funkcje. Jeden z podsystemów sieci
obejmuje obszary ważne dla ochrony dzikich ptaków (tzw. ostoje dzikich ptaków, formalnie nazywane „obszarami specjalnej ochrony ptaków” – OSO, a potocznie obszarami „ptasimi”), a drugi tworzą obszary, na których chroni się określone typy siedlisk przyrodniczych oraz siedliska istotne dla ochrony określonych gatunków roślin
i zwierząt innych niż ptaki (formalnie nazywane „specjalnymi obszarami ochrony siedlisk” – SOOS, a potocznie obszarami „siedliskowymi”). Ochrona ptaków ma w sieci Natura 2000 status specjalny, z uwagi na to, że obszary ochrony ptaków wyznaczano w UE przed laty – przed przyjęciem dyrektywy „siedliskowej” z 1992 r. Przepisy o ochronie ptaków były przyjmowane najwcześniej.
Sieć Natura 2000 będzie w przyszłości łącznie pokrywała znaczną część powierzchni Unii Europejskiej (co najmniej 15%). Jak duża część terytorium danego
kraju włączana jest do sieci Natura 2000, zależy od stanu zachowania jego przyrody, stopnia jej unikatowości w skali europejskiej, a także stopnia udokumentowania
jej poszczególnych elementów. Na przykład w Słowenii będzie to prawdopodobnie
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ok. 35% powierzchni kraju, w Hiszpanii ok. 25%, a w Wielkiej Brytanii ok. 5%. W Polsce obszary sieci Natura 2000 mogą docelowo zająć ok. 20% powierzchni kraju.

2.2. CELE USTANAWIANIA SIECI NATURA 2000
Podstawowym celem wprowadzania sieci obszarów chronionych Natura 2000
jest powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt i roślin na obszarze
Unii Europejskiej, a drugim – niemal równie istotnym – jest ochrona pełnego spektrum różnorodności biologicznej na tym obszarze (w warunkach stałego monitorowania jej stanu i zachodzących w nim zmian).
Z badań przyrodników wynika, że tempo zanikania gatunków znacznie wzrosło
(jest 100–1000 razy większe niż przeciętnie w historii Ziemi). Jeśli ten proces nie zostanie zahamowany, to w okresie 20–30 lat w Europie wyginie m.in. ok. 15% gatunków ptaków, a w ślad za tym wyginą gatunki zwierząt i roślin związane ekologicznymi zależnościami z ptakami. Aby przeciwstawić się tym trendom, w Unii Europejskiej
podjęto inicjatywę powołania sieci Natura 2000 i wyznaczono bardzo ambitny cel, zapisany9 pod hasłem: „Ochrona i przywrócenie ekosystemów oraz obszarów przyrodniczych, a także zatrzymanie degradacji bioróżnorodności do 2010 r.”.
Najpoważniejszą przyczyną wymierania gatunków jest zawłaszczanie ich przestrzeni życiowej, przekształcanie miejsc ich naturalnego występowania w przydatne
człowiekowi tereny przez osuszanie bagien oraz mokradeł i zamienianie ich w łąki czy
wycinanie naturalnych wielogatunkowych lasów i przekształcanie ich obszarów w grunty orne lub w jednogatunkowe plantacje, np. sosen. Innym zagrożeniem jest odprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń wytwarzanych przez człowieka. Wiele gatunków nie jest w stanie przystosować się do tych zmian.
2.2.1. Czy istniejące parki narodowe i rezerwaty nie wystarczają?
Niestety, obecny system ochrony przyrody nie jest w stanie powstrzymać zanikania zagrożonych gatunków i ekosystemów w Europie. Dotychczasowe formy ochrony przyrody są zbyt małe i nie obejmują wielu miejsc występowania gatunków zagrożonych (inne były zasady ich wyznaczania), a w ich funkcjonowanie nie wpisano stałego monitoringu występowania rzadkich i zagrożonych gatunków i siedlisk.
Ponadto, sytuacja gatunków i siedlisk jest różna w poszczególnych krajach – to co
jest rzadkie w jednym kraju, w innym może być całkiem pospolite, np. bocian biały
w Polsce występuje często, a w innych krajach nie ma go wcale lub jest rzadkością.
9

W Strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.
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Aby więc populacja bociana przetrwała w skali Europy, Polska musi szczególnie
chronić miejsca jego występowania. Zamierzając chronić przyrodę w skali kontynentu, należy chronić przede wszystkim najistotniejsze miejsca w poszczególnych
krajach, które będą decydować o przetrwaniu poszczególnych ważnych gatunków
czy siedlisk.
Chociaż formalnie form ochrony przyrody stosuje się w Polsce wiele, nie wszystkie one służą ściśle ochronie przyrody. Spośród obszarowych form ochrony w największym stopniu służą jej parki narodowe i rezerwaty (łącznie ok. 1,5% powierzchni kraju) oraz użytki ekologiczne (ok. 0,1% powierzchni kraju). Dużo mniej skuteczne w ochronie zagrożonych gatunków i ekosystemów są duże obszary chroniące głównie krajobraz, tzn. parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu (łącznie ok.
31% powierzchni Polski), ale wymagania wobec działalności człowieka są tam
znacznie łagodniejsze.
Już dawno stało się oczywiste, że współpraca międzynarodowa w dziedzinie
ochrony przyrody jest konieczna; bez niej wysiłki poszczególnych krajów mogą być
nieskuteczne. Dlatego też dobrym rozwiązaniem jest sieć o jednakowych kryteriach
wyznaczania obszarów chronionych, jaką jest sieć obszarów Natura 2000.

2.3. RODZAJE OBSZARÓW NATURA 2000 I PODSTAWY ICH WYZNACZANIA
Istnieją dwa rodzaje obszarów sieci Natura 2000:
• specjalne obszary ochrony siedlisk (tzw. obszary siedliskowe),
• obszary specjalnej ochrony ptaków (tzw. obszary ptasie).
Przyczyna tego podziału tkwi w historii ochrony przyrody w Unii Europejskiej.
Ptaki mają od dawna nieprzebrane rzesze miłośników w różnych krajach; oglądają oni ptaki, liczą je, obrączkują, a także wspierają ich ochronę i ochronę miejsc
ważnych dla ptaków – miejsc lęgowych oraz ważniejszych miejsc żerowania i postoju w czasie przelotów. W samej Unii Europejskiej tzw. birdwatcherów (obserwatorów ptaków) jest ok. 5 mln.
Ptaki są zatem najlepiej przebadaną ekologicznie grupą organizmów, znane są
trendy i wahania ich liczebności, przyczyny ich wymierania i zagrożenia, jakim
podlegają. Ochrona gatunkowa poprzez sieć dużych obszarów, na których chronione jest siedlisko występowania określonych gatunków, zaczęła się właśnie od ptaków. Już w 1902 r. podpisano w Paryżu Konwencję o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa (Polska ratyfikowała ją w 1932 r.). W 1971 r. podpisano
pierwszą międzynarodową konwencję dotyczącą ochrony ptaków ze względów
przyrodniczych, bez nacisku na ich użyteczność gospodarczą – Konwencję o obsza-
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rach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, tzw. Konwencję Ramsarską (Polska ratyfikowała ją w 1978 r.). W 1979 r. przyjęto w UE tzw. dyrektywę ptasią (w sprawie
ochrony dzikich ptaków), która mówiła o potrzebie ochrony siedlisk w miejscach
szczególnie licznego występowania ptaków rzadkich i zagrożonych wyginięciem
(zob.: rozdz. 5 i e-szkolenie 5 na portalu). Zgodnie z zapisami tej dyrektywy tworzy się tzw. ostoje ptasie i ustanawia przepisy o ich ochronie.
Nieco późniejsza dyrektywa „siedliskowa” z 1992 r. wprowadziła obowiązek
nadawania statusu ochronnego terenom występowania rzadkich i zagrożonych
wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk określonych gatunków roślin i zwierząt (oprócz ptaków), nazwała je obszarami Natura 2000 i nakazała włączenie
do sieci obszarów Natura 2000 także obszarów specjalnej ochrony ptaków wyznaczanych na podstawie zapisów dyrektywy ptasiej (zob.: rozdz. 5 i e-szkolenie
5 na portalu).
Relacje przestrzenne różnych typów obszarów Natura 2000 są różne. Obszary
„siedliskowe” nie mogą się pokrywać z innymi obszarami „siedliskowymi”, mogą
jednak ze sobą sąsiadować. Powinno to sprzyjać tworzeniu się ich wzajemnych powiązań, a więc kształtowaniu sieci. Podobnie obszary „ptasie” nie będą się pokrywać
z innymi „ptasimi”, ale mogą z nimi graniczyć. Zupełnie naturalne jest natomiast
pełne lub częściowe pokrywanie się obszarów „ptasich” z „siedliskowymi”. W przyrodzie często na tych samych terenach występują wymagające ochrony gatunki ptaków oraz zagrożone gatunki innych zwierząt i roślin.
Podstawy i zasady wyznaczania obszarów Natura 2000 zostały zapisane w dyrektywie „siedliskowej” i sprecyzowane w załączniku do tej dyrektywy. Zalecenia
dotyczące wyboru przedmiotów ochrony podano w załącznikach do obydwu dyrektyw (zob.: rozdz. 5 i e-szkolenie 5 na portalu).
Zawarte w załącznikach do dyrektyw listy siedlisk i gatunków, które mają być
chronione w ramach sieci Natura 2000, nie odzwierciedlają wystarczająco specyfiki środowiska przyrodniczego Polski. Rząd Polski (podobnie jak rządy innych
krajów kandydujących) przekazał więc do Komisji Europejskiej w ramach negocjacji o członkostwo w Unii listę siedlisk i gatunków specyficznych dla naszego kraju,
które zdaniem polskich ekspertów powinny znaleźć się na tych listach. Niewiele z tych
zgłoszeń zaakceptowano. W obecnej wersji dyrektyw nadal nie w pełni uwzględniona jest zatem specyfika polskiej przyrody oraz przyrody innych krajów, które
niedawno wstąpiły do UE.
Faktyczne wyznaczanie obszarów do sieci Natura 2000 odbywa się na podstawie
prawa krajowego krajów członkowskich, które powinno zawierać wszystkie te zasady
(zob.: rozdz. 5 i e-szkolenie 5 na portalu).
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2.3.1. Regiony biogeograficzne
Ocena ważności dla Wspólnoty Europejskiej poszczególnych obszarów „siedliskowych” rozważanych jako potencjalne obszary Natura 2000 odbywa się w obrębie
regionów biogeograficznych. Celem tej oceny jest bowiem wyznaczenie najistotniejszych w danym regionie biogeograficznym obszarów, które odzwierciedlałyby najważniejsze, typowe i charakterystyczne dla danego regionu siedliska i gatunki, czyli ich
pełną różnorodność biologiczną, i w których byłaby możliwość chronienia najbardziej
zagrożonych spośród nich.
Dla celów polityki ochrony przyrody w Europie opracowano uproszczony i zgeneralizowany jej podział na regiony biogeograficzne. Kryteriami były warunki klimatu, ukształtowanie i pokrycie terenu (roślinność, w tym lasy) oraz występowanie określonych gatunków. Wydzielono 9 regionów biogeograficznych: borealny, kontynentalny, atlantycki, alpejski, śródziemnomorski, makaronezyjski (wyspy na Atlantyku),
panoński, stepowy i czarnomorski. Polska znajduje się na obszarze dwóch z nich:
kontynentalnego i alpejskiego (polska część łuku Karpat). Mapa regionów biogeograficznych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/
biogeographic_regions/continental/maps/map_eu.jpg
2.3.2. Procedura wybierania obszarów do sieci Natura 2000
Istnieje zasadnicza różnica procedur wybierania obszarów do sieci Natura 2000
pomiędzy obszarami „ptasimi” a obszarami „siedliskowymi”.
Obszary „ptasie” są ustanawiane w państwach członkowskich, początkowo
jako ostoje ptaków o znaczeniu europejskim, przez organizacje pozarządowe i współpracujących z nimi przyrodników, na podstawie kryteriów ornitologicznych, a następnie powoływane są oficjalnie przez władze tych państw. Państwa mają obowiązek informowania Komisji Europejskiej o powołaniu takich obszarów i przesłania
dokumentacji ich dotyczącej. Ostoje ptaków zostały wytypowane i sklasyfikowane
na obszarze całej Europy (również w Polsce) przez krajowe organizacje partnerskie dużej międzynarodowej federacji organizacji zajmujących się ochroną ptaków
– BirdLife International, z zastosowaniem jednolitej metodyki. Kryteria BirdLife
International są na tyle akceptowane przez Komisję Europejską, która ocenia listy
obszarów specjalnej ochrony ptaków przed ostatecznym zaakceptowaniem ich jako
części składowej sieci Natura 2000, że na ogół Komisja upomina się o oficjalne
wyznaczenie obszarów, które na podstawie tych kryteriów zostały wytypowane, a nie
znalazły się na listach rządowych. Taka sytuacja jest obecnie w Polsce; chociaż wy-
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znaczono już formalnie 72 obszary (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dz.U. z 2004 r., Nr 229,
poz. 2313) i poinformowano Komisję o zamiarze powołania wkrótce kolejnych 35
obszarów, to 27 czerwca 2007 r. Komisja skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce (jednocześnie przeciwko Niemcom i
Austrii) o niewyznaczenie dostatecznej liczby obszarów specjalnej ochrony ptaków
w ramach sieci Natura 2000.
Obszary „siedliskowe”, po wytypowaniu przez przyrodników na podstawie
kryteriów zawartych w załączniku do dyrektywy „siedliskowej”, są proponowane
przez rządy państw członkowskich jako ważne dla Wspólnoty. Propozycje przesyłane są do Komisji Europejskiej i tam szczegółowo rozpatrywane podczas seminariów organizowanych dla poszczególnych regionów biogeograficznych. Ustalone
podczas tych seminariów listy obszarów przekazywane są rządom państw, których
terytoria leżą w danym regionie biogeograficznym. Państwa prowadzą następnie
rozmowy z Komisją Europejską (w sprawie ewentualnych zmian na listach), a po
ich zakończeniu Komisja Europejska w porozumieniu z poszczególnymi państwami członkowskimi opracowuje projekt wykazu terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty z obszaru danego państwa. Decyzje Komisji zatwierdzające listy obszarów Natura 2000 są podejmowane odrębnie dla poszczególnych obszarów biogeograficznych – oddzielnie dla państw tzw. „Starej Unii” (15 państw) i oddzielnie
dla nowych państw członkowskich (10 + 2 państwa). Ostatnim etapem jest podjęcie przez państwa członkowskie decyzji o formalnym wyznaczeniu na swoim terytorium uzgodnionych obszarów jako obszarów sieci Natura 2000. Jeśli w krajowym
wykazie proponowanych terenów brakuje obszarów, na których znajduje się (zdaniem ekspertów współpracujących z Komisją) typ siedliska przyrodniczego lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, który jest istotny dla zachowania siedliska lub
przetrwania gatunku na obszarze UE, to Komisja Europejska inicjuje dwustronną
procedurę konsultacji. Jeśli konsultacje w ciągu 6 miesięcy nie odniosą skutku i krajowy wykaz nie zostanie zmieniony, to Komisja może przekazać Radzie Unii wniosek o wybór tego terenu jako mającego znaczenie dla Wspólnoty. Decyzje Rady
wymagają jednak jednomyślności, a więc państwo członkowskie przeciwne włączeniu danego obszaru do sieci może z łatwością zawetować przyjęcie decyzji. Niewyznaczenie przez państwo członkowskie danego obszaru jest zwykle traktowane jako złamanie postanowień dyrektywy „siedliskowej” i skutkuje postępowaniem
przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
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2.4. USTALANIE ZASAD OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000
– NOWA JAKOŚĆ W OCHRONIE PRZYRODY
Obszarów Natura 2000 nie można porównywać z żadną inną formą ochrony
przyrody w Polsce. Podstawowa różnica polega na tym, że w zakresie ustalania reżimu ochronnego każdy z obszarów sieci Natura 2000 będzie traktowany jako
osobny przypadek. Reżim ochronny jednych obszarów będzie przypominał reżim
obowiązujący w rezerwatach ścisłych czy parkach narodowych, w innych zaś będzie
podobny do reżimu ochronnego ustalanego dla parków krajobrazowych, gdzie jest
dosyć duża swoboda dla działalności gospodarczej, w jeszcze innych zostanie
wprowadzony łagodny reżim, ograniczony do unikania nowych rodzajów działalności uciążliwych dla siedlisk i gatunków. Warunki gospodarowania, a w tym możliwości uprawiania turystyki, będą zależały od przedmiotu ochrony – specyfiki
chronionego na danym obszarze gatunku lub siedliska: jego wrażliwości na zmiany
w środowisku. Na przykład, budowa nowej drogi, która spowodowałaby zniszczenie określonych siedlisk lub wzrost hałasu uciążliwego dla niektórych gatunków
zwierząt, zostanie uznana za zagrożenie, a rozwój przetwórstwa lokalnych produktów i rozwój turystyki przyjaznej środowisku będą akceptowane.
Po wyznaczeniu obszarów do sieci Natura 2000 następuje przygotowywanie planów ochrony, opisujących ustalane indywidualnie dla każdego obszaru ekologiczne
właściwości siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których obszar został wyznaczony, ich szczegółowe rozmieszczenie w obrębie obszaru, istniejące i potencjalne zagrożenia, zakres i warunki wykonywania zadań ochronnych
oraz zakres monitoringu. Z planu ochrony będą wynikać zalecenia, jak korzystać ze
środowiska, by zachować w możliwie jak najlepszym stanie przedmiot ochrony. Te zalecenia powinny być uwzględniane w planach dotyczących form ochrony przyrody
znajdujących się na danym terenie (rezerwatów oraz parków narodowych i krajobrazowych), w operatach urządzeniowych lasów oraz w planach zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących dany obszar Natura 2000. Zostaną także wskazane dopuszczalne sposoby gospodarowania oraz zagrożenia, których należy unikać.
Ustalony tryb sporządzania planów ochrony dla obszarów Natura 2000 pozwala na włączenie się w ten proces przedstawicieli społeczności lokalnych i innych
przedstawicieli społeczeństwa. Informacje o przystąpieniu do sporządzania planu
mają być rozpowszechniane na danym obszarze, a rady gmin dokonają uzgodnień
ostatecznych zapisów projektów planów. Ponieważ plany ochrony zatwierdzane są
w formie rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska, to w trybie uzgodnień
i konsultacji przed podpisaniem takiego rozporządzenia każdy obywatel i przedstawiciele różnych instytucji i organizacji mają możliwość zgłoszenia swoich uwag i opinii (zob.: rozdz. 5 i e-szkolenie 5 na portalu).
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W kwestii własności ziemi i instytucjonalnych aspektów zarządzania terenami
nic się na tych obszarach nie zmieni; dotyczy to zarówno prywatnej własności ziemi, jak i gruntów Skarbu Państwa. Zmianą jest jedynie obowiązek nadzorowania
i monitorowania stanu środowiska tych obszarów i funkcjonowania w ich obrębie
siedlisk i gatunków. Jest to obowiązkiem wojewodów, którzy będą pełnić tę funkcję
poprzez wojewódzkich konserwatorów przyrody. W przypadku parków narodowych, parków krajobrazowych i Lasów Państwowych, do wykonywania swoich
obowiązków i uprawnień wojewoda może delegować dyrektorów parków i dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Poprzez zmiany w planach urządzeniowych nadleśnictw Lasy Państwowe będą dostosowywały gospodarkę leśną
do przyjętego planu ochrony obszaru Natura 2000, a prywatni właściciele ziemi
będą zachęcani do dobrowolnej zmiany metod produkcji rolnej na bardziej prośrodowiskowe i do wykorzystywania płatności udostępnianych na ten cel ze środków
finansowych UE (zob.: rozdz.3 i e-szkolenie 3 na portalu).

2.5. OBSZAR NATURA 2000 – SZANSA CZY ZAGROŻENIE
DLA ROZWOJU LOKALNEGO?
Polska jest krajem w pewnej mierze wyjątkowym w Europie. Mamy najwyższe
bezrobocie spośród krajów UE, a jednocześnie mamy skarb – wiele dobrze zachowanych fragmentów środowiska przyrodniczego, jakich w Europie Zachodniej
dawno już nie ma. Najdotkliwsze – długotrwałe bezrobocie – występuje najczęściej na terenach wiejskich, niejednokrotnie będących terenami bardzo cennymi
przyrodniczo.
Czy zatem utworzenie obszarów Natura 2000 nie stanie się kolejnym
zagrożeniem dla tych, którzy już i tak mają inne ograniczenia i trudności w powadzeniu swobodnej gospodarki? Od nas i od nich samych zależy,
czy będziemy umieli umiejętnie wykorzystać przyrodę i wiejskie krajobrazy, jakich
nam zazdroszczą Niemcy, Francuzi czy Anglicy.
Sposoby gospodarowania na obszarach Natura 2000 muszą być dostosowane
do wrażliwości siedlisk i gatunków w nich chronionych. Trzeba eliminować zjawiska, które mogłyby być zagrożeniem dla niezbędnych warunków ich funkcjonowania. Znaczna część obszarów Natura 2000 nie wymaga jednak stosowania
ostrych reżimów ochronnych, takich jak obowiązujące w rezerwatach czy parkach
narodowych. Dla większości podstawowym wymogiem jest niezmienianie dotychczasowych ich funkcji i niepogarszanie obecnego stanu siedlisk. Wymaga to oparcia działalności na zasadach zrównoważonego rozwoju, uwzględniania uwarunkowań przyrodniczych przy wprowadzaniu nowych funkcji gospodarczych i przy lo-
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kalizacji inwestycji i wykorzystywanie tych uwarunkowań jako szansy dla nowych
kierunków rozwoju.
Wyznaczenie obszaru Natura 2000 w okolicy nie powinno być postrzegane jako zagrożenie dla rozwoju społeczności lokalnej. W wielu przypadkach utworzenie takiego obszaru będzie szansą na uzyskanie dodatkowych dochodów i stworzenie nowych miejsc pracy. Jedyną trafną drogą rozwoju na obszarach Natura 2000
wydaje się być zrównoważony rozwój, a ten dostarcza wiele możliwości (zob.:
rozdz. 3 i e-szkolenie 3 na portalu).

2.6. AKTUALNY ETAP WDRAŻANIA SIECI NATURA 2000
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSC E
W krajach tzw. „Starej Unii” („piętnastki”, UE–15) proces wyznaczania obszarów do sieci Natura 2000 zaczął się znacznie wcześniej niż w Polsce i innych
nowych krajach członkowskich (UE–10+210), jest on więc znacznie bardziej zaawansowany.
W krajach „piętnastki” obszary „ptasie” zostały wyznaczone i formalnie powołane. Proces ten trwał długo, znacznie dłużej niż przewidywały zapisy dyrektyw.
Wiele krajów z dużym opóźnieniem wyznaczało obszary specjalnej ochrony ptaków, Komisja Europejska miała też duże zastrzeżenia, uważając, że nie obejmują
one wszystkich obszarów ważnych dla ptaków. Łącznie na terenie „piętnastki” wyznaczono (do czerwca 2007 r.) ponad 4,2 tys. obszarów „ptasich”, które w poszczególnych krajach zajmują od 2,9% (Irlandia) do 19,1% (Hiszpania) ich powierzchni lądowej. 455 tych obszarów w całości lub w części obejmuje przybrzeżne obszary morskie.
W nowych krajach członkowskich obszary „ptasie” też już zostały powołane.
Państwa były zobowiązane do ich powołania w momencie akcesji do UE i zgłoszenia tego faktu Komisji Europejskiej. Kraje, które nie wyznaczyły w sposób odpowiedni obszarów „ptasich”, były i są upominane przez Komisję Europejską, by
uznały za obszary chronione więcej swoich ptasich ostoi. Upomnienia te nie zawsze
skutkują, więc Komisja Europejska wstępuje na drogę sądową wobec niektórych
państw, kierując takie sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wniosek w sprawie Polski został skierowany 27 czerwca 2007 r.). Do czerwca 2007 r.
na obszarze nowych państw członkowskich wyznaczono 609 obszarów „ptasich”.
Obszary te zajmują od 4,5% (Malta) do 25,1% (Słowacja) powierzchni lądowej
tych państw. 39 z tych obszarów to tzw. obszary morskie.
10

Oznaczenie UE–10+2 używane jest dla określenia 10 państw, które wstąpiły do Unii w 2004 r. (w tym Polski) oraz
Bułgarii i Rumunii, które zostały przyjęte dopiero w 2007 r.
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Obszary „siedliskowe” zatwierdzane są przez Komisję Europejską od 2001 r.,
oddzielnie dla poszczególnych regionów biogeograficznych. Do 2006 r. zatwierdzano te obszary tylko dla krajów „piętnastki”. Łącznie zatwierdzono ok. 17,6 tys. obszarów. Obejmują one od 6,5% (Wielka Brytania) do 23,4% (Hiszpania) powierzchni lądowej krajów „piętnastki”. 1,2 tys. obszarów to obszary morskie.
Konsultacje w celu zatwierdzenia ich dla nowych krajów członkowskich trwają.
Propozycje krajów są oceniane przez Komisję Europejską. Wiele z nich (szczególnie
z Polski) uznano za wymagające uzupełnienia. Można się spodziewać, że w końcu
2007 r. lub w 2008 r. zakończy się proces zatwierdzania list obszarów sieci Natura
2000 nowych państw członkowskich. Do czerwca 2007 r. państwa te zaproponowały 3,9 tys. obszarów. Zajmują one od 7,4% (Polska) do 31,4% (Słowenia) ich powierzchni lądowej.
Proces kształtowania sieci Natura 2000 jest trudny (potrzeba bardzo wielu danych dotyczących ich charakteru i stanu przyrody) i w większości państw wiąże się
z oporami, wręcz z konfliktami. Szczególnie w nowych państwach członkowskich
problemy te rysują się bardzo ostro. Na ich terenie dochodzi do zderzenia potrzeby
ochrony dużego bogactwa przyrodniczego z ogromnymi oczekiwaniami społeczeństw
na możliwość szybkiego nadrobienia zapóźnień w rozwoju gospodarczym, szczególnie inwestycyjnych. Stąd sieć Natura 2000 postrzegana jest jako bariera na drodze
do modernizacji infrastruktury (szczególnie komunikacyjnej).
Listy obszarów „ptasich” i „siedliskowych” nigdy nie będą w pełni zamknięte
i ostateczne ustanowione. Zawsze, jeśli zajdzie potrzeba, będzie możliwość dodania kolejnych obszarów, których znaczenie dla ochrony określonych siedlisk i gatunków będzie wystarczająco udokumentowane, np. nowymi danymi merytorycznymi, lub na których stwierdzony zostanie wzrost zagrożenia przyrody. Sieć ma
mieć charakter otwarty.
W krajach Europy Zachodniej i Południowej wdrażanie sieci jest już widoczne;
w terenie pojawia sie oznakowanie: „Obszar Natura 2000”. Podobne tablice można
już również spotkać w Polsce na obszarach „ptasich”.
2.6.1. Ile obszarów Natura 2000 będzie w Polsce?
W Polsce zostały formalnie wyznaczone 72 obszary specjalnej ochrony ptaków
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r.), zajmujące ok. 7,8%
powierzchni kraju. Nie obejmują one jednak wszystkich wyznaczonych w Polsce
ostoi ptasich o randze europejskiej. Kolejnych 35 obszarów powinno być powołanych wkrótce, bo w czerwcu 2007 r. zakończył się okres ich konsultowania. Komisja Europejska zarzuca jednak Polsce niepowołanie kolejnych 34 obszarów speł-
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niających określone dyrektywą kryteria. Prace nad planami ochrony dla powołanych obszarów już się rozpoczęły.
Proces wyznaczania obszarów „siedliskowych” również nie jest zakończony.
W momencie akcesji Polski do UE zgłoszono Komisji Europejskiej 184 obszary. Ta propozycja została uznana za niewystarczającą; w wyniku negocjacji z Komisją Europejską i w miarę kompletowania dokumentacji czterokrotnie (ostatnio w lipcu 2007 r.) zgłaszano uzupełniające listy obszarów „siedliskowych”. Obecnie
zgłoszonych jest 361 obszarów – procedura nie jest zakończona. Dla 7 specjalnych obszarów ochrony siedlisk przygotowane zostały też wstępne, pilotażowe
plany ochrony.
Obszary Natura 2000 wyznaczone w 2004 r. obejmowały łącznie ok. 9,3% powierzchni Polski. Docelowo będą zajmować 15–20% powierzchni kraju.
2.6.2. „Shadow list”
Pozarządowe organizacje ekologiczne w trosce o przyrodę i wywiązanie się Polski z przyjętych zobowiązań stworzyły za własne środki finansowe listę dodatkowych
obszarów do włączenia do sieci Natura 2000 na terenie Polski, tzw. Shadow list (listę cieni), która została uznana przez Komisję Europejską za przygotowaną wyjątkowo rzetelnie. W ramach tej listy (pierwsza wersja w grudniu 2004 r., druga w marcu 2006 r.) sugeruje się powiększenie powierzchni wielu obszarów „siedliskowych”
oraz dopisanie 282 nowych obszarów „siedliskowych” (280 lądowych i 2 morskie)
oraz powiększenie listy obszarów „ptasich” o 68 obszarów. Niektóre spośród tych
propozycji władze polskie oficjalnie uwzględniły i przekazały Komisji Europejskiej.
„Shadow list” przygotowano także w wielu innych państwach UE (zarówno w krajach „piętnastki”, jak i w nowych krajach członkowskich). W każdym demokratycznym
państwie są bowiem różne grupy interesu i lobby, zarówno miłośnicy przyrody, jak i ci,
którzy swój doraźny interes ekonomiczny i społeczny przedkładają ponad ochronę przyrody. Wyznaczanie obszarów Natura 2000 spotyka się więc z dużym oporem w Polsce – głównymi oponentami były zarządy gospodarki wodnej, służby leśne i samorządy
lokalne. Dlatego nie wszystkie wyznaczone przez ekspertów obszary zostały włączone
na listy przekazane oficjalnie Komisji Europejskiej.
Maksymalny czas na sporządzenie planów ochrony to, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 5 lat od czasu formalnego powołania obszarów Natura 2000 w Polsce. W przypadku obszarów „ptasich” większości planów ochrony należy się spodziewać do 2010 r., a ostatnich – do 2012 r. Plany ochrony dotyczące obszarów „siedliskowych” (jeżeli te obszary zostaną formalnie powołane do 2008 r.) powinny zostać przygotowane do 2013 r.
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2.6.3. Obecna sytuacja obszarów Natura 2000 w Polsce
Zgodnie ze znowelizowanym prawem ochrony przyrody każdy obszar sieci Natura 2000, wyznaczony oficjalnie czy planowany, mający plan ochrony czy nie,
podlega ochronie prawnej! W ustawie jest zapis zabraniający, do czasu podjęcia
ostatecznych decyzji przez Komisję Europejską o zatwierdzeniu obszarów Natura
2000, podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk określonych gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, z powodu których wyznaczono dany
obszar Natura 2000.
Państwo polskie odpowiada prawnie przed Unią Europejską za zachowanie
wszystkich zagrożonych gatunków i siedlisk, wymienionych w odpowiednich dyrektywach. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wszystkie obszary, które znalazły
się na „Shadow list”, są traktowane tak, jakby zostały oficjalnie wyznaczone, czego
konsekwencją są utrudnienia w lokalizacji inwestycji mogących zaszkodzić przyrodzie
obszarów Natura 2000, zarówno na obszarach oficjalnie ustanowionych czy oficjalnie planowanych do ustanowienia, jak i na tych z „Shadow list”. Obszary z „Shadow list” muszą być uwzględniane przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Jest to szczególnie egzekwowane w przypadkach
przedsięwzięć, które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej.

