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Przedmowa - Dr Volker Wachendörfer, Wydział Badań Naukowych i 
Ochrony Przyrody Niemieckiej Federalnej Fundacji Środowiska 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Federalna 
Fundacja Środowiska) załoŜona w 1990 r. organizacja non-
profit naleŜy obecnie do największych fundacji w Europie. 
Powstała w celu wspierania przedsięwzięć ochrony środowiska, 
w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Wspiera 
projekty w zakresie techniki ochrony środowiska, badań 
naukowych, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. Pomimo 
iŜ priorytet mają projekty dotyczące Niemiec, wyzwania 
międzynarodowe dotyczące problemów ekologicznych i 
ochrony przyrody od początku były istotne dla fundacji. Od 

wielu lat DBU jest aktywne w Europie Środkowej i Wschodniej, wspierając stale 
rosnącą liczbę projektów. Ze swoim programem stypendiów DBU stworzyła 
efektywną platformę wymiany „know-how”. Fundacja wdroŜyła wiele projektów 
dotyczących świadomości ekologicznej, oraz rozwijania kompetencji. Kolejną 
strefą zainteresowania fundacji jest ochrona przyrody, postrzegana jako 
fundamentalne wyzwanie w prosperującej Unii Europejskiej. Nowe kraje UE 
połoŜone w Europie Środkowo-Wschodniej posiadają ogromny kapitał dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, cechującego się wysoką bioróŜnorodnością. W celu 
ochrony tych naturalnych krajobrazów potrzebne są  jasne koncepcje 
zarządzania, oparte na udziale wszystkich głównych interesariuszy, z włączeniem 
zarówno ich „uŜytkowników” jak i „obrońców”. 

W tym kontekście jednym z najbardziej prominentnych projektów jest Living Lakes 
Eastern Europe Network, zarządzany przez Global Nature Fund (GNF). 
Zwłaszcza jeziora i tereny podmokłe naraŜane są na duŜe zniszczenia. Poza 
zanieczyszczeniem i eutrofizacją największym problemem są Ŝądania 
uŜytkowania jezior do moŜliwych celów takich jak: rybołówstwo, turystyka, 
rekreacja, sporty wodne itd. Linia brzegowa wielu jezior została negatywnie 
zmieniona w przeciągu ostatnich dekad, dotyczy to zwłaszcza szuwarów, których 
ilość została drastycznie zredukowana, a które stanowią strefę przejściową 
między środowiskami wodnym i lądowym. W tym kontekście inicjatywa GNF, aby 
rozszerzyć sieć Ŝyjących jezior o dalsze jeziora z Europy Środkowo-Wschodniej 
jest postrzegana jako podejście istotne i perspektywiczne. W rezultacie komitet 
doradczy DBU zdecydował o wsparciu tego projektu przez więcej niŜ dwa lata.  

Rezultaty przedstawione w niniejszej broszurze pokazują iŜ GNF, oraz jego 
partnerzy z Estonii, Litwy, Polski, Węgier i Niemiec odnieśli sukces w stworzeniu 
rozwiązań róŜnorakich problemów, występujących na terenie róŜnych jezior. 
Zbudowano odpowiednie narzędzia zarządzania i platformy wymiany wiedzy i 
doświadczeń. Mamy nadzieję iŜ te pozytywne rezultaty projektu GNF-u wydatnie 
przyczynią się do zrównowaŜonego zarządzania jeziorami, linią brzegową, oraz 
naturalnymi krajobrazami na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej. 
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Promowanie powyŜszego projektu stanowiło przyjemność dla DBU – dziękuję 
kaŜdemu, kto przyczynił się do uzyskania tych niezwykle pozytywnych rezultatów. 
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• Jeziora członkowskie Sieci • Członkowie stowarzyszeni • Członek honorowy 

 

Global Nature Fund i Living Lakes 

Opis 

The coordinator of the network is Global Nature Fund (GNF), an international non-
governmental and non-profit organisation, based in Germany. A principal task of 
GNF is to further and promote sustainable development objectives at the interna-
tional level. GNF’s approach is to support NGOs worldwide and cooperate with all 
relevant stakeholders involved in water and nature conservation issues. The role 
of GNF in the Eastern European Network is to facilitate the project and to organ-
ise specific seminars, excursions and the final conference.  

Living Lakes - śyjące Jeziora 
W 1998 r. GNF zapoczątkował projekt Living Lakes – ogólnoświatowe 
partnerstwo, zrzeszające obecnie 55 organizacji i instytucji, z 45 regionów 
dąŜących do ochrony i zrównowaŜonego rozwoju jezior i obszarów podmokłych. 
Ogólną intencją programu jest przygotowanie gruntu pod ciągły i trwały dialog 
międzynarodowy, oraz współpracę pomiędzy publicznymi i prywatnymi 
interesariuszami zaangaŜowanymi w kwestie dotyczące obszarów wodnych. Sieć 
wspiera  finansowo kampanie, oraz działania proekologiczne ze środków 
międzynarodowych programów ochrony przyrody. W celu ochrony obszarów 
podmokłych GNF współpracuje blisko z organizacjami międzynarodowymi takimi 
jak: Sekretariaty Konwencji bońskiej (o ochronie gatunków wędrownych) i 
Konwencji Ramsarskiej (chroniącej mokradła o światowym znaczeniu). 
Partnerami Living Lakes pochodzącymi z sektora biznesowego są : Unilever, 
Daimler, oraz niemieckie linie lotnicze Lufthansa. Dodatkowo program wspierany 
jest przez szwajcarską korporację Sika, Ziemann, Osram, T-Mobile, Ethikbank, 
oraz GLSGemeinschaftsbank. 

 

Jeziora Partnerskie Living Lakes  
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JEZIORA I MOKRADŁA W EUROPIE WSCHODNIEJ  

Wschodnioeuropejskie jeziora  a Konwencja ramsarska  

W latach 1960. dalekowzroczni ekolodzy przygotowali 
wielostronne porozumienie dotyczące spraw ochrony środowiska. 
Oficjalną rangę nadano mu 2 lutego 1971 r. Dokument ten nosi 
nazwę Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 
znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko Ŝyciowe 
ptactwa wodnego ale mniej formalnie nazywany jest Konwencją 
ramsarską. Nazwa ta pochodzi od miejsca podpisania umowy - 

irańskiego miasta Ramsar, połoŜonego nad brzegiem jeziora Kaspijskiego 
(uwaŜanego równieŜ za wewnętrzne morze). Pod koniec 2007 r. stronami umowy 
było aŜ 157 sygnatariuszy, którzy wyznaczyli 1702 „obszary Ramsar” (tereny 
podmokłe o międzynarodowym znaczeniu), o łącznej powierzchni 153 mln 
hektarów, co stanowi obszar zbliŜony wielkością do Mongolii. To międzyrządowe 
porozumienie stanowi podstawę dla działań narodowych oraz międzynarodowej 
współpracy na rzecz ochrony i umiejętnego gospodarowania terenami 
podmokłymi i ich zasobami. 

Czym jest “teren podmokły”?  

Konwencja ramsarska promuje pragmatyczne i otwarte podejście w kwestii 
definicji terenów podmokłych. W ciągu lat działania konwencja stworzyła 
długoterminową wizję, uwzględniając polityczne realia i inne ograniczenia, 
wynikiem czego terenem podmokłym nazywany jest kaŜdy ekosystem związany z 
wodą. Niedawna ocena stanu siedlisk (Millennium Ecosystem Assessment) 
podjęta przez ogromną ilość specjalistów na świecie na przełomie wieków, 
podsumowuje, iŜ ekosystemy te zapewniają nam szeroką gamę korzyści 
wpływającą na standard naszego Ŝycia, takich jak ryby, surowce roślinne, 
bioróŜnorodność, zapasy wody, oczyszczanie wody, regulacja klimatu, regulacja 
wylewów, ochrona wybrzeŜa , a takŜe miejsce turystyki i rekreacji. Termin „tereny 
podmokłe” ukuty w 1960 r. określa powszechnie moczary, bagna, torfowiska, 
sztuczne i naturalne zbiorniki wodne, zarówno okresowe jak i stałe, płynące 
(rzeki) i stojące (jeziora), słodkie, słonawe (laguny przybrzeŜne, estuaria) lub 
słone z uwzględnieniem przybrzeŜnych wód morskich. Niestety wielu naukowców 
nadal zastrzega termin tereny podmokłe dla bagien (z roślinnością wodną 
wynurzoną) lub dla niewielkich oczek wodnych (w przeciwieństwie do duŜych 
jezior). Jednak większość cyklów hydrologicznych przebiega przez rzeki z ich 
terenami zalewowymi i jeziorami z gór do mórz. Rzeki oraz jeziora są mocno 
niedoreprezentowane na liście Ramsar, mimo iŜ oficjalny poradnik na temat 
zarządzania zlewniami rzek (Ramsar Handbook 6 - 
http://www.ramsar.org/lib/lib_handbooks2006_e.htm) skupia się na potrzebie 
zintegrowania systemu ochrony terenów podmokłych z planowaniem zlewniowym.  
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Jeziora w Europie Wschodniej 

W Europie Wschodniej jeziora licznie występują zwłaszcza w zlewniach Bałtyku, 
Morza Białego i Morza Barentsa, szczególnie w państwach bałtyckich, Finlandii, 
europejskiej części Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza licznie w regionach: Karelia, 
Murmańsk, Wołgograd i innych. To tu znajdują się największe europejskie jeziora 
czyli Ładoga (1,893,000 ha) i Onega (960,000 ha). Na południu w obszarze 
odpływowym Morza Czarnego na takich rzekach jak: Dunaj, Prut, Dniepr, Don 
utworzono wielkie zbiorniki zaporowe. Ich funkcja przyrodnicza jest słabo 
rozpoznana. Jeśli chodzi o największe jeziora nie znajdujące się na terenach 
zalewowych rzek naleŜą stepowe jeziora Nezyderskie i Balaton. Zlewnię Morza 
Śródziemnego na obszarze południowo-wschodniej Europy charakteryzuje przede 
wszystkim krajobraz krasowy, nie sprzyjający tworzeniu się licznych zbiorników 
wodnych.  Jednak dzięki temu funkcje ekologiczna i socjoekonomiczna jezior 
Skardar/Shkodra, Ohrid, Prespa i Dojran znajdujących się na terenie Albanii, 
Grecji, Macedonii oraz Czarnogóry zyskują na jeszcze większym znaczeniu. Na 
przylegających do Europy azjatyckich obszarach Turcji i Bliskiego Wschodu 
spotykamy liczne jeziora zasadniczo suchych obszarów Anatolii: Burdur, Egridir, 
Beysehir oraz Tuz. W zlewniach Morza Kaspijskiego i Zatoki Perskiej takŜe 
występują duŜe jeziora, takie jak: Van, Urmia i Sedan, które odegrały pokaźną 
rolę w tworzeniu się osiedli ludzkich wzdłuŜ ich wybrzeŜy. W obecnych czasach 
utworzono równieŜ na Bliskim Wschodzie kilka waŜnych zbiorników wodnych 
zwłaszcza wzdłuŜ Tygrysu i Eufratu, rzek Araks i Kura przepływających przez 
Turcję, Armenię, AzerbejdŜan, i Kałmucję. Ich wpływ na środowisko nadal 
pozostaje w duŜym stopniu niezbadany. 

To wyliczenie nie słuŜyło wyczerpaniu tematu jezior we Wschodniej Europie, a 
jedynie miało na celu wykazanie róŜnorodności regionu. Wiele z tych jezior 
zostało częściowo lub w całości wpisanych na listę obszarów chronionych 
konwencją ramsarską, ale wiele innych spełniających formalne wymogi zostało 
pominiętych. Wyjątkowym przykładem jest Obszar Ramsar jeziora Sevan (nr 620) 
obejmujący obszar jeziora o powierzchni 124 200 ha, przyległe tereny podmokłe, 
wpływające do niego rzeki, oraz całość górzystej zlewni o łącznej powierzchni 
489,199 ha, co stanowi około 16% powierzchni Armenii 

Zarządzanie wodami wschodnioeuropejskich jezior  

W zarządzaniu wodami wschodnioeuropejskich jezior prawdopodobnie 
największe wyzwanie stanowi zapewnienie trwałej przyszłości istniejącym 
ekosystemom. Zarówno chodzi tu o względy ilościowe (nadmierny pobór, 
zazwyczaj w celu nawodnień), jak i jakościowe (zanieczyszczenie punktowe z 
przemysłu, rozproszone zanieczyszczenia powodowane przez odpływ ze stref 
miejskich i rolniczych). WaŜne, aby przy zarządzaniu podchodzić do problemu 
ochrony tych wód pod kątem całych zlewni i poprawnie analizować przepływy wód 
powierzchniowych i podziemnych. NaleŜy takŜe zauwaŜyć niezwykle pozytywny 
wpływ jezior na regulowanie klimatu, które poprzez parowanie wody nawilŜają 
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powietrze latem, jednocześnie zmniejszając spadek temperatury w okresach 
zimowych. Oba te buforowe efekty są zwłaszcza waŜne w zamkniętych lub 
suchych dorzeczach, które często występują w kontynentalnej strefie klimatycznej 
Europy Wschodniej.  

Funkcje jezior w Europie Wschodniej 

Przy omawianiu podstawowych problemów hydrologicznych zlewisk rzek i jezior, 
nie powinniśmy zapominać o innych usługach świadczonych przez jeziora na 
rzecz naszego dobrobytu. Po pierwsze słuŜą jako zbiorniki retencyjne podczas 
powodzi lub jako magazyny wody podczas susz. Po drugie ich główni producenci 
(plankton) wraz z wodną roślinnością oczyszczają wodę wyłapując osady i związki 
szkodliwe. Wiele z jezior w Regionie stanowi miejsce spędzania wolnego czasu, 
wędkowania, czy innych aktywności turystycznych. Wraz z otwarciem się Europy 
Wschodniej na zachodnioeuropejskich turystów , wielu z nich odkrywa ogromną 
bioróŜnorodoność, co odbija się pozytywnie na ekonomii całego regionu. Wiele z 
rzadkich i zagroŜonych na zachodzie gatunków takich jak: wydra, bielik, czy ry-
bołów jest stałymi gośćmi w środkowoeuropejskich jeziorach. Ekosystemy te są 
równieŜ waŜne dla migrujących i zimujących gęsi, kaczek i Ŝurawi, na równi z 
zapewnianiem schronienia dla mniej widocznych, ale zagroŜonych płazów, 
gadów, motyli, rzadkich roślin bagiennych itp. 

Konwencja ramsarska a Living Lakes w Europie Wschodniej  

Wschodnia Europa znajduje się prawdopodobnie wśród najbardziej zasobnych w 
jeziora regionów na świecie, właśnie to sprawia, iŜ posiada ogromny potencjał dla 
testowania nowych metod ochrony przyrody i korzystania z zasobów w ramach 
programu Living Lakes. Analiza istniejących w regionie ekosystemów pozwala 
przeprowadzić rachunek kosztów, oraz pokazuje jak powinniśmy się im 
odwdzięczyć. Dodatkowo wiele ze środkowoeuropejskich jezior znajduje się na 
terenie więcej niŜ jednego państwa co dostarcza materiałów demonstracyjnych 
dotyczących ochrony ekosystemów jezior i ich zlewisk, ale takŜe pokazuje 
moŜliwe drogi współpracy międzynarodowej w zakresie zrównowaŜonego 
wykorzystania zbiorników wodnych. Przykłądy zarządzania wdroŜone w ramach 
programu Living Lakes we współpracy z władzami i innymi interesariuszami 
stanowi swoisty przewodnik dla innych. Sekretariat Ramsar czeka z 
zainteresowaniem na wyniki działań partnerstwa Living Lakes oraz innych 
podobnych organizacji. W 2004 r. Sekretariat Konwencji Ramsarskiej podpisał 
Porozumienie o Współpracy z  koordynatorem sieci Living Lakes (Global Nature 
Fund). Rozwój regionalnego  partnerstwa i działania podjęte w ramach programu 
Living Lakes są na tyle skuteczne, iŜ czyni je to obiecującym narzędziem do 
implementacji w całym regionie.  

Odwiedź  

⇒⇒⇒⇒ http://www.ramsar.org/profile/profile_index.htm w celu zapoznania się z 
obszarami Ramsar w Europie Wschodniej lub  
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⇒⇒⇒⇒ http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm aby dowiedzieć się więcej o 
kaŜdym z nich.  
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Jeziora w Estonii  

Wprowadzenie  

Na terenie Estonii znajdują się 2804 jeziora z czego 1559 to naturalne zbiorniki 
wodne. Dwa największe to jezioro Pejpus (3555 km2, wielkość zlewiska 47800 
km2), oraz Võrts (270 km2, wielkość zlewiska 3374 km2), pozostałe jeziora 
zajmują znacznie mniejszy obszar. Jezioro Pejpus stanowi największy akwen 
transgraniczny w Europie (44% powierzchni znajduje się w Estonii, natomiast 
pozostałe 56% naleŜy do Federacji Rosyjskiej). Jest to jednocześnie czwarte co 
do wielkości jezioro europejskie. Największym czysto estońskim jest wymienione 
wyŜej jezioro Võrts. Oba jeziora są stosunkowo płytkie, średnia głębokość Pejpus 
to 7,1 metra , natomiast maksymalna to 15,3 metra, w przypadku jeziora Võrts 
wartości te wynoszą odpowiednio 2,8 oraz 6 metrów. Licznie występujące na 
terenie Estonii niewielkie zbiorniki wodne (ok. 20 000) nie uwaŜane za jeziora, i 
wielka ilość innych mokradeł,  z których aŜ 11 posiada znaczenie 
międzynarodowe 

 BioróŜnorodność 

Estonia jest niewielkim krajem o bardzo zróŜnicowanym krajobrazie. Do 
najwaŜniejszych biotopów naleŜą: lasy (zajmują ok. 48% powierzchni Estonii),  
łąki (z uwzględnienie zbiorowisk półnaturalnych takich jak łąki przybrzeŜne, 
wilgotne  czy leśne) oraz bagna. Przy porównaniu Estonii z obszarami o podobnej 
wielkości i szerokości geograficznej otrzymujemy największą róŜnorodność na 
świecie –  ponad 300 gatunków ptaków, 75 ryb, 5 gadów, 11 płazów i 65 ssaków. 
Jeśli idzie o florę to na terenie Estonii moŜna wyróŜnić 1450 gatunków  roślin 
naczyniowych, 550 mchów oraz 2500 glonów.  Dodatkowo wiele z tych gatunków 
i siedlisk rzadko spotyka się w innych krajach europejskich (na przykład polatucha 
Pteromys volans). 

 

 
Typowa wieś nad brzegiem jeziora Pejpus 
podczas powodzi 

Kanał na Wielkim Bagnie Emajõgi  
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 Zasoby wody pitnej 

W Estonii większość wody pitnej pochodzi z wód gruntowych, wyjątki stanowią 
Tallin, gdzie większość wody pitnej pochodzi z jeziora Ulemiste oraz Narwa, 
zaopatrywana jedynie z wód powierzchniowych. Szacunkowe naturalne zasoby 
wód gruntowych w Estonii wynoszą 560 milionów m3 rocznie (wg krajowej 
inwentaryzacji geologicznej). Natomiast stwierdzone zuŜycie wody  (2004) 
wynosiło 182 miliony m3 rocznie. Spośród 15 głównych zbiorników wód 
podziemnych większość jest w dobrym stanie, poza jednym wyjątkiem – East-
Viru, ze względu na obfite występowanie łupków bitumicznych. Wody tego 
ordowickiego zbiornika zanieczyszczone są przez liczne związki chemiczne i 
substancje szkodliwe (głównie kwasy karbolowe). ZuŜycie wody gruntowej spada 
głównie z powodu zmniejszenia ogólnej produkcji przemysłowej, oraz zmian w 
technologii. Przyczyniły się do tego równieŜ rosnące ceny, które spowodowały 
mniejsze, acz bardziej wydajne, zuŜycie wody w gospodarstwach domowych. 
Znaczna część wód gruntowych jest wypompowywana dla osuszenia kopalń i 
kamieniołomów. 

Rezerwaty przyrody w Estonii  

Status ochrony Obszar (km2) 
575  obszarów Natura 2000 w 2006 (16% powierzchni kraju)  6970 

66 OSO - Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków 12368  
509 SOO - Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk  10590 

3 saliniska (FFH 1310), 181 zbiorników wody stojącej (FFH 
3110-3160), 225 torfowisk wysokich i przejściowych (FFH 
7110 – 7160), 160 torfowisk niskich (FFH 7210 – 7230) 

 

    5  parków narodowych (Lahemaa, Karula, Soomaa, Vilsandi i 
Matsalu) Łącznie  

129  rezerwatów przyrody 5531 (ląd), 
149  obszarów ochrony krajobrazu  874 (wody) 
906  innych rezerwatów i rezerwatów, których status wymaga rewizji  
 Obszary z okresowymi ograniczeniami (ląd/wody) 1309/5074  
  11  obszarów Ramsar (14 obszarów oczekuje na zatwierdzenie) 2183 

Park Narodowy Matsalu 486 
Park Narodowy Soomaa 372 
Obszar ochrony krajobrazu Emajõe Suursoo  326 
Alam-Pedja 260 
Park Narodowy Vilsandi 241 
Obszar ochrony krajobrazu wysp Hiiumaa i zatoki Käina  177 
Muraka  124 
Endla 81 
Rezerwat przyrody Nigula 47 
Kompleks mokradeł Puhtu-Laelatu-Nehatu  46 
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Rezerwat przyrody Laidevahe  24 

⇒⇒⇒⇒ Odwiedź http://www.ramsar.org/profile/profiles_estonia.htm aby obejrzeć listę 
obszarów Ramsar w Estonii, oraz http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm 
aby uzyskać szczegóły na temat kaŜdego z nich.   

⇒⇒⇒⇒ Odwiedź http://www.envir.ee  (Ministerstwo Środowiska Estonii) lub 
http://www.keskkonnainfo.ee/english  (Estońskie Centrum Informacji o 
Środowisku) w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat środowiska 
naturalnego w Estonii. 

Partnerzy Living Lakes w rejonie jeziora Võrts 

Organizacjami partnerskimi projektu Living Lakes na obszarze jeziora Võrts są 
ELF (Estoński Fundusz Przyrody) we współpracy z Fundacją Jeziora Võrts  
(www.vortsjarv.ee) i Instytutem Nauk Rolnych i Ekologii Estońskiego Uniwersytetu 
Przyrodniczego. ELF jest organizacją społeczną załoŜoną w 1991 r., która 
zainicjowała utworzenie parków narodowych Sooma i Karula. Przeprowadziła 

takŜe inwentaryzację cennych 
ekosystemów i uczestniczy w 
projektowaniu sieci obszarów Natura 
2000 w Estonii. Fundacja Jeziora Võrts 

została utworzona w 2000 r. Jej głównym celem jest ochrona bogatej 
róŜnorodności naturalnej na terenie Estonii poprzez uświadamianie opinii 
publicznej, oraz ochronę wraŜliwego zbiornika wodnego jakim jest jezioro Võrts.  

Partnerzy Living Lakes w rejonie jeziora Pejpus 

Centrum Współpracy Międzynarodowej Jeziora Pejpus (CTC, www.ctc.ee) 
początkowo nosiło nazwę "Lake Peipsi Project" . Ta załoŜona w 1993 r. 
organizacja skupiała się na badaniu zagadnień dotyczących ochrony przyrody. 
Początkowy cel badań został później rozszerzony tak aby uwzględniać aspekty 
społeczne i polityczne. Ten niewielki projekt rozrósł się w organizację 
pozarządową o szerokiej gamie działań dotyczących całego obszaru wokół jeziora 
Pejpus. CTC urosło z czasem do rangi eksperta w kwestii współpracy zarówno z 
innymi organizacjami pozarządowymi, lokalnymi władzami, jak i sektorem 
biznesowym. Wspiera międzynarodową współpracę w przygranicznych strefach 

Europy, Kaukazu, oraz Azji. Organizacja ta jest 
współtwórcą wielu projektów dotyczących 
zarządzania obszarami wodnymi, rozwoju 
społeczności lokalnych, partycypacji w Ŝyciu 
publicznym, oraz współpracy ponad granicami. 
CTC organizuje dla zainteresowanych szkolenia 
dotyczące ochrony środowiska, wzmacniania 

społeczności lokalnych, zdobywania funduszy oraz PR. CTC jest równieŜ 
inicjatorem publicznych debat dotyczących ochrony środowiska.  
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Jeziora na Węgrzech  

Woda na Węgrzech 

NiemalŜe całość wody w węgierskich rzekach pochodzi ze źródeł leŜących poza 
granicami kraju, natomiast ich ujście stanowi Kotlina Panońska. W wyniku tej 
tranzytowej pozycji ilość i jakość rezerw wodnych na Węgrzech zaleŜy w głównej 
mierze od działań podjętych przez sąsiadów tego kraju. Całość terytorium (93 000 
km2) stanowi zlewisko Dunaju, którego dwa najwaŜniejsze dopływy noszą nazwy: 
Cisa i Drawa. Na Węgrzech spotkać moŜna największe, a zarazem najpłytsze 
jeziora Europy Środkowej, takie jak: Balaton, Valence oraz połoŜone na granicy z 
Austrią jezioro Fertö (niem. Neusiedlersee). Na 80% obszaru występują wody 
termalne, jednak większość z nich w minimalnym stopniu stanowi źródła wody 
pitnej. W przypadku uŜywania wód termalnych naleŜy mieć na uwadze zagroŜenie 
wtórnego skaŜenia środowiska poprzez wypompowywanie do gleby wody o 
wysokim stopniu zasolenia. Z drugiej jednak strony wody termalne stanowią 
doskonałe źródło energii geotermicznej przetwarzanej przez pompy cieplne. 
Większość zuŜywanej na Węgrzech wody (70%) wykorzystywana jest przez 
sektor przemysłowy i energetyczny (zwłaszcza w celu schładzania elektrowni), 
około 18% zuŜywa sektor rolniczy, pozostałe 12% zuŜywane jest w postaci wody 
pitnej.   

Ochrona przyrody na Węgrzech  

Obecnie obszary chronione stanowią na Węgrzech 10% obszaru, z którego 12% 
poddane jest ochronie ścisłej. 21% całkowitej powierzchni kraju zostało włączone 
do europejskiej sieci Natura 2000.  Węgry pod względem biogeograficznym 
kształtowane są poprzez połoŜenie na równinie Panońskiej. W wyniku 
odizolowania geograficznego obszaru Karpackiego teren kraju zamieszkuje wiele 
gatunków endemicznych, w tym 695 gatunków roślin, 965 zwierząt oraz 35 
grzybów jest chronionych prawem krajowym.  
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Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) Goździk pyszny (Dianthus superbus) 

W wyniku restrukturyzacji przemysłu, oraz prowadzonej polityki proekologicznej 
stan środowiska na Węgrzech ulega ciągłej poprawie (np. zmniejszenie emisji 
spalin, poprawa jakości wody Jeziora Balaton). ZauwaŜalny postęp został 
poczyniony w kwestii zarządzania ściekami, tak aby dopasować istniejące prawo 
do regulacji unijnych. Do 2013 r. powinien następować rozwój dziedzin 
związanych z zarządzaniem odpadami komunalnymi, zasobami wody pitnej, 
recyklingiem ścieków, wdraŜaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, ochroną 
przyrody, odnawialnymi źródłami energii czy zrównowaŜonej konsumpcji i 
produkcji. Jednocześnie naleŜy rozwiązać wiele problemów dotyczących jakości 
wody, ochrony bazy wodnej, oraz kondycji środowiska (np. kwestia składowania 
odpadów chemicznych). 

