Natura 2000

– czy to działa?
Mija 15 lat od wdrożenia nowej formy ochrony przyrody – obszarów Natura
2000. Wdrożeniu temu poświęcono wiele wysiłków i wydatków. Czy – z punktu
widzenia ochrony przyrody – warto było? Czy Natura 2000, ograniczona formalnie
do ochrony wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych, działa – jak miała w
założeniach – jak parasol ochronny wobec ogólnej różnorodności biologicznej?
Czy i na ile harmonizuje się z innymi podejściami do ochrony przyrody – np.
ochroną ścisłą, ochroną krajobrazu? Czy system ocen oddziaływania skutecznie
zapobiega planom i przedsięwzięciom niszczącym dla przyrody? Czy straty
przyrodnicze powstałe w wyniku uchybień są skutecznie naprawiane? Czy system
planowania ochrony obszarów Natura 200 działa prawidłowo? Jak sprawdza się
Natura 2000 wobec rzek? lasów? przyrody na gruntach rolnych? A w konsekwencji
– czy i na ile przyroda rzeczywiście korzysta ze statusu obszaru Natura 2000?
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Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej wiosennej sesji Klubu
Przyrodników, którą planujemy w dniach 5 - 7 kwietnia 2019 r., w Ciechocinku.
Proponowany temat to: Natura 2000 – czy to działa?
Oczekujemy na zgłoszenia wystąpień i posterów dotyczących między innymi:
• Oceny skuteczności (bądź nieskuteczności) funkcjonowania sieci na wybranych przykładach konkretnych obszarów bądź przedmiotów ochrony; działań, które udało się, bądź
których nie udało się zaplanować i przede wszystkim wdrożyć.
• Analiz powiązań między siecią Natura 2000 a innymi formami ochrony oraz przykładów
skutecznego wykorzystania innych form jako narzędzi w procesie planowania ochrony
obszarów Natura 2000, a także przykładów harmonizacji celów i działań ochronnych różnych form ochrony z siecią Natura 2000.
• Krytycznych refleksji nad planowaniem ochrony obszarów Natura 2000, przyrodniczymi,
ekonomicznymi i społecznymi aspektami procesu planowania oraz jego efektywnością.
Przykładów dobrych i skutecznych zapisów wprowadzonych w planach zadań ochronnych,
ale i przekładów, gdy plany te cechuje impotencja.
• Analizy, czy system i praktyka oceny stanu ochrony oraz monitorowania stanu przedmiotów ochrony trafnie i kompletnie identyfikuje zagrożenia, umożliwia wystarczająco wczesne
zorientowanie się, że coś idzie źle.
• Oceny skuteczności ochrony w sieci Natura 2000 na gruntach różnych własności i zarządów,
w szczególności na gruntach prywatnych, ale i na gruntach państwowych quasi-właścicieli
- Wód Polskich, Lasów Państwowych.
• Pozytywnych i negatywnych przykładów ocen oddziaływania inwestycji, przedsięwzięć i
planów na obszary Natura 2000. Przykładów, jakich strat przyrodniczych udało się dzięki
takim ocenom uniknąć, ale i przykładów zniszczeń, których uniknąć się nie udało.
• Przykładów rozbieżności pomiędzy teorią ochrony sieci Natura 2000 a praktyką dnia
codziennego, analizy czynników administracyjnych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych odpowiedzialnych za trudności w skutecznym wdrażaniu ochrony
obszarów Natura 2000.
Jak co roku przewidujemy trzy formy aktywnego uczestnictwa – referaty (20 minut), komunikaty (10 minut) i postery. W programie będzie także czas na dyskusję. Na zgłoszenia zawierające formę prezentacji, nazwiska i imiona autorów, tytuł oraz 3-4 zdaniowy abstrakt,
czekamy do 20 lutego 2019. W końcu lutego roześlemy program i szczegółowe zasady
uczestnictwa. Orientacyjny koszt udziału w sesji, w zależności od wybranej opcji, wyniesie
od około 100 do około 700 zł. Zgłoszenia oraz wszelkie zapytania proszę kierować na adres
andjerma@wp.pl.
Andrzej Jermaczek, Paweł Pawlaczyk
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