2.7. SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Natura 2000 – nowa jakość w ochronie
przyrody Europy
Cele lekcji:
• zainteresowanie uczniów nowym systemem ochrony przyrody Natura 2000
• rozwijanie umiejętności: słuchania ze zrozumieniem, formułowania
precyzyjnych wypowiedzi, argumentowania, zadawania pytań, wnioskowania
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania, sekcjonowania i wykorzystywania
informacji w praktyce.
Przewidywane osiągnięcia – uczeń:
• wyjaśnia, czym jest Natura 2000
• wymienia cele ustanowienia sieci Natura 2000
• określa rodzaje obszarów Natura 2000 i podstawy ich wyznaczania
• lokalizuje na mapie regiony biogeograficzne Europy
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• wskazuje sposoby gospodarowania na obszarach Natura 2000 i korzyści
dla rozwoju lokalnego
• charakteryzuje aktualny etap wdrażania sieci Natura 2000 w krajach
„piętnastki” i w Polsce
• korzysta z różnych źródeł informacji o ochronie przyrody (z ważniejszych
portali i stron internetowych).
Metody i formy pracy: praca z tekstem źródłowym, wykład informacyjny, burza
mózgów, dyskusja, praca indywidualna, praca zbiorowa
Środki dydaktyczne: foliogramy (zał. 1): 1. Logo sieci Natura 2000; 2. i 3. Uwarunkowania prawne tworzenia sieci Natura 2000; 4. Stan wdrażania sieci Natura 2000
w Unii Europejskiej; mapa – regiony biogeograficzne w Unii Europejskiej (należy
przygotować foliogram na podstawie mapy dostępnej na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_
network/biogeographic_regions/continental/maps/map_eu.jpg); tekst z portalu internetowego Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka” (e-szkolenie 2: Natura 2000 – kompendium wiedzy)
Przebieg lekcji:
Część wstępna
1. Zapisz na tablicy temat lekcji i krótko zapoznaj uczniów z jej celami.
2. Zapytaj uczniów: Z czym kojarzy się wam Natura 2000? Metodą burzy mózgów zbierz jak najwięcej propozycji. Odpowiedzi zapisz na tablicy lub poproś
o to jednego z uczniów. Przyjrzyj się zapisanym skojarzeniom i podkreśl te,
które są zgodne z definiowanym terminem.
3. Podsumuj, wyjaśniając, że można spotkać się z dwoma określeniami:
• obszar Natura 2000
• sieć Natura 2000.
OBSZAR NATURA 2000
tereny dla zachowania:
zagrożonych
roślin
i zwierząt

rzadkich
roślin
i zwierząt

SIEĆ NATURA 2000
OSOP
obszary specjalnej
ochrony ptaków
(obszary „ptasie”)

SOOS
specjalne obszary
ochrony siedlisk
(obszary
„siedliskowe”)
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4. Pokaż uczniom logo sieci Natura 2000 i krótko je omów (foliogram 1).
5. Wyjaśnij uczniom, że wszystkie parki narodowe w Polsce wchodzą w skład
sieci Natura 2000, a inne formy ochrony przyrody – nie wszystkie – tylko te,
na obszarze których znajdują się wymagające ochrony siedliska i gatunki.
Część główna
Sieć Natura 2000 – cele
Celem ustanowienia sieci Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania gatunków roślin i zwierząt na terenie Unii Europejskiej.
6. Metodą burzy mózgów zainspiruj uczniów do podania jak największej liczby przyczyn szybkiego wymierania gatunków. Zapisz wypowiedzi uczniów
na tablicy.
7. Zaproponuj dyskusję nt. „Przyroda nie zna granic. Natura 2000 – potrzeba
wspólnych działań w skali Europy”.
8. Zaproponuj cząstkowe zagadnienia do dyskusji: Co tracimy wraz z wymieraniem gatunków? Dlaczego i po co obejmujemy je ochroną? Rodzaje obszarów
sieci natura 2000 w UE: obszary „siedliskowe”, obszary „ptasie”. Uwarunkowania prawne ochrony obszarów Natura 2000 (foliogramy 2 i 3). Obszar Natura 2000 – szansa czy zagrożenie dla rozwoju lokalnego?
9. Okazuj zainteresowanie i zaciekawienie wypowiedziami uczniów. Zadawaj pytania mniej aktywne, np.: Co o tym sądzicie? Parafrazuj wypowiedzi uczniów: Jeśli dobrze zrozumiałam/łem, uważasz że… Zapraszaj do
rozmowy, ośmielaj „milczków”, np.: Jesteśmy ciekawi twego zdania.
10. Podsumuj dyskusję. Zaproś uczniów do sformułowania wniosków końcowych z dyskusji. Zapisz je na tablicy.
Regiony biogeograficzne w Unii Europejskiej
11. Wyświetl mapę regionów biogeograficznych w Unii Europejskiej. Wyjaśnij
uczniom ich generalizację. Krótko omów ich przestrzenne zróżnicowanie.
Zwróć szczególną uwagę na dwa regiony znajdujące się na obszarze Polski.
Zachęć uczniów do wyszukania w różnych źródłach informacji o cechach
charakterystycznych naszych regionów biogeograficznych.
Część końcowa
12. Przedstaw aktualny etap wdrażania sieci Natura 2000 w krajach „piętnastki” i w Polsce. Wyświetl zestawienie obszarów „siedliskowych” i obszarów
„ptasich” na obszarze Unii Europejskiej (foliogram 4). Zaproś uczniów do
krótkiej analizy tych map.
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Praca domowa:
1. Poproś uczniów o zapoznanie się z treścią e-szkolenia 2 na portalu internetowym Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka”:
http://www.natura2000.org.pl/
2. Zachęć uczniów do wyszukania informacji o „Shadow list” także w innych
źródłach informacji. Poproś, by napisali, co proponują włączyć do niej z obszaru swojej gminy lub regionu.
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ZAŁĄCZNIK 1

Foliogram 1

Logo
Europejskiej sieci ekologicznej specjalnych obszarów
ochrony Natura 2000
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Foliogram 2

Konwencje międzynarodowe związane z tematyką
sieci Natura 2000
• Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie
międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa
wodnego (Ramsar, 1971)
• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich
zwierząt (Bonn, 1979)
• Konwencja o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory
europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Berno, 1979)
• Konwencja o różnorodności biologicznej (Rio de Janeiro, 1992)
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Foliogram 3

Najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej
z zakresu ochrony przyrody
Dyrektywa „ptasia” (Dyrektywa Rady 79/409/EWG
z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków)

Dyrektywa „siedliskowa” (Dyrektywa Rady 92/43/EWG
z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych
oraz dzikiej fauny i flory)
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Foliogram 4

Stan wdrażania sieci Natura 2000 w Unii Europejskiej
(czerwiec 2007 r.)
Obszary „ptasie”
Lp.

Kraj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Węgry
Polska
Cypr
Estonia
Holandia
Włochy
Austria
Portugalia
Grecja
Bułgaria
Belgia
Łotwa
Niemcy
Czechy
Litwa
Francja
Finlandia
Szwecja
Dania
Wlk. Brytania
Luksemburg
Malta
Irlandia
Rumunia

Udział
Liczba
w powierzchni
obszarów
kraju (w %)
38
25,1
27
23,0
563
19,1
55
14,5
114
13,8
7
13,4
67
13,1
77
12,5
590
12,2
96
11,6
50
10,1
151
10,0
88
9,7
234
9,7
98
9,7
568
8,9
38
8,8
77
8,1
369
7,7
467
7,5
530
6,2
113
5,9
258
5,8
12
5,4
12
4,5
131
2,9
–
–

Obszary „siedliskowe”
Lp.

Kraj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Słowenia
Hiszpania
Portugalia
Estonia
Grecja
Luksemburg
Węgry
Włochy
Szwecja
Bułgaria
Rumunia
Finlandia
Malta
Słowacja
Cypr
Łotwa
Austria
Irlandia
Belgia
Litwa
Niemcy
Czechy
Francja
Holandia
Polska
Dania
Wlk. Brytania

Udział
Liczba
w powierzchni
obszarów
kraju (w %)
259
31,4
1430
23,4
94
17,4
497
16,5
239
16,4
48
15,4
467
15,0
2281
14,2
3971
13,7
180
13,3
273
13,2
1715
12,7
27
12,6
382
11,8
36
11,5
331
11,0
166
10,6
413
10,2
280
10,0
267
9,9
4617
9,9
864
9,2
1335
8,5
141
8,4
294
7,4
254
7,4
613
6,5

Aktualne dane udostępniane są na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/ vironment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm
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2.8. PYTANIA KONTROLNE DO TEMATU:
NATURA 2000 – KOMPENDIUM WIEDZY
1. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Obszar Natura 2000 to (a):
a) nowa forma ochrony przyrody, wprowadzona w Polsce w momencie wejścia
do Unii Europejskiej.
b) nowa forma ochrony przyrody, istniejąca w prawie europejskim, ale jeszcze
nie wprowadzona do prawa polskiego.
c) nowa forma ochrony przyrody, istniejąca w polskim prawie ochrony przyrody
od 2005 r.
2. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Za obszary Natura 2000 uznaje się (a):
a) tereny ważne z punktu widzenia zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich
gatunków roślin, zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych.
b) tereny mające znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy.
c) tereny ważne z punktu widzenia ochrony gatunków nieobjętych inną formą
ochrony.
3. Czy sieć Natura 2000 zastąpi parki narodowe i rezerwaty? Wskaż poprawną odpowiedź (c):
a) Tak. Zastąpi zarówno parki narodowe, jak i rezerwaty.
b) Nie. Zastąpi tylko parki narodowe.
c) Nie. Nie zastąpi żadnej dotychczas istniejącej w Polsce formy ochrony przyrody.
4. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Docelowo sieć Natura 2000 będzie pokrywać (b):
a) co najmniej 10% powierzchni Unii Europejskiej.
b) co najmniej 15% powierzchni Unii Europejskiej.
c) co najmniej 20% powierzchni Unii Europejskiej.
5. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Ochronie prawnej podlegają (b):
a) wyznaczone oficjalnie obszary Natura 2000.
b) wyznaczone i planowane obszary Natura 2000.
c) wszystkie obszary Natura 2000, dla których sporządzono plan ochronny.
6. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Celem sieci obszarów chronionych Natura
2000 jest skuteczna ochrona (c):
a) zagrożonych krajobrazów w Europie.
b) gatunków ważnych dla przyszłego rozwoju gospodarki.
c) siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i gatunków zwierząt zagrożonych
w Europie.
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7. Wskaż właściwe dokończenie zdania: „Shadow list” to (b):
a) przygotowana przez organizacje pozarządowe lista obszarów Natura 2000,
które zostały odrzucone przez Komisję Europejską.
b) przygotowana przez organizacje pozarządowe lista dodatkowych obszarów
proponowanych do sieci Natura 2000 na terenie Polski.
c) przygotowana przez organizacje pozarządowe lista obszarów objętych ochroną prawną w ramach sieci Natura 2000.
8. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Obszary „ptasie” i obszary „siedliskowe”
sieci Natura 2000 (c):
a) muszą się pokrywać lub przynajmniej sąsiadować.
b) nie mogą się pokrywać, ale mogą ze sobą sąsiadować.
c) mogą się pokrywać całkowicie lub częściowo.
9. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Ustalanie reżimu ochronnego na obszarach
Natura 2000 polega na (c):
a) eliminacji działalności gospodarczej już tam prowadzonej.
b) wprowadzeniu możliwie najostrzejszych wymogów ochronnych porównywalnych z obowiązującymi w parkach narodowych.
c) traktowaniu każdego z obszarów indywidualnie zgodnie z jego specyfiką i potrzebami ochrony występujących tam siedlisk i gatunków.
10. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Zgłoszona przez Polskę w 2004 r. lista obszarów siedliskowych została (c):
a) zaakceptowana przez Komisję Europejską.
b) odrzucona przez Komisję Europejską w całości.
c) uznana za niewystarczającą i wymagającą uzupełnień.
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3. NATURA 2000 MOTOREM EKOROZWOJU
W NASZEJ GMINIE

3.1. Ochrona obszarów Natura 2000 elementem rozwoju
zrównoważonego
Sieć obszarów Natura 2000 jest nadzieją na powstrzymanie w Europie tempa
procesu wymierania gatunków i zanikania siedlisk przyrodniczych; chroni wartość
ekologiczną środowiska. Status obszaru Natura 2000 wiąże się jednak z pewnymi
ograniczeniami w gospodarowaniu.
Do rozważania kierunków rozwoju na obszarach Natura 2000 powinna skłaniać
świadomość wartości tych obszarów. Ocenia się ją z punktu widzenia współczesności, ale
należy pamiętać, że wynika ona z przemiany przyrody w dziejach i ma znaczenie dla następnych pokoleń, by i one mogły z przyrody korzystać. Najlepszym kierunkiem działań
na przyszłość (dla docelowo tworzonej sieci obszarów – blisko 20% powierzchni kraju)
jest zrównoważony rozwój przyrody, społeczeństwa i gospodarki. Status obszaru Natura 2000 można wykorzystać m.in. do promocji regionu, np. regionalnych produktów
i usług, do rozwoju funkcji edukacyjnych i naukowych, do inspirowania proekologicznych praktyk w gospodarce, w tym rolnictwa i turystyki bliższych naturze.
3.1.1. Jak należy rozumieć pojęcie „zrównoważony rozwój”?
Zgodnie z zapisem art. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62
z 2001 r., poz. 627, z późn. zm.), przez zrównoważony rozwój „należy [...] rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń”.
Zrównoważony rozwój (ekorozwój) jest procesem integrującym działania
polityczne, gospodarcze i społeczne w celu równoważenia szans dostępu:
* kolejnych pokoleń
* różnych grup interesów
* społeczności regionalnych i lokalnych

do

zasobów środowiska
przyrodniczego

z zachowaniem trwałości procesów naturalnych.
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Zrównoważony rozwój wyznaczają następujące jego cechy:
• dostosowywanie skali ingerencji w środowisko do granic wyznaczonych jego
odpornością na zanieczyszczenia i zakłócenia,
• zdolność do odtwarzania lub zastępowania substytutami zasobów naturalnych,
• możliwość zachowania różnorodności biologicznej,
• zapewnienie zdrowych warunków życia.
Równy dostęp do środowiska przyrodniczego rozpatruje się w relacjach:
• sprawiedliwości międzypokoleniowej, co oznacza zaspokajanie potrzeb materialnych i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem
i utrzymaniem warunków do zaspokajania potrzeb pokoleń przyszłych (równoważenie szans w dostępie do ograniczonych zasobów oraz w uprawnieniach do odprowadzania zanieczyszczeń i do innego typu ingerowania w środowisko do granic wyznaczonych jego pojemnością);
• sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej, co oznacza zaspokajanie potrzeb materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych
i obywateli z zapewnieniem sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów oraz walorów środowiska dla społeczności z innych regionów i dla innych grup społecznych;
• równoważenia szans między tym, co lokalne, a tym, co ponadlokalne, oznacza to równoprawne zaspokajanie potrzeb ogólnospołecznych (narodowych,
ogólnokrajowych) i potrzeb społeczności lokalnych;
• równoważenia szans człowieka i przyrody, co oznacza zapewnienie zdrowego funkcjonowania (w sensie fizycznym, psychicznym, społecznym i ekonomicznym) jednostek ludzkich, przy zachowaniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych i stałej ochrony różnorodności biologicznej.
Aby osiągać wymienione cele i cechy zrównoważonego rozwoju musi się on wyrażać przede wszystkim procesami podejmowania zintegrowanych decyzji. W ich ramach poszukuje się równoważenia różnych stanowisk, co odbywa się na forum organizacji międzynarodowych, wielkich koncernów, rządów i samorządów lokalnych,
małych i średnich przedsiębiorstw oraz w mikroskali – przez gospodarstwa domowe,
a także pojedynczych obywateli.
Biorąc za punkt wyjścia zasady równoważenia szans, można wskazać podstawowe kierunki działań i procesy, których uruchomienie i kontynuowanie oznacza dążenie do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Są to:
• ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych do granic określonych możliwościami ich odtwarzania,
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• ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych w skali umożliwiającej ich
stopniowe zastępowanie przez odpowiednie substytuty,
• stopniowe eliminowanie substancji niebezpiecznych i toksycznych z procesów
gospodarczych i innych zastosowań,
• utrzymywanie emisji zanieczyszczeń oraz innej ingerencji w środowisko w granicach wyznaczonych przez pojemność asymilacyjną środowiska,
• odtwarzanie i stała ochrona różnorodności biologicznej na czterech poziomach: krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym,
• uspołecznienie procesów podejmowania decyzji, zwłaszcza dotyczących lokalnego środowiska przyrodniczego,
• dążenie do zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu,
rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających ich zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
Dla obszarów Natura 2000 można wskazać niektóre specyficzne, a preferowane
ścieżki rozwoju, które – z jednej strony – będą przyjazne dla przyrody, a z drugiej
strony będą sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi tych obszarów.

3.2. PROMOCJA REGIONU DZIĘKI NATURZE 2000
Obecność obszaru Natura 2000 może być czynnikiem promującym region pod
względem usług turystycznych oraz produkcji spożywczej. Im większy jest dany obszar lub przedmiot ochrony jest bardziej specyficzny i niepowtarzalny, tym dla promocji lepiej. Jednak gospodarka i jej promocja muszą być dostosowane do wymogów
ochronnych siedlisk i gatunków, które zadecydowały o włączeniu danego obszaru do
sieci Natura 2000.
Dobrym przykładem jest promocja wiejskiego regionu w środkowej Walii, gdzie
przedmiotem ochrony jest ptak kania ruda. Oto pouczająca opowieść o tym, jak kania uratowała środkową Walię.
Marka: „kania ruda” (ang. Red Kite). Kania ruda jest ptakiem drapieżnym,
który niegdyś występował licznie w Wielkiej Brytanii. Na skutek umyślnego
zabijania od XVII w., a później chemizacji rolnictwa, jej populacja w drugiej
połowie XX w. była już na granicy wymarcia. Kania ruda zniknęła zupełnie
z Anglii i Szkocji, jedynie w środkowej Walii zachowało się kilka par. Dzięki
ogromnemu wysiłkowi udało się w ciągu ostatnich 100 lat wzmocnić jej populację w środkowej Walii; ma temu służyć utworzony tu obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
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Sytuacja społeczna: W połowie lat 90. XX w. wiejskie obszary środkowej
Walii cierpiały na skutek wysokiego bezrobocia oraz niskich dochodów ludności (76% średniej w Unii Europejskiej).
Działania: W 1994 r. rozpoczęto działania na rzecz rozwoju turystyki przyrodniczej. Zbudowano 6 obiektów, z których można obserwować kanie, dowiedzieć
się o ekologii tego gatunku i uzyskać informacje o ochronie przyrody w Walii.
Opracowano koncepcję rozwoju transportu publicznego i rowerowego. Stworzono warunki do turystyki pieszej i konnej w powiązaniu z miejscami obserwacji kani. Zachęcano lokalnych przedsiębiorców do produkcji ekologicznej i umieszczania na produktach logo przedstawiającego sylwetkę kani rudej.
Efekt: Wciągu dwóch lat region odwiedziło ok. 150 tys. turystów, którzy zostawili w nim ok. 3 mln funtów (1996 r.). Wkrótce powstało 114 nowych miejsc
pracy, w tym 14 bezpośrednio związanych z obsługą ruchu turystycznego.
Podsumowanie: Osiągnięto też inne korzyści. Wzrosła sprzedaż lokalnych produktów; do regionu napłynęło dużo środków finansowych, co spowodowało
powstawanie kolejnych miejsc pracy. Dzięki przemyślanej koncepcji rozwoju
turystyki pieszej, konnej i rowerowej, a nie samochodowej, na projektowanym
wówczas obszarze Natura 2000 nie tylko nie doprowadzono do degradacji
przyrody, ale ożywiono gospodarkę.

3.3. ROLNICTWO PRZYJAZNE PRZYRODZIE
Nadanie statusu obszaru Natura 2000 wiąże się z pewnymi wymogami dotyczącymi
np. rolnictwa, od którego wymaga się – przede wszystkim – ograniczenia intensyfikacji
i chemizacji. Preferowane jest gospodarowanie przyjazne przyrodzie, co nie powoduje negatywnych oddziaływań na środowisko lub znacznie ogranicza te oddziaływania, a ponadto, pozwala na zachowanie lub nawet wzmocnienie różnorodności biologicznej terenów
rolnych. Może ono w różnym stopniu być przyjazne przyrodzie w zależności od formy
(tradycyjne ekstensywne rolnictwo, rolnictwo ekologiczne, rolnictwo zrównoważone). Realizacja tzw. programów rolnośrodowiskowych wspiera rolnictwo przyjazne przyrodzie.
3.3.1. Rolnictwo ekologiczne
Szczególnym rodzajem gospodarowania rolniczego, który należy rekomendować
dla obszarów Natura 2000, jest rolnictwo ekologiczne. Nie jest ono rolnictwem zacofanym. Przeciwnie, jest najnowocześniejszym systemem produkcji rolniczej. Wyko57
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rzystuje doświadczenia pokoleń i najnowsze osiągnięcia nauki. Wbrew obiegowej
opinii jest to rolnictwo intensywne, w którym zamiast środków agrochemicznych wykorzystuje się środki naturalne, organiczne i w większym stopniu pracę ludzi. Jest to
produkcja tańsza (o koszty nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin), jest jednak zarazem bardziej pracochłonna i wymaga głębszej wiedzy oraz znajomości mechanizmów zachodzących w przyrodzie. Plony są lepszej jakości, mają
lepszy smak, ale często są mniejsze.
Proces przestawiania gospodarstwa na gospodarowanie metodami ekologicznymi
odbywa się przy pomocy i pod nadzorem specjalistów i firm certyfikujących. Przestawianie trwa 2 lata – tyle potrzeba na oczyszczenie się gleby z chemicznych środków
ochrony roślin. Jest to trudny okres dla rolnika – zwykle obniża się wydajność gospodarstwa, a wyprodukowana żywność nie uzyskuje jeszcze certyfikatu, nie można więc
uzyskać za nią wyższej ceny. Częściową rekompensatą są dotacje do kosztów kontroli wypłacane przez stacje chemiczno-rolnicze oraz nieco w tym czasie wyższe dopłaty z płatności rolnośrodowiskowych.
Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz proces certyfikacji gospodarstw ekologicznych nadzoruje w Polsce Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (www.ijhar-s.gov.pl/index.php?idkat=114). Główny ośrodek doradczy specjalizujący się w sprawach rolnictwa ekologicznego to Oddział w Radomiu Centrum
Doradztwa Rolniczego z Brwinowa (www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne/); informacji udziela też Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi
EKOLAND (www.ekoland.org.pl/).
W okresie dominacji wielkich gospodarstw towarowych produkujących żywność
o często niskiej jakości popyt na produkty ekologiczne ciągle rośnie. Według danych
światowej organizacji rolnictwa ekologicznego IFOAM, na świecie jest już 26 mln
ha upraw ekologicznych, a liczba gospodarstw ekologicznych nadal rośnie. Największe powierzchnie zajmują uprawy ekologiczne w Australii i Argentynie, a w Europie – we Włoszech (ok. 1 mln ha), ale największy udział upraw ekologicznych w ogólnej powierzchni użytków rolnych ma Austria (ok. 11%). W UE w końcu 2004 r.
było ok. 5,7 mln ha upraw ekologicznych (3,5% powierzchni użytków rolnych), gospodarstw ekologicznych było ok. 142 tys. (1,5%). W Polsce gospodarstw było ok.
3,8 tys., w tym ok. 2,1 tys. w trakcie przestawiania, co stanowiło 0,2%. Po wstąpieniu Polski do UE i udostępnieniu wsparcia finansowego dla tego typu produkcji wielu polskich rolników zdecydowało się na przestawienie swoich gospodarstw na
produkcję ekologiczną.
W Polsce następuje systematyczny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych:
w 1990 r. było ich 27, w 1999 r. – 555, w 2001 r. – 1787 (po roku wsparcia i tylko ze środków krajowych), w 2004 r. – 3760 (wzrost o ponad 50% w pierwszym roku członkostwa w UE), w 2005 r. – 7183 (wzrost o niemal 100% w stosunku do
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roku poprzedniego), a w 2006 r. już 9188 (chociaż dynamika wzrostu zmalała –
28%). Zwiększa się też liczba certyfikowanych przetwórni produktów rolnictwa ekologicznego: w 2003 r. było ich 22, a 2006 r. już 156. Wyraźnie buduje się rynek produktów ekologicznych; w pierwszej połowie 2007 r. pracowało co najmniej 18 hurtowni rozprowadzających taką żywność, a liczbę sklepów sprzedających produkty ekologiczne szacowano na ok. 300. Rosną więc podaż i popyt produktów ekologicznych, mimo że są
one przeciętnie o 50% droższe od produktów produkowanych innymi metodami.
Rolnicy produkujący metodami rolnictwa ekologicznego i ci, którzy dopiero rozpoczynają przestawianie swoich gospodarstw na ekologiczne, uzyskują wsparcie w ramach programów rolnośrodowiskowych pod warunkiem, że ich gospodarstwa są regularnie kontrolowane i certyfikowane. Informacje o aktualnych stawkach finansowego wsparcia gospodarstwa ekologicznego są udostępniane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/.
Posiadanie gospodarstwa ekologicznego jest szczególnie korzystne w połączeniu
z agroturystyką, której klienci poszukują żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi. Ważna jest dla nich informacja o certyfikowaniu produkcji żywności. Serwowanie posiłków „ekologicznych” jest na ogół atrakcją dla przyjezdnych.
3.3.2. Programy rolnośrodowiskowe
Programy rolnośrodowiskowe od 1992 r. są instrumentem finansowym UE, w Polsce od 2004 r. Polegają one na tym, że rolnicy dobrowolnie przyjmujący na siebie zobowiązania otrzymują środki finansowe jako wynagrodzenie za podejmowanie się różnych (ściśle określonych) działań na rzecz ochrony środowiska (zwłaszcza ochrony
przyrody) i/lub ochrony walorów krajobrazu wiejskiego (w tym zwrot za dodatkowo ponoszone koszty), albo jako rekompensatę za utracone dochody w wyniku pożądanej ekstensyfikacji produkcji rolnej. Poprzez programy rolnośrodowiskowe realizuje się różne
cele i różnorodne działania.
W programach nastawionych głównie na ochronę walorów przyrodniczych oczekuje się od rolników, w zależności od głównych celów ochronnych danego obszaru
i od rodzaju siedliska: rezygnacji ze stosowania chemicznych środków ochrony roślin,
opóźniania prac polowych i pierwszego wyprowadzania zwierząt na pastwiska,
zmniejszania obsady zwierząt hodowlanych, pozostawiania fragmentów odłogowanych pól, koszenia minimum raz w roku lub raz na dwa lata na terenach nieużytkowanych łąk, zamiany pól uprawnych na trwałe użytki zielone, zakładania miedz,
wprowadzania zieleni buforowej wzdłuż cieków wodnych, pasów zadrzewień lub zakrzaczeń śródpolnych i przydrożnych oraz ich pielęgnacji, odtwarzania dawnych
oczek wodnych i mokradeł śródpolnych, ograniczania intensywności nawożenia i wykorzystywania chemicznych środków ochrony roślin.