W regionie jeziora Balaton zamieszkuje wiele chronionych gatunków, wliczając 
bociana czarnego (Ciconia nigra), dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), czy 
wydrę (Lutra lutra). W Balatonie oraz jego dopływach występuje 41 krajowych 
gatunków ryb. Spośród 250 gatunków ptaków występujących w regionie aŜ 27 jest 
objętych ścisłą ochroną, są to takie gatunki jak warzęcha (Platalea leucorodia)  
czy sowa uszata (Asio otus). Podstawą do ochrony poszczególnych gatunków jest 
ich rzadkość występowania lub zagroŜenie wyginięciem, lub względy estetyczne. 
Podczas gdy chronione są wszystkie gatunki gadów, płazów i ptaków, ponad 70% 
gatunków ssaków i niemal 40% gatunków ryb, odsetek gatunków bezkręgowców 
objętych ochroną ledwie przekracza 1%. 

Począwszy od końca lat 1970. Węgry stały się sygnatariuszami  wszystkich 
waŜnych konwencji dotyczących ochrony przyrody:  Ramsarskiej (1979), Bońskiej 
(1983), Berneńskiej (1989), Konwencji o ochronie bioróŜnorodności (1994).  

 

 

 

 
Kis-Balaton (Mały Balaton) – obszar Ramsar  Krajobraz półwyspu Tihany  
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Obszary Ramsar na Węgrzech 

Nazwa Obszar w ha 
Jezioro Balaton 59 800 
Hortobágy  23 918 
Felsö-Tisza (Górna Cisa) 22 311 
Gemenc 16 873 
Kis-Balaton  14 745 
Alkaliczne stepy Górnego Kiskunság  13 632 
Dolina Ráby (Rába-völgy) 10 961 
Lake Fertı 8 432 
Pusztaszer 5 000 
Bodrogzug 3 782 
Jezioro Kolon koło Izsák 2 962 
Stawy Biharugra  2 791 
Mártély – Obszar Ochrony Krajobrazu 2 232 
Dolina Ipoly  2 227 
System Jaskiń Baradla i związane obszary podmokłe 2 075 
Lakes by Tata 1 633 
Stawy Rétszilas – Obszar Ochrony Przyrody 1 508 
Béda-Karapancsa 1 150 
Ócsa Turjános 1 078 
Velence and Dinnyés Nature Conservation Area 965 
Csongrád-bokrosi Sóstó sodic-alkaline pans 770 
Jezioro Fehér koło Kardoskút 492 
Stawy Pacsmag – Obszar Ochrony Przyrody 485 
Nyirkai-Hany 460 
Szaporca, Ó-Dráva meder 257 
Łącznie 207 176 

⇒⇒⇒⇒ Odwiedź http://www.ramsar.org/profile/profiles_hungary.htm by zobaczyć 
listę obszarów Ramsar na Węgrzech, a aby uzyskać pełniejsze informacje 
na temat węgierskich ostoi Ramsar: 
http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm  

Tereny podmokłe i jeziora na Węgrzech  

Kis Balaton, początkowo część Jeziora Balaton, obecnie samodzielny zbiornik 
wodny, jest unikalnym w skali europejskiej ekosystemem, stwarzającym dogodną 
moŜliwość do zorganizowanych badań międzynarodowych  z zakresu ochrony 
przyrody. Ten raj dla ptaków zdobył rozgłos w ubiegłym wieku i pozostał 
nienaruszony pomimo procesu wysychania bagien trwającego od 1922 r. Oprócz 
250 dotychczas opisanych gatunków ptaków występuje tu równieŜ kilka innych 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Są to między innymi: karczownik (Arvicola 
terrestris), muławka europejska (Umbra krameri), piskorz (Misgurnus fossilis) oraz 
kilka rzadkich gatunków waŜek. 
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Jezioro Heviz o powierzchni 4,8 ha będące największym jeziorem termalnym na 
świecie połoŜone jest na zachód od Balatonu. Panuje tam silny pływ wodny i 
uwaŜa się iŜ w ciągu doby następuje całkowita wymiana wody zgromadzonej w 
akwenie. Wody termalne, dzięki swoim leczniczym właściwością pozwoliły na 
rozwój  turystyki w regionie. Unikalność flory i fauny zapewnia wysoka 
temperatura oraz specyficzny skład chemiczny wody, która cechuje się niewielką 
radioaktywnością , oraz śladowe ilości wysoko wzbogaconej siarki. Stąd kilka 
gatunków Ŝyje jedynie w wodach tego jeziora. Dominującą formą Ŝycia są 
bakterie, które są prawdopodobną przyczyną domniemanych właściwości 
leczniczych.  

 Jezioro Cisa znane równieŜ jako Rezerwuar Kiskore (węg. Kiskörei-víztározó) 
jest największym sztucznym zbiornikiem na terenie Węgier. Powstawało na 
przestrzeni lat 1973-1990 jako część planu regulacji wylewów Cisy. Ten akwen o 
wielkości 127 km²  jest popularnym miejscem wypoczynku, a rangę ekologiczną 
nadaje mu fakt róŜnorodności roślin i zwierząt. 

Jezioro Nezyderskie (węg. Fertö, niem.: Neusiedlersee) jest drugim co do 
wielkości jeziorem stepowym w Europie Środkowej, połoŜonym na granicy 
węgiersko-austriackiej. Jezioro ma powierzchnię 315 km², średną głębokość 1,8 
m, a jego zlewnia wynosi 1,120 km².  Brzegi akwenu porasta trzcina, która 
stanowi schronienie dla migrujących ptaków. Zimą następuje zbiór trzciny 
podyktowany dwoma powodami – ekologicznym (usuwa się materiał organiczny, 
który rozkładałby się w wodach jeziora), oraz ekonomicznym (trzcina stanowi 
doskonały półprodukt w budownictwie). W połowie XXw kilkukrotnie planowano 
budowę tamy mogącej zagrozić biotopowi akwenu, ale na szczęście do realizacji 
projektów nie doszło. W 2001 r. austriacki park narodowy i węgierski park Fertö-
Hanság zostały wspólnie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa w kategorii 
krajobrazu kulturowego. Innymi waŜnymi węgierskimi jeziorami są Velence i 
Vadkert, które są znanymi i popularnymi kurortami turystycznymi, oraz Szelid, 
niezwykłe jezioro solne powstałe na bazie starorzecza Dunaju. 

 
Bazaltowe i wulkaniczne wzgórza nad Balatonem Rekreacja I turystyka to waŜny aspekt 

węgierskich jezior 
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Węgierscy partnerzy sieci Living Lakes  

Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton (LBDCA) wraz z Radą Rozwoju 
Jeziora Balaton (LBDC) są głównymi organizacjami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie i rozwój w Obszarze Rekreacyjnym Jeziora Balaton. Reprezentują 
one interesy organizacji rozwoju, regionalnych instytucji, rządu oraz organizacji 
społecznych. LBCDA podpisało Porozumienie o Współpracy z wymienionymi niŜej 
organizacjami w styczniu 2007 r. Głównym celem zapisanym w treści memoriału 
jest stworzenie partnerstwa pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi podmiotami 
na rzecz turystyki i ochrony przyrody, poprzez współrealizowanie projektów, jak 
na przykład Living Lakes Eastern Europe Network. 

LBDCA (www.balatonregion.hu) jest przedsiębiorstwem 
publicznym załoŜonym w styczniu 2000. Realizuje zadania 
promowania rozwoju regionu i wnosi wkład w Program 
Strategiczny Rozwoju Regionu Jeziora Balaton. Główne obszary 
pracy: poprawa jakości wód, rozwój turystyki, wzmocnienie sektora 
publicznego i wsparcie inwestycji infrastrukturalnych.  

 LBDC jest agencją (radą) ds. rozwoju terytorialnego stworzoną na 
podstawie prawa o rozwoju regionów, i zostało powołane w celu 
rozwiązywania specyficznych dla tego regionu problemów. Jest to 
organ uprawniony do rozdysponowywania rządowych funduszy 
oraz zawierania umów związanych z finansowaniem rozwoju 
regionu.. 

 Dyrekcja Balatońskiego Parku Narodowego została powołana do 
Ŝycia w 1997 r. w celu zabezpieczenia naturalnych, oraz 
kulturowo-historycznych skarbów wzgórz na północnym brzegu 
jeziora, do którego dołączone następnie najcenniejsze obszary 
nizinne. Zajmuje się głównie badaniami nad ochroną przyrody i 
odtwarzaniem środowiska naturalnego. Prowadzi system 
monitorująco-informacyjny, tworzy ścieŜki turystyczne i edukacyjne 
oraz wyznacza specjalne obszary demonstracyjne pokazujące 
aspekty ochrony przyrody i środowiska.. 

Balatoński Instytut Limnologiczny był uznawany za najwaŜniejszy 
ośrodek zajmujący się badaniami limnologicznymi w ostatnich 80 
latach. Dostarczał waŜnych informacji dla całej gałęzi nauki, 
czyniąc jezioro Balaton jednym z najlepiej zbadanych jezior. 
Instytut dostarcza naukowych podstaw skutecznej ochrony jeziora. 

Związek Organizacji Pozarządowych Jeziora Balaton reprezentuje 
interesy grup obywatelskich, głównie organizacji pozarządowych 
działających w regionie. AŜ 27 inicjatyw obywatelskich tworzących 
Związek zrzesza ponad 10 000 aktywnych wolontariuszy 
działających na rzecz ochrony piękna i przyrody Balatonu. 
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Jeziora w Polsce 

W Europie Polskę moŜna zaliczyć do strefy o niewielkiej jeziorności. Jezior o 
powierzchni ponad 1ha jest zaledwie 7081, o łącznej powierzchni 281377 ha, zaś 
wskaźnik jeziorności wynosi 0,90%1. PrzewaŜają jeziora najmniejsze o powierzchni 
1-5 ha. Ich liczba (3112) stanowi blisko 44% wszystkich zbiorników. Najrozleglejsze 
skupiska jezior znajdują się w północnej części kraju, w obrębie Pojezierza 
Mazurskiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego. Największym (11% powierzchni 
kraju) regionem pojeziernym jest Pojezierze Pomorskie. Wody jezior są tutaj dosyć 
czyste, co sprzyja sportom wodnym i wędkarstwu. Przeciętna lesistość wynosi 36%, 
znacznie przekracza średnią krajową. Największe kompleksy leśne na pojezierzach 
to Bory Tucholskie i Piławskie oraz puszcze Drawska i Gorzowska. Prawie 28% 
powierzchni pojezierzy zajmują obszary naturalne, co predestynuje je dla rekreacji i 
wypoczynku. Jeziora Polski mimo niewielkich powierzchni osiągają znaczne 
głębokości, najgłębsze jest jezioro Hańcza (113 m), a około 70 jezior osiąga 
głębokość ponad 40 m. Większość jezior polskich genetycznie związana jest z 
okresem czwartorzędowych zlodowaceń, ponadto jeziora krasowe (Pojezierze 
Włodawsko-Łęczyńskie), przybrzeŜne (j. Łebsko), górskie, pochodzenia sztucznego: 
zbiorniki retencyjne (zwykle zaporowe) i stawy rybne. 

Ochrona jezior  

Jeziora chronione są na róŜne sposoby. Istnieją generalne regulacje dotyczące 
ochrony wód, w szczególności dostępu i korzystania z zasobów wody pitnej.  Z 
myślą o ludziach i przyrodzie tworzone są strefy ciszy z zakazem uŜywania łodzi z 
napędem silnikowym. Połów ryb i polowania reguluje system licencji, a na niektórych 
jeziorach komercyjny połów ryb i wędkowanie są zakazane. Najcenniejsze 
fragmenty pojezierzy objęto obszarowymi formami ochrony przyrody. W pasie 
pojezierzy Polski znajdują się parki narodowe (Wigierski, Wielkopolski, Borów 
Tucholskich, Drawieński, Poleski), krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu i 
rezerwaty. 

 
Usuwanie roślinności z wysp w celu 
przywrócenia warunków lęgowych rybitwy 
rzecznej 

Wykaszanie trzcin bez nadzoru przyrodników 
stanowi zagroŜenie dla gniazd ptaków  

                                                 
1
 Choiński A., 1995, Zarys limnologii fizycznej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań  
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Rezerwaty RAMSAR w Polsce  

Nazwa Obszar w ha 
Biebrzański Park Narodowy 59 233 
Słowiński Park Narodowy 32 744 
Wigierski Park Narodowy 15 085 
Poleski Park Narodowy 9 762 
Park Narodowy „Ujście Warty“ 7 956 
Narwiański Park Narodowy  7 350 
Rezerwat Stawy Milickie 5 324 
Rezerwat przyrody Jezioro DruŜno 3 068 
Rezerwat przyrody Jezioro Siedmiu Wysp 1 618 
Rezerwat przyrody Jezioro Łuknajno 1 189 
Rezerwat przyrody Świdwie  891 
Rezerwat przyrody Jezioro Karaś 815 
Subalpejskie torfowiska w Karkonoskim Parku 
Narodowym 

40 

Łącznie  145 075 

⇒⇒⇒⇒ na stronie http://www.ramsar.org/profile/profiles_poland.htm lista rezerwatów 
Ramsar w Polsce, na stronie http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm 
szczegółowe informacje dotyczące polskich rezerwatów Ramsar. 

Wykorzystanie jezior 

Większość jezior Polski wykorzystywana jest gospodarczo przez człowieka co  
wiąŜe się z coraz większą ich degradacją. Dzięki swoim licznym walorom 
środowiskowym są wykorzystywane turystycznie i rekreacyjnie. Z punktu widzenia 
turystyki wodnej największe znaczenie mają występujące na pojezierzach 
systemy jezior połączonych.  

Negatywny wpływ na jakość wód, ale teŜ faunę i florę jeziorną ma równieŜ 
intensyfikacja rolnictwa, procesy urbanizacji, przemysł. ZagroŜenie jest tym 
większe, Ŝe duŜa część wód jeziornych to wody stagnujące, co ułatwia kumulację 
zanieczyszczeń w głębszych partiach zbiorników i w osadach. Wszystkie te 
niekorzystne procesy przekładają się na jakość wód jeziornych. Jedynie 3,2% 
wszystkich jezior charakteryzuje się I klasą czystości, w przewadze są to jeziora 
Pojezierza Mazurskiego (Hańcza, Leliskie). Stąd teŜ wykorzystanie jezior jako 
rezerwuarów wody pitnej jest rzadkie, aczkolwiek niektóre zbiorniki budowane 
były właśnie w tym celu, na przykład zalew Goczałkowicki na Wiśle, który 
dostarcza wody dla około 3,4 mln osób. 

Pomimo inwestycji w oczyszczanie ścieków, zanieczyszczenia skumulowane 
przez lata w osadach jezior oraz wciąŜ dopływających zanieczyszczeń 
obszarowych pochodzących od turystów, z rolnictwa, dopływających z powietrza 
przyczyniają się do utrzymywania się niskiej jakości wody.  Wypoczynek, sporty 
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wodne, domy letniskowe zlokalizowane na samym brzegu, w pewnym stopniu 
transport i przemysł dewastują siedliska zwierząt i roślin.  

W południowej części Polski nie ma zbyt wiele jezior naturalnych (są to głównie 
małe jeziora górskie). Stąd teŜ lokalizowane tu były jeziora sztuczne, pełniące 
zróŜnicowane, często przeciwstawne, funkcje: przeciwpowodziową, rekreacyjną, 
retencyjną, hydroenergetyczną. Poza tym znajdują się tu duŜe kompleksy stawów 
rybnych. Stawy Milickie, leŜące w zlewni Baryczy, są największym kompleksem 
tego typu w Polsce i Europie. Obszar ten jest szczególnie waŜny dla populacji 
ptaków: podgorzałki, gęgawy, błotniaka stawowego, perkoza rdzawoszyjego i 
łabędzia krzykliwego w skali Polski a nawet Europy.  

Partner Living Lakes  

 PTPP "pro Natura" (www.pronatura.org.pl) jest pozarządową organizacją non-
profit, załoŜoną w 1990 roku, której głównym celem jest ochrona przyrody w 
Polsce. Obszar działania Towarzystwa obejmuje: czynną ochronę siedlisk i 
gatunków, prace badawcze i monitoring, działania edukacyjne oraz strategiczne 
mające na celu rozwój zrównowaŜony, a takŜe budowanie świadomości i 
wraŜliwości ekologicznej. W ramach Programu Ekorozwój Doliny Baryczy 
organizacja współpracuje z administracją samorządową i rządową, w tym 
władzami ochrony przyrody, nadleśnictwami, podmiotami gospodarczymi oraz z 
innymi organizacjami pozarządowymi.  

Sztandarowy przykład działań PTPP "pro Natura" to 
dziesięcioletni program ochrony bociana białego (w ramach 
którego wykonano renowacje ponad 8000 gniazd i odtworzono 
siedliska podmokłe), a takŜe zaangaŜowano kilkadziesiąt 
tysięcy uczniów ze szkół z całego kraju. 

 

 

 

 
Stawy Milickie powstały setki lat temu, a ich 
krajobraz przypomina jeziora naturalne Płytka woda w stawach w czasie połowów 

sprzyja gatunkom ryboŜernym  
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Jeziora na Litwie 

Jeziora Litwy 

Krajobraz Litwy został ukształtowany przez lodowce podczas ostatniej epoki 
lodowcowej czego rezultatem jest naprzemienny układ wyŜyn i nizin. Naturalne i 
półnaturalne ekosystemy (lasy, tereny podmokłe, łąki, wody oraz piaski) stanowią 
w przybliŜeniu 1/3 powierzchni kraju. Ponad 50% ziemi jest wykorzystywane 
rolniczo. Litwa posiada liczne tereny podmokłe  - bagna i moczary róŜnego typu 
pokrywają około 5% całkowitej powierzchni, tworząc obszary niemalŜe dziewicze, 
które nigdy nie były poddane zalesianiu lub wykorzystywane w celach rolniczych. 
Krajobraz Litwy wzbogaca ponad 2800 naturalnych jezior o powierzchni 
przekraczającej 0,5ha. Jezioro Dryświaty (lit. Drūkšiai) o powierzchni tafli wodnej 
44,8 km² połoŜone na granicy z Białorusią stanowi największy zbiornik wody w 
kraju. Wszystkie 6000 zbiorników wodnych ma łączną powierzchnię 950 km² co 
stanowi 1,5% powierzchni Litwy. Większość z nich połoŜona jest na wyŜynie 
Bałtyckiej ciągnącej się od granicy z Polską wzdłuŜ granicy z Białorusią, aŜ do 
Łotwy. Ponadto istnieje 400 sztucznych zbiorników wodnych o powierzchni 
większej niŜ 5ha i ponad 10000 mniejszych stawów i oczek wodnych. TakŜe sieć 
rzeczna na Litwie jest niezwykle rozbudowana. W jej skład wchodzi 760 rzek 
dłuŜszych niŜ 10 km oraz ogromna liczba nieuregulowanych rzek i strumieni lub 
nieznacznie regulowanych z naturalnymi terenami zalewowymi. Całkowita 
długość nieuregulowanych cieków na Litwie wynosi 17000 km. 

Obszary chronione na Litwie 

Przez ostatnie 50 lat Litwa rozwinęła zintegrowany system ochrony przyrody, 
jednak wielu badaczy datuje początki tworzenia terenów chronionych na czasy 
pogańskie, kiedy to tworzono Święte Lasy. Obecnie system obszarów 
chronionych obejmuje dziedzictwo kulturowe i naturalne, przyrody oŜywionej i 
nieoŜywionej na równi z kompleksami unikalnych i kulturowych krajobrazów 
(spektrum rozciąga się od krajobrazów naturalnych po krajobrazy miejskie). 

  
Strumień bogaty w łososie Widok Labanoras z lotu ptaka 
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Biologiczne zróŜnicowanie zaleŜy wprost od zróŜnicowania przyrody nieoŜywionej 
(rzeźba terenu, sieć hydrologiczna, parametry gleb), równieŜ dziedzictwo 
kulturowe zaleŜy od środowiska naturalnego. System obszarów chronionych Litwy 
moŜna opisać jako: róŜnorodny, reprezentacyjny, integralny, spójny i elastyczny. 
Zgodnie z Ustawą o Obszarach Chronionych wyróŜniono następujące kategorie: 

• Obszary ochrony konserwatorskiej (rezerwaty ścisłe przyrodnicze i kul-
turowe, rezerwaty i obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego) 

• Zintegrowane obszary chronione (parki narodowe i regionalne, obszary 
monitorowania biosfery - rezerwaty biosfery i poligony/strefy biosfery)  

• Obszary ochrony środowiska  

• Obszary ochrony zasobów odnawialnych (obszary renaturyzacji i zasoby 
genetyczne) 

 
Zanim obszar  moŜe zostać uznany za miejsce o znaczeniu międzynarodowym 
(np. obszar Światowego Dziedzictwa, NATURA 2000, Ramsar) musi zostać 
zdeklarowany jako obszar chroniony przez państwo, w którym się znajduje. 

Obecnie najpiękniejsze i najcenniejsze pod względem kultury i natury obszary 
Litwy posiadają status obszarów chronionych. AŜ 12% obszaru kraju pokrywa 5 
parków narodowych i 30 regionalnych, 254 rezerwaty, 2  rezerwaty kultury, 3 
przyrodnicze oraz 1 biosfery, wraz z 400 pomnikami dziedzictwa naturalnego. 
Wszystkie naturalne obszary chronione połączone są w spójny system ochrony 
przyrody wraz z kompensacją ekologiczną znany jako Nature Frame 
(konstrukcja/sieć przyrodnicza). Kontynuowane jest tworzenie obszarów 
chronionych waŜnych w skali Unii Europejskiej - Natura 2000. Większość z tych 
obszarów została utworzona w czasach, gdy całość ziemi naleŜała do rządu.  

Od uzyskania niepodległości w 1991 r. środowisko naturalne Litwy stoi przed 
dwoma głównymi wyzwaniami: prywatyzacją i reprywatyzacją ziemi oraz 
naciskami ekonomicznymi na  przekształcenie w uŜytkowe obszarów 
odłogowanych i cennych przyrodniczo. Szereg problemów ekologicznych, 
zacofanie technologiczne i polityczna apatia są konsekwencją nacisków Moskwy 
na zwiększanie produkcji i politycznej izolacji Litwy.   

Od 2004 r. na Litwie dostępne są Europejskie Fundusze Strukturalne. PołoŜono 
nacisk na planowanie jako podwalinę pod zarządzanie, wynikiem czego jest 
powstanie 20 planów zarządzania dla parków narodowych i regionalnych oraz 10 
dla rezerwatów. Na obszarach Natura 2000 przeprowadzane są takie działania 
jak wykaszanie łąk, odkrzaczanie, przywracanie naturalnych siedlisk, ustawienie 
systemu tablic informacyjnych w 13 parkach przyrodniczych. Tworzonych jest 
ponad 300 miejsc wypoczynkowych (kempingi, pola namiotowe) i ponad 200 
ścieŜek przyrodniczych i tras dla turystyki ekologicznej. Powstało, lub jest 
modernizowanych 9 centrów dla odwiedzających. Przeprowadzono prace 
rewitalizujące w 8 obszarach, na przykład na terenie opuszczonych 
kamieniołomów. Odbywają się akcje uprzątania mokradeł. Zainwestowano w 
monitoring przyrodniczy, zakupując odpowiednie narzędzia i metodologię.   
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Obszary Ramsar na Litwie 

Nazwa Obszar w ha 
 Čepkeliai  10 590 
  Kamanos  5 195 
  Viešvilé  3 216 
 Žuvintas  7 500 
  Nemunas Delta  23 950 
Łącznie 50 451 

⇒⇒⇒⇒ http://www.ramsar.org/profile/profiles_lithuania.htm zawiera bardziej 
szczegółową listę, a http://www.wetlands.org/RSDB/Default.htm dalsze 
informacje na temat obszarów Ramsar na Litwie 

Rząd Litwy uwaŜa zachowanie bioróŜnorodności obszarów podmokłych za 
kluczową kwestię dla ochrony przyrody, wskazuje na to Narodowa Strategia i Plan 
Ochrony BioróŜnorodności, w szczególności  takie dokumenty jak Ochrona 
Mokradeł i Ochrona gatunków. Plan działania nastawiony na ochronę 
ekosystemów terenów podmokłych zakłada zakaz eksploatowania, oraz 
odrestaurowanie zniszczonych torfowisk i mokradeł. Działanie te zakładają 
zmiany w prawie, wzmocnienie  instytucjonalne, w planach zagospodarowania 
przestrzennego, a takŜe monitoring, szkolenia i edukację. Zachowanie 
róŜnorodności przyrodniczej terenów podmokłych cechuje się wysokim 
priorytetem w Narodowej Strategii Ochrony Środowiska, juŜ dziś większość 
waŜnych obszarów podmokłych na Litwie jest przynajmniej częściowo chroniona. 
Jednak  w wypadku większości nawet najcenniejszych mokradeł nadal brak 
dokładnych informacji o siedliskach i zespołach roślinnych. 

Partnerzy Living Lakes w Parku Regionalnym Labanoras  

Litewskimi partnerami Living Lakes są władze parku Labanoras 
(www.labanoroparkas.lt) oraz ENOS (Europejska Stacja Ornitologiczna i Ochrony 
Przyrody), organizacja pozarządowa o zasięgu krajowym. Park Labanoras będący 
największym parkiem krajobrazowym na Litwie zarządzany jest od  jego 
utworzenia w 1992 r. przez 10-osobową administrację. Na terenie kompleksu 
leśnego wchodzącego w skład parku znajduje się wiele jezior, torfowisk wysokich, 
oraz przyjeziornych moczarów. Licznych turystów przyciąga zarówno naturalne 
piękno jak i bogactwo kulturowe i historyczne. Cały czas prowadzone są prace 
nad usprawnieniem bazy turystycznej, prowadzone prace konserwacyjne na 
terenie parku, a stałemu personelowi pomagają ochotnicy z ENOS. 
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EUROPEJSKIE PRAWODAWSTWO EKOLOGICZNE ISTOTNE DLA 
OCHRONY JEZIOR I TERENÓW PODMOKŁYCH  

Unijne prawo nie określa organu odpowiedzialnego za ochronę jezior, oraz 
terenów podmokłych.  W poszczególnych krajach Unii sytuacja jest zróŜnicowana. 
Zwykle obowiązki są rozdzielone pomiędzy poszczególne szczeble 
administracyjne:  

• Szczebel lokalny (miasta oraz samorządy), często będące właścicielami 
terenu, są zazwyczaj odpowiedzialne za plany zagospodarowania prze-
strzennego, oraz gospodarkę ściekową. 

• W większości krajów UE obowiązki w zakresie ochrony przyrody i 
środowiska są pełnione są przez władze lokalne. Istnieje kilka wyjątków od 
tej zasady, jednym z nich jest wyznaczanie obszarów chronionych. 

