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Potencjał turystyczny 

obszaru Natura 2000

Dolina Baryczy



Największy kompleks 

stawów w Europie:  

7000 ha

Rezerwat ornitologiczny 

objęty konwencją 

Ramsar 

Park Krajobrazowy, 

największy  w Polsce: 

87 000 ha

Obszary Natura 2000 

Unii Europejskiej

Zabytki kultury 

pogranicza

Dolina Baryczy w pigułce



Dolina Baryczy – dzieło człowieka i przyrody…

NATURA 2000 SPA „DOLINA BARYCZY”

55 360 ha

28%

7% 2%
20% 43% forest

arable

grassland

water

built-up



Stawy 
budowano od 
średniowiecza

mapa z XVII w.



168 gatunków ptaków - ponad 1/3 gatuków z  Dyrektywy Ptasiej UE



photo: Saturnina i Artur Homan

Spektakularne koncentracje ptaków (gatunki migrujące)



Historyczne stawy  - atrakcja turystyczna i siedliska 

chronione w ramach Natura 2000
(muliste dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami Isoeto-Nanojuncetea)



Siedliska leśne



Łąki zmiennowilgotne – niżowe łąki 

użytkowane ekstensywnie 



Spektakularne 

aleje dębowe

Kozioróg dębosz -

największa 

populacja w Polsce!



Dolina Baryczy to również krajobraz kulturowy związany z 

przyrodą



Oryginalne, zabytkowe budowle



Urokliwa, kameralna architektura



Produkty lokalne



Natura 2000
OSO „Dolina Baryczy”

55 360 ha

Obszary chronione Doliny Baryczy

Obszar Chronionego Krajobrazu
„Dolina Baryczy”

44 125 ha

Natura 2000 

SOO „Dolina Łachy”

910,7 ha

RAMSAR site - Rezerwat
„Stawy Milickie”

ap. 5 300 ha

Natura 2000 
SOO „Ostoja nad Baryczą”

86 835 ha

Natura 2000 

SSO „Chłodnia 

w Cieszkowie”



Od przyrody do rozwoju…

• 2001 r.  „Strategia Zrównoważonego rozwoju Doliny Baryczy” 
zgodnie z  Agendą 21, PTPP „pro Natura” – UNDP GEF

• 2005 r. Działania inicjujące powstanie partnerstwa rozpoczęła 
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju przy wsparciu PTPP „pro Natura” 
oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy- Pilotażowy 
Program LEADER + Schemat I, finansowany ze środków UE.

• 2005-2006 r. wyłoniona została grupa lokalnych liderów z 
sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego - Lokalna 
Grupa Działania - powołanie Fundacji Doliny Baryczy - Program 
LEADER + Schemat II, finansowany ze środków UE.

• 2008 powołanie Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy” 89 partnerów – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 
dla Doliny Baryczy 2009-2015 



Chronid
nie ograniczając 

rozwoju...?
Natura 2000  - systemem 
ochrony przyrody, którego 
ideą jest zachowanie jej 
walorów przy współpracy 
lokalnych społeczności, 
powiązanej z rekompensatą 
korzyści traconych wskutek 
utrzymywania tradycyjnych, 
przyjaznych środowisku 
sposobów 
zagospodarowania



Powiązanie rozwoju regionu z 

obszarem Natura 2000: 

Natura 2000 i LEADER (UE)



Leader  w Dolinie Baryczy

Strategia rozwoju od 2004 do 2015 : 

 rozwój turystyki

 produkt lokalny

 promocja obszaru w oparciu o walory 

przyrodnicze i kulturowe

 mobilizacja ludności do aktywnego udziału w 

rozwoju obszarów wiejskich

W oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru 

Natura 2000



Dolina Baryczy - blisko przyrody

Produkt turystyczny i promocja



Dolina Baryczy -

ptasi raj….

