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Podstawowa wiedza o Naturze 2000  

E-szkolenia: 

(E2) Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce, w tym rozszerzona 
specyfika: 
obszarów Natura 2000 w miastach i  
obszarów „ptasich” 

(E3) Podstawy prawne tworzenia sieci Natura 2000 

(E4) Obszary wodne w sieci Natura 2000 – Natura 2000 na wodzie 

(E5) Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000 

 
3 raporty nt. tworzenia sieci Natura 2000 w Polsce  
(dostępne w dziale Publikacje): 
2007-2009  2009-2011  2011-2012 
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Wiedza ogólna o gospodarowaniu  

na obszarach Natura 2000 

E-szkolenia: 

• (E6) Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie 

na nich w świetle obowiązującego prawa 

• (E7) Plany ochrony obszarów Natura 2000 

• (E8) Natura 2000 w ocenach oddziaływania na 

środowisko 

• (E9) Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 
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Wiedza o gospodarowaniu turystycznym 

na obszarach przyrodniczo-cennych,  

w tym na obszarach Natura 2000 (1) 

E-szkolenia: 

• (E9) Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000 

• (E10) Proekologiczny produkt turystyczny 
 

Dobre przykłady :  
Moduł informacyjny „Jak skorzystać na Naturze 2000” 
– zestaw 39 przykładów działań przyjaznych środowisku 
z zakresu turystyki (w tym 6 zagranicznych). 
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Wiedza o gospodarowaniu turystycznym 

na obszarach przyrodniczo-cennych,  

w tym na obszarach Natura 2000 (2) 

Materiały dostępne w dziale Publikacje: 

Podsumowanie cyklu ogólnopolskich szkoleń dla 
sektora turystycznego pt.: „Uwarunkowania 
rozwoju turystyki w Europejskiej sieci obszarów 
Natura 2000”  

Broszura “Natura 2000 – ABC dla turystyki”  

Wyniki badania socjologicznego nt. świadomości 
ekologicznej turystów 
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Katalog obszarów Natura 2000 

 
1 123 opisanych obszarów Natura 2000, a w tym:  

  138 obszary „ptasie” (PLB) zatwierdzone  

        rozporządzeniami Ministra Środowiska, 

  817 obszary „siedliskowe” (PLH) zatwierdzone 

        decyzjami Komisji Europejskiej 

      6 obszarów o podwójnym statusie (PLC) oficjalnie  

         zatwierdzonych  

    29 obszarów niezatwierdzonych (głównie „siedliskowych”),  

         ale proponowanych czy konsultowanych przez  

         MŚ i GDOŚ na różnych etapach 

  133 obszary niezatwierdzone (obu kategorii),  

         ale proponowane przez organizacje pozarządowe  

         na różnych etapach 
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Katalog obszarów Natura 2000 (c.d.) 

Możliwości wyszukiwania - wg: 

•  jednostek administracyjnych (woj., pow., gm.) 

• chronionych w sieci Natura 2000 siedlisk oraz 

gatunków roślin i zwierząt 

• rodzajów obszarów (ptasie, siedliskowe) 

• statusu formalnego (zatwierdzone 

rozporządzeniem MŚ, decyzją KE, 

niezatwierdzone, ale rozważane przez władze 

lub proponowane przez NGO-sy) 
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Katalog obszarów Natura 2000 (c.d.) 

Kategorie informacji w opisach obszarów: 

• Nazwa i kod obszaru  

• Powierzchnia 

• Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 

• Obszar biogeograficzny 

• Status formalny 

• Opis przyrodniczy 

• Opis turystyczny 

• Zagrożenia 

• Istniejące formy ochrony przyrody 

• Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych  

• Ważne dla Europy gatunki zwierząt  

• Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze 

• Jednostki administracyjne 
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Materiały uzupełniające 

E-szkolenia: 
• (E1) Ochrona przyrody w Polsce 

• (E11) Społeczeństwo obywatelskie 

 

Moduł informacyjny „Podręcznik obywatela”  

 

Inne materiały: 

• Nowe ramy polityki turystycznej w Unii Europejskiej  

• Nowa polityka turystyczna: kształtowanie przyszłości 
europejskiego przemysłu turystycznego 
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         DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! 

                Bożenna Wójcik 

                b.wojcik@ine-isd.org.pl 

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju 

http://www.ine-isd.org.pl 

 

Zapraszamy na portal „Natura 2000 a turystyka” 

http://www.natura2000.org.pl 

 