• Szczebel krajowy, będący stroną układów unijnych ma za zadanie 
wdroŜenie Unijnych Dyrektyw w postaci prawa krajowego, oraz wdraŜanie 
zobowiązań płynących z podpisanych konwencji międzynarodowych. Na 
szczebel krajowy przypada takŜe tworzenie parków narodowych, oraz 
zgłaszanie obszarów do programów międzynarodowych, takich jak: 
Światowe Dziedzictwo UNESCO, Rezerwaty Biosfery, czy obszary 
RAMSAR. 

W większości krajów członkowskich UE istnieją niezaleŜne organy gospodarki 
wodnej, podzielone na obszary obejmujące dorzecza.  Do ich kompetencji naleŜy 
zarządzanie wodami gruntowymi, ciekami i zbiornikami stwory stojącej. Unijna 
Ramowa Dyrektywa Wodna jest najwaŜniejszą podstawą prawną dotyczącą wody 
i jej zbiorników.  

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 

""...woda nie jest produktem handlowym takim jak kaŜdy inny, ale raczej 
dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako 

takie..." 

Woda stanowi zasób niezastąpiony dla przetrwania i rozwoju ludzi i cywilizacji. Jest 
niezbędna dla Ŝycia ludzkiego, oraz w wielu procesach przemysłowych. 
Odpowiednia ilość wody o odpowiedniej jakości jest konieczna dla przetrwania roślin 
i podtrzymania Ŝycia i często unikatowych ekosystemów. Niemal corocznie w Unii 
Europejskiej zdarza się, Ŝe zbyt duŜa ilość wody powoduje powódź i prowadzi do 
powstania duŜych szkód, a nawet zagroŜenia Ŝycia ludzkiego. Równie tragiczna w 
skutkach jest zbyt mała ilość wody, objawiająca się coraz częściej występującymi 
suszami. Przypuszcza się, iŜ zmiany klimatu doprowadzą do częstszego 
występowania i zwiększenia skali tego typu wydarzeń. W celu zapewnienia 
równowagi pomiędzy wszystkimi tymi aspektami uchwalono w 2000 r. Ramową 
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Dyrektywę Wodną, która stanowi podstawę do prowadzenia nowoczesnej, 
holistycznej polityki wodnej w Unii Europejskiej.  

Krótki przegląd polityki wodnej UE 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) stanowi podstawę prawną, mającą na celu 
zagwarantowanie Europie wystarczającej ilości wody wysokiej jakości 
(http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/info/intro_en.htm).  

Do najwaŜniejszych celów RDW naleŜą: 
• rozciągnięcie ochrony wody na wszystkie rodzaje wód: śródlądowych i 

przybrzeŜnych, powierzchniowych i gruntowych 
• osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód 
• oparcie zarządzania wodami na dorzeczach 
• powiązanie limitów emisji ze standardami jakości środowiska 
• zapewnienie odpowiedniego bodźca cenowego, który wpłynie na bardziej 

racjonalne zuŜycie wody. 
• zwiększenie aktywności obywatelskiej 
• uproszczenie prawa 

Dyrektywa wskazała równieŜ na dwa obszary gdzie potrzebne są bardziej 
szczegółowe regulacje. Pierwszym są wody gruntowe (Art. 17), natomiast drugim 
substancje priorytetowe (chemikalia skaŜające wodę uznane w UE za 
priorytetowe, Art. 16). Nowa Dyrektywa w sprawie Wód Gruntowych (Dyrektywa 
2006/118/EC) została przyjęta przez Parlament Europejski w 2006 r, podczas gdy 
dyrektywa dotycząca substancji priorytetowych nadal jest przedmiotem dyskusji. 

Harmonogram wdraŜania RDW 
Dyrektywa wyznacza sztywne terminy dla wprowadzenia kaŜdego z postanowień, 
tworząc ambitny harmonogram: 

Rok Sprawa Art.  
2000 Wejście dyrektywy w Ŝycie  25 
2003 Transpozycja dyrektywy na regulacje krajowe, 

podział na obszary dorzeczy i regiony wodne  
23  
3  

2004 Charakterystyka dorzeczy: presja, wpływy 
antropogeniczne, analiza ekonomiczna 

5  

2006 Ustanowienie sieci monitorującej. Rozpoczęcie 
publicznej debaty (nie później) 

8  
14 

2008 Prowizorium planu zarządzania dorzeczami 13 
2009 Ukończenie planu zarządzania dorzeczami, wraz z 

programem działań 
11, 13 

2010 Wprowadzenie polityki cenowej 9 
2012 Stworzenie programów operacyjnych 11 
2015 Zrealizowanie celów środowiskowych 

Zakończenie pierwszego etapu zarządzania 
Drugi plan zarządzania dorzeczami, oraz pierwszy 
plan przeciwdziałania powodziom. 

4 

2021 Zakończenie drugiego etapu zarządzania 4 & 13 
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2027 Zakończenie 3 etapu zarządzania.  
Ostateczny termin realizacji celów 

4 & 13 

W marcu 2007 r. Komisja Europejska opublikowała dokument: „Towards 
sustainable water management in the European Union”1, który jest drugim 
raportem na temat wdraŜania na terenie UE Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
Głównymi wnioskami płynącymi z raportu są: niski odsetek, wynoszący około 1% 
w niektórych państwach członkowskich, wód spełnia kryteria Dyrektywy. Wysokim 
poziomem zagroŜenia cechują się obszary o gęstym zaludnieniu, oraz regiony o 
wysokim, często nadmiernym zuŜyciu wody. Ponadto RDW rozwaŜa całościowo 
wszystkie oddziaływania na zasoby wodne, po raz pierwszy na poziomie 
Wspólnoty, w tym problemy powodowane przez degradację strukturalną 
ekosystemów i wpływ na parametry biologiczne. W wielu krajach członkowskich 
wyznaczniki kondycji i róŜnorodności ekosystemów wodnych oparto na zasadzie 
„najgorszego przypadku”. 

Ponadto unijna polityka wodna zwraca uwagę na pewne istotne kwestie, jak ścieki z 
gospodarstw domowych, nawozy stosowane w rolnictwie, ścieki przemysłowe oraz 
trujące odprowadzone do środowiska przed wprowadzeniem Dyrektywy. Łączna 
analiza tych kwestii ujawnia zróŜnicowanie w stopniu (który w niektórych państwach 
członkowskich pozostaje bardzo niski). implementacji rzeczonego prawodawstwa. 
Tam, gdzie konsekwentnie poczyniono odpowiednie inwestycje w przeciągu 
ostatnich 10-30 lat większość z tych problemów została rozwiązana. Dla 10 państw 
przyjętych do Unii w 2004 r. oraz kolejnych 2 przyjętych w 2007 r. wprowadzenie 
tych regulacji zostało objęte okresami przejściowymi, z których większość wygasa w 
2015 r. 

Zanieczyszczenia ściekami komunalnymi  - stan wdroŜenia  

Wspólnota Europejska przyjęła dyrektywę 91/271/EEC dotyczącą ścieków z 
terenów zabudowanych w celu regulacji gospodarki odpadami komunalnymi 
większych wsi i miast. Dyrektywa ta dokładnie precyzuje działania, które naleŜy 
podjąć. 

W krajach starej Unii nadal większość ścieków odprowadzanych do wód 
powierzchniowych nie przechodzi wcześniej odpowiedniego oczyszczenia. 
Według stanu z dnia 1 stycznia 2003 r. tylko 81% postanowień Dyrektywy zostało 
wprowadzone w Ŝycie. Głównymi brakami w implementacji jest brak 
odpowiedniego oczyszczania oraz nie określenie obszarów wraŜliwych, gdzie 
wymagane są stanowcze działania w celu zapewnienia ochrony jeziorom, wodom 
przybrzeŜnym, oraz morskim przed szkodliwym wpływem nawozów sztucznych. 
Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do dalszego wdraŜania 
Dyrektywy, konsekwentnie  nakładając kary na poszczególnych członków UE. 

                                                 
1
 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W sprawie zrównowaŜonej gospodarki wodnej na 

terenie Unii Europejskiej - Pierwszy etap wdraŜania ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE 
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Unia wydała duŜą ilość środków wspólnotowych (w większości  ze środków 
Funduszy Spójności ) na współfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w 
państwach członkowskich. Dla przykładu, 9 miliardów euro zostało przyznane 
państwom starej Unii i kolejne 5,6 miliarda na przestrzeni lat 2000-2006 r. 
nowoprzyjętej grupie 10 państw.  Wycenia się, Ŝe 12 nowych państw Unii będzie 
potrzebować 36 miliardów euro na przestrzeni 10 lat w celu wypełnienia 
postanowień Dyrektywy. 

Stan wdroŜenia regulacji dotyczących zanieczyszczeń azotanowych 
pochodzenia rolniczego  

Rozproszone zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego stanowią główne 
zagroŜenie czystości wód na terenie UE. Dyrektywa Azotanowa potwierdza 
negatywny wpływ rolnictwa na skaŜenie azotanami wód gruntowych, 
powierzchniowych, oraz powodowanie eutrofizacji. Pomimo postępów 
poczynionych w zakresie wdraŜania ww. dyrektywy, proces ten nadal pozostaje 
niekompletny i wymaga dalszych działań. Wymagana jest, zwłaszcza w 
państwach Europy Południowej, desygnacja stref wraŜliwych na skaŜenie 
azotanami, których powierzchnia zwiększyła się z 35,5% obszaru państw 
Piętnastki  w 1999 r. do 44% w roku 2003. Istniejące programy działań wymagają 
ulepszeń pod względem jakości i kompletności, włączając przyjęcie 
mechanizmów przymusu w przypadku ewidentnego niewypełnienia celów 
dyrektywy. 

Transpozycja prawa – negatywny obraz 

Niewiele państw starej Unii przeniosło postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej 
na grunt prawa krajowego przed ostatecznym terminem tj. grudniem 2003 r. Komisja 
Europejska złoŜyła 11 wniosków w sprawie naruszania unijnego prawa i Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości w 5 przypadkach orzekał przeciwko państwom 
członkowskim. Dodatkowo ETS rozstrzygnął wiele wątpliwości związanych z 
procesem transpozycji. Dla 12 nowo przyjętych państwa terminem ostateczny 
wprowadzenia Dyrektywy był dzień ich akcesji, obowiązek ten został dopełniony 
przez kaŜde z tych państw. 

Proces transpozycji prawa cechuje się jednak niską jakością. W wyniku wstępnej 
oceny Komisja wskazała u 19 państw członkowskich powaŜne braki, zwłaszcza w 
odniesieniu do artykułów 4, 9 oraz 14. W przypadku większości pozostałych państw 
nie udało się  całkowite dostosowanie prawa do wymogów Dyrektywy. Komisja 
uznała za priorytetowe napiętnowanie tego typu negatywnych przypadków.  

Struktury administracyjne (art. 3) – zachęcający początek 

Po transpozycji prawa, kolejnym waŜnym krokiem było wyznaczenie obszarów 
zlewni i ich administracji (na podstawie Art. 3). Większość krajów członkowskich 
zgłosiło wypełnienie tych postanowień na czas. Za opóźnienia w raportowaniu 
Komisja wszczęła 9 spraw, z których tylko jedna nie została jak dotąd rozwiązana.  
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Pomimo iŜ większość wdraŜanych rozwiązań administracyjnych wygląda na 
odpowiednie do zapewnienia prawidłowej implementacji Dyrektywy, to ich 
skuteczność moŜe jedynie zostać potwierdzona w praktyce na przestrzeni kilku 
najbliŜszych lat. Nadal niejasne są często zasady współpracy poszczególnych 
organów w ramach państw członkowskich UE.  

W wypadku dorzeczy międzynarodowych większość z państw członkowskich 
zawarła odpowiednie porozumienia i zadbała o przygotowanie współpracy. Jednak 
pozostają przypadki, gdzie te procedury jeszcze nie są utworzone, lub takie gdzie 
istnieje wyraźna potrzeba ich poprawy. Więcej wniosków dotyczących wdraŜania 
art. 3 moŜna znaleźć w dokumencie: Commission Staff Working Document. 

Analiza środowiskowa i ekonomiczna (Art. 5) – duŜe zróŜnicowanie, oraz 
główne braki 

Pierwsza analiza stworzona w oparciu o Ramową Dyrektywę Wodną zawiera 
kompletną ocenę wpływu działań ludzkich na stan środowiska, oraz ekonomiczną 
analizę uŜytkowania wody i zwrotu kosztów. Większość państw członkowskich 
dostarczyła raport na czas. Komisja wszczęła dwa postępowania, przeciwko 
państwom, które oddały niekompletny raport ze sporym opóźnieniem.  

Generalnie większość państw włoŜyła znaczny wysiłek w stworzenie analizy, 
która posłuŜyła do stworzenia bazy informacyjnej, o zasięgu Unijnym. NaleŜy 
zaznaczyć iŜ jakość poszczególnych raportów, oraz ilość zawartych w nich 
szczegółów odbiegała od siebie znacznie. Nieliczne państwa stworzyły dobry lub 
co najmniej zadowalający raport, jednakŜe wszystkie braki powinny zostać 
uzupełnione w celu stworzenia solidnej podstawy dla wdraŜanego w 2009 r. planu 
zarządzania dorzeczami. Niektóre raporty wprost nie spełniają minimów 
stawianych przez Dyrektywę. Główną słabością jest analiza ekonomiczna, której 
niska jakość nie pozwala na prawidłową identyfikację sposobów korzystania z 
wody oraz sposobu oceny zwrotu nakładów. Przedstawione wnioski zostały 
szerzej wyjaśnione w Commission Staff Working Document. 

Rekomendacje dla państw członkowskich – czas na działanie do 2009 r. 
Państwa członkowskie muszą zakończyć pierwszy etap tworzenia planów 
zarządzania dorzeczami do końca 2009 r. Natomiast maksymalnie rok później 
powinny zakończyć implementację polityki cenowej. Bazując na doświadczeniu 
zdobytym dotychczas moŜna stwierdzić iŜ nadal pozostaje odpowiednia ilość 
czasu na uzupełnienie istniejących braków. Nie naleŜy zapominać iŜ wymóg 
informowania i konsultowania z opinią publiczną przygotowywanego planu 
zarządzania wymaga duŜej przejrzystości i uzasadnienia podejmowanych działań 
pod względem ich niezbędności, relacji zysków i kosztów i uzasadnienia 
wyjątków. W tym celu Komisja wskazuje 3 obszary, na których zwłaszcza naleŜy 
skupić uwagę:  
 

a) PrzezwycięŜenie obecnych niedociągnięć 
Aby osiągnąć ten cel państwa członkowskie zachęcane są do: 
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• pełnego wdroŜenia pozostałych istotnych regulacji UE, zwłaszcza 
dotyczących ścieków komunalnych i azotanów 

• zastosowania wszystkich instrumentów ekonomicznych wymaganych przez 
dyrektywę (cenowych, zwrotu kosztów usług wodociągowych, kosztów 
ekologicznych i zasobowych, oraz zasady „truciciel płaci”). Wykorzystanie 
podanych instrumentów zaskutkuje prawdziwie zrównowaŜonym 
zarządzaniem zasobami wodnymi. 

• przeprowadzenia całościowej, krajowej oceny wpływu na środowisko, oraz 
wprowadzenie systemu klasyfikacji jako podstaw wdraŜania Dyrektywy i 
uzyskania dobrego stanu ekologicznego. Niedobory w zgromadzonych 
danych powinny być uzupełnione tak szybko jak to moŜliwe. Tylko 
kompletna, solidna i rzetelna ocena oddziaływania na środowisko zapewni 
Ramowej Dyrektywie Wodnej wysoki stopień wiarygodności 

• ulepszenia metodologii i sposobu podejścia do niektórych kluczowych 
spraw (takich jak wyznaczenie silnie przekształconych zbiorników 
wodnych, kryteria oceny ryzyka, aspekty ilości wód gruntowych), oraz 
poprawa porównywalności między państwami członkowskimi, zwłaszcza w 
przypadku dorzeczy międzynarodowych.  

• znaczącej redukcji istniejących braków w danych, oraz niedociągnięć w 
analizach, jako część przygotowań planów zarządzania dorzeczami.  

b) zintegrowanie zrównowaŜonego zarządzania zasobami wodnymi z innymi 
obszarami polityki 
Aby osiągnąć cel państwa członkowskie zachęcane są do: 

• zapewnienia iŜ działania infrastrukturalne mogące powodować pogorszenie 
stanu środowiska wodnego poddane zostaną odpowiedniej ocenie 
oddziaływania na środowisko. Pod tym względem wymagana jest całkowita 
transpozycja, oraz przejrzyste i skoordynowane wdraŜanie art. 4.7. 

• zapewnienia odpowiedniej alokacji funduszy. Osiągnięcie celu skorelowane 
jest z jak najlepszym uŜyciem narodowych i unijnych funduszy, np.  
Wspólnej Polityki Rolnej, czy Funduszu Spójności. Obecny system alokacji 
unijnych funduszy jest niewystarczający aby pokryć wszystkie potrzeby 
zidentyfikowane w analizie wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

c) wykorzystanie udziału społecznego. 

• ZaangaŜowanie publiczne powinno być postrzegane jako szansa. 
Stworzenie systemu dobrowolnego raportowania oraz Europejskiego 
Systemu Informacji Wodnej (WISE) umoŜliwią przejrzyste informowanie 
opinii publicznej. 

 
Komisja Europejska podkreśla wagę uwzględniania zmian klimatycznych w 
zarządzaniu zasobami wodnymi. Wynikające ze zmian klimatycznych zakłócenia, 
takie jak narastające susze i powodzie mogą wpłynąć na moŜliwość osiągnięcia 
celów zawartych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Zwiększające się ryzyko 
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występowania klęsk Ŝywiołowych jest inspiracją dla propozycji Dyrektywy 
dotyczącej powodzi. Dodatkowo polityki łagodzenia i adaptacji zawarte w 
European Climate Change Programme, oraz w planowanym Green Paper on 
Adaptation 
to Climate Change zachęcają do wykorzystania istniejących moŜliwości włączenia 
aspektu klimatycznego do zarządzania dorzeczami, oraz dalszego integrowania 
czynnika zmian klimatycznych, polityk łagodzenia i adaptacji do Europejskiej 
strategii wodnej. 
Komisja Europejska oraz Europejska Agencja Środowiska  zaangaŜowały się w 
rozwój do 2010 roku ambitnego projektu WISE. System ten posłuŜy jako 
podstawa do modernizacji i uproszczenia zbierania i rozprzestrzeniania informacji 
Dotyczących europejskiej polityki wodnej. Jest to integralna część szerszych 
inicjatyw takich jak Shared Environmental Information System (SEIS), oraz 
INSPIRE. 

Rola organizacji pozarządowych we wdraŜaniu Ramowej Dyrektywy 
Wodnej 

Dyrektywa wymienia dwa główne powody zwiększenia publicznej aktywności. 
Pierwszy to taki iŜ większość zastosowanych rozwiązań realizujących cele planu 
zarządzania dorzeczami wymagać będzie uwzględnienia interesów róŜnych grup 
społecznych. Drugą kwestią jest przejrzystość zakładanych efektów, 
podejmowanych działań, oraz sprawozdań. 

Przed grudniem 2009 r. państwa członkowskie powinny wykonać kolejny, waŜny 
krok milowy: plany zagospodarowania dorzeczy. Plany takie będą sporym 
ulepszeniem dla całego systemu zarządzania wodami, w formie programów 
działań, które muszą być rozpoczęte przed 2012 r., oraz przynieść efekty 
przewidziane przez Dyrektywę do roku 2015. Dyrektywa wymaga informacji i 
konsultacji na etapie tworzenia planów zarządzania – szkic gotowego planu 
powinien być dostarczony do konsultacji na początku 2008 r., dostępne muszą 
być równieŜ analizy na podstawie których zostały oparte decyzje.  

Według zaleceń Dyrektywy „zaangaŜowanie interesariuszy w zbieranie danych i 
rozpowszechnianie wyników jest równie waŜne jak techniczne opracowania i 
ekspertyzy”  

Organizacje pozarządowe powinny wykorzystać szansę aby poddać analizie 
plany zarządzania, oraz załoŜonych działań pod kątem osiągalności załoŜonych  
celów. Odpowiedzieć na takie pytania jak: czy prawidłowo określono sposoby 
uŜytkowania wody, czy poziom zwrotu nakładów? Czy instrumenty ekonomiczne 
wymagane przez Dyrektywę (polityka cenowa, koszty środowiskowe i zasobowe i 
zasada truciciel płaci) zostały wdroŜone? Czy zmiany klimatu zostały 
uwzględnione w działaniach adaptacyjnych i łagodzących skutki? 

W maju 2004 r. Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF) przeprowadził 
badanie na temat poziomu i jakości publicznego udziału w ramach Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Dziewięć pilotaŜowych dorzeczy zostało przeanalizowanych 
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pod kątem definicji udziału publicznego, zawartej we Poradniku RDW, który 
wyróŜnia takie formy partycypacji jak informowanie, publiczne konsultacje i 
aktywne narzędzia włączania. Wniosek postawiony na bazie raportu WWF 
stwierdza iŜ stopień udziału publicznego jest generalnie bardzo niski – zarówno w 
dorzeczach pilotaŜowych jak i przy wdraŜaniu całości Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Skutkiem tego państwa członkowskie będą musiały podjąć wysiłki 
mające na celu zwiększenie zaangaŜowania społecznego tak, aby zrealizować 
zalecenia raportu. 

 
WWF wskazał następujące ograniczenia: 

• Brak wiedzy i fachowości. 
Dokładne znaczenie terminu publiczna partycypacja, oraz działań, które 
powinny zostać podjęte w celu jej osiągnięcia nadal są w większości 
przypadków źle interpretowane, pomimo istniejącego Poradnika Public 
ParticipationGuidance Document.  W niektórych dorzeczach pilotaŜowych 
dobra wola jest skrępowana przez brak fachowości w zakresie 
zaangaŜowania publicznego. Istotnym jest zwłaszcza rozróŜnienie między 
informowaniem konsultowaniem i aktywnym włączaniem zainteresowanych 
stron. 

• Niski priorytet udziału społecznego u odpowiedzialnych władz. 

W obu przypadkach, zarówno dorzeczy pilotaŜowych jak i całości obszaru 
objętego Dyrektywą odpowiedzialne władze starają się dotrzymać 
wyznaczonych przez Dyrektywę terminów. Wolą skoncentrować wysiłki na 
uzyskaniu szybkiego pararezultatu niŜ wyciągnąć prawidłowe wnioski i 
konkluzje poprzez zaangaŜowanie stron zainteresowanych, co wymaga 
zbyt wiele czasu, oraz umiejętności „know-how”, w co władze często nie są 
skłonne „inwestować”. Jest to błąd, jako iŜ osiągnięcie rezultatów nie 
będzie moŜliwe bez ich akceptacji przez strony zainteresowane.  

• Brak zasobów w ekologicznych organizacjach pozarządowych.  

Z powodu bardzo ograniczonych zasobów organizacje ekologiczne muszą 
wybierać pola swojej działalności. JednakŜe w wyniku doświadczeń 
przeprowadzonych w pilotaŜowych dorzeczach, które wykazały 
nieprawidłowe funkcjonowanie przyjętych rozwiązań, część NGO została 
zmuszona do skupienia się na innych działaniach, które uznają za bardziej 
skuteczne. 

 

WWF uwaŜa iŜ zaangaŜowanie interesariuszy powinno było być kluczowym 
elementem do przetestowania w dorzeczach pilotaŜowych. WyraŜa Ŝal, Ŝe 
znakomita szansa zdobycia doświadczenia w kwesti zaangaŜowania 
społecznego, została stracona. Sprawę pogarsza fakt iŜ testy te miały na celu 
sprawdzenie wymagań Dyrektywy (art. 5), zgodnie z którą odpowiednia analiza 
powinna stanowić bazę do wdroŜenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wiele państw 
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straciło idealną sposobność do stworzenia działającego systemu partycypacji 
publicznej, która zapewniłaby sukces w osiągnięciu celów Dyrektywy.  

Nie istnieją nowsze analizy na temat społecznego zaangaŜowania, jednakŜe są 
przesłanki by twierdzić, Ŝe sytuacja nie uległa jeszcze poprawie. Zatem 
organizacje pozarządowe powinny naciskać na stworzenie odpowiedniego 
otoczenia dla zwiększenia partycypacji publicznej, oraz zapewnienia 
odpowiednich zasobów umoŜliwiających zaangaŜowanie NGO. 
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ZRÓWNOWAśONE RYBACTWO 

Prawo UE w zakresie rybactwa śródlądowego 

Od czasu dwóch ostatnich rozszerzeń, znaczenie sektora rybactwa śródlądowego 
w Unii Europejskiej wyraźnie wzrosło. ChociaŜ śródlądowe nie podlega on 
działaniom ochronnym w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa, wsparcie Unii 
Europejskiej dla tego sektora było przyznane w ramach Finansowego Instrumentu 
Sterowania Rybołówstwem (FIFG), i będzie nadal udzielane w ramach 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFF)1. Jest to uzasadnione jako część 
podstawowego celu funduszy strukturalnych – wsparcia spójności 
socjoekonomicznej róŜnych obszarów Wspólnoty.  Jak dotąd nie ma specjalnego 
prawodawstwa Unii w sprawie rybactwa śródlądowego, ale Rozporządzenie 
1198/20062 ustanawia EFF i określa ramy wsparcia Unii dla zrównowaŜonego 
rozwoju sektora rybactwa, obszarów Ŝyjących z rybołówstwa i rybactwa 
śródlądowego. 

Na bazie EFF kaŜdy z krajów przyjął Narodowy Plan Strategiczny, który zawiera 
między innymi cele zrównowaŜonego rozwoju hodowli ryb (akwakultury) oraz 
przetwarzania i marketingu produktów rybackich, rybołówstwa i wędkarstwa, 
zrównowaŜonego rozwoju obszarów Ŝyjących z rybactwa i kryteria wyznaczania 
regionów priorytetowych. Sektorowe Programy Operacyjne na okres finansowania 
2007-2013 zawierają środki dla osiągnięcia tych celów i są finansowo wspierane 
przez Komisję Europejską. Programy Operacyjne muszą być zgodne z zasadami 
wspólnej polityki rybackiej i narodowym planem strategicznym, w szczególności 
muszą przybliŜać osiągnięcie stabilnej i trwałej równowagi między produkcją i 
połowami. Powinny określać wskaźniki postępu w stosunku do sytuacji wyjściowej 
i skuteczność konkretnych celów ustalonych dla kaŜdego obszaru priorytetowego.  

W Rozdziale II EFF odnoszącym się do akwakultury, rybołówstwa śródlądowego 
oraz przetwórstwa i marketingu ich produktów artykuł 38 określa środki ochrony i 
wzmocnienia fauny i flory siedlisk wodnych: 
1.  EFF moŜe wspierać zarówno ochronę flory i fauny siedlisk wodnych w ramach 

projektów poprawy stanu wód.  
2.  Środki te powinny się odnosić do: 

(a) infrastruktury stałej lub ruchomej mającej na celu ochronę wodnych 
roślin i zwierząt 

(b) poprawy stanu wód śródlądowych, w tym tarlisk i tras wędrówek ga-
tunków migrujących 

(c) ochrony i poprawy stanu środowisk w ramach sieci Natura 2000, na 
obszarach ściśle powiązanych z działalnością rybacką (z wyjątkiem 
kosztów operacyjnych). 