59

Natura 2000 w edukacji szkolnej

W ramach projektów nastawionych na ochronę walorów krajobrazowych i historycznych terenów wiejskich oczekuje się od rolników m.in.: utrzymywania mozaikowej struktury pól, rewaloryzacji zabytkowej zabudowy wiejskiej, ochrony zabytków historycznych i archeologicznych, udostępniania turystom terenów gospodarstw.
Są też programy nastawione na ochronę rolniczych zasobów genetycznych, czyli
zachowanie starych ras zwierząt hodowlanych oraz tradycyjnych odmian roślin uprawnych i sadów ze starymi odmianami drzew owocowych.
Wsparcie finansowe za udział w programach rolnośrodowiskowych wynika z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowe podstawy prawne wdrażania
programów rolnośrodowiskowych, jak i stawki płatności podają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/) i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (http://arimr.gov.pl). Rolnicy z obszarów Natura 2000 mogą realizować wiele różnych pakietów działań rolnośrodowiskowych (nie wszystkie jednocześnie – niżej pokazano, spośród jakich pakietów można wybierać):
• „rolnictwo zrównoważone” lub „rolnictwo ekologiczne”,
• „ekstensywne trwałe użytki zielone” lub „ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000” lub „ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura
2000” (dostępny, gdy powstaną plany ochrony obszarów Natura 2000 lub inne obowiązkowe wymogi dla rolnika w równoważnej formie),
• „zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie”,
• „zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”,
• „ochrona gleb i wód” (nie można go realizować jednocześnie z „rolnictwo ekologiczne”),
• „strefy buforowe”.
Działania rolnośrodowiskowe nie są łatwe i wymagają fachowej pomocy doradców, którzy wykonują dla rolników plany rolnośrodowiskowe, a te są podstawą płatności (zob.: lista doradców na stronie www.cdr.gov.pl/).

3.4. EKOTURYSTYKA
Powołanie obszarów Natura 2000 otwiera nowe możliwości rozwoju turystyki:
tak jak parki narodowe i krajobrazowe, w naturalny sposób będą one promować
region i przyciągać turystów.
Przegląd mapy obszarów sieci Natura 2000 i skonfrontowanie jej z mapami turystycznymi oraz innymi źródłami informacji turystycznej (przewodnikami, folderami, katalogami itp.) pozwala sprawdzić, czy w pobliskich danemu obszarowi Natura 2000
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miejscowościach można dostać nocleg, wypożyczyć kajak lub rower albo wziąć udział
w imprezie turystycznej, poznać zabytki czy współczesną kulturę regionu. Atrakcje turystyczne mogą zostać wzbogacone o te, które lepiej, szerzej i dogłębniej wykorzystują
walory przyrodnicze. Taka turystyka powinna się odbywać na bazie przyrody, ale z jej
szczególnym poszanowaniem – wedle zasad ekoturyzmu.
Ekoturyzm to nowe – alternatywne dla turystyki masowej – podejście do
modelu rozwoju i funkcjonowania turystyki, i jako gospodarki, i jako sposobu
zachowań oraz postaw samych turystów. Ekoturyzm to pewnego rodzaju
filozofia wpisująca się w nurt powrotu do natury, odmiana turystyki będąca
odpowiedzią na uprzemysłowienie, urbanizację, nadmierną eksploatację
zasobów środowiska przyrodniczego.
Zasoby i walory turystyczne Ziemi wciąż się kurczą. Kurczy się także przestrzeń
turystyczna wysokiej jakości. Bez równoważenia trendów rozwoju przemysłu turystycznego z zasadami ekoturystyki regionów czystych, ekologicznie bezpiecznych,
o zdrowych warunkach wypoczynku, bez proekologicznej polityki państwa i odpowiedniej świadomości samorządów, gospodarzy najcenniejszych obszarów, tej przestrzeni nie będzie przybywać, a może jej nawet ubywać.
Wychodząc od tego, czym jest turystyka, można przytoczyć potoczne, ale i powszechne rozumienie tego, czym jest ekoturystyka. A zatem: turystyka to – z jednej
strony – sposób spędzania wolnego czasu, a z drugiej strony – biznes, ekoturystyka zaś jest biznesem, którego organizatorzy czerpią zyski z wartości środowiska przyrodniczego, obsługując turystów szukających kontaktu z przyrodą.
Szerzej i głębiej ujmuje to zjawisko inna definicja11:
Ekoturystyka to zjawisko przestrzenne, polegające na takim
użytkowaniu i zagospodarowaniu turystycznym środowiska przyrodniczego,
aby zapewnione było utrzymanie równowagi w systemach ekologicznych.
Należy więc założyć rozwój takich form użytkowych, które nie zakłócą
sprawności funkcjonowania przyrody. Podstawowe programy użytkowe
regionów turystycznych powinny sprowadzać się do obsługi odpowiednich –
wynikających z uwarunkowań przyrodniczych – form turystyki.
Termin „ekoturystyka” ma w świecie rozmaite synonimy: turystyka przyrodnicza,
krajobrazowa, zielona, miękka, przyjazna środowisku, ukierunkowana na naturę.
Generalnie za ekoturystykę uważa się turystykę o nastawieniu prośrodowiskowym,
uprawianą z dbałością o prawidłowy kontakt człowieka z przyrodą. Jest to do dość
11

Definicja opracowana przez Grzegorza Rąkowskiego z Instytutu Ochrony Środowiska.
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powierzchowne, chociaż mające zastosowanie do rozwijania form aktywnego wypoczynku, rozumienie pojęcia ekoturystyki. Nie wchodzi ono jednak głębiej w zasady
gospodarki turystycznej.
Ekoturystyka to przecież także wymogi etyczne, umiejętność zarządzania
prośrodowiskowego w regionach i przedsiębiorstwach, i to zarówno w skali lokalnej,
jak i w kategoriach polityki ekologicznej państwa.
Rolę ekoturystyki należy zatem postrzegać w wielu odniesieniach, opierając ją na
zasadach zrównoważonego rozwoju. Stąd kolejne pojęcie.
Turystyka zrównoważona (ang. sustainable tourism) to turystyka
rozwijająca się zgodnie z predyspozycjami naturalnymi obszaru, zgodnie
z zasadami ekorozwoju.
Terminem najszerszym i prawdopodobnie najtrafniejszym jest turystyka proekologiczna, tzn. uznająca priorytet praw przyrody nad gospodarczą działalnością
człowieka, przy jednoczesnym dążeniu do pełnego wykorzystania zasobów naturalnych, zgodnie z ich potencjałem (naturalnymi predyspozycjami) i bez zachwiania ich
funkcji ekologicznych.
Ekoturystyka zaś jest to koncepcja turystyki zrównoważonej, godzącej interesy
turystów i regionów turystycznych (ich lokalnych społeczności) z dobrem przyrody.
Zatem ideą ekoturystyki nie jest forma czy charakter turystyki, lecz rozwój lokalnych
społeczności oparty na turystyce, którą uprawia się w celu regeneracji sił fizycznych
i psychicznych w procesie obcowania z przyrodą i kulturą regionu, w czasie wolnym
od nauki i pracy (http://pl.wikipedia.org./wiki/Turystyka).
Ekoturystyka to dla wielu tylko forma spędzania wolnego czasu w celu podpatrywania przyrody, w terenie dzikim, w gronie ludzi o szczególnych przyrodniczych zainteresowaniach i wiedzy. A przecież rzesze podpatrujących ptaki, uczących się je rozpoznawać, to o wiele większa społeczność niż specjaliści – ornitolodzy. Rośnie liczba turystów
zaniepokojonych degradacją przyrody, chcących poznać jej prawa i procesy naturalne,
nawet wspomagać jej ochronę. Ekoturystyka rozwija się dzięki tak właśnie wyrażającej
się jakości wypoczynku, potrzebie – okazywanej w czasie wolnym od pracy.
3.4.1. Jak rozwijać turystykę w regionach, w których znajdują się obszary sieci
Natura 2000?
Wymaga to przemyślanych proekologicznych zachowań i działań zarówno w skali indywidualnej i lokalnej, jak też na poziomie władz regionalnych oraz polityki państwa. Użytkowanie turystyczne sieci Natura 2000 ma się odbywać według zasad
wspólnych dla wszystkich krajów UE, które tę sieć ustanowiły. Bez takiej akceptacji
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trudne będzie nie tylko zachęcanie do proekologicznych działań w turystyce, ale i minimalizowanie konfliktów, na styku każdej działalności gospodarczej z ochroną przyrody, często wyolbrzymianych.
Po pierwsze, można założyć, że najwcześniej i lepiej – jako przyrodniczo cenne –
będą się promowały obszary duże, dostarczające większej ilości wrażeń, w których warto spędzić dłuższy urlop, które łatwiej znaleźć na mapie. O większych regionach łatwo
zdobyć więcej informacji, mają też one bogatszą bazę turystyczną, rozwinięta jest w nich
oferta turystyczna, na ogół znana turystom. Dla większych obszarów istnieją specjalne
pakiety usług, gotowe programy wycieczek i wczasów, odbywają się na nich imprezy
kulturalne. Zorganizowane już produkty turystyczne przysparzają dochodów. Ekoturystyka przynosi 5–8% światowych obrotów przemysłu turystycznego, ale jej udział systematycznie wzrasta. Moda na ekoturystykę trwa. Potrzeba aktywnego wypoczynku jest
realizowana nie tylko w górach, nad morzem, ale i na bagnach lub łąkach, dotąd uważanych za tereny jedynie rolnicze. Cenne ekologicznie tereny, oprócz przypadkowych
turystów, odwiedzają turyści przyrodnicy. Na wzór ich stylu bycia ekoturystyczne wycieczki odbywa się zwykle w małych, kilkuosobowych grupach, z uprzednim przygotowaniem merytorycznym lub z wykwalifikowanymi przewodnikami, którzy coraz częściej zdobywają umiejętności interpretatora przyrody. Powstaje kadra wykwalifikowanych przewodników-przyrodników, zwłaszcza ornitologów. Jak dotąd ekoturystykę
rozwijają głównie jej uczestnicy. Są to najczęściej osoby o wysokim poziomie świadomości ekologicznej, nierzadko zamożni turyści zagraniczni, którzy – przemierzając
najciekawsze rejony świata – przenoszą doświadczenia organizatorów i model podróżowania do nowych regionów, promujących się dzięki przyrodzie. Taką rolę spełniali przeważający przed laty na Bagnach Biebrzańskich ornitolodzy z Europy Zachodniej, głównie Holendrzy i Brytyjczycy. Obecnie samych miłośników ptaków w Unii
Europejskiej jest ok. 5mln, można więc prognozować, że ruch turystyczny do obszarów Natura 2000 będzie się rozwijał także i w Polsce.
Do obszarów Natura 2000 przyciąga turystów nie tylko przyroda, ale i ludzie, żyjący z przyrodą w harmonii. Polacy słyną z gościnności. Oprócz tego niezaprzeczalnego waloru polskich usługodawców, trzeba rozwijać także ich inną cechę – historycznie
ukształtowaną miłość Polaków do rodzimego krajobrazu. Dziś musi ona znaleźć wyraz
w codziennym poszanowaniu przyrody, uznaniu prymatu praw przyrody nad prawami
ekonomii, do których – poprzez zasady ekorozwoju – włącza się poczucie odpowiedzialności za skarby natury i przetrwanie ich jako dziedzictwa Europy.
Obszary Natura 2000 najczęściej chronią bardzo delikatne układy przyrodnicze,
które łatwo zniszczyć, np. na skutek złego zorganizowania turystyki masowej. Można też szybko zdegradować środowisko poprzez urbanizację turystyczną: gęsto stawiane pensjonaty i hotele, sieć wyasfaltowanych dróg, rozwijanie obiektów rozrywkowych. Infrastruktura służąca udostępnianiu turystom walorów regionu musi być tak
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wprowadzana by można było zapewnić ochronę tego, co w nim najcenniejsze. Należy zatem zachować stosowny umiar i ostrożność w promowaniu ekoturystyki, a ruch
turystyczny poddać regulacjom prawnym, sterowaniu w czasie i w przestrzeni, wręcz
fachowej kontroli (prowadzonej przez przyrodników).
Turystykę masową w cennych przyrodniczo terenach należy eliminować, lokując
ją na terenach odleglejszych, i to z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Jest
wskazane, by koncentrowała się w specjalnie wyznaczonych do tego ośrodkach, z których jedynie rzeczywiście zainteresowani przyrodą będą odwiedzać obszary Natura
2000. Chodzi o to, by uniknąć dużych strumieni ruchu turystycznego.
Prawie każdy obszar Natura 2000 może stać się magnesem dla biur podróży i wszelkiego rodzaju biznesu turystycznego. Natura 2000 będzie w nieodległej przyszłości czynnikiem rodzącym popyt na usługi turystyczne w danym regionie, może nawet wizytówką
niejednego z nich. Należy więc pomyśleć o strategii rozwoju oferty ekoturystycznej, a następnie o powiązaniu zarobkowania z ochroną przyrody.
Podaż na rynku ekoturystyki trzeba rozwijać, wyprzedzając popyt. Konieczne jest
specjalistyczne przygotowanie oferty turystyki przyrodniczej i gospodarki turystycznej
zgodnie z nowymi przepisami. Brak niestety jednolitych modeli programów i bazy turystycznej. Chociaż panuje powszechne przekonanie, że ekoturyści nie wymagają hoteli
o wysokim standardzie, to trzeba zaspokajać różne ich oczekiwania. Można jednak przyjąć, że w warunkach polskich goście zadowolą się dobrze wyposażoną kwaterą, ale spełniającą standardy ekologiczne. Jej atutami są: widoczne oszczędne gospodarowanie wodą i energią, segregacja odpadów, stosowanie zorganizowanych przewozów, co ogranicza wielkość i uciążliwość transportu samochodowego. Atutami są także potrawy regionalne sporządzone z domowych produktów, treści przyrodnicze w informacji turystycznej, wypożyczalnie rowerów, kajaków, tratew, lornetek itp. Konieczne jest wytyczenie
szlaków, po których turysta będzie się poruszał bezpiecznie dla siebie i dla przyrody.
Nieocenione są usługi dobrze znających teren i przyrodę mieszkańców regionu
– otwartych na wymianę doświadczeń z turystami i na rozwijanie swojej wiedzy dzięki ich przekazom (zob.: rozdz. 4 i e-szkolenie 4 na portalu).

3.5. NASZE DZIAŁANIA – CZYLI CO CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI
LOKALNYCH I WŁADZE LOKALNE MOGĄ ZROBIĆ NA RZECZ
Natury 2000
Czy wiemy, na czym powinien polegać rozwój zrównoważony
na obszarach Natura 2000?
Najprostsza odpowiedź brzmi: na łagodzeniu oddziaływania rolnictwa na przyrodę, do czego zachęcają programy rolnośrodowiskowe, w tym na promowaniu i pro-
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wadzeniu rolnictwa ekologicznego, na prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, na rozwijaniu turystyki przyjaznej środowisku, generalnie zaś – na gospodarowaniu w zgodzie z przyrodą.
Co dla zrównoważonego rozwoju może zrobić
każdy członek społeczności lokalnej?
• Rolnik może: gospodarować w sposób mniej uciążliwy dla przyrody, np. przestawiając gospodarowanie na metody ekologiczne lub korzystając z programów
rolnośrodowiskowych, i założyć kwaterę agroturystyczną, wykorzystując wolne
zasoby mieszkaniowe.
• Właściciel lub zarządca lasów może: dbać o ich zrównoważony rozwój, tzn.
zapewniać dostosowany do siedliska skład gatunkowy (wyłącznie gatunki
rodzime), nie prowadzić tzw. zrębów zupełnych, nie niszczyć ściółki i runa
leśnego.
• Każdy członek społeczności lokalnej może: założyć wypożyczalnię sprzętu
turystycznego, rowerów, łodzi itp., tradycyjnie używanych w życiu na wsi;
zostać przewodnikiem, wykorzystując dobrą znajomość historii i przyrody
oraz kultury i obyczajów swego regionu; udzielać się w pracach nad strategią
ekorozwoju gminy, wpływać na zagospodarowanie terenu, np. opiniując projekty planów zagospodarowania przestrzennego; wzmacniać ochronę lokalnej
przyrody, np. zgłaszać do wojewódzkiego konserwatora drzewa, które powinny zostać uznane za pomniki przyrody, czy do wójta – fragmenty terenu
zasługujące na objęcie ochroną jako użytki ekologiczne; dbać o stan sanitarny obszaru i przeciwdziałać degradacji jego zasobów, zgłaszając odpowiednim władzom obecność nielegalnych wysypisk śmieci czy przypadków naruszania prawa względem przyrody; bronić przyrody i lokalnej społeczności
przed szkodliwymi dla nich decyzjami, najczęściej inwestycyjnymi, poprzez
działania na rzecz odstąpienia od tych decyzji (lobbing); dawać przykład
proekologicznej konsumpcji przez codzienne zachowania, np. oszczędzać
energię elektryczną i wodę, segregować odpady w domu i pracy, dokonywać
przemyślanych, oszczędnych co do ilości opakowań zakupów oraz namawiać
do takich postaw innych; uczestniczyć w procesach zatwierdzania, planowania i ochrony obszarów Natura 2000.
• Samorządowiec może: zainicjować opracowanie strategii ekorozwoju gminy; we
współpracy z ekspertami opracować strategię marketingową dla regionu, uwzględniając nowe formę ochrony obszarów Natura 2000; wyjść z inicjatywą budowania urządzeń ochrony środowiska, np. oczyszczalni ścieków, kanalizacji, systemu
segregacji odpadów, wysypiska; promować rozbudowę urządzeń turystycznych
chroniących region przed nadmierną i zbyt swobodną penetracją turystyczną (wie-
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że widokowe, parkingi, pola biwakowe, szlaki rowerowe i konne itp.); zachęcać
lokalne organizacje turystyki i ośrodki doradztwa rolniczego do wdrażania zasad
rozwoju zrównoważonego, wspierać inicjatywy obywatelskie na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie gminy, powiatu, opiniować lokalizację i granice obszaru Natura 2000, uzgadniać ustalenia planów ochrony dla danego obszaru (zob.:
rozdz. 5 i e-szkolenie 5 na portalu).
• Nauczyciel może: kształtować w uczniach szacunek dla przyrody i więź z przyrodą regionu, współpracować z innymi nauczycielami i angażować ich do realizacji międzyprzedmiotowych ekologicznych ścieżek edukacyjnych, angażować uczniów w działania na rzecz przyrody, np. budowanie budek dla ptaków
i karmienie ptaków, sadzenie drzew (lokalnie występujących gatunków), uczestniczenie w akcji sprzątania świata lub liczenia bocianów; zachęcać uczniów do
myślenia nad tym, co mogą robić, by zrównoważony rozwój w ich regionie stał
się rzeczywistością, by docenili dziedzictwo przyrodnicze regionu (pomoc w organizacji konkursów, np. „Natura 2000 skarbem regionu”); dbać o to, by realizowany program zielonych szkół rzeczywiście zapewniał szersze poznanie
przyrody, uczyć praktycznych zachowań proekologicznych, np. poprzez segregację śmieci w szkole, oszczędzanie ciepła w zimie (regulację kaloryferów),
używanie urządzeń energooszczędnych (np. żarówek) itp.; wykorzystywać różne pomoce do poszerzania wiedzy z zakresu ochrony przyrody, takie jak: scenariusze lekcji, fora dla nauczycieli i przyrodników, portale przyrodnicze (np.
„Natura 2000 a turystyka”).
• Leśniczy może: promować wśród ludności gospodarowanie zgodne z najwyższymi
standardami i osiągnięciami wiedzy przyrodniczej; upowszechniać wiedzę o lasach
i leśnictwie na przykładach idei i praktyki leśnych kompleksów promocyjnych, zintensyfikować wyznaczanie edukacyjnych ścieżek przyrodniczych, profesjonalnie wykonywać zawód turystycznego interpretatora przyrody, angażować się w konsultowanie zasad ochrony gatunków i siedlisk obszaru Natura 2000 na terenie danego
leśnictwa (zob.: rozdz. 5 i e-szkolenie 5 na portalu), zapoznać się z poradnikiem
„Natura 2000 w lasach Polski”, przygotowanym w ramach współpracy organizacji pozarządowych, Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych:
http://www.lkp.org.pl/n2k/natura2000_w_lasach.pdf.
• Pracownik ośrodka doradztwa rolniczego może: rzetelnie informować rolników o programach rolnośrodowiskowych i zasadach rolnictwa ekologicznego
w kontekście ich współistnienia z siecią Natura 2000, wspierać mieszkańców
informacjami o możliwości rozwoju przyjaznej środowisku turystyki na wsi,
aby promować przestrzeganie zasad ochrony środowiska w praktyce agroturystycznej.
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• Organizacja ekologiczna lub grupa obywateli może: realizować projekty na
rzecz ochrony przyrody i rozwoju zrównoważonego, prowadzić działalność edukacyjną, monitorować stan przyrody w obszarach sieci Natura 2000, prowadzić
działalność ochronno-gospodarczą, dzierżawić lub wykupywać szczególnie cenne fragmenty środowiska i prowadzić na nich gospodarkę rezerwatową, rolną
lub leśną – przyjazną przyrodzie.

3.6. SCENARIUSZ EKOROZWOJU
W celu osiągnięcia większej skuteczności działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, do współpracy można włączyć większą liczbę obywateli, wspomagać ich działania i opracować plan działań. Oto przykładowy scenariusz:
1. Grupa ludzi (lub obywatel) jest przekonana o potrzebie zrównoważonego rozwoju.
2. Wywiera ona nacisk na samorząd i organizacje pozarządowe, by skoordynowały działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
3. Samorząd lub organizacja pozarządowa przeznacza (lub dowiaduje się, jak
zdobyć) środki finansowe na wynajęcie profesjonalnych konsultantów, ekspertów naukowych, organizacji, którzy opracują strategię zrównoważonego rozwoju dla regionu i będą monitorowałi jej realizację.
4. Firma, instytucja lub organizacja przygotowuje strategię zrównoważonego
rozwoju (ekorozwoju) danego obszaru, przestrzegając zasady partycypacji
społecznej poprzez spotkania, narady, wywiady. W porozumieniu z mieszkańcami określa mocne i słabe strony danego regionu oraz szanse i zagrożenia jego rozwoju. Wypracowana wizja rozwoju, a na jej podstawie – strate-gia
zrównoważonego rozwoju porównywane są z zapisami poprzednich dokumentów strategicznych, np. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Potem przygotowywane są wnioski w celu dostosowania istniejących dokumentów do wypracowanej społecznie strategii zrównoważonego rozwoju. W wyniku tego procesu mieszkańcy są świadomi treści strategii:
albo uczestniczyli w jej tworzeniu, albo mogli ją przeczytać, identyfikują się
więc z jej zapisami i są skłonni wspierać jej wdrożenie.
5. Mieszkańcy łączą się w stowarzyszenia i grupy zajmujące się realizacją poszczególnych działań strategii, biorą udział w szkoleniach, wdrażają zasady zrównoważonego rozwoju we własnej działalności gospodarczej. Inna firma czy instytucja („promocyjna”) tworzy markę obszaru, czyli buduje jego wizerunek oparty na ocenach i zapisach strategii; następnie rozpoczyna działania promocyjne.
Działania firmy „promocyjnej”, stowarzyszeń i mieszkańców są monitorowane
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przez firmę konsultingową, instytucję lub organizację, która podjęła się prowadzenia całego procesu.
6. W niektórych przypadkach rozwój monitorowany jest jedynie przez samorząd
lub organizację, które zainicjowały proces. Stowarzyszenia, grupy obywateli i lokalne firmy pomagają obywatelom we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz w promocji obszaru.
7. Skutek: przyroda obszaru Natura 2000 jest w lepszym stanie; z wyjątkowych
i dobrze zachowanych walorów przyrodniczych obszaru korzystają mieszkańcy
i obszaru i odwiedzający.
Według podobnego schematu dokonuje się rozwój zrównoważony doliny Biebrzy
(obszaru Natura 2000 „Dolina Biebrzy”).
Aby rozwój regionu mógł rzeczywiście odbywać się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, to oprócz aktywności bezpośrednio zainteresowanych zrównoważonym rozwojem obszaru (rolników, osób dostrzegających szansę w rozwoju turystyki), istotny jest udział wszystkich mieszkańców (leśniczego, nauczyciela, duchownego,
instruktora kulturalno-wychowawczego z klubu wiejskiego, przedstawicieli wszystkich
pozostałych grup zawodowych). Na przykład: jeśli nauczyciele z lokalnego technikum
rolniczego uczą wyłącznie prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej, a w okolicy są
cenne przyrodniczo, dotychczas ekstensywnie użytkowane obszary (np. niezmeliorowane), na których lepiej byłoby (dla przyrody i dla gospodarki) prowadzić tradycyjne
ekstensywne rolnictwo lub rolnictwo ekologiczne i wprowadzać turystykę przyrodniczą, to uczniowie po skończeniu nauki mogą odczuwać brak odpowiedniej wiedzy
w stosunku do sytuacji, w jakiej się znajdują.

