
Wyniki ostatnich ogólnopolskich badań świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, przeprowadzonych przez InE w 2008 i 2009 r. wskazu-
ją, że tylko ok. 1/3 badanych mniej więcej prawidłowo kojarzy pojęcie 
Natura 2000. Większość osób kojarzy Naturę 2000 z konfliktami 
wokół inwestycji infrastrukturalnych. Naszym zadaniem – zgodnie 
z misją Instytutu, jest wskazywanie, że Natura 2000 to dla Polski może 
i nowy, ale i jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwo-
ju, i że nawet przy pewnych ograniczeniach nie stanowi bariery roz-
woju gospodarki. Przeciwnie – dla turystyki stać się powinna jej nową 
atrakcją, a może i w szczególnych przypadkach…marką, co każdemu 
przedsiębiorcy przysparza klientów i przynosi korzyści. 

GENERALNIE TAK WCZEŚNIEJSZE JAK I AKTUALNY 
PROJEKT InE SŁUŻY PROMOCJI 
EUROPEJSKIEJ SIECI OBSZARÓW 
CHRONIONYCH NATURA 2000.

Promocja ta ma bardzo mocny komponent 
edukacyjny. Poza edukacją ogółu społe-
czeństwa (poprzez Portal) szczególnym 
narzędziem edukacyjnym jest Konkurs dla 
gimnazjalistów (tym razem organizowany 
w roku szkolnym 2011/2012). Uczniowie 
opracowują w nim własną propozycję pro-
mocji wybranego obszaru Natura 2000.

Portal „Natura 2000 a turystyka” (www.
natura2000.gov.pl) 
Portal zawiera specjalnie opracowane (autor-
skie) teksty tzw. e-szkolenia (e-lerningi), infor-
macje formalne oraz opisy turystycznych walo-
rów poszczególnych obszarów Natura 2000 
w Polsce (Katalog), zbiór przykładów gospo-

darowania na obszarach Natura 2000, materiały szkoleniowe oraz 
publikacje spełniające rolę poradników i pomocy dydaktycznych. 

Portal jest aktualnie merytorycznie rozbudowywany. Niebawem 
ukażą się na nim wyniki badań świadomości ekologicznej prze-
prowadzonych na zlecenie Instytutu przez socjologów wśród 
młodzieży gimnazjalnej. 

Aktualizowany jest też stale Katalog obszarów Natura 2000 
w Polsce, który liczy obecnie ok. 1100 pozycji. Inne opracowania 
i sprawy - związane z problematyką sieci Natura 2000 oraz bie-
żące informacje dotyczącego przebiegu poszczególnych zadań 
projektu są przedstawiane na Portalu w dziale Aktualności. 

Projekt zakończy – na przełomie marca i kwietnia 2012 roku, ogól-
nopolska konferencja, podczas której podsumujemy kolejny dorobek 
i doświadczenia oraz uczniowie i nauczyciele, którzy wezmą udział 
w IV edycji Konkursu „Natura 2000 skarbem regionu” odbiorą swe 
nagrody. Prace nagrodzone w poprzednich edycjach są udostępnio-
ne na Portalu. Nagrody i cały projekt finansuje Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Projekt jest realizowany przez stały – 5 oso-
bowy zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju. 
Praca merytoryczna i organizacyjna jest wspie-
rana przez ekspertów zewnętrznych. 

 Jolanta Kamieniecka

różnorodności biologicznej; Kryterium V – Utrzymanie i rozszerzenie 
ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebo- i wodochronnych; 
Kryterium VI – Utrzymanie i roz-
wój innych społeczno-ekonomicz-
nych funkcji lasów 

Oficjalne wręczenie nastąpi-
ło w obecności z-cy dyrektora 
generalnego LP ds. Marketingu 
i Gospodarki Tomasza Wójcika, 
z rąk dyrektora SGS Polska 
Adama Sarnaszek.