 
                                                 
1
 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_en.htm 

2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:l:2006:223:0001:0044:en:pdf 
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Arkusz faktów: ZrównowaŜone rybactwo na jeziorach sieci Living Lakes  
Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jezioro Bodeńskie 

Zlewnia/  
wielkość jeziora  
w km2 

33 740 / 270 47 800 / 3.555 5 775 / 594 55 345 (Barycz) / 70 
(Stawy) 

11 487 / 536 

Rybactwo współcześnie 

Powierzchnia, 
na której 
prowadzona jest 
gospodarka 
rybacka 

270 km2 2 500 km2 594 km2 ok. 100 km2 535 km2 (całe jezioro z 
wyjątkiem najpłytszych 
fragmentów) 

Powierzchnia, 
na której 
wprowadzono 
ograniczenia w 
gospodarce 
rybackiej 

500 ha 340 km2  (pasmo 
szerokości 1 km od 
brzegu) plus cała część 
południowa  
(wyróŜniana jako Jezioro  
Pskowskie: 708 km2 ) 

Połowy sandacza 
ograniczone w okresie 
tarła  

Na ok. 60 % stawów 
wprowadzone są 
ograniczenia co do 
wielkości produkcji 
związane z ochroną 
rezerwatową 

Brak danych 

Tradycyjne for-
my rybactwa 

Metody pasywne: sieci 
zastawne i pułapki 

Metody pasywne: sieci 
zastawne i pułapki,  
wędkarstwo, w tym 
spinningowe 

Odłowy sieciowe, 
wybiórcze metody połowu 

Hodowla rybacka w 
stawach typu karpiowego, 
od około 700 lat  

Netting 

 

Liczba zatrudni-
onych w rybact-
wie 

52 95 zezwoleń zespołowych 
dla 495 osób  

Brak danych Ok. 180-200 164 

Połowy roczne 
w rozbiciu na 
gatunki 
Abramis 
sp.(gatunki z 
rodziny 
karpiowatych – 
leszcz, krąp i 
inne); 

Łącznie 235 ton: 
• szczupak 34 % 
• Abramis sp. 30 % 
• sandacz 19 % 
• okoń 9 % 
• węgorz 9 % 

Łącznie 2,300 ton : 
• sandacz 47 % 
• okoń 21 % 
• leszcz 14 % 
• płoć (Rutilus rutilus) 9 % 
• szczupak 4 % 
• stynka  (Osmerus eper-

lanus) 4 % 
• miętus (Lota lota) 1 % 

Łącznie 540 ton: 
• tołpyga biała (Hy-

pophthalmichthys mo-
litrix) 64 % 

•  Abramis sp. 34 % 
•  karp 1 % 
•  sum, sandacz, szczupak 

Łącznie 4,000 ton: 
• karp 90 % 
•  szczupak, sum, amur 

(Ctenopharyngodon idel-
la), tołpyga biała (Hy-
pophthalmichthys mo-
litrix) i pstra (H. nobilis) 

Łącznie 617 ton (w 2006 
roku) 
Średnia z ostatnich 10 lat 
wynosiła jednak 1021 ton. 
Jednym z powodów 
spadku połowów moŜe być 
zmniejszona wymiana 
wody w pionie, ze względu 
na ciągły wzrost 
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jezioro Bodeńskie 
karp = Cyprinus 
carpio; 
leszcz = 
Abramis brama; 
sum = Silurus 
glanis; 
okoń = Perca 
fluviatilis;  
szczupak =  
Esox lucius; 
sandacz = 
Stizostedion 
lucioperca) 

• sieja wędrowna (Corego-
nus lavaretus maraenoi-
des) 

•  jaź (Leuciscus idus) 

temperatur zimy i wiosny, 
co zmniejsza zasilanie 
dolnych warstw w tlen i w 
konsekwencji produkcję 
ryb.   
Dotąd nie potwierdzono 
moŜliwego wpływu 
zmniejszonych 
koncentracji fosforu 
wynikających z 
oczyszczania wód jeziora 
na biomasę ryb 
• sieja wędrowna 

(Coregonus lavaretus) 
52% 

•  okoń 28 % 
•  leszcz 9 % 
•  inne 3 % 

Znaczenie dla gospodarki lokalnej  

Rodzaje i liczba 
przedsiębiorstw 
okołorybackich 

Wylęgarnia węgorza Około 15 przedsiębiorstw 
połowowo-przetwórczych i 
1 hodowla skorupiaków  

Zakład Rybacki Balaton – 
połowy i rozmnaŜanie ryb, 
17 pracowników stałych 
oraz większa liczba 
sezonowych 

Prawie nie ma – większość 
ryb sprzedawanych jest 
jako świeŜe, zazwyczaj 
Ŝywe, narybek jest w 
znacznej części 
sprowadzany z zewnątrz 
lub produkowany we 
własnym zakresie. Nielicz-
ne wędzarnie i gastrono-
mia.  

Prawie nie ma, rybacy 
sprzedają ryby 
bezpośrednim odbiorcom 
(lokalna gastronomia), 
niekiedy sami wędzą przed 
sprzedaŜą. 

Handel Prywatni rybacy sprzedają 
połów pośrednikom lub 
bezpośrednio na rynek 
lokalny 

Eksport głównie 
szczupaka i sandacza do 
Europy i Ameryki 
Północnej. Niewielki udział 
rynku wewnętrznego.  
Eksport w roku 2005 

Głównym celem jest 
regulacja liczby gatunków, 
a drugorzędnym sprzedaŜ 
na rynek lokalny i krajowy 
(wzrost dochodów z 
rybactwa) 

Większość ryb sprzedaje 
się na rynku 
wewnętrznym, 
regionalnym. SprzedaŜ 
karpia głównie na Wigilię i 
stosownie jest ustawiony 

SprzedaŜ na rynek lokalny, 
bezpośrednio przez 
rybaków do sklepów 
rybnych i gastronomii.  
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jezioro Bodeńskie 
wyniósł 5700 ton (bez 
pstrąga i łososia), głównie 
ryb z jezior Pejpus i Võrts.  

cykl hodowlany. 
WydłuŜeniu sezonu słuŜą 
doroczne październikowe 
Dni Karpia. 

Uwagi 
dodatkowe 

W jeziorze Võrts i dolnym 
biegu jego dopływów Ŝyje 
31 gatunków ryb, część z 
nich objętych ochroną, jak 
boleń (Aspius aspius), sum 
(Silurus glanis), koza 
(Cobitis taenia), głowacz 
białopłetwy (Cottus gobio) i 
piskorz (Misgurnus fossilis) 

Około 70-150 lat temu, gdy 
kondycja hydrobiologiczna 
jeziora Pejpus była 
zdecydowanie lepsza, 
połowy roczne 
przekraczały niekiedy 
25 000 ton.  
Całkowita biomasa ryb na 
hektar w jeziorze Pejpus 
(166kg/ha) i Võrts 
(180kg/ha) jest zbliŜona. 
Produkcja roczna w 
jeziorze Pejpus osiąga 148 
kg/ha, tj. 1,5 raza więcej 
niŜ w jeziorze Vorts (93 
kg/ha). Podobna jest 
proporcja połowów - 
Pejpus -22kg/ha, Võrts - 
12 kg/ha. 

Obecnie regulacja liczby 
gatunków w jeziorze 
Balaton jest priorytetem.  

Roczna wielkość produkcji 
w stawach Państwowego 
Zakładu BudŜetowego jest 
ograniczona do 2000 ton, 
natomiast nie ma ustalonej 
kwoty dla gospodarstw 
prywatnych, połoŜonych z 
reguły poza rezerwatem.  
SprzedaŜ ryb poza 
sezonem świątecznym w 
połączeniu z rozwojem 
turystyki i gastronomii 
powinna zwiększyć 
dochody z rybactwa, dzięki 
sprzedaŜy produktu 
przetworzonego i bez 
łańcucha pośredników.   

Rybactwo w jeziorze 
Bodeńskim moŜna uznać 
za jedno z najbardziej 
zrównowaŜonych w 
Europie. Jednak i tu 
pozostają sprawy nie do 
końca rozwiązane lub 
zbadane.  
Jednym z problemów jest 
obecność ryb 
egzotycznych – jak pstrąg 
tęczowy i sandacz, 
wprowadzonych ze 
względów komercyjnych.  
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Studium przypadku 1: ZrównowaŜona gospodarka rybacka na 
Stawach Milickich  

Cele projektu  

W obszarze gospodarki rybackiej głównym celem projektu jest zachowanie i 
wsparcie ekstensywnych, przyjaznych przyrodzie metod hodowli ryb. Cele 
szczegółowe to: określenie kryteriów i przygotowanie pakietów 
rolnośrodowiskowych dla stawów, przygotowanie kompleksowego programu 
czynnej ochrony i kształtowania siedlisk na stawach oraz poprawy moŜliwości 
obserwacji przyrody, w szczególności ptaków. Następnie wdroŜenie działań 
wynikających z powyŜszego programu oraz przeprowadzenie warsztatów dla 
pracowników gospodarstwa rybackiego z zakresu czynnej ochrony przyrody. 

Po akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody projektowane dla poprawy 
jakości siedlisk działania zostaną włączone do realizowanego obecnie planu 
ochrony Rezerwatu „Stawy Milickie”, a w dalszej kolejności do planu ochrony 
obszaru Natura 2000 „Dolina Baryczy”. Realizacja zaprojektowanych prac 
moŜliwa jest takŜe dzięki współpracy PTPPP „pro Natura” z przedstawicielami 
gospodarstwa rybackiego (regularne robocze spotkania, wspólne 
przedsięwzięcia, takie jak seminaria i szkolenia), skutkującej uwzględnianiem 
kryteriów i wymogów przyrodniczych w prowadzonej hodowli ryb. Realizacja 
czteroletniego program czynnej ochrony przyrody na Stawach Milickich 
uwzględnia fakt, iŜ najistotniejszym czynnikiem zachowania bioróŜnorodności jest 
tu utrzymanie ekstensywnej hodowli ryb, co wymaga m.in.  funkcjonowania 
urządzeń technicznych zapewniających właściwą gospodarkę wodną. 

Analiza sytuacji  

Przygotowanie programu poprzedzone było analizą uwarunkowań oraz 
identyfikacją najpilniejszych potrzeb gospodarstwa. Wśród znaczących 
problemów wymienić naleŜy: rozprzestrzenianie się wśród ryb wirusa KHV, 
dekapitalizacja urządzeń wodnych, braki w wyposaŜeniu słuŜącym do połowu i 
transportu ryb, a takŜe brak strategii marketingowej przedsiębiorstwa i ich 
produktu oraz brak moŜliwości i infrastruktury przetwórstwa ryb. Równolegle 
prowadzona była inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk gatunków ptaków oraz 
wybranych gatunków płazów, ssaków i bezkręgowców. Dane zgromadzone 
zostały w bazie GIS. Wyniki pozwoliły na określenie priorytetów w zakresie 
ochrony siedlisk oraz gospodarki rybackiej, ale teŜ identyfikację konfliktów 
pomiędzy potrzebami ochrony przyrody a hodowlą ryb (np. wynikające z 
obecności bobra i wydry na stawach) oraz obszarów, które wymagają dalszych 
badań (wymagania siedliskowe podgorzałki). Przygotowano szczegółową analizę 
strat ponoszonych przez PZB „Stawy Milickie” na skutek wyjadania przez ptaki 
paszy i narybku. Zidentyfikowano stawy stanowiące pułapki dla ptaków wodnych, 
tj. takie opróŜnianie w okresie lęgowym prowadzić mogło do zniszczenia lęgów 
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cennych gatunków, jak równieŜ te, gdzie napuszczanie wody dopiero wiosną 
zagraŜało ptakom gniazdującym na ziemi, na dnie stawu.  

Zarządzanie siedliskami na stawach i wsparcie w pozyskiwaniu funduszy  

Problemy zarządzania oraz sposoby rozwiązywania konfliktów dyskutowane były 
w trakcie warsztatów w gronie rybaków i przyrodników. Tematyka obejmowała 
techniki kształtowania siedlisk na stawach, sposoby  ograniczania szkód w 
gospodarce rybackiej powodowanych przez zwierzęta chronione (np. wydra, ptaki 
paszo- i ryboŜerne) oraz ograniczanie szkód w lęgach ptaków w wyniku 
działalności gospodarczej. Uzgodniono, iŜ przeprowadzenie waloryzacji stawów, 
uwzględniającej kryteria przyrodnicze i hodowlane ułatwi sprawne i mniej 
konfliktowe zarządzanie stawami. JuŜ w trakcie warsztatów rozwiązano kilka 
palących problemów, które nie wymagają przedsięwzięć inwestycyjnych, a jedynie 
przestrzegania kilku zasad sprzyjających ptakom odbywającym lęgi. Ustalono, Ŝe 
pomiędzy 1 marca a 31 lipca będzie utrzymywany stały poziom wody w stawach, 
a maksymalne dzienne  wahania nie będą przekraczać 2 cm w Ŝadnym ze 
stawów. Tylko wyjątkowo, w stawach wskazanych na podstawie waloryzacji 
przyrodniczej, dopuszczalny będzie inny sposób zarządzania wodą, pod 
warunkiem, Ŝe podjęte zostaną odpowiednie kroki zaradcze. Ponadto ponownie 
przedyskutowano zasady wykaszania trzcin w okresie lęgowym, poprzedzane 
znakowaniem gniazd i omijaniem tych miejsc.  

W ramach wsparcia gospodarstwa rybackiego przeprowadzono analizę 
moŜliwości finansowania poszczególnych (niezbędnych) działań na stawach, 
obejmującą takie zagadnienia jak wysokość dofinansowania, wymagania formalne 
i inne waŜne dla aplikującego. Wśród potencjalnych źródeł znajdują się dotacje z 
funduszy i fundacji na rzecz  ochrony środowiska i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz unijne dotacje dla rybołówstwa w ramach programu 
sektorowego, z których moŜna otrzymać dofinansowanie takich działań jak rozwój 
przedsiębiorstwa rybackiego, kompensacje za straty wynikające z ograniczeń 
nałoŜonych przez Natura 2000, wsparcie zarządzania środowiskiem wodnym i 
inne. PZB „Stawy Milickie” ze względu na swój status w chwili obecnej nie moŜe 
ubiegać się o kredyty.  

 
Powolne opróŜnianie stawu zmusza ryby do 
przepłynięcia w stronę łowiska 

Ciągnienie sieci zapobiega utknięciu ryb w 
mule 
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Zadania inwestycyjne pogrupowano według moŜliwości ich sfinansowania z 
poszczególnych środków. Zespół roboczy (przedstawiciele PTPP "pro Natura" i 
PZB “Stawy Milickie”) przygotował aplikacje na odtwarzanie siedlisk, naprawę 
urządzeń wodnych, kompensację strat wynikających z obecności gatunków 
chronionych na stawach.   

Jednym z problemów gospodarki rybackiej w dolinie Baryczy (i generalnie w 
Polsce) jest niski popyt na karpia w ciągu roku, poza świętami BoŜego 
Narodzenia. Dlatego teŜ prowadzono przygotowania do dywersyfikacji usług 
oferowanych przez gospodarstwo poza tradycyjnym sezonem, w oparciu o rozwój 
turystyki w regionie. Większość działań mających na celu wypromowanie marki 
lokalnej (uwzględniającej ofertę gospodarstwa) realizowana jest przez partnerskie 
organizacje w ramach wsparcia finansowego GEF (Global Environment Facility – 
Globalny Fundusz na Rzecz Środowiska) oraz programu Leader+ Unii 
Europejskiej. Propozycja pakietów rolnośrodowiskowych dla stawów 
przygotowywana była we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa w latach 2005 -
2006. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywało Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków (polski partner BirdLife). PTPP "pro Natura" aktywnie 
uczestniczyła w pracach, wspólnie z naukowcami i rybakami z gospodarstwa. 
Propozycje pakietów przed przedłoŜeniem Ministerstwu zostały skonsultowane w 
szerokim gronie. Ostatecznie jednak nie zostały przyjęte do implementacji w 
proponowanym kształcie, niektóre z zapisów i rozwiązań znalazły się w 
Sektorowym Programie Operacyjnym Rybołówstwo.  

Realizacja 

Realizacja pierwszych planowanych działań odbyła się dzięki finansowaniu z DBU 
i GEF. Były to: znakowanie gniazd i wykaszanie trzcin pod kontrolą ornitologów 
(dzięki czemu udało się uratować blisko 500 gniazd róŜnych gatunków ptaków, w 
tym rzadkich jak: rybitwa białowąsa, bąk, perkoz rdzawoszyi, łabędź krzykliwy) 
oraz karczowanie i uprzątnięcie roślinności porastającej wyspy, co jest 
szczególnie istotne dla kolonii lęgowych mewy śmieszki i rybitwy rzecznej.  

Zmiany w profilu działania gospodarstw rybackich są trudne, wobec ustalonych od 
lat celów i metod działania. Dyskutowany jest rozwój infrastruktury wokół łowiska 
komercyjnego. Dwóch przedstawicieli PZB wzięło udział w wyjazdach studyjnych 
organizowanych w ramach projektu – nad Jezioro Bodeńskie i do Estonii.  

Partnerzy projektu (faza projektowa)  

• Pracownicy PZB “Stawy Milickie” (w tym specjaliści w zakresie gospodarki 
wodnej i ichtiolodzy) 

• Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego i Akademii Pedagogicznej w 
Krakowie (ornitolodzy, botanicy, teriolodzy) 

• Przedstawiciele administracji rządowej (Wojewódzki Konserwator 
Przyrody, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych)  
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• Partnerskie organizacje pozarządowe   

Partnerzy projektu (faza wdraŜania) 

• Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego – ornitolodzy (inwentaryzacja 
przyrodnicza i nadzór nad wykaszaniem trzcin) 

• Pracownicy PZB “Stawy Milickie” (kształtowanie siedlisk) 
• Skazani biorący udział w projekcie Czarna Owca (kształtowanie siedlisk) 
• Przedstawiciele administracji rządowej  
•  Wolontariusze  
• Specjaliści (projekt techniczny remontu jazów, zaprojektowanie bazy GIS). 

Wyzwania i problemy w realizacji projektu  

Sporym wyzwaniem w projekcie było prowadzenie rozmów i konsultacje róŜnych 
działań z szeregiem instytucji, które miały odmienne priorytety i cele. Problem 
stanowiły takŜe przekształcenia PZB „Stawy Milickie” (zmieniająca się sytuacja 
formalno-prawna i zmiany kadry zarządzającej), które wpływały na procesy 
decyzyjne.  DuŜy kłopot spowodowały zewnętrzne komplikacje na rynku 
budowlanym. Partnerska organizacja realizująca budowę infrastruktury 
turystycznej (wieŜa i wiaty do obserwacji ptaków) długi czas nie mogła znaleźć 
wykonawcy robót, a w międzyczasie koszt inwestycji znacznie wzrósł. Innym 
niesprzyjającym czynnikiem był utrzymujący się zimą brak mrozu, co opóźniło 
prace związane z oczyszczaniem wysp, które nie mogły być kontynuowane po 1 
marca, w związku z okresem lęgowym ptaków. Konieczne było rozciągnięcie prac 
na dwa sezony zimowe.      

Finansowanie: problemy i moŜliwości  

Projekt realizowany był w trudnej sytuacji gospodarstw rybackich. W wyniku 
zmian formalno-prawnych i w konsekwencji dekapitalizacji sprzętu i urządzeń 
wodnych oraz epidemii wirusowej choroby ryb, gospodarstwa wymagały pilnego i 
znaczącego wsparcia finansowego.   

 
Większość prac wykonywanych jest ręcznie, 
przy uŜyciu jedynie prostego sprzętu 

Ze względu na brak wody, niektóre stawy nie 
są opróŜniane dla odłowu ryb 
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PoniewaŜ większość stawów gospodarstwa PZB “Stawy Milickie” znajduje się w 
rezerwacie, hodowla podlega ścisłym regulacjom, co czyni gospodarstwo mniej 
konkurencyjnym wobec innych znajdujących się poza obszarami chronionymi. 
Stąd teŜ dla zachowania tradycyjnej, ekstensywnej i przyjaznej przyrodzie hodowli 
waŜne stają się dopłaty. Jednocześnie dla regionu przygotowywana jest strategia 
marketingowa (dla produktów i usług lokalnych), która powinna poprawić sytuację.  

Strategia marketingowa obejmuje: całoroczną sprzedaŜ karpia, przetwórstwo, 
promocję karpia jako wyprodukowanego metodami przyjaznymi przyrodzie. 
Zakłada się synergię z promocją regionu jako kierunku turystyki przyrodniczej.   

Ocena wstępnych rezultatów  

Projekt osiągnął zamierzone cele.  

1) Powstały systemy wsparcia dla rybactwa. Choć przybrały inną formę niŜ 
zakładano, uwzględniono w nich część postulatów i zawierają mechanizmy 
stymulowania gospodarki rybackiej przyjaznej przyrodzie i środowisku.    

2)  Zwiększyła się intensywność współpracy między PTPP "pro Natura" i PZB 
"Stawy Milickie". Poprawiło się wzajemne zrozumienie celów i priorytetów.     

3)  Priorytety wynikające z wymagań siedliskowych ptaków zostały 
skonfrontowane z wynikającymi z analizy potrzebami PZB. Dla wybranych 
priorytetów i potrzeb przygotowano koncepcje realistycznego planu działań i 
opracowano część wniosków o dofinansowanie.  

4)  Potwierdziła się skuteczność zarządzania siedliskami. Podczas modelowych 
działań uratowano gniazda 18 gatunków ptaków od zniszczenia przy koszeniu 
trzcin. AŜ 11 z nich jest objętych ochroną przez prawo UE. Oczyszczenie wysp 
z roślinności spowodowało natychmiastowe zasiedlenie przez mewy śmieszki. 
Jednak pozostawione w pierwszym sezonie gałęzie przyczyniły się do 
rezygnacji z lęgów przez ptaki. Oczyszczanie wysp dokończono następnej 
zimy.    

Trwałość projektu  

Obszary stawów zazwyczaj zajmują przestrzeń w naturalnych obniŜeniach terenu, 
gdzie przed utworzeniem stawów często występowały wartościowe siedliska. 
Badania przeprowadzone w Polsce wykazują, Ŝe znacznie częściej stawy 
lokowane są na łąkach niŜ na polach i obszarach leśnych. Jeśli jest na nich 
prowadzona intensywna gospodarka rybacka (w ekstremalnych warunkach do 3,5 
t ryb/ha/rok), pozostaje niewiele miejsca dla przyrody i następuje silne 
zanieczyszczenie wód substancjami organicznymi i zawiesiną. Jednak przy 
sprzyjających sposobach gospodarowania, stawy mogą stać się wartościowym 
siedliskiem.    

W wypadku PZB "Stawy Milickie" zawarte zostało uzgodnienie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, Ŝe całkowita produkcja roczna nie powinna 
przekraczać 2000 ton, jako optymalną wskazano nawet mniejszą ilość 
odchowanych ryb handlowych. Średnia wydajność ze stawów PZB wyniesie więc 
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poniŜej 400 kg/ha, co sprzyja prowadzeniu gospodarki przyjaznej środowisku i 
przyrodzie, w szczególności odpowiedniego kształtowania siedlisk – wysp, 
płycizn, trzcinowisk i innej roślinności. W ramach projektu zaprojektowano 
konkretne prace na rzecz przyrody stawów. Projekty przekazano twórcom 
programu ochrony rezerwatu. 

Pewnym zagroŜeniem z kategorii czynników społecznych jest nacisk na 
rekreacyjne wykorzystanie zbiorników wodnych i groźba zmniejszenia 
zatrudnienia w rybactwie. Obu tym zagroŜeniom moŜna zaradzić poprzez 
promocję obszaru jako kierunku turystyki przyrodniczej i kontemplacyjnej, w 
szczególności poprzez rozdzielenie stref takiej uspokojonej turystyki i bardziej 
agresywnych form takich jak aktywny wypoczynek, sport, rekreacja masowa itp. 
Dla rybaków jest to zupełnie nowa dziedzina, choć zachodzą pewne zmiany jak 
tworzenie łowisk komercyjnych czy sprzedaŜ przetworzonej (wędzonej) ryby.    

Po osiągnięciu przez stawy stabilnej sytuacji pomoc będzie potrzebna w znacznie 
mniejszym zakresie. Niemniej waŜne będzie, aby świadczenia ekologiczne 
stawów (utrzymywanie cennych siedlisk) były kompensowane. Z drugiej strony, 
czyste środowisko przynosi szanse promowania wysokich jakościowo produktów. 
Przyrodnicy i rybacy podjęli wspólne kroki w celu rejestracji karpia jako towaru o 
tzw. chronionej nazwie pochodzenia.  

Doświadczenia i wnioski   

Sytuacje, w których zyskują wszystkie strony są atrakcyjne, jednak naleŜy 
pamiętać, Ŝe priorytety pozostają odmienne i gotowość do współpracy moŜe 
fluktuować. Polskie prawo pozostawia wiele do Ŝyczenia, jest nieustannie 
zmieniane. Na przykład od czasu pierwszych przymiarek do projektu całkowicie 
zmieniły się relacje między planem ochrony parku krajobrazowego a prawem lo-
kalnym stanowionym przez samorządy. Wówczas plan ochrony był nadrzędny 
nad planami zagospodarowania przestrzennego.  Z punktu widzenia organizacji 
przyrodniczych – waŜne jest aby obok zapewnienia odpowiedniego stanu 
prawnego wspierać przyjazne przyrodzie warunki socjo-ekonomiczne oraz stale 
monitorować sytuację w regionie.  

 
Przed przetransportowaniem do magazynów 
ryby są sortowane według gatunku i wielkości 

Narybek karpia rośnie dwa lata zanim stanie 
się rybą handlową  
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ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ TURYSTYKI  

Prawodawstwo UE związane z turystyką  

ChociaŜ Komisja Europejska nie posiada bezpośrednich kompetencji w 
odniesieniu do turystyki, niektóre obszary polityki europejskiej mają istotny 
rosnący wpływ na turystykę. UE wspiera pewne działania odnoszące się do 
sportu, np. w obszarze edukacji, szkoleń zawodowych, młodzieŜy, kultury, polityki 
konsumenckiej i regionalnej. Aktualna Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju UE 
wskazuje siedem kluczowych wyzwań dla zrównowaŜonego rozwoju turystyki: 
zmiany klimatu i czysta energia; transport; konsumpcja i produkcja; ochrona i 
zarządzanie zasobami naturalnymi; zdrowie publiczne; udział społeczny, 
demografia i migracje; globalne zuboŜenie i wyzwania związane ze 
zrównowaŜonym rozwojem.   