3.7. PUŁAPKI I BŁĘDY, KTÓRYCH LEPIEJ UNIKAĆ
Obszary sieci Natura 2000 są zróżnicowane pod względem wrażliwości na działalność gospodarczą człowieka, ale wiele z nich łatwo zniszczyć nieprzemyślanym
działaniem. Każdy obszar będzie miał indywidualny plan ochrony, zawierający informacje o zagrożeniach i zalecanych działaniach. Jeśli jednak myślimy o rozwoju zrównoważonym regionu, w którym znajduje się obszar Natura 2000, rozwoju opartym
na przyjaznym dla środowiska rolnictwie i turystyce przyrodniczej, to warto wiedzieć,
że należy unikać błędów jakie się często spotyka. Oto najczęstsze.
Niewłaściwa lokalizacja inwestycji
Niewłaściwa lokalizacja inwestycji może doprowadzić do utraty miejsc pracy
związanych z pierwotnym charakterem regionu, zakłócić/zniszczyć naturalny krajobraz (lokalizacje na eksponowanych wzgórzach), zagrozić określonym gatunkom
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zwierząt, które np. okresowo tam przebywają, jak w przypadku budowy siłowni wiatrowych (wiatraków) w sieci Natura 2000 lokalizowanych dokładnie na jednym z głównych europejskich szlaków migracyjnych ptaków.
Lokowanie autostrad i dróg szybkiego ruchu na obszarach Natura
2000 lub w ich bliskim sąsiedztwie
To prawda, że dzięki autostradzie można łatwiej dotrzeć w dane miejsce, ale autostrada przebiegająca przez region znacznie obniża jego atrakcyjność turystyczną,
ogranicza możliwość rozwoju rolnictwa proekologicznego, jak również możliwości
przemieszczania się mieszkańców w danej okolicy (mieszkańcy bywają np. odcięci od
swoich pól, szkół czy kościołów), a przede wszystkim autostrada zagraża przyrodzie.
Niekontrolowany rozwój masowej turystyki
Usługi na obszarze Natura 2000 należy tak planować, aby ruch turystyczny
nie zniszczył przyrody. Gdy tak się stanie, turyści przestaną przyjeżdżać. Jeśli zainteresowanie turystów obszarem chronionym jest tak duże, że ich fizyczna obecność zagraża przyrodzie, należy przenieść główny nurt ruchu poza ten obszar, np.
do centrów edukacji ekologicznej, do innych atrakcyjnych obiektów położonych
poza obszarem Natura 2000. Błędem poważnym jest też brak porozumienia w sprawie strategii rozwoju turystyki zrównoważonej i współpracy między mieszkańcami,
organizatorami turystyki i instytucjami ochrony środowiska.
Intensyfikacja produkcji rolnej
Środki ochrony roślin, nawozy sztuczne wymywane z pól na terenie obszaru
Natura 2000 i w jego okolicy szkodzą jego przyrodzie przez nadmierną eutrofizację oraz przez gromadzenie toksyn ze środków agrochemicznych w łańcuchu pokarmowym czy „zakwitanie” wód (nadmierny rozrost glonów) i zarastanie jezior.
Zbyt intensywna gospodarka leśna
Na leśnych obszarach sieci Natura 2000 ważne jest zintegrowanie planów
urządzeniowych lasów z planami ochrony tych obszarów. Liczne przykłady dobrej praktyki w tej dziedzinie to gospodarowanie w lesie, które nie ogranicza różnorodności biologicznej, a nawet ją wzbogaca. Szkody w zasobach przyrodniczych lasów powstają także w wyniku kradzieży drewna z lasu oraz niekontrolowanego wyrębu.
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3.8. SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Natura 2000 motorem ekorozwoju
w naszej gminie
Cele lekcji:
• uświadamianie roli sieci Natura 2000 w rozwoju zrównoważonym
(ekorozwoju) i promocji gminy
• kształtowanie umiejętności planowania działań na rzecz rozwoju
zrównoważonego
• wdrażanie do praktyki na rzecz rozwoju zrównoważonego swojej gminy.
Przewidywane osiągnięcia – uczeń:
• uzasadnia potrzebę rozwoju zrównoważonego
• wskazuje cele i działania w ramach programów rolnośrodowiskowych
• rozważa korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego
• wyjaśnia, czym jest ekoturystyka
• określa rolę obszarów Natura 2000 w rozwoju turystyki
• podaje przykłady działań społeczności lokalnej na obszarach Natura 2000
• opracowuje projekt działań na rzecz rozwoju zrównoważonego
• korzysta z różnych źródeł informacji o ochronie przyrody (z ważniejszych
portali i stron internetowych)
Metody i formy pracy: praca z tekstem źródłowym, wykład informacyjny, burza
mózgów, asocjogram, technika 6*3*5, analiza SWOT, gwiazda pytań, praca
grupowa, praca zbiorowa
Środki dydaktyczne: foliogramy (zał. 1): 1. Cechy rozwoju zrównoważonego.
2. Kierunki działań do osiągania celów zrównoważonego rozwoju; instrukcje do
pracy grupowej; atlasy geograficzne; mapa ścienna ochrony środowiska w Polsce;
tekst z portalu internetowego Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka” (e- szkolenie 3: Natura 2000 motorem ekorozwoju w naszej gminie)
Przebieg lekcji:
Część wstępna
1. Zapisz na tablicy temat lekcji i krótko zapoznaj uczniów z jej celami.
2. Ok. 15% obszaru Polski proponuje się do ochrony w ramach sieci Natura
2000. Skieruj do uczniów pytanie: Co waszym zdaniem w Polsce zasługuje
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na ochronę? Metodą burzy mózgów zbierz jak najwięcej propozycji. Każdy
pomysł zapisz w formie podanej przez autorów. Wypowiedzi uczniów zapisz
na tablicy.
3. Podsumuj krótko, wyodrębniając szczególnie cenne przyrodniczo obszary w Polsce, unikatowe w skali Europy.
Część główna
4. Przedstaw uczniom, czym jest zrównoważony rozwój? (foliogram 1) i cechy
rozwoju zrównoważonego.
5. Przedstaw uczniom kierunki działań jakie można podejmować dla osiągania
celów zrównoważonego rozwoju (foliogram 2).
6. Zapoznaj uczniów z tematem: „Promocja gminy dzięki Naturze 2000. Rozwój obszarów Natura 2000 to właściwy kierunek zrównoważonego rozwoju”.
7. Zapisz w widocznym miejscu zdanie: Obecność obszarów Natura 2000 na
obszarze danej gminy promuje ją, dzięki … Poproś każdego ucznia o krótkie
dokończenie tego zdania.
8. Podsumuj, wyjaśniając, w jaki sposób status obszaru Natura 2000 można wykorzystać w swojej gminie.
9. Podziel klasę na 4 grupy zadaniowe. Rozdaj instrukcje do pracy.
Zadania dla grup:
Grupa 1. Rozwój rolnictwa ekologicznego
• Dokonajcie analizy SWOT.
Nazwa analizy SWOT pochodzi od pierwszych słów terminów angielskich:
strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse),
threats (zagrożenia).
• Oceniając mocne i słabe strony swego regionu pod kątem rozwoju rolnictwa
ekologicznego, bierzcie pod uwagę sytuację wewnętrzną, czyli zasoby przyrodnicze, zasoby ludzkie (wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, predyspozycje), informacje (dostęp, aktualność). Zadawajcie, np. takie pytania: Jakie region ma predyspozycje do takiej produkcji (środowiskowe, społeczne)? Z jakimi problemami mogą się borykać rolnicy?
• Rozpatrując szanse i zagrożenia, bierzcie pod uwagę wszystko, co dotyczy sytuacji zewnętrznej (wprowadzanie sieci Natura 2000, różne czynniki polityczne, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, techniczne itd.). Próbujcie odpowiedzieć na takie pytania, jak: Jakie szanse dla naszego rolnictwa stwarza rozwój
gospodarstw ekologicznych? Czego możemy się obawiać jako społeczeństwo?
Co może przeszkadzać, by takie rolnictwo się rozwijało?
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• Na podstawie posiadanych wiadomości przeanalizujcie sytuację problemową,
wyszukując argumenty przemawiające za decyzją lub przeciw niej. Swoje ustalenia zapiszcie w tabeli jak ta poniżej.
Rozwój gospodarstw ekologicznych i produkcja żywności wysokiej
jakości szansą naszego rolnictwa
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Grupa 2. Ekoturystyka
• Techniką 6*3*5: 6 (6 – liczba osób, 3 – liczba pomysłów, 5 – liczba powtórzeń, ewentualnie modyfikacja, np. 6*2*1) zbierzcie jak najwięcej pomysłów
będących odpowiedzią na pytanie: Jak rozwijać turystykę w regionach położonych na obszarach sieci Natura 2000? Każdy członek grupy podaje własną
propozycję. Następnie kartkę z tymi propozycjami przekazuje (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) następnej osobie, która dopisuje swoje propozycje
bądź rozwija podane wcześniejsze. Po wykonaniu jednej lub dwóch rund powinna powstać lista możliwych rozwiązań.
• Zapiszcie te propozycje na dużym arkuszu papieru. Po przeczytaniu wszystkich propozycji podkreślcie formy turystyki przyjaznej środowisku.
Grupa 3. Nasze działania. Co każdy z nas może zrobić
dla zrównoważonego rozwoju?
• Wczujcie się w role wybranych członków społeczności lokalnej: leśników, nauczycieli, samorządowców (decydentów lokalnych), każdego obywatela (ze wsi
i z miasta). Zastanówcie się, co każdy z nich może zrobić, jak może gospodarować, działać, czego może dokonać w swojej gminie na obszarach Natura
2000? Zapiszcie swoje propozycje w odpowiednim miejscu schematu.
Grupa 4. Scenariusz ekorozwoju
• Grupa osób przekonanych o potrzebie zrównoważonego rozwoju planuje proekologiczne działania na terenie swojej gminy. Pomóżcie im opracować program ekorozwoju.
• Uzupełnijcie „gwiazdę pytań” :
– Po co? Uzasadnijcie celowość takich działań.
– Co? Co będzie zmienione? Jakie należy zaplanować działania?
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– Kto? Kto będzie odpowiedzialny za urzeczywistnione zmiany? Kogo włączymy do współpracy? Kto może przeszkadzać?
– Jak? Strategia i harmonogram działań. Przedstawcie wizję rozwoju.
– Kiedy? Przedstawcie terminy, harmonogram prac. Kiedy wdrażać zaplanowane działania?
– Gdzie? W jakich dziedzinach będzie najłatwiej coś zmienić, a w jakich najtrudniej i dlaczego?
LEŚNIKÓW

KAŻDEGO OBYWATELA

DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU NA OBSZARACH
NATURA 2000

SAMORZĄDOWCÓW

NAUCZYCIELI

GDZIE?

CO?

KIEDY?
PO CO ?

JAK?

KTO?
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Część końcowa
10. Prezentacja prac zespołów. Poproś o zaprezentowanie wyników prac poszczególnych grup w widocznym miejscu. Zaproś przedstawicieli grup, aby
kolejno prezentowali swoje opracowania na forum klasy. Po każdej prezentacji uzupełnij i podsumuj efekty pracy uczniów. Następnie zadaj uczniom następujące pytania: Dlaczego ważny jest rozwój zrównoważony w rolnictwie?
W jaki sposób ty możesz stosować zasady rolnictwa ekologicznego? Metodą
burzy mózgów zbierz propozycje uczniów, poproś ich, aby zapisali je na arkuszu papieru lub na tablicy.
Praca domowa:
Poproś uczniów o zapoznanie się z treścią e-szkolenia 3 na portalu internetowym Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka”
http://www.natura2000.org.pl/
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ZAŁĄCZNIK 1

Foliogram 1

Czym jest rozwój zrównoważony (ekorozwój)?
Zgodnie z zapisem art. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627, z późn. zm.), przez zrównoważony
rozwój należy rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego,
jak i przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój wyznaczają następujące cechy rozwoju:
• dostosowywanie skali ingerencji w środowisko do granic wyznaczonych
jego odpornością na zanieczyszczenia i zakłócenia,
• zdolność do odtwarzania lub zastępowania substytutami zasobów
naturalnych,
• możliwość zachowania różnorodności biologicznej,
• zapewnienie zdrowych warunków życia.
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Foliogram 2

Kierunki działań do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju
• ograniczanie zużywania zasobów odnawialnych do granic określonych
możliwościami odtwarzania tych zasobów,
• ograniczanie zużywania zasobów nieodnawialnych w skali umożliwiającej
ich stopniowe zastępowanie przez odpowiednie substytuty,
• stopniowe eliminowanie z procesów gospodarczych oraz z innych
zastosowań substancji niebezpiecznych i toksycznych,
• utrzymywanie emisji zanieczyszczeń oraz innej ingerencji w środowisko
w granicach wyznaczonych przez pojemność asymilacyjną środowiska,
• odtwarzanie i stała ochrona różnorodności biologicznej na czterech
poziomach – krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym,
• uspołecznienie procesów podejmowania decyzji, zwłaszcza dotyczących
lokalnego środowiska przyrodniczego,
• dążenie do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i dobrobytu
obywatelom, rozumianego jako tworzenie warunków sprzyjających ich
zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
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3.9. PYTANIA KONTROLNE DO TEMATU:
NATURA 2000 MOTOREM EKOROZWOJU W NASZEJ GMINIE
1. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Idea zrównoważonego rozwoju to (b):
a) zapewnienie systematycznego wzrostu ekonomicznego regionu.
b) poprawa warunków życia ludności bez pogarszania stanu środowiska naturalnego.
c) maksymalne wykorzystanie zasobów naturalnych, tak aby uniknąć tzw. gospodarki rabunkowej.
2. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Celem zrównoważonego rozwoju jest (a):
a) zapewnienie następnym pokoleniom równych szans dostępu do zasobów.
b) zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostępu do wszystkich rodzajów
zasobów.
c) rozwój ekonomiczny oparty na wartościach środowiska przyrodniczego.
3. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Dzięki zrównoważonemu rozwojowi na obszarach Natura 2000 (b):
a) można zapewnić prawidłową ochronę walorów przyrodniczych kosztem minimalnego pogorszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców.
b) można poprawić sytuację ekonomiczną mieszkańców, nie pogarszając walorów przyrodniczych.
c) można uzyskać dodatkowe zyski i znacznie poprawić sytuację ekonomiczną
mieszkańców.
4. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Rolnictwo ekologiczne to (b):
a) utrzymywanie tradycyjnych form gospodarowania w celu ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych wsi.
b) system produkcji rolnej oparty na rezygnacji z chemicznych metod upraw i nawożenia.
c) rolnictwo mało intensywne, pracochłonne, nastawione na jakość, nie na ilość.
5. Wskaż właściwe dokończenie zdania: W ramach ekoturystyki można uprawiać takie rodzaje rekreacji jak (b):
a) rajdy samochodów terenowych, sporty motorowe.
b) kajakarstwo, kolarstwo, nurkowanie, treking.
c) sporty motorowodne.
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6. Kto może uczestniczyć w procesie zatwierdzania, planowania i ochrony obszarów
Natura 2000? Wskaż poprawną odpowiedź (c):
a) wyłącznie samorządy gmin, na których terenie znajdują się obszary Natura
2000, i instytucje naukowe zajmujące się ochroną przyrody,
b) tylko mieszkańcy i samorządy obszarów Natura 2000 oraz – w roli doradców
– placówki naukowe i agendy rządowe odpowiedzialne za ochronę tych obszarów,
c) każdy obywatel.
7. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Rozwój turystyki na obszarach Natura
2000 jest (b):
a) zawsze korzystny i wskazany – jest to jeden z najlepszych czynników rozwoju obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.
b) nie zawsze korzystny i dopuszczalny – zależy od tego, jakie są: przedmiot
ochrony, stan siedliska, liczebność gatunku itp.
c) niewskazany, a często wręcz niedopuszczalny, stanowi bowiem zagrożenie dla
najcenniejszych przyrodniczo terenów, które powinny być wyłączone z użytkowania turystycznego.
8. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Rolnictwo ekologiczne (b):
a) może się rozwijać dopiero od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
b) przeżywa obecnie wyraźny rozwój (w ostatnich latach liczba gospodarstw ekologicznych zwiększa się bardzo dynamicznie).
c) jest najbardziej dochodową formą rolnictwa.
9. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Udział ekoturystyki w światowych obrotach
w turystyce (a):
a) wynosi 5–10% i stale rośnie.
b) wynosi około 2%, lecz stale rośnie.
c) wynosi 10–15% i stale rośnie.
10. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Poważnym zagrożeniem dla rozwoju zrównoważonego regionu może być (b):
a) intensyfikacja produkcji rolnej.
b) brak współpracy między mieszkańcami na rzecz zrównoważonego rozwoju.
c) brak strategii zrównoważonego rozwoju.
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4. ORGANIZACJA TURYSTYKI LOKALNEJ

4.1. DYLEMATY CZY WYZWANIA?
Rozważając kwestię rozwoju turystyki lokalnej, trzeba postawić wiele pytań odnoszących się do wzajemnych relacji pomiędzy gopodarką turystyczną a zasadami gospodarowania zasobami i walorami przyrody. Podstawą tych relacji jest to, że obszary Natura 2000 nie są wyłączone spod użytkowania turystycznego, więc ich sieć nie
jest kolejną barierą rozwoju, za którą błędnie uważa się często wymogi ochrony środowiska.
Ponadto, turystyka winna dostrzec fakt chronienia kolejnych terenów przed ich
dewastacją i biologicznym zubożeniem jako instrument ochrony turystycznych walorów danego regionu.
Po trzecie – uznanie Natury 2000 za szansę tworzenia nowych treści produktów
turystycznych, to potrzebne minimum dla wyznaczania możliwych sposobów rozwijania turystyki lokalnej.Wśród nasuwających się pytań o turystyczne oblicze obszarów sieci Natura 2000 najistotniejsze – wręcz o charakterze dylematów – wydają się
następujące:
• Czy Natura 2000 może stać się marką w turystyce? Pytanie to dotyczy turystyki w ogóle, ale ma szczególny wymiar w odniesieniu do turystyki, ktorej produkty tworzone są na poziomie lokalnym.
• Czy można oprzeć rozwój turystyki lokalnej na produktach turystycznych:
– szczególnej treści (poznawanie przyrody),
– wysokiej jakości ekologicznej (przyjaznych środowisku, nieszkodzących mu),
– wykorzystujących ofertę turystycznych (atrakcyjnych dla turysty) walorów
przyrodniczych, jakie mają obszary objęte ochroną w sieci Natura 2000?
• Czy Natura 2000 powinna stanowić nowy atrybut (i szyld reklamowy) polskich
produktów turystycznych, takich jak: rajdy konne, spływy, szlaki rowerowe,
wczasy na wsi, wyprawy ornitologiczne na obszary Natura 2000 (lub w ich sąsiedztwo)?
• Czy uwzględnianie Natury 2000 w różnych formach, np. w promocji regionów
i w lokalnej ofercie turystycznej, oraz praktyczny udział gospodarki turystycznej
w ochronie obszarów tej sieci powinny stanowić świadectwo faktycznego a nie
jedynie deklaratywnego zaangażowania polskiej turystyki w ochronę różnorodności biologicznej Europy?
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• Czy respektowanie wymogów Natury 2000 w turystyce nie jest i nie powinno
być akcentowane jako wyraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju?
• Czy wspieranie przez turystykę lokalną ochrony przyrody nie jest kierunkiem
działalności korzystnym dla przyrody i rozwoju regionów turystycznych oraz ich
społeczności: stałej, tworzonej przez mieszkańców i sezonowej, odwiedzającej
dany obszar okresowo?
• Czy Natura 2000 ma być celem wybranym dla ekoturystyki wyspecjalizowanej
w podpatrywaniu przyrody, czy tylko ciekawostką, a więc dopełnieniem atrakcji
turystycznych dla innych form turystyki?
Byłoby bardzo dobrze, gdyby na te pytania dało się odpowiedzieć wyłącznie pozytywnie, bo świadczyłoby to o pełnej akceptacji programu Natura 2000. Dowodziłoby również, że polskie społeczeństwo jest ciekawe świata, środowiska, w którym żyje, i że jest zapobiegliwe. Byłoby to również świadectwem, że polski biznes turystyczny, oprócz czystego zysku z udostępniania turystom walorów danego regionu, wypełnia misję edukacyjną: by turyści, wypoczywając, mogli jednocześnie poznawać głębiej
prawa natury, lepiej zrozumieć sens i treści dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego, a także potrzebę ich ochrony.

4.2. CELE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE, JAKIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ
DZIĘKI ROZWOJOWI TURYSTYKI
Rozwijając turystykę w skali lokalnej na obszarach przyrodniczo cennych, trzeba wiedzieć niemal równie dużo jak wtedy, kiedy się działa w skali szerszej, regionalnej, ogólnokrajowej czy nawet międzynarodowej. Jednak aspiracje i wymiar
efektów bywają różne. Przede wszystkim, trzeba znać uniwersalne zasady, którymi kieruje się gospodarka turystyczna i które określają jej miejsce w środowisku
społecznym i przyrodniczym, by wskazać cele wspólne dla różnych poziomów aktywności w turystyce.
Do celów gospodarczych i społecznych, które można osiągać dzięki turystyce,
należą:
Wzrost dochodów mieszkańców
Następuje on głównie dzięki wydatkom turystów, ale także dzięki sprzedaży
usług za pośrednictwem biur podróży, hoteli i innych organizatorów turystyki,
działających na szerszą skalę – na rynku ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
mających siedziby poza regionem. Korzystanie bezpośrednio z zamożności klientów polega zwykle na mnożeniu odpłatnych usług i sprzedaży produktów lokalnych, do których najczęściej należą: przewodnictwo, przetwory spożywcze, pa-
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miątki, wynajmem nart, koni, łódek, organizowanie imprez rozrywkowych (od
ogniska po biesiady i festiwale folklorystyczne). Lista możliwości jest nieskończona. Jej różnorodność zależy od pomysłowości twórców atrakcji, ich kwalifikacji
(profesjonalizmu), sposobu wytwarzania, ale także od dystrybucji, zależnej z kolei od promocji i faktycznej sprzedaży. W turystyce przyrodniczej z roku na rok
pojawia się coraz więcej sposobów zarabiania pieniędzy, chociaż pobieranie opłat
za obcowanie z cenną przyrodą nie jest w Polsce popularne. Na świecie opłaty takie stanowią trwały element dochodów z turystyki. Samorządy regionów turystycznych szanują zyski z tytułu wstępu do parków narodowych, muzeów przyrodniczych, wysoko ceni się kwalifikacje przewodników po szlakach turystycznych,
zwłaszcza po przyrodniczych ścieżkach edukacyjnych.
Za zwiedzanie obszarów Natura 2000 opłat się nie pobiera. Koszty udostępniania ich osobliwości zależą od reżimu ochrony, a nie od faktu występowania danego
gatunku czy typu siedliska w sieci Natura 2000. Opłaty mogą obejmować wstęp do
obiektów znajdujących się na obszarach Natura 2000: muzeów przyrodniczych, parków narodowych, rezerwatów.
Zmniejszenie bezrobocia
Urozmaicanie programu pobytów turystów w gminie wpływa na zmniejszenie
bezrobocia – szczególnie w sezonie turystycznym, ale również i poza nim. Gdy trwa
przygotowywanie nowych produktów turystycznych, realizowane są kolejne inwestycje, np. rozbudowuje się bazę turystyczną Na obszarach o dużych walorach turystycznych, dotkniętych bezrobociem strukturalnym, rola turystyki jako generatora nowych
miejsc pracy może być bardzo istotna, brak tam bowiem zwykle innych możliwości
pracy, a turystyka stwarza je, choćby polegające na samozatrudnieniu (otwieranie
własnej działalności gospodarczej).
Wart zaproponowania jest zawód przewodnika turystycznego, który można zdobyć i wykonywać indywidualnie. Przewodnikiem turystycznym może być osoba,
która ma uprawnienia określone ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych12 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek13. Przewodnik turystyczny to
osoba, która ma odpowiednie uprawnienia (wydawane przez marszałka województwa, właściwego dla miejsca zamieszkania, potwierdzone legitymacją i odznaką) do
udzielania informacji turystycznych i krajoznawczych oraz oprowadzania wycieczek
i turystów indywidualnych po obiektach, trasach i miejscowościach. Nie ma jednak
odrębnych wymogów dla przewodników po terenach przyrodniczo cennych ani odrębnych przepisów dotyczących oprowadzania po obszarach Natura 2000.
Uprawnienia i kompetencje przewodników zależą od profilu wykształcenia i spe12
13

Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.
Dz.U. z 2006 r., Nr 15, poz. 104.
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cjalizacji osoby, która wykonuje pracę przewodnika turystycznego. Warto jednak
podjąć wysiłek i poszerzyć wiedzę o Naturze 2000, by świadomie wprowadzać turystę na obszary należące do tej sieci. Jej wdrażanie w Polsce może i powinno być
inspiracją do rozwijania rynku zielonych, czyli przyjaznych środowisku miejsc pracy, które stanowią nową propozycję łagodzenia bezrobocia i zmiany struktury zatrudnienia na rynku pracy w skali lokalnej.
Podniesienie jakości życia
Ważne są jednak nie tylko pieniądze (dochody). Turystyka podnosi jakość życia
w regionie turystycznym, zarówno ekonomicznie, jak i kulturowo i zdrowotnie. Jakość
życia na terenach o słabych warunkach rozwoju rolnictwa, wokół obszarów chronionych, jest zwykle relatywnie niska, więc rola turystyki może być nieporównywalnie ważna. Rozwój turystyki oznacza zwykle większą dbałość o stan środowiska, szczególnie
o stan sanitarny wód kąpielisk i dla celów konsumpcyjnych (spożycia w gastronomii,
zabiegów higienicznych itd.), wzbogacenie szaty zieleni wokół obiektów turystycznych
i coraz większą troskę o zieleń miejską czy ogródki przydomowe, zdobiące gospodarstwa agroturystyczne.
Bogactwo i estetyka środowiska są coraz wyraźniej doceniane, są bowiem ważne dla zdrowia i poczucia tożsamości społecznej z regionem. Obszary Natura
2000 poprawiają jakość życia także i poprzez przyciąganie turystów o specyficznej
i nieczęsto jeszcze spotykanej ekokulturze (chociaż staje się ona coraz bardziej
modna). Proekologiczne wzorce konsumpcji i postawy oraz codzienne zachowania
upowszechniają się także w Polsce. Świadomość proekologiczna i działania w tej
dziedzinie budzą potrzebę dbania o zdrowie, produkowania zdrowej żywności,
efektywnego wypoczynku, racjonalnych zakupów i poszerzania wiedzy, np. poprzez poznawanie innych kultur i poznawanie praw natury.
Rozwój społeczności lokalnych obszarów Natura 2000
Poza sferą udziału społecznego w samorządności, w gospodarce lokalnej ważne jest oddziaływanie turystyki na rozwój osobowości każdego człowieka – dotyczy
to turystów i usługodawców. Kontakty ich polegają na wymianie wiedzy, poglądów
i wzajemnego uczenia się własciwego stosunku do coraz ważniejszego dla współczesnej cywilizacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Tym dziedzinom poświęca się coraz więcej uwagi w folderach, przewodnikach, w informacjach dostępnych w terenie. Kontakt z przyrodą, uświadamianie sobie jej wartości w tradycji regionu, kształtowanie patriotyzmu lokalnego związanego ze środowiskiem, w którym
żyją mieszkańcy regionów turystycznych w sieci Natura 2000, to wszystko wzbogaca intensywnie rozwój osobowości.
Poszerzanie kontaktów międzyludzkich
Nie do przecenienia jest rola kontaktów międzyludzkich, które w turystyce nawiązywane są bezpośrednio między turystą a usługodawcą, a w gospodarce turystycznej
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przejawiają się różnymi – w zależności od skali – formami współpracy, nawet międzynarodowej. W skali lokalnej ważna jest współpraca mieszkańców, władz i instytucji regionów przygranicznych. Wiele problemów środowiskowych to kwestie transgraniczne; należy je wspólnie rozwiązywać i wspólnie podejmować decyzje. W zidentyfikowaniu własnych problemów często pomaga doświadczenie innych – sąsiadów
lub turystów, którzy doświadczają u siebie podobnych trudności.