Obecnie RDLP w Warszawie 
posiada wszystkie certyfikaty, jakie 
istnieją na rynku (FSC i PEFC) 
potwierdzające dobre praktyki 
zarządzania lasami oraz zwiększa-
jące konkurencyjność na rynku.

Dorota Szpojda
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Gospodarowanie lasami Ekoturystyka

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 
21.02.2011, wręczono certyfikat PEFC. Dokument ten potwier-

dza, że gospodarka jaką prowadzą warszawscy leśnicy jest prowa-
dzona w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. 

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) 
jest ogólnoświatową, niezależną i pozarządową organizacją non-
profit, która poprzez certyfikacje lasów oraz łańcucha dostaw 
promuje trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Jest to najwięk-
sza organizacja, która kontroluje 200 mln ha lasów na świecie. 
Kontroli dokonują niezależne jednostki certyfikujące w regular-
nych odstępach czasu z zachowaniem wymaganych przepisów. 

RDLP w Warszawie oraz nadleśnictwa aby uzyskać certyfikat musiały 
spełnić szereg kryteriów: Kryterium I – Utrzymanie, odpowiednie 
wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych 
i ich udział w globalnym bilansie węgla; Kryterium II – Zachowanie 
i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych; Kryterium III 
– Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów; Kryterium 
IV – Zachowanie, ochrona i odpowiednie wzbogacenie leśnej 

różnorodności biologicznej; Kryterium V – Utrzymanie i rozszerzenie Kryterium V – Utrzymanie i rozszerzenie Kryterium VRegionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie R
CERTYFIKAT PEFC DLA RDLP W WARSZAWIE

AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Do-

świadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogo-
wie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją 
Generalną Lasów Państwowych zapraszają na VII Konferencję z cy-
klu AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓW-
NOWAŻONYM LEŚNICTWIE, która odbędzie się w dniach 30-
31 marca 2011 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie. 

Obecnie w Lasach Państwowych jest 3256 stref ochronnych 
o łącznej powierzchni 165 749 ha, w tym 67 722 ha ochrony ca-
łorocznej. W Polsce niemal wszystkie gatunki ptaków podlegają 
ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz rozporzą-
dzeniem o ochronie gatunkowej dziko żyjących zwierząt. 

Implementacja prawa obowiązującego w UE do prawa krajowego 
powoduje liczne obostrzenia i stawia dodatkowe wyzwania dla leśni-
ków, przyrodników i służb ochrony przyrody. Dyrektywa Ptasia UE 
zobowiązała państwa członkowskie nie tylko do ochrony ptaków, lecz 
również do gromadzenia danych o zmianach stanu ptasich populacji. 

W ciągu kilku ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost oczekiwań i wyma-
gań w zakresie ochrony przyrody i ptaków na terenach zarządzanych 
przez Lasy Państwowe. Często jednak te same tereny objęte są różnego 

rodzaju form-
ami ochrony 
i działań go-
sp o d arczych 
o sprzecznych 
z a l e c e n i a ch , 
co powoduje 
chaos w zarzą-
dzaniu, realizo-
waniu czynnej 
ochrony i kom-
petencjach po-
szczególnych 
jednostek. 

Intencją organizatorów Konferencji jest konstruktywna wymia-
na poglądów i doświadczeń wśród wszystkich zajmujących się 
zarządzaniem, gospodarowaniem i monitorowaniem ekosyste-
mów leśnych oraz działaniami mającymi wpływ na zachowanie 
populacji ptaków leśnych. 