Jak dotąd jednak nie ma konkretnej europejskiej dyrektywy lub regulacji 
dotyczącej turystyki, a jedynie zasady i zalecenia. Unijna Grupa ds. 
ZrównowaŜonej Turystyki (TSG – Tourism Sustainability Group) podkreśla, Ŝe 
„Efektywne planowanie dotyczące zagospodarowania przestrzennego, jak 
równieŜ kontrola rozwoju uwaŜane są za bardzo istotne dla zapewnienia tego, Ŝe 
skala i typ nowego rozwoju turystycznego pozostaną w zgodzie z potrzebami 
społeczności lokalnej oraz środowiska. Plany zagospodarowania przestrzennego 
powinny być dostosowane do strategii zrównowaŜonej turystyki. Proces ten moŜe 
być wsparty Ŝądaniem oceny wpływu środowiskowego (lub szerzej oceną stopnia 
zrównowaŜenia rozwoju) w odniesieniu do proponowanych projektów”. Ponadto 
silny związek z turystyką ma całe europejskie prawodawstwo dotyczące jakości 
powietrza (w tym transportu), hałasu, odpadów, ścieków, wody, przyrody, 
zdrowia, praw konsumenta i in.    

Nowa dyrektywa dotycząca wód kąpielowych (2006/7/EC) została przyjęta 15 
lutego 2006 r. w wyniku długiego procesu wymagającego ostatecznego 
porozumienia pomiędzy Radą i Parlamentem. W toku dyskusji główną kwestią 
wymagającą debaty była surowość standardów zdrowotnych, które osiągnąć 
muszą wody kąpielowe. Nowa dyrektywa formułuje zastrzeŜenie dla bardziej 
wyrafinowanego monitoringu i klasyfikacji wody kąpielowej. Przewiduje ona takŜe 
szeroką informację i uczestnictwo publiczne w zgodzie z Konwencją z Aarhus, jak 
równieŜ czytelne i nowoczesne posunięcia w zakresie zarządzania. Dyrektywa 
wymaga od państw członkowskich, aby sporządziły plan zarządzania w 
odniesieniu do kaŜdego miejsca w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa dla 
osób kąpiących się, oparty na ocenie źródeł zanieczyszczenia, co do których 
istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe mają tu wpływ. UŜytkownicy tych miejsc powinni 
się aktywnie włączyć w rozwój planu zarządzania. W przypadku kąpielisk, o 
których wiadomo, Ŝe miały w przeszłości złą jakość wód, powinno się podjąć kroki 
prewencyjne, tak aby kąpielisko, w przypadku którego przewiduje się tego typu 
okoliczności, zostało zamknięte. Jeśli nie są spełnione standardy dotyczące 
jakości, naleŜy podjąć środki zaradcze. Informacja dotycząca klasyfikacji jakości 
kąpielisk, rezultaty dotyczące monitoringu jakości wody, plan dotyczący 
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zarządzania danym miejscem i inne istotne informacje mają być łatwo dostępne 
opinii publicznej zarówno pod postacią tablic w danym miejscu, jak i poprzez 
media i internet.  
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 Arkusz faktów: Rozwój turystyki nad jeziorami objętymi siecią 

 
Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jez. Bodeńskie 

Powierzchnia 
zlewiska/ jeziora 
w km2 

3 374 / 270 47 800 / 3 555 5 775 / 594 55 345 (Barycz) / 70 
(Stawy) 

11 487 / 536 

Liczba turysto-
dni rocznie 

Ok. 50 000–100 000 Brak danych Brak danych Brak danych Do 27 mln 

Liczba turystów 
oraz pobytów z 
noclegiem 
rocznie 

Ok. 50 000 Brak danych Liczba turystów  
• na kwaterach 

komercyjnych: 1 174 
162 (2006)   

• na kwaterach 
prywatnych: 287 506 
(2006)   

Ok. 16 000 pobytów 
noclegowych (średnio 3,4 
noce na osobę) 

Ok. 30 mln pobytów 
noclegowych, z czego 
54% w hotelach, ok. 30% 
na kempingach. 

Pochodzenie 
turystów 

80% krajowi, 20% z 
Holandii, Niemiec, 
Szwajcarii, Finlandii, 
Łotwy, Litwy, Szwecji i 
Polski  

Brak danych 60% krajowi, 40% 
obcokrajowcy 

92% krajowi Turyści krajowi stanowią w 
Niemczech do 90%, w 
Austrii do 11%, a w 
Szwajcarii do 43% 

Przyjazd 
turystów „wg 
środków 
transportu” 

Samochód i przyczepa 
mieszkalna 98%, autobus 
1%, rower 1%  

Brak danych Samochód 66%, 
przyczepa mieszkalna 
12%, autobus 13%, pociąg 
4%, samolot 2% 

Głównie samochód. 
Pociąg i autobus 
odgrywają mniejszą rolę 

Samochód 85%, autobus 
lub pociąg 10%, samolot 
5%. 

Szczyt sezonu Maj–wrzesień Maj–sierpień/wrzesień koniec czerwca–sierpień Wiosna/lato, jesień Czerwiec–poł. września 
Odsetek umów 
pakietowych, 
wyjazdów 
indywidualnych 
itd.  

100% wyjazdy 
indywidualne  

Brak danych, ale w 
większości są to wizyty 
indywidualne. Brak umów 
pakietowych 

Brak danych Brak danych • 90% wyjazdy 
indywidualne 

• Wzrost turystyki 
rowerowej i przyrodniczej 

• Niewiele umów 
pakietowych 

Oferty 
komercyjne 

Przede wszystkim wyjazdy 
indywidualne, oferty 
komercyjne, którymi 
dysponuje Fundacja Jez. 

W większości wyjazdy 
indywidualne; 
jednodniowe objazdy 
autobusowe są rzadkością 

Brak danych Brak danych. Niewiele 
ofert skomercjalizowanych 

Brak duŜych operatorów 
wycieczkowych. 
Indywidualna baza 
noclegowa 
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jez. Bodeńskie 
Võrts (zob. studium 
przypadku 3) 

skomercjalizowana 
głównie przez wspólną 
agencję promocji turystyki  

Struktura turystyki 

Typy obiektów 
noclegowych (w 
nawiasie liczba 
łóŜek w obiekcie 
lub w sumie)  

• W sumie ok. 500 miejsc 
noclegowych 

• 10 małych i średnich 
hoteli (do 50) 

• 2–3 większe hotele (50–
100) 

• kempingi (miejsca na 
namioty, przyczepy 
mieszkalne) 

• W sumie 50 
przedsiębiorstw (ok. 
1200 miejsc) 

• 9 pól namiotowych (do 
25), 1 kemping (do 150) 

• 27 małych i średnich 
hoteli (do 50) 

• 3 większe hotele (do 
100) 

• 2 kompleksy hotelowe 
(100–500) 

• 10 apartamentów typu 
B&B oraz pokoi 
gościnnych 

• W sumie 85 191 miejsc 
• 78 kempingów (28 015) 
• 199 pensjonatów (6639) 
• 147 bungalowów (8232) 
• 13 schronisk 

młodzieŜowych (6024) 
• 28 hoteli turystycznych 

(1681) 
• 192 hotele (34 600) 
• 11 sanatoriów (4942) 

• W sumie 50 obiektów 
noclegowych (1900 
miejsc) 

• 3 pola namiotowe (w 
sumie 764) 

• 7 hoteli 
• schroniska 

młodzieŜowe, pokoje 
gościnne, pensjonaty, 
gospodarstwa 
agroturystyczne, kwatery 
myśliwskie, kempingi 

• głównie małe i średnie 
hotele (w sumie ok. 
6000) 

• 43 kempingi 

Własność hoteli hotele i pola namiotowe są 
przewaŜnie własnością 
rodzimych przedsiębiorstw 

Hotele i pola namiotowe 
są wyłącznie własnością 
rodzimych przedsiębiorstw 

Brak danych Hotele i inne miejsca 
noclegowe są własnością 
rodzimych przedsiębiorstw 
/ osób prywatnych 

Infrastruktura turystyczna 
przewaŜnie jest 
własnością rodzimych 
przedsiębiorstw 

Ilość restauracji 2 3 duŜe restauracje; wiele 
małych 

3357 Ok. 50 Brak danych dla 
wszystkich sąsiadujących 
ze sobą państw 

Rodzaj i ilość 
infrastruktury do 
spędzania czasu 
wolnego 

• 2 szlaki turystyczne 
• 7 publicznych placów 

rekreacyjnych 
• 1 Ŝaglówka 
• 8 kościołów 
• 5 muzeów 
• 2 wieŜe widokowe 
• Dwory i parki 
• Plus wiele ofert 

20 ścieŜek; 12 muzeów; 
62 dwory; 2 klasztory 
(Raja, Kuremäe); 2 
dzikie korty tenisowe; 
wycieczki łódkami; szlaki 
rowerowe; boisko do 
siatkówki, badmintona, 
gry w kule itp. w prawie 
kaŜdym obiekcie 
oferującym noclegi  

• 22 porty i >60 małych 
przystani 

• 1 prom 
• 70 obiektów dla turystyki 

konnej 
• 22 uzdrowiska i 

sanatoria 
• 269 kościołów 
• 41 muzeów 

• 7 stanic jeździeckich 
• 4 kąpieliska 
• 14 komercyjnych miejsc 

do wędkowania 
• ścieŜki i szlaki 

przyrodnicze, rowerowe, 
konne oraz kajakowe 

• wieŜa obserwacyjna, 3 
kryjówki do obserwacji 

• Ok. 50 basenów i 
gorących Ŝródeł 
(Niemcy) 

• 27 pól golfowych i liczne 
parki rozrywki 

• 10 głównych atrakcji 
turystycznych (np. 
Wyspa Mainau, kolej 
linowa, Muzuem 
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jez. Bodeńskie 
prywatnych 
przedsiębiorców 

• 2 teatry ptaków Zeppelinów, historyczna 
osada na wyspie)  

 
 

Udział w gospodarce regionalnej 

Liczba etatów 
(pełnych, 
częściowych) 

Ok. 50 etatów 
bezpośrednio związanych 
z turystyką 

Ok. 125 pełnych etatów 
plus 60 sezonowych 

4429 Ok. 50–200 osób ma 
zajęcia związane z 
noclegami i 50–200 w 
restauracjach 

• Udział turystyki w PKB 
wynosi ok. 4,75% 

• Ok. 15 000 pełnych 
etatów 

Inne sektory / 
rolnictwo, 
rybołówstwo, 
budownictwo itp.  

• Rybołówstwo – produkty 
lokalnych rybaków 

• Gospodarstwo 
zajmujące się jagodami, 
wyspecjalizowane w 
hodowli jagód leśnych 

Kilka firm uprawia 
warzywa, jabłka i jagody, 
kilka firm oferuje 
moŜliwość połowu ryb (na 
własnym stawie). 
Zachodnia część Jez. 
Pejpus jest znana z cebul i 
wędzonych ryb, które 
takŜe sprzedawane są 
turystom 

• 1845 przedsiębiorców w 
przemyśle 

• 2707 przedsiębiorców w 
przemyśle budowlanym 

• 1269 przedsiębiorców w 
rolnictwie 

• 4437 przedsiębiorców w 
nieruchomościach 

• Leśnictwo – chatki 
myśliwskie 
(wykorzystywane takŜe 
przez innych 
uŜytkowników), głównie 
utrzymywane przez Lasy 
Państwowe 

• Rolnictwo – 
gospodarstwa 
agroturystyczne 
(udogodnienia), 
infrastruktura przy 
ścieŜkach konnych  

• Rybołówstwo – miejsca 
do wędkowania 

• Rolnictwo (liczne 
projekty / działania do 
promocji regionalnej 
gastronomii, a 
zwłaszcza produktów 
organicznych) 

• MoŜliwość połowu ryb 
(ryby Jez. Bodeńskiego 
są z powodzeniem 
promowane w sektorze 
turystycznym) 

Szkolenia / 
dokształcanie 

Szkolenia związane z 
edukacją przyrodniczą i 
ekosystemami oraz 
szkolenia w oparciu o 
dany projekt w Centrum 
przy Jez. Võrts; seminaria 
oraz lekcje poglądowe. 
Szkolenia oferują takŜe 
obwodowe biura 
turystyczne 

Organizacja CTC Pejpus (i 
inne organizacje 
pozarządowe) 
przeprowadza kursy 
szkoleniowe w oparciu o 
dany projekt oraz 
warsztaty w zakresie 
turystyki zorientowanej na 
przyrodę. 
Centrum Edukacji 
Zawodowej w Tartu 

Podczas wprowadzania 
Programu Partnerstwa 
Jez. Balaton organizacja 
LBDCA przeprowadziła 36 
szkolenia dla pracowników 
sektora turystycznego 

• Warsztaty szkoleniowe 
dla zatrudnionych w 
agroturystyce 

• Realizowany jest 
program rozwoju wiosek 
tematycznych i 
rewitalizacji wsi 

• Dni Karpia – doroczny 
cykl imprez począwszy 
od 2006 r; w 2007: 17 
róŜnych imprez i 14 

MoŜliwość szkoleń 
oferowanych przez 
niemieckie, austriackie i 
szwajcarskie federacje 
hotelarskie, 
Międzynarodowe 
Przedsiębiorstwo Promocji 
Turystyki nad Jeziorem 
Bodeńskim sp. z o o, 
wyŜsza szkoła turystyki w 
Ravensburgu. 
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jez. Bodeńskie 
oferuje pełnowymiarowe 
szkolenie – 
zakwaterowanie i 
gastronomia; turystyka – a 
takŜe krótsze kursy na 
róŜne tematy, włącznie z 
np. rozwojem produktów 
turystycznych  

restauracji 
uczestniczących  

 

Fundacja Jeziora 
Bodeńskiego organizuje 
warsztaty szkoleniowe w 
ramach specjalnych 
projektów, takich jak 
Boden-seeClick 
(podróŜowanie przyjazne 
środowisku) 

Inne uwagi Główny kierunek to 
poprawa jakości 
produktów dla turystów 
indywidualnych oraz par, 
niewielkich grup 
 
Brak oficjalnych statystyk 
dotyczących turystyki w 
regionie Jez. Võrts. 
Wszystkie te liczby oraz 
dane opierają się na 
szacunkach i innych 
informacjach 
przekazanych przez 
lokalnych przedsiębiorców 
z regionu.  

W 33 samorządach 
najpowszechniejszym 
rodzajem miejsca 
noclegowego są obiekty 
typu B&B, większość 
przedsięwzięć 
prowadzonych jest przez 
rodziny. 
 
Dane dla estońskiej części 
Jez. Pejpus 

  Planowanie turystyki i 
promocji 
międzynarodowego 
regionu typu Jez. 
Bodeńskie jest trudne z 
powodu róŜnic 
dotyczących bieŜącej 
sytuacji, znaczenia 
turystyki, celów, prawa itp. 
Od ponad 10 lat Promocja 
Turystyki Jeziora 
Bodeńskiego usilnie stara 
się opracować wspólną 
strategię turystyczną i 
profil docelowy. Przez całe 
dekady Jez. Bodeńskie 
znane było jako cel 
pobytów leczniczych oraz 
wyjazdów ludzi starszych. 
Od 10 lat poprzez 
promocję turystyki 
rowerowej oraz 
zorientowanej na 
przyrodę, miejsce to stara 
się uzyskać profil bardziej 
aktywny i atrakcyjny dla 
rodzin i turystów 
młodszych. 
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Studium przypadku 2 – ZrównowaŜony rozwój turystyki w regionie 
Jeziora Pejpus  

Co zrealizowano  

Dla promocji zrównowaŜonego rozwoju turystyki w regionie jeziora Pejpus, 
Centrum Współpracy Transgranicznej (CTC) skoncentrowało swe działania na 
rozwoju takich programów jak przygotowanie zaleceń dla turystyki przyrodniczej 
oraz programów szkoleniowych dla przewodników i dostawców usług 
turystycznych. Programy szkoleń zostały udostępnione organizatorom kursów i 
indywidualnym instruktorom. Opublikowano nowe materiały informacyjne po 
angielsku, multimedialny program na temat rzeki Ema (est. Emajõgi) łączącej 
jeziora Võrts i Pejpus.  

Zalecenia dla turystyki przyrodniczej  

Wytyczne dla turystyki przyrodniczej (85 stron) zaprojektowano, aby wspierać 
przyjazne przyrodzie i środowisku przedsięwzięcia w zakresie turystyki. 
Dostarczają pełnej informacji i wskazówek w zakresie: popularyzacji turystyki 
przyrodniczej (oprowadzania wycieczek przyrodniczych nastawionych na 
dostarczanie wraŜeń emocjonalnych i wiedzy), współpracy między sektorem 
publicznym i prywatnym z punktu widzenia dostawców usług turystyki 
przyrodniczej, znakowania ekologicznego (eco-labelling) i indywidualnej turystyki 
przyrodniczej. Wytyczne zawierają takŜe dobry przegląd promocji i marketingu 
usług towarzyszących. Dodatkowo opisano wybrane przykłady omawiające w 
formie krótkich artykułów dobre praktyki, na przykład aspekty rozwojowe jeziora 
Võrts, działania centrum prowadzonego przez lasy państwowe we współpracy z 
firmami turystycznymi, obozy pracy dla przyrody Estońskiego Funduszu Przyrody 
(ELF). 

Program szkoleń  

Curriculum programu szkoleń dla przewodników i przedsiębiorców turystycznych 
oparto na wynikach badania potrzeb w tym zakresie przeprowadzonych w 
czterech estońskich powiatach (Ida-Viru, Jõgeva, Tartu, Valga) przez firmę 
doradczą Tartu Business Advisory Services. Przegląd dostarczył informacji o 
brakach przedsiębiorców turystycznych i oczekiwaniach pozwalających osiągnąć 
większą aktywność w zakresie ochrony przyrody i prowadzenia własnego 
przedsiębiorstwa.   

Szkolenia podzielono na trzy dwudniowe moduły zaprojektowane tak, aby 
umoŜliwić wszystkim uczestnikom moŜliwość stworzenia sieci współpracy, o ile 
uznają to za wskazane. Moduły szkoleń przeprowadzono w końcu kwietnia i w 
maju 2006 roku. Uczestnicy otrzymali solidną porcję wiedzy w zakresie 
podstawowych cech produktów turystyki przyrodniczej, jej celów, sposobów 
prezentacji przyrody, metod tworzenia produktów turystyki przyrodniczej ich 
efektywnego marketingu i znaków jakości. PoniewaŜ drobni przedsiębiorcy 
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wskazywali na problem braku informacji i moŜliwości współpracy, oddzielny 
rozdział poświęcono tworzeniu sieci i grup przedsiębiorców.  

Dodatkową wartością szkoleń był aspekt praktyczny – wizyty w ośrodku 
przyrodniczym w Kauksi oraz w centrum lasów państwowych, gdzie specjaliści 
przedstawili róŜne metody i moŜliwości prezentowania przyrody turystom, 
tworzenia programów aktywnego wypoczynku oraz porady jak skorzystać z 
pomocy instytucji państwowych. W programie szkoleń znalazły się teŜ dodatkowe 
zajęcia z zakresu umiejętności pracy w grupie oraz wideo.  

W fazie drugiej, która odbyła się w Ośrodku Bagien Emajõe (Emajõe Suursoo 
Centre) skoncentrowano się na promocji obszarów chronionych jeziora Pejpus 
oraz systemu obszarów chronionych i rekreacyjnych lasów państwowych (State 
Forest Management Centre).  

Ponadto zaprezentowano walory przyrodnicze i kulturowe regionu. W trakcie 
objazdu w końcu maja przedsiębiorcy turystyczni zostali zapoznani z atrakcjami 
wybrzeŜy jeziora Pejpus w powiecie Põlva. 

Program multimedialny „Rzeka Ema z lotu ptaka” 

Program jest rozwinięciem ksiąŜki opublikowanej w roku 2005 w języku estońskim 
i angielskim prezentującej informacje o przyrodzie i gatunkach występujących na 
tym obszarze atrakcyjne dla specjalistów i turystów. Program zawiera takŜe część 
edukacyjną, w tym quiz na temat rzeki Ema i jej przyrody. W ramach programu 
Living Lakes Eastern Europe przygotowano wersję angielską płyty multimedialnej, 
do rozprowadzenia wśród gości zagranicznych oraz pozyskania większej uwagi 
dla przyrody obszaru jezior Pejpus i Võrts.   

Program moŜe posłuŜyć jako znakomity przykład dla innych regionów i jezior 
chcących wydać materiały promocyjne. 

 

 
Uczestnicy szkolenia w centrum informacyjnym dla 
turystów 

Instruktor prowadzący zajęcia dla 
przewodników  
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Okładka płyty CD „Rzeka 
Ema z lotu ptaka” 

Program multimedialny jest przeznaczony głównie dla szkół, zielonych szkół, 
centrów informacyjnych w obszarach chronionych, ale oferuje wiele moŜliwości 
odkrywania kaŜdemu zainteresowanemu przyrodą. Wartość tego programu dla 
przewodników i przedsiębiorców turystycznych jest dwojaka. Dostarcza 
podstawowych informacji co cennego występuje na tym terenie oraz uczy jak 
prezentować to zwiedzającym. UŜytkownicy programu – przewodnicy, 
nauczyciele, dostawcy usług turystycznych pozytywnie ocenili program 
multimedialny i podkreślali jego uŜyteczność dla róŜnych grup odbiorców.  

Partnerzy w procesie planowania i realizacji  

Wytyczne dotyczące turystyki przyrodniczej i program szkoleniowy były 
przygotowane w ścisłej współpracy z Południowoestońską Fundacją Turystyki 
(PFT) oraz Estońskim Centrum Rozwoju Turystyki. PFT uczestniczyła równieŜ w 
realizacji szkoleń. Kompilacja Wytycznych odbyła się przy udziale wielu 
ekspertów krajowych i zagranicznych.   

Program szkoleniowy i wydawnictwo multimedialne dyskutowano z 
przedsiębiorcami oraz lokalnymi przedstawicielstwami Ministerstwa Środowiska. 
W ich opracowaniu doradzały takŜe organizacje turystyczne.  

Koszty  

Szkolenia dla przewodników i przedsiębiorców turystycznych uznano za bardzo 
uŜyteczne. Ten sam program szkolenia zostanie wykorzystany w kolejnych 
warsztatach.  

Dzięki wsparciu donorów, na przykład Estońskiej Agencji Inwestycji 
Przyrodniczych całkowity koszt 6-dniowego cyklu szkoleniowego wliczając 
materiały informacyjne, zakwaterowanie, wyŜywienie i przejazdy mógł być 
zredukowany do 310 euro na uczestnika w roku 2006.  Kolejne szkolenia 
planowane są w innych regionach, gdzie lokalne warunki i potrzeby odbiorców 
mogą wpłynąć na koszty całkowite. 
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 Ocena wstępnych wyników  

Wszystkie działania wdroŜono zgodnie z planem i uzyskano pozytywne informacje 
zwrotne zarówno na temat Wytycznych, jak i programu multimedialnego. 
Rezultaty projektu zostały upowszechnione poprzez stronę internetową CTC oraz 
wiadomości poczty elektronicznej. 

Trwałość  

Szkolenia w dziedzinie turystyki przyrodniczej dla przedsiębiorców turystycznych 
przyczyniają się do podniesienia wiedzy i świadomości na temat 
zrównowaŜonego rozwoju turystyki. Powołanie sieci lokalnych przedsiębiorców 
zainteresowanych turystyką przyrodniczą wspiera rozwój turystyczny całego 
regionu. Część uczestników szkoleń zdecydowała się na dalszą współpracę przy 
tworzeniu pakietów oferty wakacyjnej.  

Wnioski dla organizacji pozarządowych  

Przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi moŜliwości jakie daje turystyka 
przyrodnicza i zainteresowanie działaniami w zakresie zrównowaŜonej turystyki 
wzrosło. Dlatego waŜne jest podkreślenie ograniczeń prawnych i granic w 
korzystaniu z przyrody dla celów turystycznych. Wśród przeszkolonych istnieje 
oczekiwanie promocji sieci dostawców oraz prowadzenia dalszych szkoleń, w 
których udział trzeciego sektora jest nie tylko mile widziany, ale wręcz 
oczekiwany. 
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Studium przypadku 3 – Centrum Informacyjne Jeziora Võrts  

Rekreacja w regionie jeziora Võrts  
Pomimo dobrych warunków dla rozwoju turystyki, region jeziora Võrts nie stał się 
znaczącym kierunkiem ruchu turystycznego. Potencjał turystyczny jeziora 
powinien być wykorzystany w sposób wywaŜony, biorący pod uwagę naturalne i 
kulturowe dziedzictwo regionu. NaleŜy motywować lokalne społeczności i 
doradzać im efektywne sposoby wykorzystania lokalnych zasobów dla rozwoju i 
promowania produktów turystycznych.  

Ustalono kilka celów do osiągnięcia do roku 2010: 
• wszystkie działania promocyjne w regionie oparte na istniejącej oficjalnej 

Strategii Turystycznej Jeziora Võrts 
• co najmniej trzy innowacyjne produkty turystyczne (np. atrakcyjne formy 

aktywności, miejsca lub obiekty do zwiedzania i odkrywania, noclegi itd.) 
wdroŜone w regionie 

• poprawa dostępu do jeziora, przewidziano małe miejsca cumowania a nie 
duŜe porty, aby chronić środowisko brzegów jeziora 

• wdroŜone działania w zakresie poprawy jakości wody i ochrony brzegów, 
jako działania głównie ochrony przyrody przyczynią się teŜ do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej jeziora  

• poprawa percepcji walorów rekreacyjnych jeziora Vorts, które będzie znane 
w regionie nadbałtyckim i w Europie 

• nowe moŜliwości inwestycyjne dla regionu jeziora Võrts, w wysokości około 
100 milionów koron (ok. 6 milonów euro) 

• co najmniej 50-100 nowych kompleksów rekreacyjnych w regionie 
• poszerzenie kwalifikacji i wiedzy lokalnych dostawców usług rekreacyjnych 

w zakresie zrównowaŜonych działań okołoturystycznych (np. wiedza o 
zrównowaŜonym uŜytkowaniu zasobów naturalnych, rzemiosło, usługi) 

• co najmniej 5 nowych firm i 20 indywidualnych przedsiębiorców  
• powstanie sieci infrastruktury turystycznej (hotele, motele, gastronomia, 

muzea, parkingi, porty, internet, drogi dojazdowe itd.) 
• nawiązanie ścisłej współpracy z przedsiębiorcami turystycznymi i ośrod-

kami zarządzania jeziorami w Unii Europejskiej  
• dziesięciokrotny wzrost liczby gości w regionie (z 5000 w 2005 roku do 

50000) 
• spadek bezrobocia w regionie dzięki zatrudnieniu w turystyce 

Centrum Informacji Turystycznej Jeziora Võrts  

Centrum Informacji Turystycznej Jeziora Võrts to miejsce, w którym gromadzona 
jest, udostępniana i rozpowszechniana wszelka informacja o regionie. We 
współpracy ze wszystkimi siedmioma samorządami lokalnymi wokół jeziora, w 
Centrum powstało muzeum jeziora bazujące na wiedzy obecnego personelu 
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Estońskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, Centrum Limnologicznego Jeziora 
Võrts, Ośrodka Edukacji Wód Śródlądowych. PomoŜe ono w osiąganiu 
zdefiniowanych wyŜej celów.  

Main goal of the centre is to provide training possibilities, advice and information 
to interested regional groups, visitors, and possible investors/entrepreneurs from 
outside. Being also an educational institution, the accent is put on themes related 
to lakes and their surroundings such as living organisms, water quality, overall 
status, perspectives of improving the status of lakes and  training of  people in 
environmentally friendly behaviour. Special attention will be paid to active practical 
learning about the lake and its inhabitants. 