4.3. PRODUKT TURYSTYCZNY
Definicja
Pojęcie produktu turystycznego jest stosunkowo nowe zarówno w codziennej polszczyźnie, jak i w terminologii stosowanej w branży turystycznej. Jest to termin zaczerpnięty z języka angielskiego; w krajach posługujących się tym językiem ma sprecyzowane znaczenie, o wiele szersze niż w języku polskim.
Przedsiębiorcy mówią, że produktem turystycznym jest las, jezioro, trasa, szlak
wędrówek konnych lub pieszych, nocleg czy wieża widokowa. Z takim podejściem
spotkamy się także wtedy, gdy walory turystyczne wylicza gospodarz terenu, np.
przedstawiciel samorządu zamierzający rozwijać gminę dzięki turystyce. Podobnie wypowiadają się lokalni organizatorzy turystyki. Wyliczają oni wszystko, co
można sprzedać. Nie jest to zatem punkt widzenia turysty, który region wybrany
na wypoczynek widzi kompleksowo, w całości, wraz z własną aktywnością. Ważna jest dla niego kompozycja tego, co robi (będzie robił) z walorami przyrodniczymi i urządzeniami, jakie oferuje dany obszar. Ta kompozycja to pakiet materialnych i niematerialnych składników, złożony tak, by można było zrealizować cel
turystycznej podróży: aby turysta mógł efektywnie wypocząć, zwiedzić określone
obiekty, poznać okolicę, zrelaksować się na imprezach rozrywkowych czy dokształcić na konferencji lub szkoleniu.
Cena
Pakiet takich czy innych składników ma swoją cenę, ta zaś winna być zgodna
z wartością, jaką dla turysty ma (będzie miało) zrealizowanie celu wyjazdu. Nie
liczą się, i zwykle nie mają odrębnej ceny, części składowe produktu turystycznego. Poza tym, są one często, podobnie jak noclegi, wyceniane w zależności od
standardu hotelu (czyli komfortu budynku i obsługi), od urody okolicy, osobliwości miejsca itd.
Cena podróży jest ściśle związana z odległością i rodzajem środka transportu, ale
zależy także od stopnia trudności dotarcia do ostatecznego celu. Egzotyczne podróże zwykle tylko w części mogą się odbywać środkami komunikacji zbiorowej (samo-
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lot, pociąg itp.), a wynajęcie indywidualnego transportu (jeep, wielbłąd, balon) rodzi zwykle dodatkowe koszty.
Cena jest więc sumarycznym wymiarem wartości poszczególnych elementów produktu i korzyści, jakie turysta wyniesie z konsumpcji tego produktu.
Należy zatem pamiętać, że nawet w ekoturystyce produktem turystycznym nie są
walory i zasoby środowiska przyrodniczego, chociaż to walory właśnie najlepiej oddają wartość cech charakterystycznych docelowego miejsca podróży.
Najczęściej głównym kryterium wyboru kierunku wyjazdu są walory przyrodnicze
(cechy decydujące o atrakcyjności turystycznej zasobów przyrodniczych, najczęściej
takich komponentów środowiska, jak: las, woda, klimat, krajobraz). Kryterium wyboru bywają także walory kulturowe, a celem podróży wybrany obiekt przyrodniczy
czy zabytkowy.
Produkt a oferta turystyczna
Na ofertę turystyczną składają się nie tylko produkty turystyczne, ale także nie ujęte w pakiety inne naturalne i materialne zasoby regionu, (oprócz np. wielkości zasobów wodnych – ilość biur podróży, kadry turystycznej i inne), czyli wszystko to, czym
dysponuje organizator turystyki. Zasoby powinny być dobrze rozpoznane, należy
mieć świadomość ich wielkości i jakości – dokonać ich oceny pod kątem przydatności w zaspokajaniu potrzeb turysty. Mogą one występować lub być wykorzystywane pojedynczo, mogą być pogrupowane, a na pewno powinny być odpowiednio opisane (zinwentaryzowane). Dotyczy to zarówno zasobów istniejących, jak i potencjalnych (np. zdolność organizowania imprez na zamówienie).
Potencjał
Zasoby naturalne, kulturowe, baza materialna (noclegowa, gastronomiczna,
transport itp.), ale też i kadry – ich zdolności i aktywność, sprawna organizacja i elastyczność, to składowe potencjału rozwojowego turystyki danego regionu. W skali lokalnej potencjał zwykle decyduje o rozwoju usług i napływie turystów. Bywa, że turyści wybierają konkretne miejsca nie ze względu na osobliwości przyrody, lecz z powodu charakterystycznej atmosfery, solidności obsługi; takie zasoby trudno jednoznacznie zinwentaryzować. Cechy oferty turystycznej decydujące o wyborach turystów należy uznać za walory turystyczne, a metoda przypisywania ich poszczególnym
elementom przygotowywanego produktu turystycznego nosi nazwę waloryzacji turystycznej (terenu, obiektu, oferty).
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Waloryzacja
• Waloryzacja nie jest procesem łatwym. Do jej przeprowadzenia niezbędna
jest głęboka wiedza o tym, co stanowi atrakcję turystyczną, w jakim stopniu
jest atrakcyjne, co jest niezbędne turyście, a co jest tylko przydatne. Należy
mieć też świadomość wagi elementów pochodzenia antropogenicznego obniżających atrakcyjność przyrodniczą – jak zanieczyszczenia (wód, powietrza) i zakłócenia w środowisku (hałas, budownictwo), trudności organizacyjne obsługi ruchu turystycznego (transport, informacja). Pozostając jednak przy waloryzacji cech naturalnych regionu, warto wiedzieć, że np. las nie jest atrakcyjny z turystycznego punktu widzenia, może być wręcz niemożliwy do turystycznego wykorzystania (np. zbyt gęsty, niewygodny dla pieszych, rowerowych
czy konnych wędrówek).
• Brak ścieżek rowerowych i do jazdy konnej rodzi niewygody i niebezpieczeństwa – nie każda trasa turystyczna może więc być szlakiem dla wszystkich.
• Zasoby środowiska przyrodniczego, takie jak zbiorniki i cieki wodne czy morze,
należy rozpatrywać łącznie z dostępnością brzegów (rodzajem plaży, zejścia do
wody, możliwością kajakowania czy łowienia ryb; pomosty, przystanie itp. urządzenia to elementy bazy turystycznej, wyposażenia, ale ich budowa zależy od
naturalnych walorów danego komponentu krajobrazu rozpatrywanych pod kątem inwestycji).
Podobne oceny trzeba przeprowadzić w odniesieniu do oferowanych podstawowych usług turystycznych (nocleg, wyżywienie, transport), a także atrakcji turystycznych składanych w całość w celu stworzenia gotowych imprez (scenerii, odległości
miejsca imprezy od zabudowań itp.).
Zapamiętaj!
Rozwijanie działalności gospodarczej w turystyce polega na tworzeniu z zasobów
o walorach turystycznych produktu turystycznego i sprzedawaniu go jako pakietu
dóbr i usług za konkretną cenę.
Warto wiedzieć, że produkt turystyczny – w odróżnieniu od innych rodzajów produktów (artykułów kupna-sprzedaży) – to zestaw dóbr i usług kupowanych tylko częściowo w miejscu zamieszkania (w pobliskim biurze podróży, przez internet), w trakcie podróży (po drodze), ale przede wszystkim na miejscu, tzn. tam, gdzie został stworzony, i do którego – lub po który – jedzie turysta. Jest on więc konsumowany w regionie czy w miejscowości turystycznej, mającej te cechy (walory), które wraz z urządzeniami i usługami zostały ujęte w różne pakiety i jako takie są oferowane turystom.
Produkt turystyczny jest konsumowany w miejscu jego wytworzenia.
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4.4. TURYSTYKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
Wymogi środowiskowe
Niniejszy tekst przedstawia najważniejsze wymogi turystyki proekologicznej (z myślą o prawach przyrody, przyjaznej środowisku) do zastosowania w turystyce o skali
lokalnej, ale i możliwe do wdrożenia w każdym obiekcie, nawet w skromnym gospodarstwie agroturystycznym.
Organizatorzy usług w sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo powinni te
wymogi traktować jak kanon swej działalności. Ich spełnianie powinno się odbywać
kompleksowo. Zostały jednak opisane w podziale na rodzaje, by można je było stopniowo – w miarę możliwości – wprowadzać w życie. Jednak kolejności, w jakiej zostały przedstawione, nie należy uważać za kanon. Nie sposób hierarchizować takich
wartości, jak przestrzeganie praw przyrody, dbałość o zdrowie czy dobro przyszłych
pokoleń. Lista przedstawiona niżej jest zatem otwarta; każdy może ją uzupełniać.
Gospodarowanie energią
Wskazane jest prowadzenie regularnych pomiarów poziomu zużycia energii
elektrycznej i cieplnej, zbieranie zapisów i analizowanie ich w celu bardziej racjonalnego gospodarowania energią (nie tylko jej zużyciem). Służy temu regulacja instalacji centralnego ogrzewania, np. wyposażenie kaloryferów w termoregulatory,
zainstalowanie regulacji pogodowej (czujniki zewnętrzne) i zastosowanie innych
urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej (najpopularniejsze to żarówki energooszczędne).
Gospodarowanie wodą
Prawidłowe gospodarowanie wodą powinno się opierać na regularnych pomiarach
poziomu i kosztów zużycia wody, gromadzeniu stosownych dokumentów (zapisów, rachunków) i ich analizowaniu, wreszcie na stosowaniu oszczędnych sposobów użytkowania wody oraz instalowaniu urządzeń ograniczających zużycie wody. Najbardziej
znane z nich to: dwudzielne przyciski spłuczek toalet pozwalające na zużycie mniejszej
lub całej wartości zbiornika, wykorzystywanie czystych wód opadowych do nawadniania ogrodów, zastosowanie perlatorów (rozdrabniaczy strumienia wody zapewniających
uczucie wystarczającej jej objętości przy faktycznym mniejszym zużyciu) i ograniczeń
przepływu wody w kranach i prysznicach, a także rezygnacja z wanien na rzecz kabin
prysznicowych (co oznacza podejście proekologiczne i świadomość ekonomiczną, wielkość zużycia wody na cele kąpielowe wyraźnie bowiem spada).
W obiektach funkcjonujących poza zbiorowymi systemami wodno-kanalizacyjnymi pożądane jest też posiadanie własnej oczyszczalni ścieków (np. tzw. korzeniowej).
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Gospodarka odpadami
Koniecznością – ze względu na wymogi prawne i etyczne – jest zawieranie umów
na odbiór ścieków i odpadów stałych. Wskazane jest gromadzenie dokumentacji
dotyczącej wielkości wytwarzanych odpadów, daje to bowiem możliwość oceny, jakie można wprowadzać ograniczenia. Ze względu na bezpieczeństwo, estetykę i dostępność konieczne jest wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów (czyste, odpowiednio oznaczone i zabezpieczone). Segregację odpadów należy prowadzić w sposób wyraźny i widoczny. Przede wszystkim należy zbierać i selekcjonować szkło, papier, plastik, metale i baterie.
Estetyka i higiena
Budynki utrzymane w czystości to podstawowa wizytówka każdego obiektu turystycznego. Jego walory podnosi zadbana zieleń, powinna ona jednak być zaprojektowana zgodnie z charakterem danego obszaru i warunkami siedliskowymi.
Wyższy poziom ekologizacji turystyki wymaga działań inwestycyjnych, czyli wkładu kapitału na rzecz efektów ekologicznych możliwych do osiągnięcia w dłuższym
okresie.
Energia
• ocieplanie ścian, stropów i dachów, zadbanie o szczelność okien i drzwi,
• korzystanie ze źródeł ciepła gazowych, elektrycznych lub wykorzystujących
biomasę,
• włączenie w systemy ogrzewania pomp ciepła, kolektorów słonecznych itp.
energooszczędnych technologii (skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej),
• wymiana tradycyjnych żarówek na żarówki energooszczędne,
• zastępowanie starego sprzętu sprzętem o wyższej efektywności energetycznej.
Środki czystości
• korzystanie ze środków czystości (w turystyce zużywa się ich bardzo dużo)
ulegających biodegradacji, efektywne dozowanie ich zużycia (w kuchni, pralni i przy sprzątaniu).
Odpady
• wprowadzanie zmian organizacyjnych zmierzających do ograniczenia ilości
odpadów, np. zakupy zbiorowe (większe porcje, zestawy) w opakowaniach
wielokrotnego użytku, wybieranie żywności (zwłaszcza napojów) w opakowaniach zwrotnych,
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• rezygnacja z produktów w opakowaniach jednorazowego użytku (np. eliminacja opakowań z małymi porcjami śmietanki do kawy, masła, dżemu, miodu,
słodyczy itp.),
• niestosowanie naczyń jednorazowych (talerzyków, kubków, sztućców) w czasie imprez masowych i w turystyce lokalnej – argumenty „bez zmywania”,
„oszczędzanie wody” są najczęściej przykrywką dla wygodnictwa i wybiegiem
wobec wymogów sanitarnych stawianych usługom gastronomicznym.
Budownictwo
• stosowanie ekologicznych materiałów budowlanych i wykończeniowych, takich
jak: nietoksyczne farby i wykładziny, meble wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Niestety, wyższe zwykle ceny takich towarów stanowią
barierę powszechnego stosowania się do tej zasady.
Transport
• właściwa (ze środowiskowego punktu widzenia) organizacja transportu wymaga dużych zbiorowych (zintegrowanych) działań organizacyjnych, często współdziałania całej społeczności lokalnej,
• ograniczanie użycia samochodów indywidualnych, z jednoczesnym organizowaniem przejazdów zbiorowych lub popularyzowaniem środków transportu
publicznego, organizowanie przejazdów (można np. wyjeżdżać po gości na
dworzec, zachęcając ich w ten sposób do odbywania podróży pociągiem), oferowanie gościom na czas pobytu abonamentu na przejazdy lokalną komunikacją publiczną i ułatwianie korzystania z niej przez udostępnianie rozkładów
jazdy autobusów, pociągów i środków transportu, np. popularnej komunikacji
mikrobusowej.
Żywienie
• korzystanie z ekologicznych produktów żywnościowych z atestem (pochodzących z gospodarstw i przetwórni produkujących metodami ekologicznymi) oraz
z produktów lokalnych i regionalnych (oprócz wspierania producentów, przyczynia się to także do zmniejszania kosztów środowiskowych dowożenia żywności do konsumenta i zmniejsza ilość odpadów z opakowań).
Formy turystyki
• Z turystyką w naturze najlepiej wiążą się formy turystyki aktywnej. Do niej
zalicza się wszelkie sposoby podróżowania i formy rekreacji wykorzystujące
tereny otwarte do wędrówek lub pobytów turystycznych. W Naturze 2000
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trzeba jednak zwracać baczną uwagę na możliwość dopuszczania tylko form
wykorzystujących przyjazne dla środowiska sposoby poruszania się turystów.
Priorytetem staje się zatem turystyka rowerowa, konna, kajakowa oraz żeglarska itp., a eliminować trzeba motorowodną, samochodową, zbiorową w wieloosobowych grupach, czyli te formy turystyki, które powodują zakłócenia
w funkcjonowaniu przyrody. Obecnie najbardziej popularnym sposobem
zwiedzania i rekreacji jest poruszanie się turystów po terenie na rowerze.
• W celu zapewnienia fachowej obsługi w turystyce na poziomie lokalnym ważne jest udzielanie turystom informacji o istniejących w okolicy szlakach (mapy), wypożyczalniach sprzętu turystycznego (rowerów, kajaków), a także organizowanie miejsc postojowych właśnie np. dla rowerów (wyznaczanie, oznakowywanie i wyposażanie w stojaki), o wiele ważniejszych w turystyce przyrodniczej niż parkingi dla samochodów. Te lokalizuje się z daleka od miejsc wrażliwych, pozostających pod ochroną.
Promocja
Dla potrzeb pogłębiania i rozwijania biznesu turystycznego niezbędna jest promocja proekologicznego wizerunku turystyki organizowanej na danym terenie. Służy temu m.in.:
• komunikowanie (udzielanie informacji) o działaniach proekologicznych podejmowanych przez firmy turystyczne zarówno pracownikom, jak i klientom, co
przynosi efekt edukacyjny,
• prowadzenie systematycznych szkoleń personelu w zakresie podejmowanych
działań proekologicznych, co przynosi efekt ekologiczny oraz ekonomiczny.
Podsumowanie
Relacje rozwoju turystyki lokalnej z uwarunkowaniami, jakie stwarza sieć obszarów
Natura 2000, powinny się opierać na zasadach zrównoważonego rozwoju samej turystyki jako branży gospodarczej oraz rozwoju zrównoważonego regionów turystycznych
w ich wymiarze geograficzno-środowiskowym, społecznym i przestrzennym.
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4.5. SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Organizacja turystyki lokalnej
Cele lekcji:
• uświadamianie konieczności zapewniania rozwoju zrównoważonego turystyki
• zachęcanie uczniów do włączania się w lokalne i regionalne planowanie
turystyki przyjaznej środowisku.
Przewidywane osiągnięcia – uczeń:
• wyjaśnia, czym jest produkt turystyczny
• określa wyzwania (zadania) dla turystyki lokalnej na obszarach Natura 2000
• wskazuje cele gospodarcze i społeczne, jakie można osiągnąć dzięki
rozwojowi turystyki
• przedstawia najważniejsze wymogi dla turystyki w swoim regionie,
wynikające z potrzeby ochrony jego walorów przyrodniczych
• proponuje własną ofertę turystyki przyjaznej środowisku w najbliższej
okolicy, regionie
• opracowuje kodeks turysty dbającego o środowisko przyrodnicze.
Metody i formy pracy: pogadanka, wykład informacyjny, burza mózgów,
dyskusja, praca indywidualna, praca zbiorowa
Środki dydaktyczne: foliogram 1. Cele społeczne i gospodarcze, jakie można
osiągnąć dzięki rozwojowi turystyki (zał. 1); instrukcja pracy indywidualnej lub
grupowej (zał. 2); mapy i foldery (informatory) turystyczne najbliższej okolicy,
atlasy geograficzne; tekst z portalu internetowego Instytutu na rzecz Ekorozwoju
„Natura 2000 a turystyka” (e-szkolenie 4: Organizacja turystyki lokalnej)
Przebieg lekcji:
Część wstępna
1. Zapisz na tablicy temat lekcji i krótko zapoznaj uczniów z jej celami.
2. Wyjaśnij uczniom znaczenie terminu „produkt turystyczny”: Produkt turystyczny to pakiet materialnych i niematerialnych składników, tak złożony, aby
można było osiągnąć cele podróży turystycznej.
3. Metodą burzy mózgów zbierz propozycje celów turystyki. Zapisz je na tablicy.
4. Poproś uczniów, aby podali jak najwięcej propozycji elementów składowych potrzebnych do stworzenia proekologicznego produktu turystycznego, szczególnie
związanych z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego.
90

4. Organizacja turystyki lokalnej

Część główna
5. Przeprowadź zajęcia w grupach nt. następujących zagadnień: „Sieć Natura 2000 a turystyka lokalna. Dylematy czy nowe wyzwania”, „Produkt turystyczny”, „Waloryzacja dla potrzeb turystyki”, „Kodeks postępowania
ekoturysty”; (lub wybierz z nich tylko 2–3).
Sieć Natura 2000 a turystyka lokalna. Dylematy czy nowe wyzwania
6. Zaproponuj uczniom dyskusję nt. „Sieć Natura 2000 a turystyka lokalna.
Dylematy czy nowe wyzwania?” Zapisz pytania do dyskusji:
• Czy Natura 2000 może stać się nowym szyldem/marką w turystyce? Co w produkcie turystycznym z takim szyldem/marką można i należy zaproponować
(sprzedać)?
• Czy Natura 2000 powinna stanowić nowy atrybut (ważną cechę) polskich
produktów turystycznych, takich jak: rajdy konne, spływy, szlaki rowerowe, wczasy na wsi, wyprawy ornitologiczne, funkcjonujących na obszarach
Natura 2000 lub w sąsiedztwie?
• Czy respektowanie wymogów Natury 2000 w turystyce jest (i czy powinno być) wyrazem faktycznej praktyki, a nie tylko deklaratywnym uznawaniem zasad zrównoważonego rozwoju?
• Czy Natura 2000 ma być celem wybranym dla wyspecjalizowanego w podpatrywaniu przyrody turysty, czy tylko dopełnieniem atrakcji turystycznych dla
różnych form turystyki, w tym kulturowej, biznesowej i samochodowej?
7. Okazuj zainteresowanie i zaciekawienie wypowiedziami uczniów. Zadawaj
pytania mniej aktywnym, np.: Co o tym sądzicie? Parafrazuj wypowiedzi
uczniów, np.: Jeśli dobrze zrozumiałam, uważasz że … Zapraszaj do rozmowy, ośmielaj „milczków”, np.: Jesteśmy ciekawi twego zdania. Wypowiedzi uczniów ukierunkowuj tak, aby jak najwięcej korzystnych cech programu Natura 2000 uczniowie zidentyfikowali samodzielnie.
8. Podsumuj dyskusję. Poproś uczniów o sformułowanie wniosków końcowych. Zwróć uwagę na zysk w biznesie turystycznym z udostępniania turystom walorów danego regionu: dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Zapytaj uczniów o cele gospodarcze i społeczne, jakie można osiągnąć
dzięki rozwojowi turystyki.
9. Zaprezentuj foliogram 1.
Produkt turystyczny
10. Zainicjuj dyskusję nt. produktu turystycznego.
11. Zapisz na tablicy bardziej szczegółowe objaśnienie, czym jest produkt turystyczny: Produkt turystyczny to zestaw dóbr i usług w regionie lub miejscowości turystycznej o danych walorach. Produkt turystyczny jest zawsze
konsumowany w miejscu jego wytworzenia.
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12. Poprowadź pogadankę zadając następujące pytania: Od czego zależy cena
produktu turystycznego? Za co płacimy wykupując produkt turystyczny? Od
czego zależy wysokość ceny pakietu? Co składa się na ofertę turystyczną?
13. Zapisz na tablicy poniższą informację i poproś uczniów by zapamiętali:
Turysta płaci za korzyść, jaką wyniesie ze spędzenia wolnego czasu w danym miejscu. Tą korzyścią może być np. poznanie czegoś nowego, osobiste obcowanie z czymś, co jest dla niego ważne, bierny wypoczynek, regeneracja sił, poprawa stanu zdrowia, rozrywka, zawarcie nowych znajomości, zakupy (np. nabycie pamiątek).
14. Zwróć też uwagę, że:
W cenie produktu turystycznego powinny być uwzględnione tzw. koszty
środowiskowe jego wytworzenia, m.in.: zanieczyszczenie powietrza, zwiększone zapotrzebowanie na energię i wodę, wzrost emisji szkodliwych substancji ze środków transportu do atmosfery.
Waloryzacja dla potrzeb turystyki
15. Przedstaw uczniom kolejny temat: „Waloryzacja dla potrzeb turystyki”.
W kilku zdaniach wyjaśnij, jak dokonać waloryzacji swojego regionu dla
potrzeb turystyki. Zadaj uczniom kilka pytań: Z czego czerpiemy i co
czerpiemy (oferta), a co stanowi rzeczywiste atrakcje turystyczne? Co jest
przydatne, a co niezbędne dla turystyki? Wyjaśnij, że np.:
• nie każdy las jest atrakcyjny z turystycznego punktu widzenia, użytkowanie turystyczne lasu może być niemożliwe (zbyt zarośnięty, gęsty, nieodpowiedni do wędrówek pieszych, konnych czy rowerowych);
• brak specjalnie wytyczonych ścieżek w celu oddzielenia ruchu pieszego od
rowerowego i konnego rodzi niewygody i niebezpieczeństwa – nie każda
trasa turystyczna może więc być szlakiem dla wszystkich;
• zasoby środowiska przyrodniczego, takie jak zbiorniki i cieki wodne, morze, należy rozpatrywać łącznie z dostępnością brzegów (rodzajem plaży,
zejściem do wody, możliwością kajakowania czy łowienia ryb; pomosty,
przystanie itp. urządzenia to elementy bazy turystycznej, wyposażenia, ale
ich budowa zależy od naturalnych walorów danego komponentu krajobrazu, rozpatrywanych pod kątem ewentualnych inwestycji;
• oferowane podstawowe usługi turystyczne (nocleg, wyżywienie, transport) czy
ewentualnie atrakcje turystyczne składane w całość dla stworzenia gotowych
imprez też muszą być oceniane: z punktu widzenia scenerii miejsca, jego odległości od zabudowań, gdyby imprezy mogły przeszkadzać innym, itd.
16. Rozdaj uczniom zdjęcia (pocztówki) i mapy turystyczne najbliższej okolicy i poproś o dokonanie ogólnej waloryzacji tego obszaru.
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17. Poproś chętnych o przedstawienie korzystnych cech analizowanego obszaru z punktu widzenia możliwości rozwoju turystyki i przeciwwskazań
do jej rozwoju w tej okolicy.
Kodeks postępowania ekoturysty
18. Rozpocznij dyskusję nt. kodeksu postępowania ekoturysty. Poproś
uczniów, aby na kartkach zapisali po jednej propozycji postępowania turysty dbającego o środowisko przyrodnicze. Zapisz te propozycje na arkuszu papieru, eliminując powtarzające się zdania. Powstały kodeks zawieś w
widocznym miejscu klasy.
19. Poleć uczniom, aby zastanowili się, czy podczas wakacji lub wycieczek sobotnio-niedzielnych postępują zgodnie z tym kodeksem.
Część końcowa
20. Rozdaj uczniom lub zespołom instrukcje do pracy domowej (zał. 2).
Omów poszczególne zagadnienia tej pracy. Podaj termin jej wykonania.
Przedstaw kryteria oceny, np.: zgodność treści z kanonem ekoturystyki,
oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, forma prezentacji.
Praca domowa:
Poproś uczniów o wykonanie pracy domowej opisanej wyżej oraz o zapoznanie się z treścią e-szkoleń 3 i 4 na portalu Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 motorem rozwoju w naszej gminie” i „Organizacja turystyki lokalnej” http://www.natura2000.org.pl/
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ZAŁĄCZNIK 1

Foliogram 1

Cele społeczne i gospodarcze, jakie można osiągnąć
dzięki rozwojowi turystyki

poprawa
jakości życia

CELE SPOŁECZNE

poprawa
zdrowia
turystów

rozwój kontaktów
międzyludzkich

rozwój
osobowości
turystów
i usługodawców

łódek, koni, nart,
sanek, rowerów
pamiątki

wynajem

noclegi

imprezy
rozrywkowe
wydatki turysty
na miejscu
przewodnicy

przetwory
regionalne

sprzedaż usług
za pośrednictwem biur
podróży, hoteli,
innych organizacji

wzrost dochodów
mieszkańców regionu

CELE GOSPODARCZE
zmniejszenie
bezrobocia

w sezonie
bezpośrednie świadczenie
usług turystom
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ZAŁĄCZNIK 2

Instrukcja pracy indywidualnej lub grupowej
w celu przygotowania oferty turystyki przyjaznej środowisku
1. Zaproponuj własną ofertę turystyki przyjaznej środowisku w najbliższej
okolicy (regionie, gminie). Forma oferty dowolna; może to być ulotka,
folder, prezentacja multimedialna, ogłoszenie w prasie czy internecie,
ekspozycja na targach turystycznych (stoisko, poster). Ważne, aby była
przekonywająca, atrakcyjna dla klienta i spełniała wymogi turystyki
proekologicznej.
2. Dokonaj analizy zasobów przyrodniczych i kulturowych na wybranym
obszarze.
3. Zaprojektuj ekologiczny obiekt turystyczny określając:
• budynek (rodzaj materiałów budowlanych i wykończeniowych,
ocieplenie budynku, źródła energii),
• gospodarowanie wodą (sposoby oszczędzania wody, ujęcie wody),
• gospodarowanie energią (sposoby oszczędzania energii, inwestycje
w instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania),
• gospodarka odpadami (ekologiczne zakupy, segregacja odpadów,
recykling na miejscu),
• estetyka i higiena obiektu (zieleń zgodna z charakterem obszaru
i warunkami siedliskowymi, używane środki czystości).
4. Zaproponuj całodzienne wyżywienie (żywność wysokiej jakości, regionalne
potrawy, ekologiczne produkty żywnościowe z atestem).
5. Zaplanuj transport dla turystów (przyjazny środowisku, atrakcyjny dla
turysty, z wykorzystaniem transportu zbiorowego).
6. Zaproponuj formy turystyki aktywnej; weź pod uwagę walory przyrodnicze
twojej okolicy, sposoby poruszania się turystów, udzielanie informacji
turystycznej oraz środki transportu i sposoby poruszania się turystów.
7. Wymyśl inne, dodatkowe atrakcje turystyczne, jakie można by zaoferować
turystom na tym terenie.
8. Wskaż sposoby promocji swojego produktu turystycznego.
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4.6. PYTANIA KONTROLNE DO TEMATU:
ORGANIZACJA TURYSTYKI LOKALNEJ
1. Czy obszary Natura 2000 są wyłączone spod użytkowania turystycznego? Wskaż
poprawną odpowiedź (c):
a) tak,
b) nie,
c) mogą być wyłączone częściowo.
2. Wybierz właściwe dokończenie zdania: Produktem turystycznym jest (c):
a) las, łąka, jezioro, plaża.
b) nocleg, przejazd, wyżywienie.
c) zestawienie w kompleksową ofertę różnego rodzaju dóbr i usług o walorach
turystycznych.
3. Wiedząc, że turystyka powinna ponosić koszty środowiskowe wytworzenia produktu turystycznego, zaznacz formę ich pokrywania najwłaściwszą z punktu widzenia zasad zrównoważonego rozwoju (c):
a) opłaty za zużywaną w danym obiekcie wodę i energię elektryczną,
b) bilety wstępu do obiektów chronionych (rezerwatów, parków narodowych),
c) udział finansowy i rzeczowy w działaniach na rzecz ochrony i odnowy zasobów przyrodniczych regionu.
4. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Sieć obszarów Natura 2000 (a):
a) powinna być inspiracją rozwoju proekologicznych form turystyki,
b) będzie stanowić barierę rozwoju gospodarki turystycznej,
c) nie stanowi ani szansy, ani bariery rozwoju turystyki.
5. Czy odwiedzanie obszarów Natura 2000 jest związane z dodatkowymi kosztami?
Wskaż właściwą odpowiedź (c):
a) jest możliwe po wniesieniu opłaty za wstęp,
b) opłaty za zwiedzanie nie obowiązują,
c) opłaty mogą dotyczyć wstępu do obiektów znajdujących się w obrębie obszarów Natura 2000, w których występują gatunki chronione, lub wstępu do
obiektów chronionych (np. muzea przyrodnicze, rezerwaty, parki narodowe).
6. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Przewodnik turystyczny na obszarach Natura 2000 (c):
a) musi być ornitologiem.