W Stanach Zjednoczonych 

liczba “birdwatcherów” to 

dziesiątki milionów osób, 

które wydają powyżej 20 

miliardów USD rocznie na 

podróże i akcesoria 

związane z obserwacją 

ptaków. Średni roczny 

wydatek „birdwatchera” 

wacha się między $1,500-

$3,400, w większości 

wydany na podróże.

„Birding Economics and Birder

Demographics Studies as 

Conservation Tools”,

Paul K e r l i n g e r '



Infrastruktura do obserwacji ptaków – kiedyś….



Birdwatching – rozwój infrastruktury i oferty

Budowa 2 wieży i 5 czatowni do obserwacji ptaków na Stawach Milickich. 



Skoro największy kompleks stawów w Europie…..



To….



Cykl imprez 

od13.09.2008 do 31.10.2008

 24 imprezy, 4 stałe oferty

 Promocja produktów w ramach 

systemu marki 

Dolina Baryczy Poleca

 około 50 głównych organizatorów 

poszczególnych imprez 

12 restauratorów

Patronat honorowy: 
Wicewojewody Województwa Dolnośląskiego 

Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego 

T

Patronat medialny:

TVP Wrocław, Głos Milicza, Panorama Milicka

Dni Karpia 2008



Wyznaczenie i 

oznakowanie 

szlaku 

rowerowego (130 

km)



Rajdy rowerowe

Festiwal Przyloty -Ruda Sułowska , 

Ruda Żmigrodzka



Szlak kajakowy 



Infrastruktura i znakowanie szlaku kajakowego, rozwój oferty



Szlak konny 



Rajdy konne w Dolinie Baryczy



Szkolenie instruktorów jazdy konnej –Leader+ 

(instruktorzy i furmani z uprawnieniami)



Identyfikacja wizualna regionu  

Tablice E-22 rozmiar 2150x1470 mm 

Spójne oznakowanie



Logo i system identyfikacji wizualnej 

Doliny Baryczy



Marka jest szansą rozpoznawalności oferty. Ale 
przede wszystkim to narzędzie do podnoszenia 
jakości produktów i usług niezbędnych 
dla odniesienia sukcesu na tłocznym rynku.





System certyfikacji i promocji usług



POROZUMIENIE na rzecz współpracy 

w promocji oferty turystycznej Doliny 

Baryczy zawarte w dniu 16 

października 2009 – 14 podmiotów



Wtopiony w przyrodę krajobraz -

Architektura nadbaryckiej wsi



Dobre praktyki 
architektoniczne



Oferta Doliny Baryczy

• Jednodniowe wycieczki z atrakcjami

• Pobyty – w miarę rozbudowy bazy

Turystyka 
biznesowa

• Przyrodnicza - birdwatching

• Zielone szkoły – uczenie o i w przyrodzie

• Oferta tematyczna wiosek – tradycje wsi

Turystyka 
edukacyjna

• Rowerowa, kajakowa, konna, piesza

• Doświadczanie – oferta tematyczna wiosek

Turystyka 
rodzinna

• Szlaki dostosowane dla wózków

• Dostęp do atrakcji, także przyrodniczych

Turystyka bez 
barier



Szanse i bariery rozwoju 

turystyki zrównoważonej 



Natura 2000 - Szanse  

• Nowe, szersze źródła finansowania rozwoju 
przyjaznej środowisku turystyki

• Większa elastycznośd, więcej możliwości 
rozwoju w stosunku do tradycyjnych form 
ochrony przyrody

• Podnosi rangę i prestiż regionu

• Nie tak łatwo „zadeptad” atrakcję 
turystyczną….



Natura 2000 – bariery i wyzwania 

• Więcej biurokracji, która spowalnia i utrudnia 
działania

• Zaostrzenie konfliktów przyroda – rozwój

• Przyjazna środowisku turystyka  - kiedy 
przestaje byd przyjazna?



Dziękuję za uwagę!