Głównym zadaniem Centrum jest udostępnianie moŜliwości szkoleniowych, 
doradztwo, informacja dla zainteresowanych grup regionalnych, gości i 
ewentualnych inwestorów/przedsiębiorców z zewnątrz. Jako instytucja 
edukacyjna koncentruje się na zagadnieniach związanych z jeziorami i ich 
otoczeniem, takimi jak Ŝywe organizmy, jakość wody, stan jezior i moŜliwości jego 
poprawy oraz szkolenie ludzi w zachowaniach przyjaznych środowisku. 
Szczególny nacisk zostanie połoŜony na praktyczną, aktywną edukację na temat 
jezior i ich mieszkańców. 

Centrum Informacyjne koncentruje się na informacji dotyczącej rybactwa i ryb 
Ŝyjących w jeziorze, obecnie i w róŜnych okresach historii naturalnej. W akwariach 
ośrodka o łącznej objętości 10 metrów sześciennych prezentowanych jest ponad 
20 gatunków ryb występujących w jeziorze, na przykład: węgorz, szczupak, 
leszcz, krąp, płoć, sandacz, okoń, itp. W specjalnie zaprojektowanym akwarium 
rzecznym Ŝyją mieszkańcy strumieni i rzek – ryby (np. jelec, strzebla potokowa) i 
minogi (minóg strumieniowy). W okresie od stycznia 2007 do kwietnia 2008 
czynna była ekspozycja archaicznych ryb z Ordowiku, Syluru i Dewonu. 
Skamieniałości i 17 naturalnych rozmiarów modeli archaicznych ryb 
przygotowanych przez Elgę Mark-Kurik ukazały ewolucję ryb podczas ery 
Paleozoicznej. Zaprezentowano takŜe kolekcję harpunów i innego wyposaŜenia 
rybackiego. 

 
Widok na Centrum Informacyjne od strony jeziora Wykład w Centrum Informacji 

Turystycznej  
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Tradycyjna Ŝaglowa łódź rybacka  

Na jeziorze Võrts nie zachowała się ani jedna tradycyjna łódź rybacka, zwana po 
estońsku kale. Wszystkie uległy zniszczeniu lub spalono je podczas tradycyjnych 
ognisk świętojańskich. W roku 2005, w ramach projektu Unii Europejskiej Phare 
CBC (program dla nowych krajów członkowskich) odtworzono łódź Ŝaglową w 
starym stylu, którą nazwano Paula. Wykorzystano przy tym wiedzę lokalnych 
rybaków, pamiętających tradycyjne sposoby budowy łodzi Ŝaglowych i 
wiosłowych. Łódź stanowi obecnie istotną część wystawy na temat tradycyjnego 
stylu Ŝycia lokalnych rybaków i słuŜy promocji turystycznej regionu 
(http://www.vortsjarv.ee/?id=238&lang=eng).  

Koszty 

Modernizację wyposaŜenia centrum informacyjnego moŜna uznać za opłacalną. 
Nastąpił wzrost liczby odwiedzających do 6000 rocznie. Dwa nowe 
przedsiębiorstwa turystyczne rozpoczęły działalność, zatrudniając 5 osób. 
Całkowity koszt modernizacji centrum wyniósł 35 000 euro. Zakładając stałą 
liczbę odwiedzających przez 10 lat, daje to koszt 60 centów na osobę.  

Ocena wstępnych wyników 

Centrum Informacji Turystycznej Jeziora Võrts zostało otwarte w maju 2006 roku. 
Od początku rejestrowano dzienny przepływ gości, których liczba wyniosła 2550 
do końca roku oraz 3500 do października 2007. Łódź Paula jest waŜnym 
elementem w promocji muzeum. W latach 2006 i 2007 w rejsach Paulą 
uczestniczyło 3581 osób. Projekt opisano na stronie internetowej jeziora Võrts i 
poprzez listę mailingową. W prasie lokalnej i krajowej opublikowano kilka 
artykułów. Powstaje strona internetowa w języku angielskim.  

 

 

 

 
Tradycyjna łódź rybacka Paula  Rejs w czerwcu 2006  
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Trwałość  

Projekt łączy promocję turystyki z podnoszeniem świadomości nt. przyrody jeziora 
Võrts. Rozwój regionu oparty będzie na sieci lokalnych udziałowców i partnerów. 
Tworzenie tych nowych moŜliwości poprawi postrzeganie rekreacyjnej wizji 
regionu. Znaczna część projektu wiąŜe się z edukacją na temat przyrody regionu. 
Oczekuje się wzrostu publicznej świadomości w kwestii postrzegania przyrody i 
moŜliwości budowania wokół niej nowych metod edukacyjnych, np. lekcji w 
przyrodzie w oparciu o Centrum Informacyjne Jeziora Võrts oraz naukowców z 
Uniwersytetu Przyrodniczego. 

Doświadczenia i wnioski 

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń widoczne było 
oczekiwanie wobec trzeciego sektora do reprezentowania regionu i wspierania 
lokalnych inicjatyw. Współpraca między róŜnymi organizacjami była wskazywana 
jako waŜny element sukcesu. Obiecujące było zachęcanie przedsiębiorstw do 
prowadzenia działalności w sposób przyjazny środowisku. Zarówno mieszkańcy i 
turyści powinni być informowani i uczulani na ochronę przyrody i długoterminowe 
korzyści z odpowiednich form turystyki. Dobra infrastruktura, w szczególności 
specjalistyczna infrastruktura turystyczna jest bardzo waŜna. W końcu, decydenci 
muszą mieć pełną informację. Zaobserwowano, Ŝe korzyści z turystyki są często 
przeceniane, podczas, gdy negatywne aspekty zazwyczaj nie są dostrzegane.  

 

 

 

 

 

 

 
Odwiedzający w sali z akwariami 

Model ryby z allochthonicznego gatunku, 
schwytanej w jeziorze Võrts, prawdopodobnie 

pochodzącej z hodowli rybackiej  
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ZARZĄDZANIE OBSZARAMI CHRONIONYMI  

Regulacje UE istotne dla ochrony przyrody jezior i terenów 
podmokłych  

Dyrektywa Ptasia z 1979 r., oraz Dyrektywa Siedliskowa z roku 1991 to dwa 
dokumenty stanowiące podstawę ochrony przyrody i bioróŜnorodności w UE. 
Dyrektywa Rady 79/409/EEC o ochronie dziko Ŝyjących ptaków1 powszechnie 
nazywana Dyrektywą Ptasią to najstarsza i jedna z najistotniejszych regulacji 
dotyczących ochrony przyrody, dająca podstawę do szerokiej ochrony wszystkich 
gatunków paktów występujących w naturze na terenie Unii. Dyrektywa wskazuje 
iŜ kurczenie się, oraz degradacja siedlisk stanowią największe zagroŜenia dla 
dziko występujących ptaków. Kładzie zatem duŜy nacisk na ochronę siedlisk 
gatunków zagroŜonych i migrujących (wyszczególnionych w aneksie I), w 
szczególności poprzez utworzenie spójnej sieci Obszarów Specjalnej Ochrony 
ptaków obejmującej wszystkie najbardziej odpowiednie dla wyszczególnionych 
gatunków obszary. Od 1994 OSO  stanowią integralną część sieci Natura 2000. 

Dyrektywa Siedliskowa2 jest regulacją wspólnotową dotyczącą ochrony przyrody, 
która stanowi wspólną ramę dla ochrony gatunków dzikich zwierząt i roślin oraz 
siedlisk przyrodniczych o znaczeniu unijnym. Na jej podstawie tworzone są 
Specjalne Obszary Ochrony siedlisk wchodzące obok OSO w skład sieci Natura 
2000, powołanej w celu „utrzymania i odtworzenia korzystnego statusu ochrony 
środowisk naturalnych, oraz gatunków flory i fauny o znaczeniu wspólnotowym”. 
Lista zawarta w aneksie I na chwilę obecną wyszczególnia 231 rodzajów 
środowisk naturalnych na terenie Europy, z czego 71 pozycji stanowią środowiska 
priorytetowe (zagroŜone zanikiem, których naturalny zasięg w obrębie UE 
zmniejsza się). Transpozycja prawa w zakresie ww. dyrektyw, oraz sieci Natura 
2000 nie podlega okresom przejściowym. 

Artykuł 6 stanowi kluczową część Dyrektywy Siedliskowej. Ustanawia ramy 
ochrony obszarów i zawiera czynne, prewencyjne, oraz proceduralne wymagania 
(np. plany zarządzania). Jest istotny dla SOO tworzonych na podstawie dyrektywy 
79/409/EEC, a takŜe dla obszarów wypełniających znamiona zawarte w 
dyrektywie 92/43/EEC. Rama taka jest kluczowym środkiem osiągania 
ekologicznej integracji, a w ostatecznym rozrachunku – rozwoju 
zrównowaŜonego. 

Komunikat Komisji Europejskiej  Powstrzymanie procesu utraty róŜnorodności 
biologicznej do roku 2010 i w przyszłości3, ma na celu zasadnicze wzmocnienie 
wiedzy wykorzystywanej w celu ochrony i zrównowaŜonego uŜytkowania 
bioróŜnorodności, zarówno w skali UE jak i globalnej. 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm  

2
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 

3
 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/index_en.htm  
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jezioro Bodeńskie 

Zlewnia / 
wielkość 
jeziora w km² 

3 374 / 270 47 800 / 3 555 5  775 / 594 55 345 (Barycz) / 70 (stawy) 11 487 / 536 

Nazwy 
obszarów 
chronionych 

Obszar Ochrony jeziora  
Võrts (całe jezioro) 

Obszary między Raadna a 
Kalmaküla, Pejpus, 
Lahepera, jezioro Lahepera, 
Emajõe-Suursoo (Wielkie 
Torfowisko Emajõe), delta 
Emajõgi i Piirissaar, polder 
Räpina, Lüübnitsa, 
Smolnitsa, Järvevälja, 
Värska 

Balatoński Park Narodowy  Rezerwat Przyrody “Stawy 
Milickie” (obszar RAMSAR) 

Park Krajobrazowy Doliny 
Baryczy  

Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptaków „Dolina Baryczy” 

Jako obszary Ramsar 
zatwierdzono: Wollmatinger 
Ried-Giehrenmoos-
Gnadensee i Mindelsee w 
1976 oraz deltę Renu w 
1983. Na zatwierdzenie 
oczekują Ermatingen i Stein 
am Rhein w Szwajcarii.  

Status 
Ochronny 

Natura 2000 OSO i SOO Natura 2000 - 7 SOO, 4 
OSO  

2 obszary Ramsar (Kis-
Balaton i Balaton). 1 park 
narodowy, 3 obszary 
ochrony krajobrazu, 27 
rezerwatów, 4 obszary 
SOO, 48 obszarów waŜnych 
dla Wspólnoty Europejskiej  

Obszar RAMSAR, Natura 
2000, rezerwaty, strefy 
ochronne, park 
krajobrazowy, obszary 
chronionego krajobrazu, 
uŜytki ekologiczne, pomniki 
przyrody, społeczne 
rezerwaty przyrody 

Obszary Natura 2000, 
rezerwaty 

Łączna 
powierzchnia 
obszarów 
chronionych w 
ha 

• OSO: 29 410 (kod 
EE0080571) 

• obszary o znaczeniu dla 
Wspólnoty: 28 110 (kod 
EE0080524) 

 

Około 104 165 • 1 004 464 
• 57 019 w parku 

narodowym 

• obszar RAMSAR = 
rezerwat 5 325 

• OSO 55 478 
• park krajobrazowy 87 

040 
• SOO (planowany) 85 

570 

Ok. 37 000 w Niemczech i 
Austrii  
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NajwaŜniejsze 
gatunki 

  

boleń (Aspius aspius), 
głowacz białopłetwy (Cottus 
gobio), koza (Cobitis 
taenia), piskorz (Misgurnus 
fossilis), bak (Botaurus 
stellaris),  błotniak stawowy 
(Circus aeruginosus), 
kropiatka (Porzana 
porzana), bielaczek (Mergus 
albellus), rybitwa czarna 
(Chlidonias nigra), derkacz 
(Crex crex), łabędź 
czarnodzioby (Cygnus 
bewickii), gęś białoczelna 
(Anser albifrons), płaskonos  
(Anas clypeata),  

boleń (Aspius aspius), koza 
(Cobitis taenia), głowacz 
białopłetwy (Cottus gobio), 
piskorz (Misgurnus fossilis), 
łabędź krzykliwy (Cygnus 
cygnus), mewa mała (Larus 
minutus), gęś białoczelna 
(Anser albifrons), bielik 
(Haliaeetus albicilla), 
ropucha zielona (Bufo 
viridis), Goryczka 
wąskolistna (Gentiana 
pneumonanthe), lepięŜniki 
(Petasites sp.) i wiele innych 

Pierwiosnka omączona 
(Primula farinosa), śnieŜyca 
letnia (Leucojum aestivum), 
Crambe tataria, Dwulistnik 
pajęczy (Ophrys 
sphegodes),  
Himantoglossum adriaticum, 
bielik (Haliaeetus albicilla), 
bocian biały (Ciconia 
ciconia), Czapla modronosa 
(Ardeola ralloides), czapla 
biała (Egretta alba), 
warzęcha (Platalea 
leucorodia, sowa uszata 
(Asio otus)  

podgorzałka (Aythya ferina), 
błotniak stawowy (Circus 
aeruginosus), rybitwa 
czarna (Chlidonias niger), 
derkacz (Crex crex), łabędź 
krzykliwy (Cygnus cygnus), 
gęgawa (Anser anser), 
bielik (Haliaeetus albicilla), 
bąk (Botaurus stellaris), 
bączek (Ixobrychus 
minutus), kumak nizinny 
(Bombina bombina), 
kozioróg dębosz (Cerambyx 
cerdo), pachnica dębowa 
(Osmoderma eremita), 
Salwinia pływająca (Salvinia 
natans), Grzybieńczyk 
wodny (Nymphoides 
peltata), kotewka (Trapa 
natans), ... 

Ponad 350 gatunków 
ptaków, przykłady: perkoz 
dwuczuby (Podiceps 
cristatus), krakwa (Anas 
strepera), hełmiatka (Netta 
rufina), głowienka (Aythya 
ferina), czernica (Aythya 
fuligula) i łyska (Fulica atra). 
(często duŜe koncentracje 
pospolitszych gatunków) 

Rośliny: niezapominajka 
darniowa (Myosotis 
rehsteineri) (endemiczna 
nad jeziorem Bodeńskim) 
Deschampsia littoralis, 
brzeŜyca jednokwiatowa 
(Littorella uniflora) i jaskier 
leŜący (Ranunculus 
reptans).  

Typy siedlisk 
wymienione w 
Dyrektywie 
Siedliskowej 

 

  

• 6450 Północne borealne 
łąki zalewowe 

• 6430 Ziołorośla 
eutroficzne 
płaskowyŜów, górskie i 
alpejskie 

• 7110 * Czynne, Ŝywe 
torfowiska wysokie 

• 8220 Roślinność 
szczelin na skalnych 
zboczach o podłoŜu 
krzemianowym 

• 9010 * Zachodnia tajga 
• 91D0 * Las bagienny 

• 2120 Wydmy wędrujące 
wzdłuŜ linii plaŜ z 
Ammophila arenaria 
(„wydmy białe”) 

• 2130 Ustabilizowane 
wydmy z roślinnością 
zielną („wydmy szare”) 

• 2180 Porośnięte lasem 
wydmy wybrzeŜa 
atlantyckiego, 
kontynentalnego i 
borealnego 

• 3130, 3140, 3150, 3160 
środowiska wód 
stojących 

• 3150 Naturalne jeziora 
eutroficzne z 
roślinnością typu 
Magnopotamion lub 
Hydrocharition 

• 6190 Murawy pannoń-
skie (Stipo-Festucetalia 
pallentis) 

• 6240 Sub-pannońskie 
murawy stepowe 

• 6510 Nizinne łąki kośne 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

• 7140 Torfowiska 
przejściowe i 

• 3150 Naturalne jeziora 
eutroficzne z 
roślinnością typu 
Magnopotamion lub 
Hydrocharition 

• 3260, 3270 siedliska 
wód płynących 

• 6210 Półnaturalne suche 
murawy i facje 
zaroślowe na podłoŜu 
wapiennym (Festuco-
Brometalia) 

• 6410 Łąki z Molinia na 
kredzie, torfie i glinie 
(Molinion caeruleae) 

• 3130-3150 siedliska wód 
stojących 

• 3240, 3260, 3270 
siedliska wód płynących  

• 6210 Półnaturalne suche 
murawy i facje 
zaroślowe na podłoŜu 
wapiennym (Festuco-
Brometalia)   

• 6410, 6430, 6510 Łąki z 
Molinia, ziołorośla i łaki 
kośne 

• 7140 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jezioro Bodeńskie 

 
 

• 3260 Pływające 
zbiorowiska wodnych 
jaskrów w rzekach 
równinnych i 
podgórskich z 
roślinnością Ranunculion 
fluitantis oraz Callitricho 
Batrachion 

• 6270 Fennoskandyjskie 
nizinne bogate 
gatunkowo murawy 
suche do mezoicznych 

• 6450 Północne borealne 
łąki zalewowe 

• 7110 Czynne, Ŝywe 
torfowiska wysokie 

• 7140 Torfowiska 
przejściowe i 
trzęsawiska 

• 7230 Alkaliczne 
torfowiska niskie 

• 9010 Zachodnia tajga 
• 9080 Fennoskandyjskie 

liściaste lasy bagienne 
• 91D0 Las bagienny 

trzęsawiska 
• 7230 Alkaliczne 

torfowiska niskie 
• 91G0 Pannońskie lasy z 

Quercus petraea oraz 
Carpinus betulus 

• 91M0 Pannońsko-
Bałkańskie lasy dębowe 

• 6430 Ziołorośla 
eutroficzne 
płaskowyŜów, górskie i 
alpejskie 

• 6440 Łąki zalewowe 
dolin rzek Cnidion dubii 

• 6510 Nizinne łąki kośne 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

• 9170 Lasy grądowe 
Galio-Carpinetum 

• 91F0 Nadrzeczne lasy 
mieszane z dębem 
Quercus robur, wiązami 
Ulmus laevis i Ulmus 
minor, jesionem 
Fraxinus excelsior lub 
Fraxinus angustifolia, 
wystepujące wzdłuŜ 
duŜych rzek (Ulmenion 
minoris) 

  

• 7210 Torfowiska niskie 
na podłoŜach 
wapiennych z Cladium 
mariscus oraz gatunkami 
Caricion davallianae  

• 7220 Petryfikujące 
źródła tufowe z formacją 
(Cratoneurion) 

• 7230 Alkaliczne 
torfowiska niskie  

• 9110, 9130, 9150 Lasy 
bukowe 

• 9160, 9170 grądy 
• 9180 Lasy Tilio-Acerion 

na stromych zboczach, 
piargach i urwiskach 

• 91E0 Lasy nadrzeczne z 
olszą czarną Alnus 
glutinosa i jesionem 
wyniosłym Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

Zarządzanie 

Plan Ochrony 
/zarządzania 
dla obszarów 
chronionych 

W stadium zatwierdzania Część planów w 
przygotowaniu, część w 
stadium zatwierdzania, 2 
zatwierdzone.  

W przygotowaniu bądź 
zatwierdzone. W parku 
narodowym 23 z 29 
obrębów ochronnych ma 
zatwierdzone plany.  

Dla rezerwatu Stawy 
Milickie – w przygotowaniu 

Dla obszaru OSO Dolina 
Baryczy – przetarg na 
przygotowanie planu 

Plany dla obszarów 
chronionych istnieją, poziom 
wdraŜania większości 
niezadowalający. Plany dla 
obszarów Natura 2000 w 
przygotowaniu. 
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System 
monitoringu 

Całoroczny monitoring 
finansowany z budŜetu, ale 
tylko aspektów chemizmu 
wody i hydrobiologicznych. 
Brak monitoringu turystyki. 

Brak monitoringu turystyki. Obszar Kis-Balaton ma 
system monitoringu ochrony 
przyrody oparty na 
wymaganiach prawnych. 
Park Narodowy jest włąc-
zony do Krajowego Sys-
temu Biomonitoringu.   

Monitoring ptaków na 
stawach w rezerwacie, 
jakości wód, wieloletnie 
badania naukowe, np. 
dotyczące płazów.  

Nie wszystkie obszary 
chronione są monitorowane.  

Instytucja 
zarządzająca 
obszarami 
chronionymi 

Estońskie Ministerstwo 
Środowiska, Krajowe 
Centrum Ochrony Przyrody i 
jego biura powiatowe w 
Viljandi, Tartu i Valga  

Estońskie Ministerstwo 
Środowiska, Krajowe 
Centrum Ochrony Przyrody i 
jego biura powiatowe w 
Valga, Jõgeva i Ida-Viru. 

Dyrekcja Balatońskeigo 
Parku Narodowego ma 
osobowość prawną, jest 
finansowana z budŜetu, 
niezaleŜnie zarządzana, 
podlega Ministerstwu 
Ochrony Środowiska i Wód.  

• obszary Ramsar: Minis-
ter Środowiska 

• Rezerwaty przyrody i 
parki krajobrazowe: 
Wojewoda  

Odpowiedzialne są władze 
regionalne. W NIemczech i 
Austrii podpisały umowy z 
organziacjami 
pozarządowymi na 
zarządzanie 
najwaŜniejszymi terenami 
chronionymi.  

Udział 
interesariuszy 
w zarządzaniu 
obszarami 
chronionymi  

Estońskie Ministerstwo 
Środowiska, Krajowe 
Centrum Ochrony Przyrody i 
jego biura powiatowe w 
Viljandi, Tartu i Valga  

Estońskie Ministerstwo 
Środowiska, Krajowe 
Centrum Ochrony Przyrody i 
jego biura powiatowe w 
Valga, Jõgeva i Ida-Viru, 
powiatowe wydziały ochrony 
środowiska, Inspektorat 
Środowiska. 

Rada Parku kontroluje i 
wspiera działania Dyrekcji. 
W jej skład wchodzą 
eksperci i przedstawiciele 
róŜnych sektorów.  

Istnieje Wojewódzka 
Komisja Ochrony Przyrody  
– ciało doradcze Wojewody.  

Bezpośrednie zarządzanie 
realizują właściciele 
gruntów, przedsiębiorstwa i 
instytucje lokalne oraz 
organizacje pozarządowe. 

Parki Przyrodnicze (niem. 
Naturpark) oraz obszary 
Natura 2000 mają rady, w 
których reprezentowani są 
odpowiedni interesariusze.  

 

Zarządzanie Turystyką 

Rodzaj 
odwiedzający
ch obszary 
chronione 

Wycieczki jednodniowe, 
obozowicze, wędkarze, 
obozy dziecięce, spotkania 
towarzyskie 

Wycieczki jednodniowe, 
obozowicze, obserwatorzy 
ptaków, wędkarze 

Turyści, mieszkańcy Mieszkańcy, pracownicy, 
turyści, wędkarze, zbieracze 
grzybów, myśliwi 

Głównie letni wczasowicze, 
osoby zainteresowane 
ptakami, wzrost znaczenia 
turystyki rowerowej 
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Infrastruktura 
noclegowa 
wokół 
obszarów 
chronionych 

 

 

Około 15 kampingów i ok.10 
moteli/gospodarstw 
agroturystycznych  
 

Około 15 kampingów na 
terenie obszarów 
chronionych 

 

Sześć zagród o charakterze 
edukacyjnym na terenach 
objętych ochroną, 17 
kampingów przylegających 
do obszarów chronionych. 

Łącznie 50 obiektów 
noclegowych (hotele, 
kampingi – głownie dla 
turystów z namiotami, 
gospodarstwa 
agroturystyczne, kwatery 
myśliwskie, schroniska, 
kwatery prywatne, motele)  

Wszelkie rodzaje miejsc 
noclegowych, zlokalizowane 
poza najwaŜniejszymi 
obszarami chronionymi. 
Zlokalizowane są przy 
miejscowościach (np. 
Konstancji, Radolfzell, 
Friedrichshafen)  

Infrastruktura 
turystyczna  

Centrum Informacji o 
Jeziorze Võrts przy Centrum 
Limnologicznym, ok. 5 
publicznych obiektów 
rekreacyjnych, 3-4 trasy 
piesze. Niekiedy 
oznakowanie.  

Trasy piesze, wieŜe 
obserwacyjne, ośrodki 
informacji turystycznej 

10 ścieŜek przyrodniczych, 
7 obiektów 
wystawienniczych wokół 
jeziora, z łączną liczbą 268 
000 odwiedzających (2006). 

wieŜa obserwacyjna, 3 wiaty 
obserwacyjne, 10 ścieŜek 
przyrodniczych, 14 
lokalnych muzeów, szlaki 
piesze, kajakowe, 
rowerowe, konne z 
infrastrukturą wspierającą 

Wszelkie rodzaje 
infrastruktury turystycznej 

Wycieczki z 
przewodnikie
m 

Organizowane głównie 
przez Centrum Informacyjne 
Jeziora Võrts i Estoński 
Uniwersytet Przyrodniczy 
(rejsy tradycyjną Ŝaglową 
łodzią rybacką kale, obozy 
wędkarskie itp.) 

Wycieczki przyrodnicze, na 
przykład w celu obserwacji 
ptaków moŜna zamówić 
poprzez SNCC, rejsy 
tradycyjnymi łodziami 
handlowymi w 
Stowarzyszeniu śeglugi 
Barkowej Rzeki Ema 
(Emajõe Barge Society) 

467 grup z przewodnikiem, 
w tym 43 w ramach 
curriculum szkół leśnych w 
2006. 

Łącznie około 17.000 
uczestników 

Mała liczba przewodników, 
administracja parku 
krajobrazowego lub 
działający indywidualnie, 
moŜliwość kontaktu poprzez 
PTPP "pro Natura"  

Organizacje przyrodnicze  
NABU i BUND oferują 
wycieczki z przewodnikiem 
(http://www.birdinggermany.
de/wollriedenglish.htm). 
 