96

4. Organizacja turystyki lokalnej

b) musi posiadać odrębne uprawnienia do wykonywania swej pracy.
c) może wykonywać pracę przewodnika w obiektach i na terenach znajdujących
się na obszarach Natura 2000 na podstawie ogólnych przepisów dotyczących
tego zawodu.
7. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Walory i zasoby turystyczne środowiska
przyrodniczego to (b):
a) to samo (można tych pojęć używać zamiennie).
b) to nie to samo (są to różne pojęcia).
c) to to samo lub są to odmienne pojęcia, w zależności od sytuacji.
8. Co jest specyfiką konsumpcji turystycznej? Wskaż poprawną odpowiedź (b):
a) konsumpcja turystyczna odbywa się w biurze podróży, gdzie się kupuje (wnosi opłatę) za urlop/wakacje w wybranym regionie.
b) konsumpcja turystyczna odbywa się w miejscowości/regionie, do którego się
przyjedzie na wypoczynek.
c) konsumpcja turystyczna odbywa się w sklepach, gdzie się zakupuje towary potrzebne do spędzenia urlopu/wakacji.
9. Z jakiego powodu w obiektach turystycznych należy oszczędzać energię elektryczną i wodę? Wskaż poprawną odpowiedź (c):
a) z powodu obowiązujących przepisów prawnych, nakazujących oszczędzanie.
b) z powodu grożących w sezonie turystycznym wyłączeń prądu i dostaw wody
tym, którzy zużywają wody i prądu zbyt wiele.
c) z powodu potrzeby oszczędzania zasobów środowiska przyrodniczego, dla
których nadmierne zużycie wody i procesy produkcji energii są szkodliwe.
10. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Turystyka przyjazna środowisku (proekologiczna) to (b):
a) wycieczki po obszarach chronionych, rezerwatach, parkach narodowych i krajobrazowych, obszarach Natura 2000 oraz zwiedzanie muzeów przyrodniczych.
b) organizacja imprez, funkcjonowanie obiektów i zachowania turysty wykorzystujące metody oszczędnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi.
c) wyłączenie z programu pobytów i zwiedzania tereny cenne przyrodniczo.
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5. OD PROPOZYCJI DO PRAKTYKI
– PODSTAWY PRAWNE OKREŚLANIA
ZASAD GOSPODAROWANIA
NA OBSZARACH SIECI NATURA 2000

5.1. UWAGI WSTĘPNE
Znajomość podstaw prawnych powoływania obszarów Natura 2000 i gospodarowania na nich jest potrzebna dla ich skutecznej ochrony i niedopuszczania do degradacji ich walorów przyrodniczych. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
jest kluczowe z punktu widzenia szans na zachowanie występujących w ich obrębie
siedlisk i gatunków, dla których ochrony zostały powołane. Dla żadnego spośród formalnie już wyznaczonych w Polsce obszarów „ptasich” ani dla żadnego z proponowanych obszarów „siedliskowych” nie ustalono dotąd formalnie zasad gospodarowania. W świetle obowiązującego prawa obszary Natura 2000 w Polsce (wyznaczone
formalnie i proponowane do wyznaczenia) już teraz podlegają jednak wielu chroniącym je przepisom i zasadom.

5.2. AKTY PRAWNE, KTÓRE BEZPOŚREDNIO DOTYCZĄ SIECI NATURA 2000
Podstawę tworzenia obszarów Natura 2000 stanowią dwie dyrektywy Unii Europejskiej. Są to:
• Dyrektywa Rady z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG), zwana dyrektywą siedliskową, wprowadza system wspólnej ochrony określonych walorów przyrodniczych na terenie UE; zawiera postanowienia dotyczące ochrony siedlisk i postanowienia dotyczące ochrony gatunkowej. Ważnym uzupełnieniem jej
przepisów są załączniki zawierające wykazy: siedlisk, których ochrona wymaga tworzenia specjalnych obszarów ochrony (zał. I), gatunków roślin i zwierząt, których ochrona wymaga tworzenia specjalnych obszarów ochrony
(zał. II), kryteriów wyboru specjalnych obszarów ochrony (zał. III), gatunków roślin i zwierząt, które wymagają ścisłej ochrony (zał. IV), gatunków
roślin i zwierząt, które wymagają ochrony, lecz można je na określonych zasadach pozyskiwać (zał. V).
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• Dyrektywa Rady z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
(79/409/EWG), zwana dyrektywą ptasią, dotyczy wszystkich gatunków ptaków
naturalnie występujących w stanie dzikim na europejskich terytoriach państw
członkowskich UE, z wyjątkiem Grenlandii. Ochroną mają być objęte ptaki, ich
jaja, gniazda i siedliska, w których najczęściej przebywają. Dyrektywa wprowadza szereg zakazów dotyczących działań związanych z ptakami i nakazuje ochronę ich siedlisk poprzez tworzenie obszarów specjalnej ochrony ptaków. W załącznikach zamieszczono wykazy: gatunków ptaków, które powinny zostać objęte
szczególnymi środkami ochronnymi, które odnosić powinny się też do ochrony
siedlisk ważnych dla tych gatunków (zał. I), gatunków, na które można polować
na terenie państw Wspólnoty (zał. II-1), gatunków ptaków, na które można polować tylko w określonych państwach członkowskich Wspólnoty, na mocy odrębnie określonych przepisów prawa krajowego (zał. II-2), gatunków ptaków, które
mogą być sprzedawane, transportowane, przetrzymywane w celach handlowych,
jeśli zostały legalnie pozyskane w krajach członkowskich (zał. III-1), gatunków
ptaków, które mogą być przedmiotem handlu w danym kraju, jeśli zostały pozyskane zgodnie z prawem (zał. III-2).
Postanowienia obydwu dyrektyw zostały przeniesione do polskiego systemu prawa krajowego – do Ustawy o ochronie przyrody i do przepisów wykonawczych z nią
związanych. Dyrektywy są bowiem wiążące dla państw członkowskich jedynie odnośnie celów, jakie zostały w nich wyznaczone – pozostawiają krajom członkowskim
wybór form i metod osiągnięcia pożądanych rezultatów. Formalne ramy, jakie one
tworzą dla zachowania i ochrony obszarów cennych przyrodniczo w Europie, są jednak znacznie ściślejsze, niż wynikające z konwencji międzynarodowych dotyczących
ochrony przyrody.
Wdrażanie sieci Natura 2000 na terenie Unii Europejskiej należy postrzegać
jako najważniejsze narzędzie osiągania celów zapisanych w międzynarodowych
konwencjach dotyczących ochrony przyrody, których państwa członkowskie Unii
Europejskiej lub Unia jako odrębny podmiot prawny są stroną, a także celów
Paneuropejskiej Strategii Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej przyjętej
przez Radę Europy (1995) oraz Strategii Różnorodności Biologicznej Unii Europejskiej (1998).
Najistotniejsze polskie akty prawne mające bezpośrednie zastosowanie do obszarów Natura 2000:
• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody14 reguluje sprawy związane z powoływaniem obszarów Natura 2000 i z przygotowywaniem planów ich
14

Dz.U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.
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ochrony, a także zasady gospodarowania na tych obszarach, zasady wykonywania ochrony (w tym monitoringu), sprawy dotyczące nadzoru nad obszarami oraz karania za naruszanie zakazów obowiązujących w obrębie obszarów
Natura 2000. Do Natury 2000 odnoszą się artykuły: 6, 25–39 oraz 103,
107, 112, 127 i 135.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony
w formie wyznaczenia obszarów Natura 200015 określa typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt, ze wskazaniem typów siedlisk przyrodniczych i gatunków o znaczeniu priorytetowym, wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a także kryteria i sposoby wyboru reprezentatywnej liczby i powierzchni siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i siedlisk
zwierząt do ochrony w formie obszarów Natura 2000, co stanowi przeniesienie
zał. I i II do dyrektywy „siedliskowej” i zał. I do dyrektywy „ptasiej”.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 200016 określa nazwę, położenie administracyjne w określonych gminach i powierzchnię obszarów specjalnej ochrony ptaków, cel i przedmiot ich ochrony oraz sprawujących nadzór nad tymi obszarami. W załącznikach do rozporządzenia zamieszczono mapy przedstawiające
granice tych obszarów oraz wykazy gatunków ptaków będących przedmiotem
ochrony na obszarach specjalnej ochrony ptaków. Na mocy tego rozporządzenia wyznaczone zostały 72 obszary specjalnej ochrony ptaków.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 marca 2005 r. w sprawie trybu
i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 200017 ustala tryb sporządzania planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz zakres treści
tych planów, przedstawia także sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznacza się obszary Natura 2000.
• Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska18 określa zasady
ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów. Ustala zasady
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
planów, programów i przedsięwzięć, a w tym zasady uwzględniania wpływu ich
realizacji na przyrodę obszarów Natura 2000.

15

Dz.U. z 2005 r., Nr 94, poz. 795.
Dz.U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2313.
17 Dz.U. z 2005 r., Nr 61, poz. 549.
18 Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm; tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902.
16
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5.2.1. Miejsce dyrektyw dotyczących obszarów Natura 2000 w systemie prawa
Unii Europejskiej
Podstawowym pojęciem odnoszącym się do prawa wspólnotowego jest aquis communautaire, co tłumaczy się najczęściej jako „dorobek wspólnotowy”. Na ten dorobek składa się całe dotychczasowe prawo UE wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, polityki wspólnotowe, orzecznictwo sądowe, zwyczaje, a
także wartości tkwiące u podstaw funkcjonowania UE. W związku ze wstąpieniem
do UE, Polska zobowiązana była do przyjęcia całego jej dorobku.
Dla obecnej sytuacji prawnej Polski największe znaczenie mają trzy traktaty:
• traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, tzw. traktat akcesyjny z 2003 r.,
• traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tzw. traktat o Wspólnocie Europejskiej,
• raktat ustanawiający Unię Europejską.
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i traktat ustanawiający Unię Europejską zawierają odwołania do kwestii ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju traktowanego jako zadanie/cel Wspólnoty. Spraw dotyczących ochrony przyrody
dotyczą wstępne zapisy traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, gdzie zapisano, że jednym z zadań Wspólnoty jest popieranie wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz że Wspólnota realizuje politykę w dziedzinie środowiska naturalnego. Najistotniejsze są jednak zapisy rozdz. XIX traktatu
ustanawiającego Unię Europejską, które dotyczą środowiska naturalnego. Stosowne
postanowienia tego traktatu zakładają przede wszystkim tworzenie i realizację wspólnotowej polityki ochrony środowiska, przyczyniającej się do osiągania m.in. takich celów, jak zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego oraz ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

5.3. WYZNACZANIE OBSZARÓW NATURA 2000
Na mocy dyrektywy „siedliskowej” wyboru specjalnych obszarów ochrony siedlisk
do sieci Natura 2000 dokonuje się, biorąc pod uwagę:
• siedliska przyrodnicze i gatunki wymagające ochrony zgodnie z postanowieniami dyrektywy (w zależności od ich liczebności i zajmowanej powierzchni), kierując się kryteriami wyboru obiektów kwalifikujących się jako specjalne obszary
ochrony oraz listami siedlisk i gatunków,
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• wartość ekologiczną danego obszaru dla regionu biogeograficznego, z którego
jest on wybierany,
• szczegółowe kryteria selekcji ustanowione przez Komitet ds. Siedlisk19 oraz stosowane przez Europejską Agencję Środowiska i Europejskie Centrum Ochrony
Przyrody20,
• wskazania Komitetu ds. Siedlisk, odnośnie do pozostawienia obszaru na liście
obszarów o znaczeniu wspólnotowym.
Na mocy dyrektywy „ptasiej”, wyboru obszarów specjalnej ochrony ptaków dokonuje się, biorąc przede wszystkim pod uwagę miejsca, gdzie:
• ptaki gatunków zagrożonych globalnie występują w większych ilościach,
• występują koncentracje gatunków zagrożonych w państwach UE,
• występują koncentracje gatunków wędrownych niezagrożonych w państwach UE,
• występują gatunki gromadne w dużych koncentracjach podczas wędrówek,
• występują gatunki zagrożone w państwach UE.
(Zob. także: rozdz. 2 oraz e-szkolenie 2 na portalu).

5.4. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OBSZARY NATURA 2000?
Najważniejsze kompetencje i obowiązki w stosunku do obszarów Natura 2000 instytucji, które odpowiadają w Polsce za powołanie i funkcjonowanie sieci obszarów
Natura 2000, przedstawiono w poniższej tabeli.

Organ

Minister Środowiska

19
20

Kompetencje
określa rozporządzeniem typy siedlisk oraz gatunki roślin i zwierząt
wymagające utworzenia obszarów Natura 2000 oraz kryteria
stosowane w procesie ich wyznaczania
opracowuje projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk i po
uzyskaniu zgody Rady Ministrów przekazuje go do Komisji Europejskiej
wyznacza, w porozumieniu z ministrami właściwymi ds. rolnictwa,
rozwoju wsi i gospodarki wodnej, obszary Natura 2000, określa
sprawującego nadzór nad obszarem, zmienia granice obszaru
lub likwiduje obszar – poprzez wydawanie rozporządzeń
po wyznaczeniu obszarów specjalnej ochrony ptaków przekazuje
ich listę do Komisji Europejskiej
ustanawia rozporządzeniem plan ochrony obszaru Natura 2000
na okres 20 lat

Organ doradczy Komisji Europejskiej.
Angielska nazwa: European Topic Centre for Nature Conservation.
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Artykuł
ustawy
o ochronie
przyrody
art. 26
art. 27.1

art. 28.1

art. 28.3
art. 29.1

5. Od propozycji do praktyki...

Organ

Minister Środowiska

Kompetencje
nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura 2000
(wydaje zalecenia i wytyczne, żąda informacji, kontroluje realizację
ustaleń planów ochrony)
składa do Komisji Europejskiej raporty i notyfikacje21 dotyczące
obszarów Natura 2000
sporządza, w uzgodnieniu z organami samorządu, projekt planu
ochrony w ciągu 5 lat od czasu formalnego wyznaczenia obszaru

Sprawujący nadzór
(wskazany w rozporządzeniu wyznaczającym
obszar) – może to być
wojewoda albo dyrektor
ocenia skuteczność ochrony, przekazując co 6 lat
parku narodowego
(obszary „siedliskowe”) lub co 3 lata (obszary „ptasie”)
lub krajobrazowego,
raporty do ministra właściwego ds. środowiska
czy dyrektor regionalnej
dyrekcji Lasów
Państwowych
koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na obszarze
swojego działania
zezwala na realizację projektów lub przedsięwzięć mogących
negatywnie wpłynąć na przedmioty ochrony w ramach obszaru
Natura 2000, ustala też w razie potrzeby zakres kompensacji
przyrodniczej, informując o tym ministra ds. środowiska
Wojewoda
nakazuje wstrzymanie działań podjętych na obszarze Natura 2000
bez przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko i podjęcie czynności w celu przywrócenia stanu
poprzedniego
może zawrzeć umowę z właścicielem gruntu o finansowanie
potrzebnych działań ochronnych lub zrekompensowanie
wprowadzonych ograniczeń
wykonuje samodzielnie zadania ochrony przyrody w lasach
zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Nadleśniczy
Państwowe, zgodnie z planem ochrony obszaru Natura 2000
uwzględnionym w planie urządzenia lasu
na obszarach morskich zezwala na realizację projektów lub
Dyrektor
przedsięwzięć mogących negatywnie wpłynąć na przedmioty ochrony
urzędu morskiego
w ramach obszaru Natura 2000, ustala też w razie potrzeby zakres
kompensacji przyrodniczej
opiniuje projekt powołania obszaru Natura 2000
Rada gminy
dokonuje uzgodnienia projektu planu ochrony obszaru Natura 2000

21

Artykuł
ustawy
o ochronie
przyrody
art. 32.1
art. 38
art. 29.2

art. 31

art. 32.3
art. 34.1
oraz
35.1 i 4

art. 37

art. 36.3

art. 32.4

art. 34.1
oraz
35.1 i 4
art. 27.1
art. 29.2

Notyfikacja to urzędowe zawiadomienie, podanie do wiadomości ważnego faktu, postanowienia itp. W tym przypadku
chodzi o informowanie Komisji o wszystkich ważnych sprawach, jakie dotyczą obszarów Natura 2000.
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5.5. GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH NATURA 2000
5.5.1. Zasady zagospodarowania na obszarach Natura 2000
Generalne zasady postępowania na obszarach Natura 2000 zostały zapisane
w art. 33 Ustawy o ochronie przyrody. Szczegółowe zasady, dostosowane do potrzeb
w zakresie ochrony określonych siedlisk i gatunków w określonych miejscach ich występowania, ustalane są indywidualnie dla każdego z tych obszarów poprzez zapisy
planu ochrony. Plany te będą podstawowym źródłem informacji o zasadach gospodarowania na obszarach Natura 2000. Ponieważ nieprędko wszystkie plany będą
gotowe, warto zapoznać się z głównymi zasadami dotyczącymi gospodarowania na
obszarach Natura 2000.
Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie przyrody, zabrania się podejmowania
działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie
na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, z pewnymi zastrzeżeniami (o których niżej). Jest to najważniejsza zasada odnosząca się do
obszarów Natura 2000. Stosuje się ją nie tylko wobec obszarów zatwierdzonych, ale
również wobec projektowanych, znajdujących się na oficjalnej liście opracowanej
przez Ministra Środowiska i na innych listach zgłoszonych do Komisji Europejskiej
(tzw. Shadow lists, przygotowywanych przez organizacje pozarządowe). Wprawdzie zgodnie z dosłownym brzmieniem przepisów zakaz ten dotyczy wyłącznie obszarów z listy Ministra Środowiska, to jednak – zgodnie z literą i duchem dyrektywy „siedliskowej” i stanowiskiem prezentowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską – obowiązek ten dotyczy wszystkich zgłoszonych obszarów, niezależnie od
tego, jakie podmioty dokonały zgłoszenia.
Zakaz odnoszący się do obszarów projektowanych obowiązuje do czasu odmowy
ich zatwierdzenia albo do czasu zatwierdzenia tych obszarów przez Komisję Europejską jako obszarów Natura 2000, a następnie ich formalnego wyznaczenia przez
Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
Druga bardzo ważna zasada odnoszącą się do obszarów Natura 2000 mówi, że
projekty planów i programów oraz projekty zmian do przyjętych planów, a także planowane przedsięwzięcia, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszarów
Natura 2000 lub projektowanych obszarów Natura 2000, ani też nie wynikają z potrzeb tej ochrony, a które mogą znacząco oddziaływać na te obszary, wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, czyli
sprawdzenia rodzaju i skali zagrożenia, jakie mogą one wywołać. Obowiązek ten wypływa z zapisów ustawy o ochronie przyrody, ale zasady postępowania zostały okre-
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ślone w ustawie Prawo ochrony środowiska. Bardzo istotne jest bowiem, by na obszary Natura 2000 nie wprowadzać nowych zagrożeń, nie uruchamiać żadnej działalności uciążliwej dla środowiska.
Przy przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływania na środowisko bardzo pomocne jest opracowanie instruktażowe Komisji Europejskiej pt. Ocena planów i projektów znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000: wytyczne metodyczne dotyczące ustaleń art. 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EEC, przygotowane
na zamówienie Dyrektoriatu Generalnego Środowisko Komisji Europejskiej w 2002 r.
przez zespół z Oxford Brookes University, a wydane w języku polskim przez WWF
Polska w 2005 r.
Pojawia się pytanie, jakie plany i przedsięwzięcia będą wymagały przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. W aktualnym stanie prawnym każde przedsięwzięcie mogące negatywnie oddziaływać na zasoby przyrodnicze obszaru Natura 2000 wymaga wszczęcia procedury oceny jego wpływu na stan
siedlisk i gatunków, dla których utworzono dany obszar. W odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ocena będzie przeprowadzana w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku
pozostałych przedsięwzięć – w ramach specjalnej procedury mającej na celu jedynie ocenę wpływu przedsięwzięcia na stan siedlisk i gatunków kwalifikujących dany obszar do sieci Natura 2000.
Szczegółowe sposoby ochrony siedlisk i gatunków, dla których wyznaczany jest obszar Natura 2000, zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
Polegają one na zachowaniu tych siedlisk i gatunków, a w szczególności na:
• przeciwdziałaniu zagrożeniom biotycznym i abiotycznym,
• zachowaniu odpowiednich i poprawieniu niewłaściwych stosunków wodnych
istotnych dla siedlisk przyrodniczych,
• eliminowaniu obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających gatunkom rodzimym,
• tworzeniu dogodnych warunków występowania i rozwoju gatunków roślin
i zwierząt,
• uwzględnieniu w gospodarce, szczególnie leśnej, rolnej, wodnej i rybackiej,
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
• inicjowaniu procesów regeneracyjnych zniszczonej roślinności,
• utrzymywaniu właściwego składu gatunkowego w ekosystemach łąkowych przez
wykaszanie roślinności, wypas zwierząt oraz usuwanie drzew i krzewów,
• renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
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• reintrodukcji22 gatunków roślin i zwierząt,
• tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy umożliwiających migracje zwierząt,
• regulacji liczebności populacji roślin i zwierząt w celu zachowania równowagi
wśród gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000,
• umożliwianiu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych dla utrzymania
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk roślin i zwierząt we właściwym stanie,
ochrony siedliska lub gatunku, lub dla przywracania ich właściwego stanu,
• wykonywaniu zabiegów ochronnych dla przywrócenia i zachowania właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
• przywracaniu i utrzymywaniu właściwego składu gatunkowego drzewostanów
zgodnego z rodzajem siedliska,
• prowadzeniu gospodarki rolnej metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
Bardzo istotne dla ochrony walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 będzie uwzględnianie w gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej potrzeb ich ochrony, m.in. poprzez działania gospodarcze w tych dziedzinach metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk i gatunków uznanych za ważne dla całej Europy i poprzez niedopuszczanie do nadmiernej intensyfikacji działań w tych dziedzinach.
Turystyka – jako jedna z istotnych dziedzin rozwoju lokalnego – także musi
uwzględniać wymogi ochrony walorów przyrodniczych na obszarach Natura 2000,
aby nadmierna presja z jej strony nie doprowadziła do degradacji tych walorów. Najbardziej preferowanymi formami turystyki są zatem różne formy ekoturystyki i turystyki wiejskiej, uwzględniające i wykorzystujące uwarunkowania środowiskowe w jej
rozwoju (zob.: rozdz. 3 i 4 oraz e-szkolenia 3 i 4 na portalu).
W planach ochrony obszarów Natura 2000 zostaną określone istniejące i potencjalne zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne dla siedlisk i gatunków obszarów
Natura 2000 oraz sposoby eliminacji, a także ograniczania tych zagrożeń i ich skutków. W niektórych przypadkach zagrożenia związane są z działalnością turystyczną, a więc formułowane zalecenia dotyczyć mogą tej branży.
Należy pamiętać, że wiele obszarów Natura 2000 pokrywa się z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi i innymi formami ochrony
przyrody, więc wszelkie zakazy i ograniczenia dotyczące ruchu turystycznego oraz
tworzenia bazy turystycznej obowiązujące na tych obszarach przenoszą się automatycznie na pokrywające się z nimi obszary Natura 2000.

22

Reintrodukcja to ponowne – po okresie, gdy go już w danym miejscu nie było – wprowadzanie gatunku do środowiska
przyrodniczego, którego był on dawniej ważnym elementem.
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5.5.2. Przypadki, kiedy można odstąpić od zasad dotyczących gospodarowania
na obszarach Natura 2000
W niektórych sytuacjach, ściśle określonych w ustawie o ochronie przyrody, może
nastąpić odstąpienie od zasad postępowania obowiązujących na obszarach Natura
2000 i zezwolenie na działalność, która może doprowadzić do zniszczenia siedlisk
lub gatunków podlegających ochronie. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi
nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo wojewoda, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić
na realizację planu lub przedsięwzięcia, które może mieć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. W takich przypadkach należy jednak zapewnić tzw. kompensację przyrodniczą, która jest konieczna do zapewnienia spójności i właściwego
funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. Zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej ustala wojewoda lub dyrektor urzędu morskiego,
a Minister Środowiska informuje o niej Komisję Europejską. Koszty kompensacji
przyrodniczej ponosi podmiot realizujący plan lub przedsięwzięcie.
Inaczej jest wówczas, gdy obszar Natura 2000, na którym mogłoby się ujawnić negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki, obejmuje siedliska przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym, a także wówczas, gdy występuje tam jeden lub
więcej gatunków o znaczeniu priorytetowym. Realizacja planu lub przedsięwzięcia przy braku alternatywnych rozwiązań jest wówczas możliwa jedynie ze względów związanych ze zdrowiem ludzkim, bezpieczeństwem publicznym lub z uwagi
na spodziewane korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla ochrony środowiska. Realizację takiego planu lub przedsięwzięcia można podjąć dopiero po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.
Kilka pojęć wymaga wyjaśnienia:
• Pojęcie „brak rozwiązań alternatywnych” oznacza, że nie istnieją rozwiązania, które umożliwiłyby osiągnięcie zakładanego przez inwestora celu w inny
sposób, mniej szkodliwy dla środowiska.
• „Nadrzędny interes publiczny” to taki interes, którego wartość przewyższa
wartość zasobów przyrodniczych, dla których ochrony utworzono dany obszar.
Takim interesem mogą być: wzmocnienie konkurencyjności regionu, lepsze
warunki rozwoju handlu, zapewnienie odpowiedniej jakości transportu, korzystnych efektów społecznych w skali krótko- lub długookresowej, alternatywa transportowa przyjazna środowisku itd.
• „Kompensacja przyrodnicza” to, zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony
środowiska, zespół działań obejmujących roboty budowlane, roboty ziemne, re-
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kultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności,
prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku na skutek realizacji przedsięwzięcia
i zachowanie walorów krajobrazowych. Definicja ta wymaga uzupełnienia.
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, kompensacja musi być przeprowadzona w tej samej jednostce geoprzestrzennej, w której ujawnią się negatywne oddziaływania, zapewniając tym samym, że geograficzna spójność sieci
nie zostanie zagrożona. Co więcej, oczekuje się, że siedliska narażone na negatywny wpływ planowanych działań zostaną przywrócone sieci, zarówno pod
względem ich obszarów, jak i wartości przyrodniczej. Może to być osiągnięte
poprzez utworzenie nowych obszarów, gdzie byłyby chronione, bądź poprzez
poprawę stanu już istniejących siedlisk.
5.5.3. Dopuszczalne kierunki gospodarowania na obszarach Natura 2000
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, na obszarach Natura 2000
nie podlega ograniczeniu działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów
służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza w
zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin lub
zwierząt ani nie wpływają w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt,
dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Prowadzenie takiej
działalności na obszarach Natura 2000, wchodzących w skład parków narodowych
i rezerwatów przyrody, jest dozwolone wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to
zakazów obowiązujących na tych terenach.
Jeżeli działalność gospodarcza rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymagać będzie
dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie będą miały zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, wojewoda może zawrzeć umowę z właścicielem lub użytkownikiem obszaru, z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa.
Uznając, że troska o to, co dzieje się na obszarach Natura 2000, a więc o odpowiednie zarządzanie ich rozwojem, przede wszystkim o sposoby gospodarowania na
tych terenach, jest podstawowym kluczem do ochrony walorów przyrodniczych tych obszarów, Komisja Europejska przygotowała specjalny komentarz do zapisów art. 6 dyrektywy „siedliskowej”. Wytyczne te mają pomóc w odpowiednim określeniu szczegółowych zasad gospodarowania na tych obszarach w poszczególnych państwach.
Wskazówki dotyczące bezpośredniej ochrony walorów przyrodniczych na obszarach Natura 2000 oraz informacje o możliwych zagrożeniach dla nich można znaleźć w całej serii poradników wydanych przez Ministerstwo Środowiska, przygotowanych dla różnych typów siedlisk przyrodniczych oraz dla różnych gatunków zwierząt
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i roślin, które podlegają ochronie w ramach sieci Natura 2000. Poradniki są dostępne na stronie internetowej MŚ w części odnoszącej się do sieci Natura 2000. Pomogą one zorientować się w najistotniejszych uwarunkowaniach działań na danym obszarze, zwłaszcza w okresie przed przygotowaniem i zatwierdzeniem planów ochrony. Aby móc skorzystać z tych poradników, należy wyszukać w opisie obszaru informację o typach siedlisk albo gatunkach, których obecność zadecydowała o zakwalifikowaniu danego obszaru do sieci Natura 2000, wybrać odpowiedni tom poradnika,
a w nim odpowiedni typ siedliska lub gatunek.

