
MoŜliwości wykorzystania sąsiedztwa obszaru Natura 2000 
 

 
Grupa osób lub 

instytucja Przykłady moŜliwych działań 

Rolnicy • gospodarowanie w sposób mniej uciąŜliwy dla przyrody, np. przestawienie 
się na gospodarowanie metodami ekologicznymi, 

• skorzystanie z programów rolnośrodowiskowych, 

• załoŜenie kwatery agroturystycznej 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

• rzetelne informowanie rolników o programach rolnośrodowiskowych i 
zasadach rolnictwa ekologicznego w kontekście ich współistnienia z siecią 
Natura 2000,  

• wspieranie mieszkańców informacjami o moŜliwości rozwoju przyjaznej 
środowisku turystyki,  

• promowanie zasad ochrony środowiska w praktyce agroturystycznej 

Właściciele i 
zarządcy lasów 

• dostosowanie składu gatunkowego lasów do siedliska (wykorzystanie 
wyłącznie gatunków rodzimych),  

• zaniechanie tzw. zrębów zupełnych,  

• unikanie niszczenia ściółki i runa leśnego,  

• nieprowadzenie wycinki w okresach lęgowych ptaków,  

• wstrzymanie intensywnych prac melioracyjnych w lasach,  

• tworzenie naturalnej granicy rolno-leśnej 

Leśniczy i jego kadra • promowanie gospodarowania zgodnego z najwyŜszymi standardami i 
osiągnięciami wiedzy przyrodniczej,  

• upowszechnianie wiedzy o lasach i leśnictwie na przykładach idei i praktyki 
leśnych kompleksów promocyjnych,  

• wyznaczanie edukacyjnych ścieŜek przyrodniczych,  

• przygotowanie do roli turystycznego interpretatora przyrody,  

• konsultowanie zasad ochrony gatunków i siedlisk obszaru Natura 2000 na 
terenie leśnictwa (po zapoznaniu się z poradnikiem Natura 2000 w lasach 
Polski, przygotowanym w ramach współpracy organizacji pozarządowych, 
Ministerstwa Środowiska oraz Lasów Państwowych: 
http://www.kp.org.pl/n2k/natura2000_w_lasach.pdf)  

Samorząd • opracowanie strategii ekorozwoju gminy,  

• opracowanie (we współpracy z ekspertami) strategii marketingowej gminy 
(regionu), uwzględniającej ochronę obszarów Natura 2000,  

• wyjście z inicjatywą budowania urządzeń ochrony środowiska, np. 
oczyszczalni ścieków, kanalizacji, systemu segregacji odpadów,  



• promowanie rozbudowy urządzeń turystycznych chroniących region przed 
nadmierną i zbyt swobodną penetracją turystyczną (np. wieŜ widokowych, 
parkingów, pól biwakowych, szlaków rowerowych i konnych),  

• zachęcanie lokalnych organizacji turystycznych i ośrodków doradztwa 
rolniczego do rozwoju zrównowaŜonego,  

• wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz zrównowaŜonego rozwoju, 

•  opiniowanie lokalizacji i przebiegu granic obszaru Natura 2000 oraz 
uzgadnianie planów ochrony danego obszaru  

Nauczyciele • kształtowanie w uczniach szacunku dla przyrody i więzi z przyrodą regionu, 

• tworzenie międzyprzedmiotowych ekologicznych ścieŜek edukacyjnych,  

• angaŜowanie uczniów w działania na rzecz przyrody, np. budowanie budek 
dla ptaków, karmienie ptaków, sadzenie drzew (lokalnie występujących 
gatunków), uczestniczenie w akcji sprzątania świata lub liczenia bocianów, 

•  zachęcanie uczniów do myślenia o tym, co mogą robić, by zrównowaŜony 
rozwój w ich regionie stał się rzeczywistością,  

• kształtowanie w uczniach szacunku dla dziedzictwa przyrodniczego regionu 
(pomoc w organizacji konkursów, np. „Obszar Natura 2000 skarbem 
regionu”: http://natura2000.org.pl/konkurs-obszar-natura-2000-skarbem-
regionu),  

• dbanie o taką realizację programu zielonych szkół, by rzeczywiście 
zapewniał szersze poznanie przyrody,  

• uczenie praktycznych zachowań proekologicznych, np. poprzez segregację 
śmieci w szkole, oszczędzanie ciepła w zimie (regulację kaloryferów), 
uŜywanie urządzeń energooszczędnych (np. Ŝarówek),  

• wykorzystywanie róŜnorodnych środków słuŜących poszerzaniu wiedzy z 
zakresu ochrony przyrody, np.: scenariuszy lekcji, forów dla nauczycieli i 
przyrodników, portali przyrodniczych (np. „Natura 2000 a turystyka”) 

Organizacja 
ekologiczna  

lub  

grupa mieszkańców 

• realizacja projektów na rzecz ochrony przyrody i rozwoju 
zrównowaŜonego,  

• działalność edukacyjna,  

• monitorowanie stanu przyrody na obszarach sieci Natura 2000,  

• działalność ochronno-gospodarcza,  

• dzierŜawienie lub wykupywanie terenów szczególnie cennych przyrodniczo 
i prowadzenie na nich gospodarki rezerwatowej lub rolnej czy leśnej 
przyjaznej przyrodzie 

Kościół • kształtowanie szacunku dla przyrody, 

• rozwijanie lokalnej aktywności z poszanowaniem piękna i porządku. 

 Inspiracją powinny być np. słowa Ojca Świętego Jana Pawła II (patrz: 



eszkolenie 2, rozdział 3.2: http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e2-siec-
obszarow-natura-2000-w-polsce-2/_cele_ustanawiania_sieci_natura_2000_#2) 

Potencjalni 
inwestorzy lokalni 

• rozwinięcie specjalistycznej działalności gospodarczej, np. wypoŜyczalni 
sprzętu turystycznego, punktu obsługi ruchu turystycznego, róŜnych 
rodzajów usług i produkcji 

Wszyscy mieszkańcy • przygotowanie do roli przewodnika dzięki dobrej znajomości historii i 
przyrody oraz kultury i obyczajów regionu, 

• uczestniczenie w pracach nad strategiami ekorozwoju gminy,  

• wpływanie na zagospodarowanie terenu, np. poprzez wyraŜanie opinii o 
projektach planów zagospodarowania przestrzennego,  

• wzmacnianie ochrony lokalnej przyrody, np. zgłaszanie do wojewódzkiego 
konserwatora drzew, które powinny zostać uznane za pomniki przyrody czy 
do wójta – fragmentów terenu zasługujących na objęcie ochroną jako uŜytki 
ekologiczne,  

• dbanie o stan sanitarny obszaru i przeciwdziałanie degradacji jego zasobów, 
np. zgłaszanie odpowiednim organom obecności nielegalnych wysypisk 
śmieci czy przypadków naruszania prawa względem przyrody,  

• obrona przyrody i lokalnej społeczności przed szkodliwymi dla nich 
decyzjami (najczęściej inwestycyjnymi) poprzez lobbing,  

• promowanie proekologicznej konsumpcji przez codzienne zachowania, np. 
oszczędzanie energii elektrycznej i wody, segregowanie odpadów w domu, 
obejściu i miejscu pracy, dokonywanie zakupów przemyślanych i 
oszczędnych pod względem ilości i jakości opakowań, 

• przekonywanie innych do proekologicznych zachowań,  

• uczestniczenie w procesach zatwierdzania, planowania i ochrony obszarów 
Natura 2000. 

 