Sposoby 
kontrolowania 
ruchu 
turystycznego 

Brak  Zgodnie z prawem, grupy 
powyŜej 50 osób powinny 
ustalać swe działania z 
właścicielem gruntu (co nie 
zawsze ma miejsce) 

Brak   Wymagane pozwolenie na 
wstęp do rezerwatu,, 
wyznaczone trasy 
udostępnione do 
zwiedzania  

 

W kilku ściślej chronionych 
miejscach jak w 
Wollmatinger Ried. Inne 
mają system kierowania 
ruchem turystycznym ale 
bez systemu kontroli 

System 
monitoringu  

Brak  Brak Zarządzany przez Dyrekcję 
Parku Narodowego i 

Brak monitoringu przepływu 
turystów, z wyjątkiem 

Tak, na obszarach 
zarządzanych przez 
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Dyrekcje Gospodarki 
Wodnej. 

kontroli wstępu do 
rezerwatu 

organizacje pozarządowe 

Wkład w gospodarkę regionu 

Struktury i 
mechanizmy 
ekonomiczne 
związane z 
terenami 
chronionymi 
(np. opłaty) 

Bilety wstępu do Muzeum 
Jeziora Võrts, rejsy łodzią  

 

 

Brak  

 

• Oprowadzanie grup  
• ŚcieŜki przyrodnicze  
• Wydarzenia i usługi 

(zwiedzanie jaskiń, rejsy) 
w obszarze Parku 
Narodowego, które 
wymagają zezwolenia 
Dyrekcji  

• Bilety wstępu na 
wystawy  

Brak regularnych 
mechanizmów, nieliczni 
przewodnicy  

• oferty turystyki przyrod-
niczej i rowerowej 

• wycieczki z 
przewodnikiem do 
miejsc chronionych 

• Opłaty za wstęp 
symboliczne 

 

Miejsca pracy 
bezpośrednio 
związane z 
obszarami 
chronionymi 
(straŜnicy, 
urzędnicy itd) 

StraŜnicy leśni i rybaccy, 
naukowcy Centrum 
Limnologicznego 

StraŜ leśna W Dyrekcji Parku 
Narodowego (obszar > 11 
milionów ha) 64 
pracowników (11 
zajmujących się zawodowo 
ochroną przyrody, 19 
straŜników, robotnicy i 
administracja)  

3 (straŜnicy, park 
krajobrazowy)  

Tak, ale brak dokładnych 
danych  

Problemy 

 

Brak kontroli ruchu 
turystycznego 

Brak kontroli ruchu 
turystycznego  

Ograniczenia w dostępie do 
obszarów chronionych 
mogą blokować 
rozprzestrzenianie się 
miejscowości (zabudowy).  

 

• Turystyka w regionie jest 
w stadium 
początkowego rozwoju, 
krytyczne jest 
zdefiniowanie jej 
kierunków i rozmiarów 

• Rosnąca popularność 
obszaru zwiększa presję 
na zabudowę 
rekreacyjną, 
niedostatecznie 

• Brak koncepcji 
międzynarodowej 
(planów zarządzania, 
monitoringu sportów 
wodnych i łowiectwa)  

• Obszary chronione są 
zbyt małe i izolowane, 
brak stref buforowych i 
korytarzy ekologicznych 

• Wpływ zmian 
klimatycznych 
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jezioro Bodeńskie 

kontrolowaną przez 
mechanizmy planowania 
przestrzennego 
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Studium przypadku 4 - Ochrona przyrody i strefowanie turystyczne  

Celem projektu było przygotowanie propozycji strefowania róŜnych form turystyki, 
tak aby ich rozwój był zharmonizowany z uwarunkowaniami przyrodniczymi i nie 
niósł ze sobą negatywnego wpływu na środowisko, a jednocześnie w długofalowej 
prespektywie przynosił korzyści mieszkańcom regionu.  

Proces gromadzenia i analizy danych  

Pierwszym krokiem przygotowania projektu strefowania turystycznego było 
przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (na obszarze Natura 2000 „Dolina 
Baryczy”). W jej wyniku zebrano informacje na temat rozmieszczenia i jakości 
siedlisk ptaków i wybranych gatunków innych zwierząt (nietoperze, chrząszcze, 
płazy), które zostały następnie zmapowane. Ponadto dla poszczególnych siedlisk 
gromadzono dane na temat zagroŜeń, zarówno istniejących jak i potencjalnych 
oraz określono propozycje działań ochronnych w tych obszarach. Prace terenowe 
prowadzili wykwalifikowani specjaliści, głównie pracownicy akademiccy. 

Wszystkie zebrane dane wprowadzone zostały następnie do specjalnie 
zaprojektowanej bazy (w aplikacji Access), a informacje o rozmieszczeniu 
przygotowano w GIS. Taki system pozwala na łatwe edytowanie, uzupełnianie, 
aktualizowanie i analizowanie danych i prezentowanie ich w postaci map w 
róŜnych aplikacjach. Łatwo moŜna teŜ generować mapy tematyczne zaleŜnie od 
potrzeb, przyjmując kryterium wyboru takie jak, np.: grupa gatunków, połoŜenie 
geograficzne, zagęszczenie. Wybrane informacje mogą być równieŜ zestawiane 
według wybranych kryteriów lub uŜyte do waloryzacji siedlisk w oparciu o róŜne 
sposoby wartościowania.  

 

 

 

  
W dziupli starego dębu na grobli stawu moŜe 
załoŜyć gniazdo dudek   

Bielik Ŝywi się rybami I ptactwem 
wodnym  
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Przygotowana baza została przekazana podmiotom odpowiedzialnym za ochronę 
przyrody. Jednocześnie, aby ułatwić moŜliwość jej uŜytkowania zostały 
przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi aplikacji GIS. 

Waloryzacja przyrodnicza i strefowanie turystyczne 

Przeprowadzona waloryzacja przyrodnicza stanowi podstawę strefowania 
turystycznego w rejonie, ale ma teŜ za zadanie ułatwiać proces decyzyjny w 
planowaniu przestrzennym. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o wielorakie 
kryteria, m.in.: status ochronny gatunku, liczebność, wraŜliwość siedlisk i 
gatunków na róŜnego rodzaju czynniki, czy teŜ istniejące lub potencjalne 
zagroŜenie. Na etapie przygotowania metod waloryzacji rozwaŜane były róŜne 
wskaźniki. W efekcie chodziło o stworzenie miarodajnych i moŜliwie 
obiektywnych, łatwych do interpretacji wyników.  

W podobny sposób wyznaczane były strefy o róŜnej wraŜliwości na poszczególne 
formy i rodzaje aktywności turystycznej i rekreacyjnej. WyróŜniono pięć stref, o 
róŜnej kategorii i innych regulacjach (ograniczeniach), w oparciu o wyniki 
waloryzacji oraz analizę uwarunkowań pozaprzyrodniczych (w tym m.in. 
dostępność komunikacyjna, baza noclegowa, infrastruktura turystyczna). 
Zaproponowane rozwiązania konsultowane są z samorządami. 

Projekt przygotowywany był we współpracy z pracownikami Uniwersytetu 
Wrocławskiego i innymi zainteresowanymi podmiotami, jak Wojewódzki 
Konserwator Przyrody, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oraz 
partnerskimi organizacjami pozarządowymi. 

Problemy, wyzwania w trakcie realizacji 

Wyzwanie stanowiły zarówno aspekty merytoryczny (metodyczny) jak i społeczny. 
Jak dotąd nie ma zbyt wiele prac związanych waloryzacją siedlisk, zarówno w 
Polsce, ale teŜ w Europie. Członkowie zespołu roboczego uczestniczyli w 
konferencji EuMon w Lipsku (poświęconej monitoringowi bioróŜnorodności w 
Europie), która potwierdziła iŜ tego rodzaju prace są nadal pionierskie. DuŜą 
trudność stanowi obiektywny wybór kryteriów waloryzacji. Zaproponowana 
metodyka uwzględnia wiele wskaźników i zmiennych, a jednocześnie ma na celu 
otrzymanie czytelnych, łatwych w interpretacji wyników. Wyzwaniem na polu 
społeczno-politycznym jest niewątpliwie uwzględnienie wyników prac (waloryzacji 
i strefowania turystycznego) przez władze lokalne w procesie planowania 
strategicznego i rozwoju przestrzennego.  

Ewaluacja i trwałość projektu  

Zamierzone cele projektu zostały osiągnięte. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i 
propozycje dla rozwoju turystyki zostaną włączone do planu ochrony tego obszaru 
(zarówno rezerwatu „Stawy Milickie” jak i Natura 2000 Dolina Baryczy). 
Stworzona baza GIS pozostanie trwałym narzędziem słuŜącym celom ochrony 
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przyrody, szczególnie iŜ przekazana została m.in. Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Przyrody do realizacji celów statutowych.  

WdroŜenie zaleceń wynikających ze strefowania turystycznego ma duŜe szanse 
być włączone w planowanie lokalne, gdyŜ w proces przygotowania dokumentu 
włączeni byli wszyscy zainteresowani, juŜ na etapie analizy uwarunkowań rozwoju 
turystyki. Ponadto wypracowano model udostępniania wybranych fragmentów 
rezerwatu, dotąd zamkniętego dla turystów i mieszkańców, co przyczyniło się do 
poprawy relacji pomiędzy samorządami lokalnymi a władzami ochrony przyrody.   
 
Doświadczenia  

 WaŜną lekcją było wykorzystanie wiedzy naukowej i stworzenie w odpowiedzi na 
konkretne zapotrzebowanie praktycznego, łatwego w wykorzystaniu narzędzia, 
słuŜącego szerszemu gronu, nie tylko naukowcom. Na przykład waloryzowanie 
(klasyfikowanie) jakości przestrzeni przyrodniczej nie powinno odbywać się za 
pomocą więcej niŜ 5-7 kategorii, z czytelną informacją o ich zasięgu i wraŜliwości. 
Zbyt drobiazgowe analizy nie są czytelne dla przeciętnego odbiorcy.  

Ponadto doświadczenie wskazuje, iŜ w większości przypadków budowanie 
poparcia społecznego dla potrzeb ochrony przyrody jest efektywniejsze dzięki 
pokazywaniu moŜliwości czerpania korzyści ze zrównowaŜonego wykorzystania 
zasobów środowiska. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ponad 20% polskiej populacji gęgawy gniazduje 
w Dolinie Baryczy  Sprawni łowcy ryb – kormorany pozostają w 

konflikcie z rybactwem. 
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PLANOWANIE ZRÓWNOWAśONEGO UśYTKOWANIA ZIEMI I 
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM ZRÓWNOWAśONYM NA POZIOMIE 
LOKALNYM I REGIONALNYM 
 

Prawodawstwo unijne w odniesieniu do planowania przestrzennego i 
zarządzania rozwojem zrównowaŜonym 

UE – Ocena Oddziaływania na Środowisko  

Unijna Dyrektywa OOŚ dotycząca oceny oddziaływania efektów projektów na 
środowisko wymaga, aby środowiskowe konsekwencje projektów były 
identyfikowane i oceniane przed udzieleniem autoryzacji. Opinia publiczna moŜe 
przedstawić swoje stanowisko, które brane będzie pod uwagę podczas procedury 
autoryzacyjnej projektu. Na koniec opinia publiczna jest informowana o decyzji. 
Dyrektywa OOŚ nakreśla, które kategorie projektu będą przedmiotem OOŚ, które 
procedury będą zastosowane oraz zawartość oceny. Dostępne jest poradnictwo 
oraz liczne studia i raporty na temat OOŚ.  

W odniesieniu do OOŚ w maju 2003 r. przyjęta została dyrektywa nr 2003/35/EC. 
Dyrektywa ta zamierza ustanowić zastrzeŜenia dotyczące uczestnictwa 
publicznego w zgodzie z Konwencją z Aarhus na temat uczestnictwa publicznego 
w procesie decyzyjnym i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do 
kwestii środowiskowych. 

Dalsze informacje na 
http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-legalcontext.htm#legalcontext 

Unijna Dyrektywa dotycząca Strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko (SOŚ) 

Celem dyrektywy SOŚ jest zapewnienie, iŜ konsekwencje pewnych planów i 
programów dla środowiska są identyfikowane i oceniane podczas ich 
przygotowania i przed przyjęciem. Opinia publiczna i władze zajmujące się 
środowiskiem mogą przedstawić swoje stanowiska, które będą wzięte pod uwagę 
i włączone w tok procedury dotyczącej planowania. Po przyjęciu planu lub 
programu opinia publiczna poinformowana zostanie o decyzji oraz sposobie, w 
jaki została ona podjęta. W przypadku prawdopodobnych istotnych efektów o 
zasięgu transgranicznym, zainteresowane państwo członkowskie i jego opinia 
publiczna zostaną poinformowane oraz będą mieć moŜliwość udzielenia 
komentarzy, które równieŜ zostaną włączone w narodowy proces decyzyjny.  

SOŚ przyczyni się do bardziej przejrzystego planowania poprzez zaangaŜowanie 
opinii publicznej i włączenie rozwaŜań na temat środowiska. PomoŜe to osiągnąć 
cel, jakim jest zrównowaŜony rozwój. NaleŜy zastosować SOŚ do „planów i 
programów”, włącznie z tymi współfinansowanymi przez Wspólnotę Europejską, 
jak równieŜ poczynionych w odniesieniu do nich modyfikacji: 
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• które są przygotowywane i/lub przyjmowane przez władze na szczeblu 
narodowym, regionalnym lub lokalnym (np. plany dotyczące uŜytkowania 
ziemi, plany urbanizacyjne) 

• które są przygotowane przez władze do przyjęcia poprzez procedurę legis-
lacyjną Parlamentu lub Rządu i 

• które są wymagane przez zastrzeŜenia prawne, regulacyjne lub 
administracyjne. 

Centralną częścią oceny oddziaływania na środowisko wymaganej dyrektywą jest 
raport dotyczący środowiska. Formułuje on takŜe podstawy monitorowania 
istotnych efektów wprowadzenia planu lub programu. Do zadań raportu naleŜą 
identyfikacja, opis i ocena prawdopodobnego i znaczącego wpływu planu lub 
programu i ich rozsądnych alternatyw na środowisko. Przestudiowanie tych 
alternatyw jest waŜnym elementem oceny, a Dyrektywa SOŚ wymaga bardziej 
wszechstronnej ich oceny, niŜ Dyrektywa OOŚ. 

Dyrektywa SOŚ wymaga konsultacji i publicznej debaty w odniesieniu do 
proponowanego planu lub programu. Szkicowy plan lub program oraz raport 
dotyczący środowiska muszą być dostępne opinii publicznej (co zostało określone 
w Artykule 2(d) i paragrafie 4). Dyrektywa SOŚ wyraźnie wspomina o 
zaangaŜowaniu odpowiednich organizacji pozarządowych jako części opinii 
publicznej, której prawdopodobnie będzie dotyczyć lub teŜ która jest 
zainteresowana decyzjami dotyczącymi określonego planu lub programu, 
będących przedmiotem oceny. Organizacje pozarządowe mogą róŜnić się 
obszarami zainteresowań. Niektóre, na przykład, są bardziej aktywne na szczeblu 
narodowym, inne są bardziej aktywne na szczeblu regionalnym lub lokalnym bądź 
w odniesieniu do konkretnych kwestii, takich jak przyroda czy odpady. Przy 
identyfikowaniu odpowiednich organizacji pozarządowych w myśl Artykułu 6(4), 
państwa członkowskie mogą dopasować tę identyfikację do natury i zawartości 
konkretnego planu lub programu a takŜe zainteresowań samej organizacji. 
Organizacje pozarządowe zajmujące się kwestiami czysto lokalnymi naleŜy 
identyfikować nawet w przypadku planów i programów odnoszących się do 
lokalizacji bardziej odległych, o ile jest oczywiste, iŜ owe plany lub programy 
dotyczą ich zainteresowań. 

Dalsze informacje na: 
http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/sea-support.htm 
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Arkusz faktów: Planowanie przestrzenne i zarządzanie rozwojem zrównowaŜonym na szczeblu regionalnym i lokalnym  

Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jezioro Bodeńskie  

Wielkość zlewni 
/ jeziora w km² 

3 374 / 270 47 800 / 3 555 5 775 / 594 55 345 (Barycz) / 70 (Stawy) 11 487 / 536 

Obowiązywanie 
bieŜącego planu 
zagospodarowa
nia  na szczeblu 
regionalnym 

Istnieje przejściowy plan 
siedmiu władz lokalnych 
z obszarów przyległych 
do jeziora, który 
włączony jest do 
wspólnego dokumentu 
planistycznego, 
obejmującego szczebel 
regionalny i lokalny. 
Został on zaaprobowany 
w grudniu 2001 r. Brak 
terminu obowiązywania, 
ale sugeruje się 
przegląd planu co 3–5 
lat 

Obwodowe plany 
zaaprobowane: w Tartu 
(1997), Jõgeva (1998), 
Ida-Viru (1998) i Põlva 
(2002). 
 
Brak daty obowiązywania, 
sugeruje się przegląd 
planu co 3–5 lat. 

Zaaprobowane: węgierski 
parlament przyjął „Ustawę 
Balatońską”, regionalny 
plan rozwoju dla Obszaru 
Wypoczynkowego Jez. 
Balaton (LBRA), który 
obecnie jest przedmiotem 
przeglądu.  

LeŜący na pograniczu dwóch 
województw obszar Doliny 
Baryczy włączony jest do dwóch 
dokumentów dotyczących 
regionalnego planowania 
przestrzennego. Plan dla 
województwa dolnośląskiego 
został przyjęty w 2002 r. i 
poddany przeglądowi w 2006 r.; 
plan dla województwa 
wielkopolskiego został przyjęty 
w 2000 r. na 20 lat. W myśl 
polskiego prawa przegląd jest 
obowiązkowy co ok. 4 lata.  

Regionalne plany 
uŜytkowania ziemi dla 
kaŜdej z ośmiu niemieckich 
jednostek administracyjnych 
regionu Jez. Bodeńskiego, 
jak równieŜ dla Vorarlbergu 
(Austria) 

Obowiązywanie 
bieŜącego planu 
zagospodarowa
nia  na szczeblu 
lokalnym 

Wspólny plan dla 
wszystkich 7 
miejscowości wokół 
jeziora; zarządy Rõngu, 
Tarvastu i Viiratsi mają 
dodatkowe plany waŜne 
do 2012 r. 

Zaaprobowane: Illuka i 
Iisaku (1999), Pala i 
Räpina (2006, waŜny do 
2015). 

Większość planów zostało 
zaaprobowanych w latach 
2002–06. Istnieje 
obowiązek  
przeprowadzenia 
przeglądu co 5 lat. 

Nie ma obowiązku 
przygotowania planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla całej gminy, 
ale musi być przygotowane 
„Studium uwarunkowań i 
kierunków rozwoju 
przestrzennego”. Planowanie 
przestrzenne ma miejsce tylko w 
odniesieniu do 
obszarów/nieruchomości, w 
których potrzebne są inwestycje 
lub inne zmiany. Muszą one 
odzwierciedlać postanowienia 
studium. 

KaŜda miejscowość w 
Niemczech i Austrii posiada 
plan uŜytkowania ziemi i 
plan urbanizacyjny na 
szczeblu lokalnym, 
zaaprobowany przez zarząd 
lub radę miasta. 
Administracja regionalna jest 
odpowiedzialna za 
sprawdzenie, czy plany 
lokalne są spójne z planami 
regionalnymi. 
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Jezioro Võrts Pejpus Balaton Stawy Milickie Jezioro Bodeńskie  

 
W 21 z 40 gmin mniej niŜ 1% 
obszaru posiada waŜne pzp. Dla 
kontrastu, kilka 
zaawansowanych gmin osiąga 
nawet 100%.  

Zarząd odpo-
wiedzialny 

Władze obwodowe 
(Tartu, Viljandi, Valga) 

Władze obwodowe (Tartu, 
Jõgeva, Põlva, Ida-Viru) i 
władze samorządowe 

Regionalne planowanie 
uŜytkowania ziemi i 
władze lokalne 

Marszałek oraz Sejmik 
Wojewódzki, a na poziomie 
lokalnym burmistrz, 
przewodniczący rady gminy 

Zarząd planowania 
regionalnego i władze 
lokalne 

Czy aspekty 
trwałości są 
wzięte pod 
uwagę w 
bieŜącym planie 
uŜytkowania 
ziemi? 

Ocena wpływu 
środowiskowego miała 
miejsce równolegle z 
kompilacją planu 
• Ocena istniejących 

uwarunkowań 
środowiskowych i 
dokumentacja 
ograniczeń 

• Kompleksowa analiza 
oddziaływań 
ekologicznych, 
społecznych i 
gospodarczych 

• Uwzględnienie  
alternatywnych 
rozwiązań 
planistycznych w 
regionach 
konfliktowych   

• Odpowiedzialne 
uŜytkowanie zasobów 
naturalnych i ochrona 
środowiska 

• Zapobieganie 
problemom 
środowiskowym poprzez 
kontrolę ilości wyziewów 
i związanych z nimi  
niebezpieczeństw oraz 
przez zmniejszanie 
zuŜycia energii  poprzez 
podnoszenie 
świadomości 

• Stworzenie sieci zieleni 
• Specyfikacja cennych 

krajobrazów 
 

Plan zawiera koncepcję 
pomiarów i inwestycji 
dotyczących zachowania 
warunków ekologicznych 
obszaru 
wypoczynkowego, 
poprawa jakości wody i 
zrównowaŜony rozwój 
turystyki 

Plany zagospodarowania dla 
województw to dokumenty dosyć 
ogólne i często trudno jest 
ocenić trwałość lub 
deklaratywność poszczególnych 
aspektów. ZrównowaŜony 
rozwój wspominany jest jako cel 
zasadniczy, określany jako 
„harmonijny i zrównowaŜony 
rozwój całego województwa” i 
„aktywna ochrona walorów 
przyrodniczych oraz 
kształtowanie środowiska 
przyrodniczego, prowadzące do 
zrównowaŜonego rozwoju”.   

• Zmniejszenie uŜytkowania 
ziemi (porozumienie 
pomiędzy miastami) 

• Zwiększenie energii od-
nawialnej 

• Oszczędności energii i 
poprawa wydajności 
energetycznej 

• Ochrona organizmów 
wodnych 

• Ochrona walorów przyrod-
niczych 

• Redukcja hałasu (m.in. 
związanego z ruchem 
drogowym) 

• Poprawa jakości powietrza 

Czy plan 
uŜytkowania 
ziemi zawiera 
konkretne 
odniesienia 

Niektóre konkretne 
rozwiązania 
postępowania z 
negatywnym 
oddziaływaniem na 

Tylko poprzez obszary 
chronione. W okręgu Pala: 
stworzyć projekt dla 
szlaków pieszych koło 
Jez. Pejpus, ochrona sto-

Plany odbudowy brzegu 
jeziora zostały 
przygotowane na lata 
2002–2005. Zostały one 
przygotowane dla 43 osad 

• W planie dolnośląskim 
„Ochrona zasobów 
naturalnych Doliny Baryczy” 
zalicza się do priorytetów, a 
wśród określonych celów jest 

• Regionalna Ochrona Linii 
Brzegowej Badenii-
Wirternbergii: aby chronić 
wraŜliwe mielizny, które 
tworzą ok. 17% całej 
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dotyczące 
ochrony jezior i 
ich brzegów? 

środowisko, wyraŜone w 
odniesieniu do 
następujących 
obszarów: 
1. Stworzenie 

infrastruktury tu-
rystycznej (11 
rozwiązań) 

2. Tworzenie dróg, 
zabudowy, parkingów 
itp. (12 rozwiązań) 

3. Rozwój turystyki 
(4 rozwiązania) 

4. Mobilizacja 
działań w 
przedsiębiorczości 
(rybołówstwo, 
rolnictwo, leśnictwo – 
9 rozwiązań) 

ków nadbrzeŜnych i na-
sadzonych lasów ochron-
nych 

nadbrzeŜnych w myśl 
Ustawy Balatońskiej i 
innych przepisów 
prawnych. 
 
PrzybrzeŜne osady muszą 
rozwijać sieć zielonej 
wstęgi wzdłuŜ brzegu 
jeziora (aby zwiększyć 
obszar zielony nad 
brzegiem).  

„Poszerzenie Parku 
Krajobrazowego Doliny 
Baryczy”. 

• Na szczeblu lokalnym jedynie 
wyjątkowo, np. w śmigrodzie 
istnieje przepis zabraniający 
lokalizowania infrastruktury w 
strefie 100 m wzdłuŜ stawów  

powierzchni jeziora, w 
planach dotyczących linii 
brzegowej Jez. 
Bodeńskiego utworzono 
obszary chronione. Prawo 
chroni jedynie pozostałości 
naturalnej linii brzegowej. 
Ponad 60% całej linii 
brzegowej jest 
zurbanizowane lub 
wyraźnie zmodyfikowane 
lub teŜ wykorzystywane 
przez infrastrukturę 
turystyczną (kempingi itp.). 

• Szwajcaria  i Austria 
posiadają podobne prawo. 

• Jezioro jest 
międzynarodowym 
organizmem wodnym 
(kondominium) i nie jest 
chronione. Ale 
Międzynarodowa Komisja 
Jeziora Bodeńskiego 
zaaprobowała kroki 
zmierzające do ochrony 
jeziora względem pływania 
łodziami, rybołówstwa i 
jakości wody. Dodatkowo, 
Jez. Bodeńskie i 
rezerwuarem wody pitnej o 
wysokich standardach 
dotyczących jakości wody.   

Czy plan 
uŜytkowania 
ziemi zawiera 

Wzmocnienie załoŜeń 
rozwoju lokalnego, 
stworzenie dogodnych 

Tak (np. stworzenie sieci 
zieleni , wyznaczenie 
cennych krajobrazów) 

• 80 procent ścieków jest 
oczyszczanych 
(grudzień 2005) 

Nie. Konkretne cele wyznaczone 
są w niektórych gminach na 
szczeblu lokalnym.   

Standardy oparte na prawie 
krajowym i narodowym 
(gęstośc zabudowy, relacje 
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konkretne i 
wymierne cele? 

warunków do 
inwestowania w 
regionie, stworzenie 
nowych miejsc pracy, 
poprawa wizerunku 
regionu Jez. Võrts oraz 
przekształcenie regionu 
w atrakcyjny obszar 
mieszkalny i rekreacyjny 

• Stworzenie planów 
odnowy brzegu jeziora 
pod osadnictwo do 
grudnia 2002 r. 

• Stworzenie i 
zaaprobowanie nowych 
planów uŜytkowania 
ziemi dla kaŜdej osady 

między urbanizacją obszaru 
i infrastrukturą drogową, 
docieplenia itd.), ale brak 
jest wymiernych celów 
odnoszących się do 
zrównowaŜonego rozwoju 
ziemi 

Czy plan 
uŜytkowania 
ziemi zawiera 
konkretne 
kryteria i 
standardy? 

Prawo krajowe i 
europejskie, kilka 
surowych 
przepisów/ograniczeń 
przy wznoszeniu 
nowych budynków nad 
brzegiem jeziora i  w 
innych strefach obszaru 
wypoczynkowego 

W prawie krajowym są 
pewne standardy i kryteria 
(np. istnieją ustalone 
dopuszczalne normy 
dotyczące hałasu 
zewnętrznego dla parków, 
obszarów przemysłowych 
itd.; w ustawie dotyczącej 
ochrony dziedzictwa 
wydzielona jest (50 m) 
strefa ochrony pomników.  

Prawo krajowe i 
europejskie, ale zalecenia 
są bardziej restrykcyjne, 
np. w odniesieniu do 
przepisów/ograniczeń przy 
wznoszeniu nowych 
budowli   

Nie. Standardy oparte na prawie 
krajowym i europejskim w 
odniesieniu do zabudowy, 
zuŜycia energii i wydajności 
energetycznej w zabudowie 
mieszkaniowej, hałasu 
związanego z ruchem 
drogowym, jakości 
powietrza. 

Czy plan 
uŜytkowania 
ziemi zawiera 
konkretne dane 
referencyjne/ws
kaźniki? 

Nie, jednakŜe 
odpowiednie przepisy 
zawierają terminy 
realizacji celów (2015 r.) 

Odwołania do prawa kra-
jowego 

Nie, jednakŜe 
odpowiednie przepisy 
zawierają terminy 
realizacji celów i 
organizacje za nie 
odpowiedzialne 

Nie na szczeblu regionalnym. 
Odniesienia lokalne zazwyczaj 
dotyczą kryteriów rozwoju (liczby 
i rodzajów zabudowy 
mieszkaniowej), ilości i jakości 
standardów w odniesieniu do 
wody i ścieków, współczynnika 
zalesienia itp. 