5.6. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCIACH UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
W PROCESACH WYZNACZANIA I OCHRONY OBSZARÓW
NATURA 2000, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA
Za wyznaczenie obszarów Natura 2000 w Polsce i zaplanowanie na nich skutecznej ochrony odpowiada polski rząd. Jest jednak oczywiste, że w państwie demokratycznym istnieją różne grupy interesu, ścierają się różne poglądy. Proces wyznaczania obszarów Natura 2000 i planowania ochrony w ich obrębie nie jest pod tym
względem wyjątkiem, w związku z nim również ścierają się różne interesy i różne lobby próbują odgrywać w nim znaczącą rolę.
W kilku rodzajach procesów związanych z wyznaczaniem i ochroną obszarów Natura 2000 mogą brać udział przedstawiciele społeczeństwa (organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele). Są to:
• powoływanie obszarów Natura 2000,
• planowanie ochrony obszarów Natura 2000,
• realizacja działań ochronnych, przyjazne środowisku gospodarowanie na obszarach Natura 2000,
• pełnienie funkcji strażniczych w stosunku do sytuacji na obszarach Natura
2000 (w tym wstępowanie na drogę prawną w sprawach związanych z powoływaniem i ochroną tych obszarów).
5.6.1. Wpływ obywateli na powoływanie obszarów sieci Natura 2000
Przed wysłaniem do Komisji Europejskiej propozycji sieci obszarów Natura 2000
Minister Środowiska konsultuje kształt sieci z:
• radami gmin, w obrębie których położone są planowane obszary. Rady w ciągu 30 dni składają opinie o tych propozycjach. Obywatele mogą przekazywać
radom uwagi odnośnie do obszarów znajdujących się na terenie danej gminy
poprzez radnych;
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• wszystkimi obywatelami podczas konsultacji społecznych odbywających się
przed wysłaniem propozycji listy obszarów do Komisji Europejskiej albo
przed przyjęciem rozporządzenia o ich zatwierdzeniu.
Uwaga! Wziąć udział w konsultacjach można jedynie w wyznaczonym do
tego czasie.
Obywatele i organizacje społeczne mogą mieć jednak większy wpływ na tworzenie listy obszarów Natura 2000 niż tylko jej opiniowanie; mogą brać udział w kontroli procesu tworzenia listy i ocenianiu, czy proponowane oficjalne listy rządowe są
wystarczające.
Kontrola społeczna procesu wyznaczania obszarów sieci Natura 2000 może wybiegać ponad organy krajowe i docierać bezpośrednio do instytucji europejskich. Jeśli obywatel lub organizacja pozarządowa uzna, że proponowany zakres sieci Natura 2000 w Polsce nie spełnia wymagań UE, stawianych państwu członkowskiemu
odnośnie do ochrony gatunków i siedlisk (np. że lista proponowanych obszarów jest
niekompletna), może on zwrócić na to uwagę Ministerstwa Środowiska, a następnie, jeśli lista nie zostanie uzupełniona, poinformować o swoich spostrzeżeniach Komisję Europejską. W celu uzupełnienia propozycji rządowej można zaproponować
dodatkowe obszary, które powinny się znaleźć w sieci (lub poszerzenie zasięgu obszarów proponowanych wcześniej), opisując je na tzw. standardowych formularzach
danych. Wypełnienie takiego formularza wymaga jednak fachowej wiedzy przyrodniczej, jest to zatem ścieżka postępowania dla ekspertów i pozarządowych organizacji ekologicznych specjalizujących się w ochronie przyrody. Skorzystały z niej polskie pozarządowe organizacje ekologiczne, które stworzyły tzw. Shadow list, czyli
propozycję rozszerzenia rządowej listy obszarów sieci Natura 2000 (zob. także:
rozdz. 2 oraz e-szkolenie 2 na portalu).
W ograniczonym zakresie udział społeczny jest możliwy również na etapie zatwierdzania obszarów „siedliskowych”. Propozycje państw dotyczące zakresu sieci
Natura 2000 w odniesieniu do tych obszarów są analizowane w obrębie poszczególnych regionów biogeograficznych podczas tzw. seminariów biogeograficznych.
Oprócz przedstawicieli rządów państw należących do danego regionu biogeograficznego, w posiedzeniach biorą udział zaproszeni eksperci z tych państw, którzy mogą
być także przedstawicielami organizacji społecznych. Na przykład, w seminarium
biogeograficznym dla regionu alpejskiego dla nowych państw członkowskich uczestniczył przedstawiciel polskich pozarządowych organizacji ekologicznych. Wpływ ekspertów na kształt sieci może być znaczący, jeśli dysponują oni odpowiednimi argumentami i potrafią dobrze uzasadnić swoje propozycje.
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5.6.2. Wpływ obywateli na planowanie ochrony przyrody na obszarach sieci
Natura 2000
Z mocy prawa nadzór nad obszarami Natura 2000 na terenie danego województwa sprawuje wojewoda. Uprawnienie to, a zarazem obowiązek, może być delegowane na inne podmioty. Instytucja, która po formalnym powołaniu obszaru uzyska status organu sprawującego nad nim nadzór, będzie miała obowiązek przygotowania
projektu planu ochrony. O przystąpieniu do procesu tworzenia projektu planu instytucja ta ma obowiązek poinformować opinię publiczną.
Sprawujący nadzór nad obszarem może zorganizować szersze konsultacje społeczne z mieszkańcami danych gmin i przedstawicielami grup interesów, nie ma jednak takiego obowiązku. Po sporządzeniu projektu planu ochrony można jeszcze zgłosić uwagi do tego planu w wyznaczonym przez Ministra Środowiska terminie przed
zatwierdzeniem go stosownym rozporządzeniem.
5.6.3. Udział społeczny w działaniach ochronnych i w przyjaznym środowisku
gospodarowaniu na obszarach sieci Natura 2000
Nie zawsze tylko człowiek i jego gospodarka zagrażają przyrodzie obszaru Natura 2000. Na niektórych obszarach chronionym siedliskom i/lub gatunkom będą zagrażały naturalne procesy przyrodnicze i trzeba im będzie przeciwdziałać. Taka paradoksalna sytuacja powstała na niektórych obszarach wskutek wielowiekowej działalności człowieka; wiele naturalnych siedlisk zostało przekształconych i zmieniło charakter. Niektóre gatunki, które żyły wcześniej na innych terenach, odnalazły w tych
miejscach odpowiednie dla siebie warunki – powstały sztuczne układy przyrodnicze
istniejące jedynie dzięki gospodarowaniu człowieka, będące jednocześnie w wielu
przypadkach jedyną przestrzenią życiową dla tych gatunków (zarówno roślin, jak
i zwierząt). Ich naturalne siedliska przestały już istnieć lub jest ich zbyt mało, by mogły w nich przetrwać. Nie można więc zaprzestać działalności gospodarczej na tych
obszarach. Trzeba podtrzymywać na nich ekstensywne formy gospodarowania
(przede wszystkim rolniczego) pozwalające na utrzymanie stabilnych populacji tego
typu gatunków. Ważne jest przede wszystkim utrzymanie koszenia i wypasania zwierząt na obszarach użytków zielonych. W obecnych warunkach gospodarczych koszenie i wypas w trudno dostępnych miejscach (w górach lub na terenach podmokłych)
przestały się ekonomicznie opłacać, stąd w UE wprowadzono mechanizmy finansowe, które mają zachęcać do utrzymania tego typu praktyk zwanych programami rolnośrodowiskowymi. Trzeba zachęcać rolników do ich realizowania. (zob.: rozdz. 3
i e-szkolenie 3 na portalu).
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Wszelkie działania z zakresu ochrony czynnej (poza rolnictwem) czy monitorowania przyrodniczych zmian (skutków działań rozwojowych czy działań ochronnych)
mogą być podejmowane tylko przez profesjonalnych przyrodników i służby ochrony
przyrody (nie dysponując odpowiednią wiedzę przyrodniczą, łatwo zniszczyć cenne
siedliska czy pogorszyć warunki bytowania gatunków), w porozumieniu z właścicielami terenu. Wiele z takich działań podejmują ekologiczne organizacje pozarządowe
i ośrodki naukowe (w ramach różnych projektów). Współdziałając z nimi, można
mieć satysfakcję z udziału w takich działaniach. Obywatele niebędący rolnikami mogą czasem wziąć udział w akcjach organizowanych przez organizacje ekologiczne w celu wspierania działań ochronnych.
5.6.4. Obywatel strażnikiem potencjalnych obszarów Natura 2000
Ponieważ proces wyznaczania obszarów sieci Natura 2000 trwa, lokalne społeczności z tych obszarów, właściciele ziemi czy lokalni inwestorzy mogą jeszcze nie
być świadomi, że w danym miejscu jest planowane powołanie obszaru Natura
2000. Mogą z tego wynikać działania szkodliwe dla przyrody potencjalnych obszarów Natura 2000. Każdy obywatel może się więc przysłużyć ochronie przyrody,
monitorując te miejsca. Jeśli wie o zagrażającej przyrodzie projektowanej inwestycji
czy o innych szkodliwych działaniach (planowanych lub realizowanych), to powinien o tym powiadomić wojewódzkiego konserwatora przyrody i działające lokalnie
ekologiczne organizacje pozarządowe. Stwierdziwszy przypadek ewidentnego łamania prawa, powinien powiadomić policję. Obywatel przyrodnik może monitorować stan siedlisk i gatunków, najlepiej w porozumieniu z przyrodniczymi organizacjami pozarządowymi działającymi w danym regionie. Wraz z nimi może też brać
udział w działaniach na rzecz czynnej ochrony walorów przyrodniczych i na rzecz
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, a zatem na rzecz przyjaznego środowisku gospodarowania.
Może się zdarzyć, że mimo przysługującej danemu obszarowi Natura 2000 ochrony prawnej, państwo członkowskie zaakceptuje inwestycję, która może zaszkodzić
przedmiotowi ochrony, bez rozważenia alternatywnych rozwiązań lub bez propozycji
minimalizacji negatywnych oddziaływań czy propozycji odpowiedniej kompensacji
przyrodniczej. W takich przypadkach państwo członkowskie łamie prawo wspólnotowe, postępuje bowiem niezgodnie z zapisami art. 10 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który stanowi: „Państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe
środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających
z niniejszego traktatu lub z działań instytucji Wspólnoty. Ułatwiają one Wspólnocie
wypełnianie jej zadań. Powstrzymują się one od podejmowania wszelkich środków,
które mogłyby zagrozić urzeczywistnieniu celów niniejszego traktatu”.
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Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, każdy obywatel i każda organizacja mają prawo
upomnieć instytucję państwową podejmującą taką decyzję, informując ją, że łamie
prawo UE, i zapytać czy jest tego świadoma. Jeśli upomnienie nie poskutkuje, nie
należy biernie czekać na rozwój wydarzeń. Można wstąpić na którąś z poniższych
ścieżek postępowania prawnego (lub wykorzystać kilka z nich):
• Jeśli inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską za pośrednictwem jednej z jej instytucji, to można zwrócić się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (instytucja UE współfinansująca inwestycję niezgodną z prawem UE również łamie prawo).
• Bez względu na to, kto finansuje daną inwestycję, można powiadomić instytucję państwową, że łamie ona prawo UE. Jeśli to niczego nie zmieni, można zawiadomić Komisję Europejską.
• Jeśli zamierzamy wziąć sprawę w swoje ręce i mamy pewność, że prawo krajowe zostało złamane, powinniśmy o tym poinformować policję lub prokuraturę. Jeżeli złamania prawa dopuścił się organ administracji publicznej, wydając niezgodną z prawem decyzję, to obywatel, którego taka decyzja dotyczy, ma prawo do odwołania się od tej decyzji do organu administracji wyższej instancji niż ta, która wydała decyzję, a jeżeli upłynął już termin złożenia odwołania, ma prawo skorzystania z nadzwyczajnych możliwości zaskarżenia takiej decyzji (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie decyzji). Jeżeli te działania nie odniosą skutku, istnieje możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli orzeczenie NSA obywatela nie usatysfakcjonuje, może on skierować skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

5.7. SCENARIUSZ LEKCJI

Temat: Od propozycji do praktyki
– gospodarowanie na obszarze
Natura 2000
Cele lekcji:
• wskazywanie kierunków gospodarowania na obszarach Natura 2000
• inspirowanie do aktywności w procesie ochrony obszarów Natura 2000
• zachęcanie do praktyki społecznej w zakresie ochrony obszarów Natura 2000
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Przewidywane osiągnięcia – uczeń:
• rozróżnia akty prawne, które bezpośrednio dotyczą sieci Natura 2000
• wskazuje zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000
• omawia możliwości wpływu obywateli na powoływanie obszarów Natura 2000
• omawia możliwości wpływu obywateli na planowanie ochrony przyrody na
obszarach sieci Natura 2000
• określa możliwości udziału społecznego w zakresie ochrony obszarów sieci
Natura 2000
• korzysta z różnych źródeł informacji o gospodarce na obszarach Natura 2000
(z ważniejszych portali i stron internetowych)
Metody i formy pracy: praca z tekstem źródłowym, wykład, burza mózgów, mapa mentalna, praca indywidualna, praca zbiorowa
Środki dydaktyczne: foliogramy (zał. 1): 1. Główne sposoby ochrony siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000. 2. Wpływ obywateli na powoływanie obszarów sieci Natura 2000; mapa mentalna: Udział społeczeństwa w wyznaczaniu
obszarów Natura 2000 (zał. 2); mapa mentalna: Udział społeczeństwa w ochronie obszarów Natura 2000 (zał. 3); tekst z portalu internetowego Instytutu na
rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka” (e- szkolenie 5: Od propozycji do
praktyki – podstawy prawne określania zasad gospodarowania na obszarach należących do sieci Natura 2000)
Przebieg lekcji:
Część wstępna
1. Zapisz na tablicy temat lekcji i krótko zapoznaj uczniów z jej celami.
2. Zapoznaj uczniów z aktami prawnymi Unii Europejskiej w zakresie ochrony
przyrody:
• Dyrektywa „ptasia” (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r.
w sprawie ochrony dzikich ptaków)
• Dyrektywa „siedliskowa” (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory)
Część główna
3. Przeprowadź zajęcia nt. następujących zagadnień: „Gospodarowanie na obszarach Natura 2000”, „Ochrona siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000”,
„Plany ochrony obszarów Natura 2000”, „Dopuszczalne kierunki gospodarowania na obszarach Natura 2000”, „Udział społeczeństwa w procesach wyznaczania i ochrony obszarów sieci Natura 2000”, „Wpływ obywateli na powoły114

5. Od propozycji do praktyki...

wanie obszarów sieci Natura 2000”, „Udział społeczny w działaniach ochronnych na obszarach sieci Natura 2000” lub wybierz z nich tylko 3 lub 4.
Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
4. Przedstaw uczniom generalne zasady postępowania (gospodarowania) na
obszarach Natura 2000 (według art. 33 ustawy o ochronie przyrody):
• Nie należy podejmować działań mogących w znaczący sposób pogorszyć
stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na rośliny i zwierzęta gatunków
chronionych w ramach sieci Natura 2000.
• Trzeba sprawdzać rodzaje i skalę zagrożenia, jakie mogą wywołać planowane działania i przedsięwzięcia, uwzględniając zapisy zatwierdzonych planów ochrony.
• Nie należy wprowadzać nowych zagrożeń ani uruchamiać żadnej uciążliwej dla środowiska działalności na obszarach Natura 2000.
5. Poproś uczniów o uzupełnienie lub rozwinięcie tych zasad.
Ochrona siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000
6. Przedstaw uczniom główne sposoby ochrony siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000 (zał. 1, foliogram 1).
7. Skieruj do uczniów pytanie: Jakie sposoby gospodarowania są odpowiednie na obszarach Natura 2000? Metodą burzy mózgów zbierz jak najwięcej propozycji. Każdy pomysł zapisz na tablicy w formie podanej przez autorów. Podsumuj krótko wypowiedzi uczniów.
Plany ochrony obszarów Natura 2000
8. Zapoznaj uczniów z informacją o planach ochrony obszarów Natura
2000. Przedstaw główne elementy planów ochrony (szczegółowa charakterystyka i rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt chronionych w ramach sieci Natura 2000, istniejące i potencjalne zagrożenia dla siedlisk i gatunków, zakres i warunki wykonywania zadań ochronnych, zakres monitoringu przyrodniczego). Przedstaw typy głównych zaleceń wynikających z planów ochrony (jak korzystać ze środowiska, by zachować w możliwie jak najlepszym stanie
przedmiot ochrony – siedliska i gatunki, dopuszczalne sposoby gospodarowania oraz, ewentualne zagrożenia).
9. Poproś uczniów o przypomnienie zakazów i nakazów obowiązujących na
takich obszarach chronionych w Polsce, jak parki narodowe i krajobrazowe.
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Dopuszczalne kierunki gospodarowania na obszarach Natura 2000
10. Zapoznaj uczniów z dopuszczalnymi kierunkami gospodarowania na obszarach Natura 2000.
• Działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu.
• Działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb, jeżeli nie zagrażają one zachowaniu siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk roślin lub zwierząt.
• Wdrażanie prośrodowiskowego gospodarowania w rolnictwie (wspierane
od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej).
• Inna działalność gospodarcza, pod warunkiem, że nie będzie zagrażać środowisku.
Udział społeczeństwa w procesach wyznaczania
i ochrony obszarów sieci Natura 2000
11. Przedstaw uczniom najważniejsze propozycje udziału społecznego w ochronie obszarów Natura 2000. Zapisz je na arkuszu papieru.
Organizacje pozarządowe i pojedynczy obywatele mogą (choć w ograniczonym zakresie):
• brać udział w wyznaczaniu obszarów Natura 2000 (jeśli są przyrodnikami);
• współpracować przy przygotowywaniu i zatwierdzaniu planów ochrony dla
obszarów Natura 2000;
• brać udział w realizacji działań ochronnych;
• brać udział w prośrodowiskowym gospodarowaniu na obszarach Natura 2000;
• pełnić funkcje strażnicze wobec obszarów Natura 2000 (w tym występować na drogę prawną w sprawach związanych z powoływaniem i ochroną
tych obszarów).
12. Poproś chętnych uczniów o uzupełnienie powyższych propozycji.
Wpływ obywateli na powoływanie obszarów sieci Natura 2000
13. Zapoznaj uczniów z możliwościami wpływu każdego obywatela na tworzenie obszarów Natura 2000. Wyświetl foliogram 2.
Udział społeczny w działaniach ochronnych na obszarach sieci Natura 2000
11. Skieruj do uczniów pytanie: W jaki sposób każdy obywatel może przyczynić się do ochrony obszarów Natura 2000? Metodą burzy mózgów
zbierz jak najwięcej propozycji. Każdy pomysł zapisz na tablicy w formie
podanej przez autora. Podsumuj krótko wypowiedzi uczniów. Wyświetl
mapy mentalne (zał. 2 i 3).
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Część końcowa
15. Zachęć uczniów do sformułowania krótkich odpowiedzi na pytanie: Jakie społeczne działania na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 można
podjąć w twoim środowisku?
Praca domowa:
Poproś uczniów o zapoznanie się z treścią e-szkolenia 5 „Od propozycji
do praktyki” na portalu internetowym Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Natura 2000 a turystyka” http://www.natura2000.org.pl/.

117

Natura 2000 w edukacji szkolnej

ZAŁĄCZNIK 1

Foliogram 1

Główne sposoby ochrony siedlisk i gatunków,
dla których wyznaczane są obszary Natura 2000
Sposoby ochrony powinny polegać przede wszystkim na zachowaniu tych
siedlisk i gatunków, a szczególnie na:
• przeciwdziałaniu zagrożeniom biotycznym i abiotycznym,
• zachowaniu odpowiednich i poprawieniu niewłaściwych stosunków
wodnych dla siedlisk przyrodniczych,
• eliminowaniu obcych gatunków roślin i zwierząt, zagrażających rodzimym
gatunkom,
• tworzeniu dogodnych warunków występowania i rozwoju gatunków roślin
i zwierząt,
• uwzględnieniu w gospodarce, w szczególności leśnej, rolnej, wodnej
i rybackiej, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt,
• inicjowaniu procesów regeneracyjnych zniszczonej roślinności,
• utrzymywaniu właściwego składu gatunkowego w ekosystemach łąkowych
przez wykaszanie roślinności, wypas zwierząt oraz usuwanie drzew i krzewów,
• renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków roślin i zwierząt,
• reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt,
• tworzeniu i utrzymaniu korytarzy umożliwiających migracje zwierząt,
• regulacji liczebności populacji roślin i zwierząt w celu zachowania
równowagi wśród gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach
Natura 2000,
• umożliwianiu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych dla
utrzymania siedlisk przyrodniczych lub siedlisk roślin i zwierząt we
właściwym stanie lub dla przywracania ich właściwego stanu,
• wykonywaniu zabiegów ochronnych dla przywrócenia i zachowania
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz właściwego stanu
ochrony gatunków roślin i zwierząt,
• przywróceniu i utrzymaniu właściwego składu gatunkowego
drzewostanów zgodnego z rodzajem siedliska,
• prowadzeniu gospodarki rolnej metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk
przyrodniczych oraz ochronie gatunków roślin i zwierząt.
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Foliogram 2

Wpływ obywateli na powoływanie obszarów sieci Natura 2000
(realizowany głównie przez organizacje
zajmujące się ochroną przyrody)
Możliwe jest m.in.:
• opiniowanie listy obszarów Natura 2000,
• kontrolowanie procesu tworzenia listy i ocenianie, czy proponowane
oficjalne listy rządowe są wystarczające,
• proponowanie dodatkowych obszarów, które powinny się znaleźć w sieci
(lub proponowanie poszerzenia zasięgu wcześniej podanych),
• opiniowanie kształtu sieci w wyznaczonym terminie (konsultacje
społeczne) przed wydaniem rozporządzenia formalnie ustanawiającego
listę obszarów Natura 2000,
• lobbowanie rządu i Komisji Europejskiej na rzecz nowelizacji
rozporządzenia wyznaczającego obszary „ptasie” i dodania do niego
kolejnych ostoi z „Shadow list”.
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ZAŁĄCZNIK 2

MAPA MENTALNA
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
W WYZNACZANIU
OBSZARÓW NATURA 2000

proponowanie
dodatkowych
obszarów

kontrolowanie procesu
tworzenia listy

W ZAKRESIE
POWOŁYWANIA
OBSZARÓW
NATURA 2000

opiniowanie listy
obszarów
Natura 2000
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ZAŁĄCZNIK 3

MAPA MENTALNA

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
W OCHRONIE
OBSZARÓW NATURA 2000

Monitorowanie
o inwestycjach
grożących
przyrodzie

W ZAKRESIE
OCHRONY
OBSZARÓW
NATURA 2000

Gospodarowanie
zgodne z zasadami
ekorozwoju

wojewódzki
konserwator
przyrody

Powiadamianie odpowiednich
organów o zagrożeniach
dla obszarów Natura 2000

o kłusownictwie
o paleniu
ognisk

o wyrzucaniu
śmieci do lasu

ekoturystyka

policja

rolnictwo ekologiczne
i programy
rolnośrodowiskowe
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5.8. PYTANIA KONTROLNE DO TEMATU:
OD PROPOZYCJI DO PRAKTYKI – PODSTAWY PRAWNE OKREŚLANIA
ZASAD GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000
1. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Zasady postępowania na obszarach Natura
2000 w Polsce (b):
a) są oparte na ustaleniach traktatu akcesyjnego.
b) zostały zapisane w ustawie o ochronie przyrody.
c) reguluje ustawa o Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.
2. Ile dyrektyw UE reguluje kwestie związane z powołaniem sieci Natura 2000?
Wskaż poprawną odpowiedź (b):
a) jedna,
b) dwie,
c) trzy.
3. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 (b):
a) zostały ustalone przez dyrektywy UE dotyczące powołania sieci Natura 2000.
b) są przygotowywane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.
c) są przygotowywane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie zakresu planów ochrony dla obszarów Natura 2000.
4. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Plany ochrony obszarów Natura 2000 (a):
a) muszą być przygotowane w ciągu 5 lat od czasu formalnego wyznaczenia poszczególnych obszarów.
b) muszą być przygotowane w ciągu 5 lat od czasu wejścia Polski do UE.
c) muszą być przygotowane w ciągu 5 lat od czasu powołania ostatniej grupy obszarów sieci Natura 2000 w Polsce.
5. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Podstawowym źródłem informacji o zasadach gospodarowania na poszczególnych obszarach Natura 2000 jest/są (c):
a) wytyczne Komisji Europejskiej i poradniki Ministerstwa Środowiska.
b) ustawa o ochronie przyrody wraz z odpowiednimi rozporządzeniami.
c) plany ochrony poszczególnych obszarów.
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6. Czy na obszarze Natura 2000 można poprzez działalność inwestycyjną spowodować zniszczenie siedlisk lub gatunków podlegających ochronie? Wskaż poprawną
odpowiedź (a):
a) tak, jeśli przemawiają za tym wymogi nadrzędnego interesu publicznego,
b) tak, jeśli zezwoli na to Główny Konserwator Przyrody,
c) nie można prowadzić takiej działalności.
7. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Bardzo istotne dla ochrony siedlisk i gatunków stanowiących podstawę utworzenia obszaru Natura 2000 będzie (a):
a) uwzględnianie w gospodarce rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej potrzeb ochrony tych walorów.
b) stworzenie kompleksowych planów zagospodarowania przestrzennego tych
obszarów.
c) regularne monitorowanie stanu przyrody na tych obszarach.
8. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Główna zasada odnosząca się do gospodarowania na obszarach Natura 2000 mówi, że (c):
a) wszelka działalność gospodarcza na tych obszarach powinna być oparta na
planach ochrony i zawartych w nich wytycznych prowadzenia poszczególnych
rodzajów działalności.
b) na tych obszarach dozwolone są tylko takie przedsięwzięcia gospodarcze, które są bezpośrednio związane z ochroną obszarów Natura 2000.
c) zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć
stan siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono obszar.
9. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Zapewnienie kompensacji przyrodniczej polega na (c):
a) podejmowaniu aktywnych działań przeciwdziałających presji człowieka na
siedliska i gatunki, dla ochrony których powołano dany obszar Natura 2000.
b) prowadzeniu takiej działalności gospodarczej, która nie powoduje zmniejszania powierzchni siedlisk i liczebności gatunków, dla ochrony których powołano dany obszar Natura 2000.
c) objęciu ochroną innego dodatkowego terenu, na którym występują te same siedliska lub gatunki, dla ochrony których powołano dany obszar Natura 2000.
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10. Wskaż właściwe dokończenie zdania: Jeśli obszary Natura 2000 pokrywają się
z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, to wszelkie
zakazy i ograniczenia (dotyczące np. ruchu turystycznego) tam obowiązujące (a):
a) przenoszą się automatycznie na dane obszary Natura 2000 i obowiązują
już teraz.
b) stają się automatycznie częścią planów ochrony obszarów Natura 2000.
c) obowiązują do czasu zatwierdzenia planu ochrony obszaru Natura 2000 przez
Ministra Środowiska.
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6. „NATURA 2000 – POZNAJĘ, ROZUMIEM,
DZIAŁAM” – PROPOZYCJA PROJEKTU
MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO
(propozycja do modyfikacji i wdrażania)

I. CELE OGÓLNE
1. Przygotowanie uczniów do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w najbliższym regionie.
2. Uświadomienie roli sieci Natura 2000 w zrównoważonym rozwoju
i promocji gminy.
3. Zainspirowanie uczniów do ochrony obszarów Natura 2000.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Zapoznanie uczniów z obszarami Natura 2000 oraz z ich znaczeniem
dla zachowania różnorodności biologicznej i równowagi biocenotycznej.
2. Uzasadnienie potrzeby rozwoju zrównoważonego rolnictwa.
3. Zachęcenie do włączania się w lokalne planowanie zagospodarowania
turystycznego na obszarach Natura 2000.
4. Przygotowywanie do gospodarowania na obszarach Natura 2000.
5. Emocjonalne związanie ucznia z jego najbliższym otoczeniem.
6. Tworzenie nowych wzorców postaw pojedynczych osób i grup wobec
środowiska przyrodniczego.
7. Pobudzenie do refleksji nad związkami między zachowaniem różnorodności
biologicznej a możliwościami rozwoju gospodarczego.
8. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych:
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a) wykorzystywania różnych źródeł informacji,
b) selekcjonowania i wykorzystywania informacji,
c) komunikowania się w różnych sytuacjach, prezentowania swojego punktu
widzenia,
d) efektywnego współdziałania w zespole,
e) mediacji i negocjacji,
f) wykorzystywania wiedzy w praktyce.

III. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
– uczeń:
• charakteryzuje środowisko geograficzne i naturalne procesy w nim zachodzące
• wskazuje zależności człowieka od środowiska
• wyjaśnia wpływ człowieka na środowisko i przewiduje następstwa działalności
człowieka w przyrodzie
• klasyfikuje, analizuje i interpretuje dane na wybrany temat
• korzysta z różnych źródeł informacji
• prowadzi obserwacje i badania w terenie
• planuje i wdraża projekty proekologiczne
• rozwiązuje problemy dotyczące zrównoważonego rozwoju
• czuje się odpowiedzialny za działania wobec przyrody i za stan środowiska
• rozważa własny styl życia i wykazuje postawę gotowości do zmian
• odważnie i ze zrozumieniem głosi idee rozwoju zrównoważonego
• wskazuje i ocenia zagrożenia wynikające z nadmiernej konsumpcji
• podejmuje działania na rzecz środowiska i zachęca innych do takich działań.

IV. ODBIORCY
Uczniowie klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych.

V. AUTORZY PROJEKTU
Nauczyciele: geografii, biologii, historii, języka polskiego, przedsiębiorczości, informatyki, fizyki oraz wychowawcy klas.
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VI. TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2007/2008

VII. TREŚCI
1. Natura 2000 – nowa jakość w ochronie przyrody:
a) obszary cenne przyrodniczo w mojej okolicy, gminie, regionie, włączone
do sieci Natura 2000:
• rodzaje obszarów Natura 2000
• ekosystemy
• gatunki roślin i zwierząt
• odrębne traktowanie ptaków w sieci Natura 2000
b) przestrzenne zróżnicowanie obszarów Natura 2000
2. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie:
a) podstawy prawne dostępu do informacji o środowisku
b) sposoby uzyskiwania informacji o środowisku
c) prawne formy zrzeszania się obywateli – stowarzyszenia, fundacje
i organizacje ekologiczne
3. Natura 2000 motorem ekorozwoju w naszej gminie:
a) życie i gospodarka na obszarach Natura 2000
b) promocja gminy/regionu dzięki Naturze 2000
c) programy rolnośrodowiskowe
d) rolnictwo ekologiczne
e) ekoturystyka
f) nasze (członków społeczeństwa) działania na rzecz ekorozwoju.

VIII. PYTANIA BADAWCZE
1. Natura 2000 – nowa jakość w ochronie przyrody:
• Co to jest różnorodność biologiczna i dlaczego należy ją chronić?
• Czym jest Natura 2000?
• W jaki sposób chronić obszary Natura 2000?
• Obszary Natura 2000 – szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego?
2. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie:
• Kto może żądać udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie?
• Co obejmują informacje o środowisku?
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• Jak te informacje uzyskać?
• W jakim celu i w jaki sposób powoływać ekologiczne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje?
3. Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju w naszej gminie
• Jak wykorzystać status obszaru Natura 2000 do promocji swojej gminy?
• Jak gospodarować i jakie podejmować działania dla zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000?

IX. POWIĄZANIA MIĘDZYPRZEDMIOTOWE
Treści realizacji
1. Geografia
• Obszary Natura 2000, ochrona i zagrożenia
• Regiony biogeograficzne w Europie i w Polsce
• Aktualny stan wdrażania Natury 2000:
– pokrycie powierzchni kraju przez obszary „siedliskowe”,
– pokrycie powierzchni kraju przez obszary „ptasie”.
• Rozwój zrównoważony:
– zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi,
– zintegrowanie zwalczania zanieczyszczeń i zapobieganie powstawaniu
odpadów,
– odpowiedzialny konsument,
– ograniczanie zużycia energii nieodnawialnej,
– najlepsze (dla środowiska) sposoby transportu.
• Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju w naszej gminie:
– rolnictwo ekologiczne,
– ekoturystyka w regionie,
– zalesianie,
– wielokierunkowa gospodarka niskotowarowa.
2. Biologia
• Pojęcie różnorodności biologicznej
• Unikatowe wartości i osobliwości przyrodnicze w mojej okolicy, regionie,
gminie
• Ptaki w krajobrazie – ochrona i zagrożenia
• Typowe siedliska a siedliska chronione – typy, zagrożenia, potrzeba ochrony
• Natura 2000 – nowa forma ochrony przyrody w Europie
• Regiony biogeograficzne Europy i Polski
• Woda – bogate środowisko życia roślin i zwierząt
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• Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i ich bogactwo jako warunek
zachowania czystych zasobów wód słodkich
• Gleba – organizmy żyjące w glebie, ważne dla funkcjonowania ekosystemów.
3. Fizyka
• Źródła energii w naszej okolicy i ich wykorzystanie:
– skąd pochodzi energia (nieodnawialne i odnawialne źródła energii),
– gospodarowanie energią – energoszczędność i energoefektywność,
– wykorzystywanie lokalnych źródeł energii.
• Cechy termiczne różnych materiałów budowlanych
• Transport a zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych
4. Historia
• Dziedzictwo kulturowe w regionie:
– obrzędy i zwyczaje,
– dawni mieszkańcy regionu, obecne mniejszości narodowe i ich twórczość
oraz wkład do wzbogacania regionu,
– ginące zawody,
– gwara, dialekty,
– obiekty zabytkowe.
• Powiązanie dziedzictwa kulturowego z dziedzictwem przyrodniczym
w regionie, w tym na obszarach włączonych do sieci Natura 2000
5. Podstawy przedsiębiorczości
• Akty prawne, które bezpośrednio dotyczą sieci Natura 2000
• Instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce
• Promocja gminy dzięki Naturze 2000
• Przyjazne środowisku formy gospodarowania
6. Godziny wychowawcze
• Prawne formy zrzeszania się obywateli
• Współpraca administracji państwowej z organizacjami pozarządowymi
• Formy partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych
• Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
• Informacje o możliwościach udziału społecznego w procesie wyznaczania
obszarów Natura 2000 i w ochronie tych obszarów
7. Język polski
• Rozprawka:
– Natura 2000 jako nowa wartość w naszym otoczeniu, którą powinniśmy
chronić,
– Natura 2000 motorem rozwoju zrównoważonego w mojej gminie.
• Słowniczek języka opisującego piękno przyrody
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• Przysłowia oddające piękno przyrody lub odnoszące się do różnych cech
zasobów naturalnych
• Reklama turystyczna
• Ogłoszenie dotyczące imprez turystycznych
• Artykuł do gazety na temat określonego obszaru Natura 2000
lub sieci Natura 2000
• Opowiadanie lub wiersz o tematyce przyrodniczej
• Zestaw pytań, jakie uczeń jako dziennikarz chciałby zadać Ministrowi
Środowiska, by dowiedzieć się o celach i charakterze sieci Natura 2000 w Polsce
• Organizacja konferencji prasowej z udziałem zwolenników i przeciwników
wprowadzania sieci Natura 2000 w naszej okolicy
• Hasła do encyklopedii z tematyki przyrodniczej
8. Informatyka
• Tworzenie strony www
• Prezentacja multimedialna
• Poszukiwanie źródeł informacji o sieci Natura 2000 w internecie;
analizowanie uzyskanych informacji.

X. ZADANIA DLA UCZNIÓW i SPOSOBY ICH PREZENTACJI
1. Opracowanie projektu termoizolacji mieszkania, lub domu; wykorzystanie
właściwości termicznych różnych materiałów budowlanych.
2. Wycieczka nad jezioro, potok, rzekę, staw:
• pobieranie próbek wody – pomiary pH, temperatury wody,
przezroczystości wody,
• analiza zebranej flory i fauny,
• opracowanie raportu z badań.
3. Przygotowanie dyskusji panelowej:
• rola żywych organizmów w procesie biologicznego samooczyszczania wód;
konieczność ochrony ekosystemów słodkowodnych,
• znaczenie prawidłowego zagospodarowywania zasobów słodkowodnych
warunkujących rozwój zrównoważony,
• Natura 2000 – szansą rozwoju naszej gminy.
4. Zebranie informacji o glebach w najbliższej okolicy:
• rodzaje gleb i ich klasa bonitacyjna,
• struktura użytkowania ziemi,
• stopień degradacji gleb,
• przyczyny zanieczyszczeń gleb,
• fauna glebowa.
130

6. „Natura 2000 – poznaję, rozumiem, działam”...

5. Opracowanie oferty turystyki przyjaznej środowisku jako promocja zasobów
przyrodniczych gminy.
6. Zaproponowanie projektu rozwoju działalności agroturystycznej w najbliższej
okolicy w powiązaniu z ochroną walorów przyrodniczych, w tym na obszarach
Natura 2000.
7. Przygotowanie zestawu aktów prawnych dotyczących pozyskiwania informacji
o środowisku przyrodniczym i o możliwościach udziału społecznego
w procesie wyznaczania i ochrony obszarów Natura 2000.
8. Wykonanie zdjęć pt. „Unikatowe wartości i osobliwości przyrodnicze
w mojej okolicy, regionie, gminie”:
• ptaki w krajobrazie,
• uroczyska,
• ciekawe rośliny i siedliska.
9. Sporządzenie mapy obrazującej rozmieszczenie w najbliższej okolicy
obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych oraz przeanalizowanie
wzajemnych relacji między tymi obszarami.
10. Opracowanie projektu: „Zrównoważone osiedle: budowa mieszkań,
materiały budowlane i wykończeniowe, oświetlenie, ogrzewanie, dostęp do
wody pitnej, transport, żywność wysokiej jakości, rekreacja”.
11. Przeprowadzenie wywiadu z naczelnikiem wydziału ds. ochrony środowiska
w swojej gminie. Zdobycie informacji o obecnie realizowanej strategii
w zakresie gospodarki odpadami. Poznanie najbliższych planów w tym zakresie
i przeanalizowanie, czy nie kolidują one z projektowaną siecią Natura 2000.
12. Prezentacja graficzna rozmieszczenia infrastruktury gospodarki odpadami
(zakłady komunalne, wysypiska, sortownie) w najbliższej okolicy. Sposób
gromadzenia i wywozu odpadów w gminie (rodzaje urządzeń przeznaczonych
do zbiórki odpadów, ich wywozu i utylizacji, częstotliwość wywozu i utylizacji,
częstotliwość i sposób usuwania odpadów).
13. Przygotowanie gry planszowej dla młodszych dzieci nt. szlaków
turystycznych na obszarach Natura 2000.
14. Sporządzenie listy:
• możliwych zagrożeń dla przyrody obszarów Natura 2000 w najbliższej okolicy,
• pomysłów na zrównoważoną gospodarkę odpadami w gminie,
• postępowania odpowiedzialnego konsumenta,
• gospodarowania wodą,
• oszczędzania energii.
15. Przygotowanie gazetki uświadamiającej mieszkańcom najbliższej okolicy
konieczność zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi.
16. Inne.
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XI. FORMY PREZENTACJI PROJEKTU
• Prezentacja różnych form zadań realizowanych przez uczniów.
• Konkursy:
– na najlepszy projekt proekologicznego gospodarstwa agroturystycznego
– na najlepszy projekt ekologicznego osiedla, wsi
– na najlepszy projekt oferty z zakresu turystyki przyjaznej środowisku
– wiedzy o sieci obszarów Natura 2000
– na najładniejsze opowiadanie, wiersz o obszarach Natura 2000 w okolicy
szkoły (lub o tematyce przyrodniczej).
• Wystawy: plakatów, posterów, zdjęć – „Unikatowe wartości i osobliwości
przyrodnicze w mojej okolicy, regionie, gminie”.
• Folder gminy, najbliższej okolicy uwzględniający wartości przyrodnicze,
w tym obszary Natura 2000.
• Ulotka dla mieszkańców „Bądź mądrym konsumentem”.
• Degustacja potraw regionalnych z produktów wysokiej jakości.

XII. ZASOBY
1. Posiadane: umiejętności nauczycieli, znajomość uczniów, doświadczenie, zaangażowanie emocjonalne, empatia, dobre kontakty w zespołach, entuzjazm nauczycieli i uczniów, kontakty z instytucjami i osobami związanymi z ochroną
środowiska, wsparcie ze strony dyrektora szkoły, znajomość źródeł informacji
o środowisku.
2. Potrzebne:
• materiały biurowe
• fundusze na: nagrody dla uczniów, drukowanie i powielanie materiałów.

XIII. OCENIANIE PROJEKTU
1. Efektywność pracy zespołu:
– samoocena uczniów.
2. Wiedza o obszarach Natura 2000 – konkursy:
– o sieci obszarów Natura 2000
– opowiadanie, wiersz.
3. Umiejętność poszukiwania i prezentowania wiadomości z różnych źródeł:
– ocena prezentacji indywidualnej i grupowej.
4. Ocena pozostałych prac uczniowskich zrealizowanych w ramach projektu.
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XIV. EWALUACJA PROJEKTU
Wskaźniki:
• zadowolenie uczestników projektu,
• chęć uczniów do dalszej twórczej pracy na rzecz środowiska,
• pozytywna ocena odbiorców projektu,
• podziękowania od uczestników i gości.
Narzędzia ewaluacji:
• ankieta ewaluacji projektu,
• obserwacja,
• rozmowy z odbiorcami.
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7. ŹRÓDŁA INFORMACJI

7.1. LITERATURA ZALECANA
Gołembski G., Produkt turystyczny: szansa i wyzwanie [w:] Promocja i kreowanie
turystycznego wizerunku Polski. Wyd. POT, Warszawa 2005.
Iddle E. i Bines T., Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Przewodnik
dla praktyków i ich szefów. Wyd. Klub Przyrodników, Świebodzin 2004.
Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Wyd. PWE, Warszawa 2005.
Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z Programem działań. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003.
Liro A., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002.
Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. Sidło P.O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.), Wyd. OTOP, Warszawa 2004.
Ostoje roślinne w Polsce. Mirek Z., Nikel A., Paul W. i Wilk Ł. (red.), Wyd. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2005.
Pawlaczyk P., Kepel A., Jaros R., Dzięciołowski R., Wylegała P., Szubert A., Sidło
P.O., Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce – „Shadow
List”. Wyd. KP, OTOP, PTOP Salamandra, WWF Polska, Warszawa, 2004.
Polska czerwona księga roślin. Kaźmierczakowa R. i Zarzycki K. (red.), Wyd. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2001.
Polska czerwona księga zwierząt. Głowaciński Z. (red.), Wyd. Instytut Ochrony
Przyrody PAN, Kraków 2001.
Pullin A.S., Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport – 10 lat po Rio. Andrzejewski R.,
Weigle A. (red.), Wyd. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2003.
Symonides E., Ochrona Przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Turystyka w gminie i powiecie. Gordon A. (red.), Wyd. POT, Warszawa 2003.
Turystyka w rozwoju lokalnym. Sikorska-Wolak I. (red.), Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
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Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody. Materiały konferencyjne, Wyd. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków 2002.
Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi. Sawicki B., Bergier J. (red.), Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005.
Zaręba D., Ekoturystyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

7.2. Przydatne adresy internetowe
Ochrona przyrody, sieć Natura 2000
• Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie:
http://www.iop.krakow.pl/iop/iop.asp?06
• Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP:
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html (hasło: ochrona przyrody)
• IUCN – Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody:
http://www.iucn.org/ i http://www.iucn-ce.org/
• Klub Przyrodników:
http://www.lkp.org.pl/
• Komisja Europejska – ochrona przyrody:
http://ec.europa.eu/environment/nature/home.htm
• Krajowa Centrala Obrączkowania – Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku:
http://www.stornit.gda.pl/start.html
• Natura 2000 a społeczności lokalne:
http://www.natura2000.pl/
• Natura 2000 na portalu Komisji Europejskiej:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/
• OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków:
http://www.otop.org.pl/
• PAN Parks – międzynarodowa organizacja zajmująca się certyfikacją parków
narodowych:
http://www.panparks.org/
• Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”:
http://www.salamandra.org.pl/
• Portal „Natura 2000” Ministerstwa Środowiska:
http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/index.php
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• Portal „Natura 2000 a Turystyka” Instytutu na rzecz Ekorozwoju:
http://natura2000.org.pl/
• Sekretariat Konwencji o różnorodności biologicznej Organizacji Narodów
Zjednoczonych:
http://www.biodiv.org/default.shtml
• System informacji prawnej Ministerstwa Środowiska – dział „Ochrona przyrody”:
http://www.mos.gov.pl/sip/srodowisko/ochrona_przyrody/index.html
• System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce:
http://www.ios.edu.pl/biodiversity/index0.htm
• Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (dawniej Mazowieckie Towarzystwo
Ochrony Fauny):
http://www.bocian.org.pl/bocian/index.html
• Wortal mokradłowy Stowarzyszenia „Chrońmy Mokradła”:
http://www.bagna.pl/
• WWF – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody:
http://www.panda.org/ i WWF Polska: http://www.wwf.pl/
Turystyka
• Klub Przyrodników – Rekomendacja UE w sprawie polityki zrównoważonego
rozwoju turystyki na obszarach chronionych:
http://www.eko.org.pl/lkp/prawo_html/recomend_turist_pl.html
• Komisja Europejska – strona czasopisma „Przyroda dla Europejczyków”:
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/25bis/article_4254_pl.htm
• Ministerstwo Gospodarki – Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie „Podstawowych kierunków dotyczących zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej”:
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/3D645434-76E0-4998-8218-8EE3CE
C10CD2/10386/7Podstawowekierunkirozwojuturystykizrównoważonej.DOC
• Ministerstwo Gospodarki – strona dotycząca turystyki:
http://www.mg.gov.pl/Turystyka/
• Lasy Państwowe – informacja o Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”:
http://www.lp.gov.pl/Members/KLM/Aktualnosci/konferencja-ochrona-przyrody-aturystyka/view
• Portal Turystyczny.pl:
http://www.turystyczny.pl/
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I. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PODEJMOWANIU DECYZJI
Aktywny udział obywateli w istotnych sprawach dotyczących społeczności, których są członkami, to podstawa społeczeństwa obywatelskiego. Partycypacja społeczna związana z szeroko rozumianymi sprawami ochrony środowiska to aktywność pojedynczych obywateli oraz organizacji pozarządowych, przede wszystkim w zakresie
dostępu do informacji o środowisku i udziału społecznego w różnych procedurach administracyjnych mających znaczenie dla ochrony środowiska. Przedstawione niżej
wyjaśnienia dotyczą wyłącznie jednego jej aspektu: udziału członków zainteresowanej społeczności w postępowaniu administracyjnym i legislacyjnym.
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie ma oparcie w: konstytucji, ustawie Prawo ochrony środowiska, ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą23. Organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub dla nich przeznaczone.Część informacji o środowisku można uzyskać bezpłatnie, za inne trzeba zapłacić. Stawki tych opłat określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Środowiska.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska24, obligatoryjnemu
postępowaniu z udziałem społecznym podlegają:
• projekt polityki ekologicznej państwa,
• projekty programów ochrony środowiska,
• projekty dokumentów wymagających strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko,
• projekt programu ochrony powietrza,
• projekt programu ochrony środowiska przed hałasem,
23

Chodzi tu o każdy akt prawny na poziomie ustawowym, który gwarantuje gromadzenie i przetwarzanie informacji o środowisku, np. Prawo wodne czy ustawę o handlu uprawnieniami do emisji.
24 Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902, ze zm.
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• zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy (art. 34 ust. 1 Prawa ochrony środowiska),
• planowane przedsięwzięcia wymagające procedury oceny oddziaływania na
środowisko (art. 53 Prawa ochrony środowiska),
• wydanie (i zmiana) pozwolenia zintegrowanego (art. 218 Prawa ochrony środowiska).
Partycypacja w postępowaniu administracyjnym dotyczy wyłącznie procedury wydawania i zmiany pozwoleń zintegrowanych oraz wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku,
gdy przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Tryb postępowania jest następujący: organ prowadzący jedno z wymienionych
wyżej postępowań zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji oraz
o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i nieprzekraczalny, 21-dniowy termin ich składania. Głównym uprawnieniem przysługującym
„każdemu” po zapoznaniu się z treścią projektowanego dokumentu i raportem, jest
złożenie uwag i wniosków.
Organ administracji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla
społeczeństwa.
Partycypacja w postępowaniu legislacyjnym to udział w procesie przyjmowania dokumentów strategicznych. Organ prowadzący postępowanie jest zobowiązany (jeśli przepis prawa przewiduje udział społeczny) podać do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych projektu polityki, strategii, planu lub programu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie co najmniej 21 dni od daty podania tej informacji do wiadomości.
Partycypacja społeczna w systemie ocen oddziaływania na środowisko
to ważne pole działań społecznych.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem prawnym, procedurze
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podlegają następujące dokumenty strategiczne:
• projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego;
• projekty polityk, strategii, planów lub programów, w dziedzinie przemysłu,
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki, przyjmowane przez organy
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administracji, które stanowią następnie podstawę realizacji planowanych
przedsięwzięć wymagających procedury oceny oddziaływania na środowisko;
• projektowane dokumenty, których postanowienia – choć nie są bezpośrednio
związane z ochroną obszaru Natura 2000 ani nie wynikają z tej ochrony – mogą jednak znacząco oddziaływać na ten obszar.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to procedura mająca ustalić potencjalne oddziaływania na środowisko, a także wskazać sposoby zapobiegania im
lub ograniczania skali oddziaływań negatywnych. Jednym z niezbędnych elementów
tej procedury jest udział społeczny. Organ administracji przygotowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu.
Procedura oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć jest
odrębną procedurą administracyjną, którą rozpoczyna złożenie wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
a kończy wydanie tej decyzji, czyli uzgodnienie środowiskowych warunków, na jakich
dana inwestycja może być realizowana. Oceny założeń, na jakich dana inwestycja ma
być realizowana, oraz stopnia i skali negatywnych oddziaływań na środowisko, dokonuje się w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uzyskanie ważnej decyzji środowiskowej jest warunkiem wszczęcia postępowania zmierzającego do
wydania tzw. decyzji wykonawczej.
Przedsięwzięcia, które wymagają raportu o ich oddziaływaniu na środowisko, zostały wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ocenie poddawane są przedsięwzięcia, które są uznawane za mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz takie, które
mogą jedynie znacząco oddziaływać na przyrodę obszarów Natura 2000. W tym
ostatnim przypadku zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
jest ograniczony do określenia oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na
siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
Partycypacja społeczna jest obowiązkowa na etapie procedury wydawania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jednym z elementów raportu jest streszczenie w języku niespecjalistycznym, służące w założeniu
umożliwieniu zapoznania się z dokumentacją zainteresowanym osobom i podmiotom,
np. organizacjom ekologicznym. Procedurę z udziałem społecznym uruchamia się na
ogół wtedy, gdy raport został sporządzony.
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2. TRZECI SEKTOR – CZYLI ORGANIZACJE SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Określenia „trzeci sektor” używa się w różnych kontekstach. W podziale organizacji życia publicznego trzecim sektorem nazywa się organizacje pozarządowe, obok
sektora publicznego (władze, administracja publiczna) zwanego „pierwszym sektorem” i sektora rynkowego (biznes, przedsiębiorczość), który nazywa się „drugim sektorem”. Organizacje pozarządowe, inaczej społeczne – w odróżnieniu od organów
publicznych, ale podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (osób prywatnych). Jednak w odróżnieniu od biznesu, a podobnie jak władze
publiczne, działają w interesie publicznym, a nie prywatnym.
Organizacjami pozarządowymi są przede wszystkim stowarzyszenia (mające osobowość prawną lub nieposiadające osobowości prawnej) i fundacje.
Podstawę działania stowarzyszeń stanowi ustawa Prawo o stowarzyszeniach25.
Zgodnie z nią, stowarzyszenia są prawną formą realizacji zagwarantowanego konstytucyjnie prawa do zrzeszania się. Zgodnie z art. 2 tej ustawy „stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności”.
Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnymi elementami
są kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje – po stowarzyszeniach – są drugą pod względem popularności formą prawną organizacji pozarządowych.
Niektóre organizacje pozarządowe mają status organizacji pożytku publicznego;
jest to status kwalifikowany, wiążący się z wykonywaniem przez organizację zadań na
rzecz ogółu społeczności lub innych zadań publicznych.
Organizacje ekologiczne to – zgodnie z definicją z ustawy Prawo ochrony środowiska – takie organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie26 wprowadza obowiązek
współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, wskazując jednocześnie na najistotniejsze formy tej współpracy, w tym
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań, konsultowanie projektów aktów prawnych, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. Szczególną formą tej współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.

25
26

Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.
Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.
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OPRACOWANIA InE – wybór
Raporty ruchów ekologicznych „Brazylia '92”, 1992
Zielone Płuca Europy – zarys koncepcji, 1993
Przestrzeń ekologiczna dla Polski i dla Europy, 1997
Ekopolityka w turystyce. Raport o zmianach możliwych i potrzebnych, 1998
Integracja z Unią Europejską – spojrzenie polskich organizacji ekologicznych, 1998
Wzmocnienie integracji Europy poprzez ekorozwój. Szanse i bariery z perspektywy Polski, 1998
Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji – strategia dla nowej polityki
ekologicznej w Polsce, 1999
Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju, 1999
Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, 2000
Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny, 2001
Wdrażanie Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Polsce i związane z tym problemy, 2001
Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji, 2002
Ocena potencjalnego wpływu sieci TINA na ostoje ptaków w krajach kandydujących do Unii
Europejskiej, 2002
Kompas Rio + 10, czyli społeczna ocena realizacji przez Polskę dokumentów przyjętych
na konferencji ONZ „Środowisko i Rozwój” w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro, 2002
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006 a konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, 2002
Głos organizacji pozarządowych w sprawie strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, 2002
Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej.
Pakiet 8 publikacji: Dekalog – ABC „zielonego” miejsca pracy, Informator o integracji polityki
zatrudnieniowej z ekologiczną w Unii Europejskiej i w Polsce oraz zeszyty: Gospodarka energią,
Ochrona przyrody i leśnictwo, Ochrona środowiska, Rolnictwo, Transport, Turystyka, Społeczne
przedsięwzięcia, 2003
Organizacje ekologiczne w polsko-niemieckim dialogu o rozszerzeniu Unii Europejskiej, 2003
Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, 2003
Ekologiczna reforma fiskalna – uwarunkowania i możliwości wdrożenia w Polsce, 2004
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata
2007–2013, 2005
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007–2013, 2005
Ocena efektywności edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju – sposoby podejścia i strategie
wdrażania, 2006
Polityka energetyczna Polski. Deklaracje i rzeczywistość, 2006
Biopaliwa w Polsce. Możliwości i wyzwania, 2007
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Przetrwanie dziedzictwa przyrodniczego Europy, aby służyło
przyszłym pokoleniom, zależy od tych, którzy mają dziś
po kilkanaście lat, i od tych, którzy kształtują ich postawy
– nauczycieli.
Jak uczyć o Europejskiej sieci obszarów Natura 2000?
Jak zainteresować młodzież pracą na rzecz ochrony przyrody?
Proponujemy Państwu poradnik zawierający cenne
narzędzia edukacyjne: teksty przybliżające tematykę ochrony
przyrody, sieci Natura 2000 oraz turystyki przyjaznej
środowisku, przykładowe scenariusze lekcji i zestawy pytań
kontrolnych, a także propozycję projektu
międzyprzedmiotowego.
Poradnik jest przeznaczony dla nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych, którzy podejmą trud poprowadzenia zajęć
poświęconych Naturze 2000, by upowszechniać wiedzę o sieci
i ułatwić zrozumienie jej istoty.
Poradnik wraz z portalem „Natura 2000 a turystyka”
(http://www.natura2000.org.pl), na którym udostępnione są
e-szkolenia i moduły informacyjne (katalog obszarów
Natura 2000, przykłady z zakresu turystyki i Podręcznik
obywatela), będzie kompendium wiedzy bardzo przydatnym
w praktyce nauczyciela.

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu
i do odwiedzania portalu „Natura 2000 a turystyka”
(http://www.natura2000.org.pl)
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