Cele konferencji 
 Identyfikacja i minimalizacja konfliktów pomiędzy działania-
mi gospodarczymi w Lasach Państwowych, a wymogami ochrony 
ptaków;  Promocja konkretnych działań ochronnych służą-
cych zachowaniu populacji ptaków leśnych;  Budowanie plat-
formy wymiany doświadczeń wśród osób i instytucji zajmujących 
się zarządzaniem zasobami przyrody, w tym populacjami ptaków 
na obszarach leśnych;  Wspieranie zrównoważonego i trwałe-
go leśnictwa;  Promocja Międzynarodowego Roku Lasów 

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod 
ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie oraz zarządzaniu 
ekosystemami leśnymi i zachowaniu populacji ptaków leśnych. Ma 
charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów 
w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwo-
wych, zarządców lasów prywatnych, regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, par-
ków narodowych i krajobrazowych, środowisk akademickich, a tak-
że instytucji i urzędów publicznych oraz organizacji pozarządowych 
związanych z ochroną przyrody, zachowaniem różnorodności bio-
logicznej w ekosystemach leśnych, a zwłaszcza ptaków. Konferencja 
wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Lasu.

 Przewodniczący konferencji 
Michał ZASADA 

- dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie 
22 / 59 38010, dwl@sggw.pl

Sekretarz konferencji 
Dariusz ANDERWALD 

- kierownik CEPL LZD SGGW w Rogowie 
46 / 87 48374, anderwalzd@interia.plFO
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To tytuł projektu, który jest aktualnie realizowany przez 
Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Problematyka wdrażania w Polsce koncepcji europejskiej sieci 
obszarów chronionych Natura 2000 stała się przedmiotem obser-
wacji i analiz specjalistów Instytutu dość wcześnie – zanim dotarła 
do świadomości Polaków informacja, że wśród zobowiązań wynika-
jących z naszej akcesji do UE jest też konieczność podjęcia nowych 
zadań w zakresie ochrony europejskiej przyrody. Dla wielu kontekst 
Natury 2000 sprowadza się wyłącznie do nadania statusu ochronne-
go nowym obszarom; mało kto wie jednak, że chodzi o takie obsza-
ry, na których występują ważne dla Europy, chronione już wcześniej 
w krajach „starej 15-tki” określone gatunki i siedliska. 

Instytut wie jak trudno wypracowuje się konsensus dla ochrony śro-
dowiska, jak powinien się odbywać dialog z gospodarką i społecz-
nościami żyjącymi w pięknym środowisku, zdrowych regionach, 
których nawet mieszkańcy nie są rzeczywistymi ich obrońcami. 

Turystyka – branża immanentnie związana z walorami naturalnymi 
obszarów, do których kieruje swych klientów – też walcząc zwykle 
o kurczącą się przestrzeń dla swej działalności chętnie przenika coraz 
głębiej w strefy przyrody unikatowej, dotąd nawet trudno dostępnej. 
Takie są też i zainteresowania turystów. Chcą oni poznać to co osob-
liwe, jest moda na ekoturystykę, choć dla zachowania gatunków 
i siedlisk może to okazać zbyt pojemne określenie. Dlaczego? 

Nie zawsze ono oznacza ani turystów, ani organizatorów legi-
tymujących się na tyle odpowiednią wiedzą i zachowaniami, 
by rozwijając swój biznes czy realizując „na łonie natury” swe 
cele urlopowe nie szkodzili naturze. 

Portal „Natura2000 a turystyka” 
Dlatego już ponad 5 lat temu Instytut zbudował (w roku 2005) portal 
internetowy, który do dziś funkcjonuje pt: Natura 2000 a turystyka. Ten 
informacyjno-edukacyjny portal dostarcza wielu tekstów i ilustrowa-
nych przykładów, przybliżających naukowe i polityczne założenia, dane 
formalne i doświadczenia dotyczące Natury 2000 w Polsce i za granicą. 
Co roku poszerzamy zakres wiedzy przekazywanej poprzez Portal, 
docieramy do nowych grup odbiorców, monitorujemy efekty. 

SZEROKIE WODY NATURY 2000
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Mgr Jolanta Kamieniecka - ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju ds. turystyki oraz  Dr Andrzej Ginalski 
- specjalista Departamentu Obszarów Natura 2000 w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 