Wymagane prawem dane 
referencyjne i wskaźniki 
dotyczące gęstości 
zabudowy mieszkaniowej, 
budownictwa (szczególnie 
energii), infrastruktury 
drogowej, hałasu itp. 

Czy na miejscu 
istnieją 
narzędzia 
kontroli 
wypełniania 
kryteriów i 
standardów? 

Nie Nie Kontrola jest sprawowana 
poprzez fakt, Ŝe odnośne 
ministerstwa muszą 
przygotować ekspertyzę 
konieczną do 
wprowadzenia Ustawy 
Balatońskiej 

Nie Władze lokalne 
przygotowują swe 
urbanizacyjne  plany 
strefowe z konkretnymi 
kryteriami budowlanymi. 
Władza lokalna 
odpowiedzialna jest za 
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kontrolę dotyczącą 
spełniania tych wymagań, 
ale z braku personelu 
bardzo często realizacja 
planów nie jest 
kontrolowana. 

Czy istnieje 
system 
monitoringu 
efektów 
uŜytkowania 
ziemi? 

Nie Nie (pośredni system 
monitoringu środowiska na 
szczeblu państwowym) 

Nie Nie. Tylko 10% gmin 
przeprowadza jakikolwiek 
monitoring, a jedna trzecia 
planuje przeprowadzić 
monitoring w przyszłości 

Nie 

Udział 
interesariuszy w 
planowaniu 
uŜytkowania 
ziemi 

RóŜni specjaliści 
samorządowi, lokalnych 
rad miejskich i ich 
pełnomocnicy, 
społeczność lokalna. 

RóŜni specjaliści 
samorządowi, lokalnych 
rad miejskich i ich 
pełnomocnicy, 
społeczność lokalna. 

Było kilka forów 
poświęconych 
opracowaniu i nadzorowi 
Ustawy Balatońskiej z 
udziałem organizacji 
zajmujących się rozwojem, 
instytutów regionalnych, 
rządów i organizacji 
obywatelskich, zarządów 
miejskich, 
przedsiębiorców, 
mieszkańców itp. Zgodnie 
z przepisami prawnymi, 
zorganizowano jedno lub 
dwa publiczne fora (miały 
miejsce w kaŜdej osadzie), 
na których w/w 
akcjonariuszom 
przedstawiono plan   

Plan regionalny został 
poszerzony po konsultacjach 
instytucji rządowych, władz 
lokalnych i sąsiadujących 
województw oraz został 
poddany pod debatę publiczną, 
co zostało zaanonsowane przez 
władze lokalne oraz prasę. 
Zorganizowano konferencję dla 
administracji, instytucji i 
organizacji pozarządowych. 
 
W odniesieniu do lokalnych 
planów obywatelom wolno 
zgłaszać uwagi i prośby do 
projektów planów uŜytkowania 
ziemi, które to wnioski muszą 
być uwzględnione. Niemniej 
jednak, organizacje 
pozarządowe i obywatele rzadko 
korzystają z tej moŜliwości 

Wymagane jest prawem, 
aby informować 
akcjonariuszy i oferować 
moŜliwość skomentowania 
projektów planu uŜytkowania 
ziemi. Dodatkowo, wszystkie 
okoliczne władze lokalne 
podejmują ochotnicze 
działania na rzecz 
zaangaŜowania 
interesariuszy.  
  

Czy istnieje 
system 

Nie Nie Nie. Samorząd Siófok oraz 
LBDCA wprowadziły 

Nie Nie.  
Unijna dyrektywa dotycząca 
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zarządzania 
środowiskiem 
lub rozwojem 
zrównowaŜony
m? 

EMAS, obecnie 
przeprowadzana jest 
oficjalna procedura 

Strategicznej Oceny 
Środowiska (SEA) wymaga 
pewnych elementów 
zarządzania (przegląd 
podstawowych kryteriów, 
zdefiniowanie celów, 
monitoring). Dyrektywa SEA 
jest wymagana dla 
wszystkich planów i 
programów na szczeblu 
lokalnym i regionalnym. 
Tylko nieliczne władze 
lokalne wprowadziły przy 
planowaniu system 
zarządzania środowiskiem 
(EMAS).    

Reakcja/Raporty 
do władz 
regionalnych 

Brak Brak Brak Obowiązek składania raportu do 
Urzędu Statystycznego nt. 
aspektów wodnych 

Plany lokalnego 
uŜytkowania ziemi oraz 
plany urbanizacyjne muszą 
być podpisane przed 
regionalne władze ds. 
planowania.  

Problemy Problemy przewaŜnie 
rozwiązywane są w 
oparciu o szczegółowe 
dokumenty planistyczne 

Wiele rad miejskich w 
pobliŜu Jez. Pejpus jest 
finansowo dosyć słabych; 
naleŜy zwracać więcej 
uwagi na kwestie 
planistyczne  

Długa procedura 
zatwierdzenia planu 
uŜytkowania ziemi dla 
regionu Jez. Balaton 
(Ustawa Balatońska) oraz 
miejscowych osad  

Jedną z głównych wad jest to, 
Ŝe planowanie przestrzenne nie 
uwzględnia walorów 
naturalnych. Większość planów 
przygotowana jest przez 
przedsiębiorstwa bez ekspertyz 
w zakresie nauk przyrodniczych. 
Wymagane jest przygotowanie  
ekofizjograficznego studium dla 
planu, ale nie ma formalnego 
obowiązku angaŜowania w to 
specjalistów. 
 

Stały wzrost zabudowy 
gruntów jest jednym z 
najwaŜniejszych problemów 
nad Jez. Bodeńskim – 
razem z rozrostem 
urbanizacyjnym 
spowodowanym 
infrastrukturą drogową. 
 
Brak transgranicznego planu 
uŜytkowania ziemi dla 
regionu Jez. Bodeńskiego z 
wymiernymi celami i 
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Występuje ciągły brak 
aktywności obywatelskiej, takŜe 
organizacje pozarządowe nie są 
wystarczająco zaangaŜowane. Z 
drugiej strony, przepływ 
informacji między gminami a 
akcjonariuszami jest zazwyczaj 
niewystarczający; wobec czego 
w momencie rozpoczęcia 
inwestycji pojawiają się konflikty 

konkretnymi środkami 
zaradczymi na rzecz 
poprawy zrównowaŜonego 
rozwoju. 
 
Brak wiąŜących prawnie 
kryteriów i standardów dla 
wszystkich graniczących ze 
sobą państw.  
 

Inne uwagi Istnieją liczne 
organizacje 
odpowiedzialne za 
rozwój regionu jeziora. 
Region Jez. Võrts 
naleŜy do trzech 
okręgów i siedmiu gmin. 

19 władz samorządowych 
nie posiada jeszcze 
takiego planu (znajdują się 
w stadium 
zatwierdzającym), w 
dwóch okręgach plany 
wykorzystywania ziemi 
zdezaktualizowały się, a 
tylko w dwóch istnieją 
nowe. 

Istnieją liczne organizacje 
odpowiedzialne za rozwój 
regionu. Jez. Balaton 
naleŜy to trzech regionów 
statystycznych na 
poziomie NUTS 2 oraz 
trzech na poziomie NUTS 
3. 

Informacje dotyczące szczebla 
regionalnego obejmują całą 
Dolinę Baryczy, a dla szczebla 
lokalnego dotyczą głównie 
regionu Stawów Milickich. 
 
PTPP „pro Natura” przygotowała 
warsztaty dla osób 
zaangaŜowanych w proces 
planowania uŜytkowania ziemi w 
regionie Doliny Baryczy. W 
rezultacie warsztatu powołana 
została grupa robocza i trwają 
prace nad poradnikiem 
planowania przestrzennego 
przyjaznego środowisku. 

Zarządzanie środowiskiem 
(EMAS, ISO 14.001) dla 
strategicznych aspektów 
środowiska, takich jak 
planowanie uŜytkowania 
ziemi, planowanie ruchu 
drogowego, planowanie 
dotyczące energii itd. 
powinno być obowiązkowe 
dla wszystkich władz 
lokalnych i  regionalnych.  
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Studium przypadku 5 – WdroŜenie EMAS (System Ekozarządzania i 
Audytu) w regionie jeziora Balaton 

Celem tego projektu było zwiększenie świadomości w kwestii zrównowaŜonego 
rozwoju oraz wdroŜenie certyfikatu  EMAS wśród regionalnych i lokalnych władz 
regionu jeziora Balaton, ze specjalnym uwzględnieniem wszystkich strategicznych 
aspektów istotnych dla regionalnego rozwoju. Celem jest wprowadzenie 
zarządzania, które przy pomocy monitoringu połączonego z systemem 
informacyjnym doprowadzi do zrównowaŜonego i ekologicznego rozwoju. System 
taki będzie istotnym instrumentem dla ochrony naturalnych bogactw oraz 
zrównowaŜonego gospodarowania zasobami naturalnymi regionu. Głównym 
wyzwaniem było zwiększenie świadomości oraz zaangaŜowania wśród stron 
zainteresowanych oraz zmiana zachowania zarówno animatorów polityki jak i 
samych polityków podejmujących decyzje. 

Partnerzy 

W celu osiągnięcia  zamierzonych efektów wszyscy lokalni interesariusze  zostali 
zaangaŜowani w przygotowania do stworzenia programu rozwoju strategicznego 
jeziora Balaton. W celu wdroŜenia EMAS zostały zaangaŜowane  Rada ds. Rozwoju 
Jeziora Balaton, Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton (LBDCA) oraz 
władze samorządowe miasta Siofok.  

Początkowo zakładano przyznanie certyfikatu EMAS całemu regionowi 
administracyjnemu, jednakŜe uznano, iŜ  projekt ma większe szanse 
urzeczywistnienia  jeśli system zostanie w pierwszej kolejności pilotaŜowo wdroŜony 
przez sekretariat LBDCA oraz główne władze samorządowe w regionie. 

Opis projektu 

Projekt został stworzony  w obrębie  większej konstrukcji, którą stanowi Europejska 
inicjatywa Managing Urban Europe25. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego , 
ekologicznego systemu zarządzania opartego o EMAS oraz certyfikat ISO 14.001, 
który będzie moŜliwy do rozszerzenia geograficznego (na całość obszaru 
miejskiego) i merytorycznego (na wszystkie aspekty zrównowaŜonego rozwoju). 

Proces rozpoczęto od przeglądu stanu wyjściowego w celu lepszego zrozumienia 
aktualnych uwarunkowań w regionie jeziora Balaton. Przegląd oparto na 
wyznacznikach zrównowaŜonego rozwoju. Mierniki Środowiskowe obejmowały: 
klimat, stan powietrza, jakość wód , uŜytkowanie ziemi, ekologię, ochronę przyrody, 
infrastrukturę komunalną i transportową oraz ekosystemy siedlisk ludzkich. Mierniki 
zasobów ludzkich obejmowały: wielkość populacji, wykształcenie, zatrudnienie oraz 
zdrowotność. W  skład ostatniej kategorii - mierników otoczenia instytucjonalnego 
oraz zasobów ekonomicznych weszły: przemysł, rolnictwo, usługi, turystyka. 
Pomimo iŜ głównym celem projektu jest osiągnięcie certyfikatu EMAS, celem 
długoterminowym, jest osiągnięcie zrównowaŜonego zarządzania regionem, które 
wymaga dokładnego zrozumienia obecnych warunków rozwoju.  
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Plany Strategiczny i Operacyjny zostały opracowane zgodnie ze Strategią i Planem 
Rozwoju Regionalnego Jeziora Balaton na lata 2007-2013. Zapewnienie tej 
zgodności było niezwykle waŜne, aby uzyskać pomoc lokalnych animatorów polityki, 
decydentów i polityków. Aktorzy Ci są najwaŜniejsi, kiedy w grę wchodzi wdraŜanie 
efektywnego oraz trwałego zarządzania na kaŜdym poziomie. Ta paralela zapewnia 
zarówno długoterminową trwałość projektu jak i prawdopodobieństwo kopiowania go 
w regionie. Dlatego teŜ w chwili zakończenia prac nad tymi dokumentami mogły 
ruszyć prace nad przygotowaniem certyfikatu EMAS.  

Certyfikat EMAS jest uŜytecznym narzędziem wzmacniania i systematyzowania 
struktur zarządzania w organizacjach wszelkiego typu. Dodatkowo EMAS jest 
pomocny w wypełnianiu wymogów formalnych w odniesieniu do planu 
zagospodarowania przestrzennego (np. Strategicznych Ocen Oddziaływania na 
Środowisko), czy innych wymagań prawnych (np. Ramowa Dyrektywa w sprawie 
oceny i zarządzania jakością powietrza, Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywy 
dotyczące hałasu, ochrony siedlisk przyrodncizcych, ochrony ptaków itd. Poprzez 
rozpoczęcie procesu region jeziora Balaton  dobrowolnie bierze na siebie 
przywództwo we wdraŜaniu procesu zarówno lokalnie jak i w skali kraju.  

Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu EMAS jest zrozumienie jak stosować 
krajowe oraz unijne regulacje. Następnie przygotowywany jest szkielet 
uwzględniający stanu wyjściowy, Strategię i Program Działań, określa się zasięg 
geograficzny i organizacyjne aspekty, które zostaną objęte EMAS. W celu 
zrealizowania projektu sekretariat rządu terytorialnego, LBCDA i jeden z 
największych samorządów - Siofok podjęły inicjatywę bycia szpicą procesu w 
regionie. 

Metoda EMAS Easy została wybrana ze względu na swoją prostotę, korzystną 
relację kosztów i zysków i idealną uŜyteczność dla niewielkich organizacji. EMAS 
Easy stosuje łączenie zasobów przy wspieraniu rozwoju i dostosowania potencjału 
instytucjonalnego. Główną jej cechą jest fakt iŜ zmienia nieformalną kulturę 
zarządzania w system zdolny do uzyskania certyfikatu. 

 

 
Dwa z problemów, których w przyszłości moŜna uniknąć dzięki zarządzaniu środowiskowemu: 

Degradacja linii brzegowej (po lewej) i uszkodzone trzcinowiska (po prawej) 
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EMAS Easy porusza się w prostym cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act – planowanie-
realizacja-kontrola-korekta) 

• Planowanie (polityka ekologiczna , aspekty środowiskowe, wymagania 
prawne, cele i zadania) 

• Rozwój i wdraŜanie (zasoby i podział zadań, zwiększenie świadomości i 
szkolenia, komunikacja, dokumentacja EMS, obsługa dokumentów) 

• Kontrola i audyt (uwaŜne śledzenie i pomiary, ocena adekwatności, 
prewencja i korekty, wewnętrzny audyt EMS) 

• Korekty (audyt zarządzania, audyt i raport zewnętrzny, certyfikowanie i 
rejestracja) 

Dalsze informacje: http://www.mue25.net 

Wstępne rezultaty 
Nastąpiło zmniejszenie zuŜycia energii oraz innych zasobów, przewidywane są 
takŜe dalsze spadki zuŜycia w miarę dalszej integracji systemu. Nastąpił wzrost 
świadomości wśród zainteresowanych stron, wyraŜa się to przez adaptowanie 
technologii przyjaznych środowisku zarówno przez mieszkańców, aktorów 
politycznych i przedsiębiorstwa omawianego regionu. Kolejnym efektem są 
wnioski o pomoc we wdroŜeniu EMAS składane do LBCDA przez kolejne 
samorządy. Wzrosła ilość lokalnych przedsiębiorstw chętnych do wdroŜenia 
EMAS.  

Trwałość 
Koordynowanie rozwoju jest niezwykle istotne w delikatnych ekosystemach, do 
których zalicza się Jezioro Balaton. Dlatego teŜ EMAS jest odpowiednim 
narzędziem pozwalającym na dalszy, zrównowaŜony oraz przyjazny środowisku 
rozwój. Długoterminowa trwałość projektu oraz certyfikacji EMAS zostały 
zapewnione poprzez zgodność z lokalnym planem rozwoju. Rzeczony plan 
równieŜ zakłada rozwój zgodny z przyrodą co indukuje wdraŜanie systemu w 
kolejnych samorządach. 

Doświadczenia i wnioski 
Jak nadmieniono wyŜej, powodzenie projektu zaleŜy w duŜej mierze od szans 
wpisania działalności w długoterminowe załoŜenia władz lokalnych. W tej kwestii 
projekt został dopasowany do istniejących planów strategicznych. Generalnie 
władze sprawiają wraŜenie niechętnych wobec dobrowolnych, niepłatnych 
przedsięwzięć, takich jak EMAS, zwłaszcza w obecnych czasach ograniczonych 
funduszy. Pośrednie oszczędzenie kosztów oraz poprawa standardów zarówno 
ekologicznych, jak i Ŝycia ludzkiego nie są dla władz dostatecznym argumentem 
za wprowadzeniem EMAS, zwłaszcza, Ŝe efekty te będą widoczne po kilku latach. 
Byłoby przydatnym wygenerowanie dodatkowych korzyści dla lokalnych władz 
płynących z wdroŜenia EMAS. Fundusze Rozwoju Regionalnego powinny 
uznawać EMAS za minimalne wymagania, lub w ostateczności, traktować regiony 
z wdroŜonym projektem jako uprzywilejowane w przypadku alokacji funduszy. 



7 Perspektywa LL EASTERN EUROPE  

Living Lakes Eastern Europe Network  79 

PERSPEKTYWA: LIVING LAKES EASTERN EUROPE 2008-2011 
Dzięki wsparciu Deutsche Bundestiftung Umwelt (Niemieckiej Federalnej Fundacji 
Środowiska) moŜliwe było zainicjowanie sieci Wschodnioeuropejskiej Sieci Living 
Lakes (Living Lakes Eastern Europe) i co waŜne szeregu konkretnych działań i 
projektów modelowych.   

Rozszerzenie Unii Europejskiej jest jednym z największych wyzwań 
ekologicznych i pociąga za sobą największy program ochrony środowiska w 
Europie, a być moŜe na świecie. Dla osiągnięcia unijnych standardów w ochronie 
środowiska w nowych krajach członkowskich konieczne są nie tylko inwestycje, 
ale równieŜ stymulowanie współpracy i wymiany wiedzy. Innym waŜnym 
wyzwaniem dla nowych krajów członkowskich i kandydujących jest rozwój kultury 
dialogu i współpracy, co nie było moŜliwe w okresie rządów komunistycznych. 
Konieczna jest długofalowa strategia i zaangaŜowanie, a potrzeba ta dotyczy 
takŜe Wschodnioeuropejskiej Sieci Living Lakes.  

W ostatnich trzech latach Sieć koncentrowała się głównie na zagadnieniach 
planowania przestrzennego, zarządzania obszarami chronionymi, rozwoju 
turystyki i rybactwa. Rozwój jest procesem ciągłym, po planowaniu następuje 
wdroŜenie, monitoring, niekiedy modyfikacje planów i działań. WaŜnym jest, aby 
organizacje partnerskie Sieci i pozostałe zaangaŜowane organizacje pozostały 
aktywne na tych polach po zakończeniu projektu.  

Przyszłe działania Fundacji Jeziora Võrts skoncentrują się głównie na dalszym 
rozwoju zrównowaŜonej turystyki wokół jeziora, w tym: poprawie infrastruktury, 
programach edukacji przyrodniczej, wzmacnianiu lokalnych przedsiębiorców w 
kwestiach środowiska, wdraŜaniu systemu monitorowania, lepszej promocji oferty 
turystycznej o wysokich standardach środowiskowych.  

Centrum Współpracy Międzynarodowej Jeziora Pejpus (CTC) skoncentruje 
się na wzmacnianiu społeczności lokalnych w rejonie jeziora, w oparciu o 
regionalny program rozwoju jeziora Pejpus. Program ten zostanie przygotowany 
we współpracy sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego przy 
wsparciu rządu Estonii. Priorytetem CTC jest wsparcie przygotowania tego 
programu i uczestniczenie w jego realizacji. Obok promocji współpracy 
międzysektorowej w Estonii, waŜne jest takŜe stymulowanie współpracy z Rosją. 
Dlatego istotnym celem jest utworzenie Rady Jeziora Pejpus. Na polu edukacji 
ekologicznej planowane są transgraniczne programy edukacji przyrodniczej na 
temat terenów podmokłych oraz szereg małych projektów ochrony przyrody dla 
młodzieŜy i nauczycieli. Część działań (np. wystawa, programy badawcze) będzie 
prowadzona we współpracy z instytucjami zarządzającymi obszarami 
chronionymi.  

Doroczna szkoła letnia na temat współpracy transgranicznej umoŜliwia wymianę 
wiedzy i doświadczeń oraz stanowi platformę dla przygotowania nowych inicjatyw. 
W ostatnich latach coraz waŜniejsza staje się współpraca w zakresie rozwoju. 
CTC zdobyło wiele doświadczeń w zakresie gospodarki wodnej i udziału 
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społecznego. Doświadczenia te przekazano takim krajom jak Kazachstan, Kirgizja 
i Mołdawia i planowana jest dalsza współpraca z tymi krajami.  

Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton (LBDCA) jest odpowiedzialna 
za koordynowanie i wdraŜanie regionalnej strategii rozwoju. Do roku 2013 region 
jeziora Balaton zamierza stać się modelowym przykładem krajobrazu kulturowego 
o wysokich standardach ekologicznych i warunków Ŝycia w skali Europy 
Środkowej. Aby to osiągnąć region musi ponownie przemyśleć przestarzałą 
strategię rozwoju, która koncentrowała się wyłącznie na rozwoju turystyki. 
Konieczne jest włączenie takich aspektów jak jakość Ŝycia i środowiska. 
Konkretne cele obejmują: 

• Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw w celu zwiększenia zatrud-
nienia i przejścia z systemu zatrudnienia sezonowego na całoroczny.  

• Modernizację przedsiębiorstw i zwiększenie dochodów z turystyki przez 
rozszerzenie w czasie i przestrzeni w obrębie całego regionu.  

• Poprawę jakości oferty turystycznej i wzmocnienie obrazu regionu jako 
kierunku wyjazdów przyrodniczych (tj. turystyka konna, winiarska, 
wędrówki piesze i rowerowe, itp.)  

• Poprawę jakości środowiska przez rewitalizację walorów przyrodniczych, 
lepszy dostęp do jeziora, odtworzenie naturalnej roślinności nadbrzeŜnej 
(lasów), poprawa oczyszczania ścieków, zwłaszcza w południowej części 
jeziora, poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wsparcie ofert eko-
turystycznych.  

• Poprawę spójności terytorialnej i socjalnej przez wzrost gospodarczy i 
wzrost zatrudnienia, w szczególności w turystyce na obszarach zaplecza. 
Oferty ekoturystyczne w regionie Małego Balatonu (Kis Balaton) będą 
wspierane w ramach tzw. programu sztandarowego.  

PTPP "pro Natura" zamierza kontynuować współpracę z Państwowym Zakładem 
BudŜetowym „Stawy Milickie” w celu wdraŜania gospodarki rybackiej przyjaznej 
przyrodzie i wypracowania formuły scalenia celów ochrony przyrody i gospodarki 
(rybactwo, turystyka) w spójny system, przynoszący obustronne korzyści. 
NajbliŜsze kroki obejmują: 

• Propozycje reorganizacji zakładów rybackich w stabilną instytucję, dla 
której ochrona przyrody powinna być jednym z głównych celów (jedną z 
moŜliwych opcji jest Park Narodowy)  

• Wspólne lobbowanie na rzecz dopłat dla rybactwa 

• Odtwarzanie zdewastowanej w wyniku dziesięcioleci niedoinwestowania 
pozycji ekonomicznej zakładów rybackich przez pomoc w dostępie do fun-
duszy 

• Zaprojektowanie i wdraŜanie produktu regionalnego i oferty turystycznej 
związanych z gospodarką rybacką 
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• Bezpośrednie działania na rzecz ochrony przyrody na stawach rybnych uk-
ierunkowane na poprawę stanu siedlisk gatunków ptaków objętych ochroną 
prawem Unii Europejskiej (np. bąk, błotniak stawowy, rybitwa rzeczna, 
podgorzałka, perkoz rdzawoszyi i zausznik oraz wiele innych) 

• Kontynuacja prac na rzecz planu ochrony obszarów Natura 2000 w Dolinie 
Baryczy. Dane o występowaniu ptaków i waloryzacji siedlisk zostały 
przekazane władzom ochrony przyrody. Pracownicy i eksperci PTPP "pro 
Natura" będą wspierać władze i autorów Planu Ochrony obszaru Natura 
2000 oraz rezerwatu Stawy Milickie (objętego ochroną w ramach Kon-
wencji Ramsarskiej) 

• Przy udziale innych partnerów, pomoc lokalnym społecznościom w postaci 
doradztwa dla rolników w zakresie programów rolnośrodowiskowych. Sys-
tem wsparcia lokalnych przedsiębiorców turystycznych zostanie rozbu-
dowany o spójną ofertę internetową, dostosowywaną do oczekiwań kon-
sumentów.  

• Wspieranie regionalnych imprez promocyjnych, jak zainicjowane w 2006 
roku doroczne Dni Karpia, czy rajdy rowerowe, konne i kajakowe.  

• Pomoc w uzyskaniu dostępu do porad i doradców w zakresie ochrony śro-
dowiska. MoŜliwe będzie odbywanie wizyt szkoleniowych i poznawczych w 
gospodarstwie ekologicznym prowadzonym przez PTPP "pro Natura". 
Ochotnicza praca dla przyrody w formie obozów letnich lub wyjazdów 
week-endowych pozwoli na atrakcyjne i poŜyteczne spędzenie czasu w 
terenie.  

Wiele działań będzie prowadzonych we współpracy z innymi organizacjami 
pozarządowymi.   

• bicycle offers etc.) 

• Ponds National Park) and stimulating public discussion, 

• common lobbying for the implementation of payments to fishers,  

Przyszła współpraca 

Wschodnioeuropejska Sieć Living Lakes będzie mieć w nadchodzących trzech 
latach dwa priorytety: 

• Geograficzne rozszerzenie sieci, dla zaangaŜowania jezior w takich krajach 
jak Bułgaria, Rumunia, Albania, Czechy, Słowacja itd. 

• Nowe obszary pracy i projekty pilotaŜowe w zagadnieniach związanych z 
ochroną przyrody i środowiska takich jak rolnictwo, energia odtwarzalna, 
zmiany klimatu, a takŜe edukacja ekologiczna.  

 



7 Perspektywa LL EASTERN EUROPE  

Living Lakes Eastern Europe Network  82 

Stanowisko Living Lakes w kwestii wpływu zmian klimatycznych na 
jeziora i mokradła 

W przeszłości jeziora powstawały i znikały. Temperatury podczas okresów 
zlodowaceń były duŜo niŜsze, a w okresach pomiędzy zlodowaceniami 
zdecydowanie wyŜsze niŜ obecnie. Ale te zmiany klimatu były naturalne. Sytuacja 
dziś jest inna. „Są dowody, Ŝe zmiany klimatu zachodzą i nie moŜemy dłuŜej 
czekać z podjęciem działań” – oświadczył w 2001 roku sekretarz generalny ONZ, 
Kofi Annan. Po publikacji w październiku 2006 roku w Stern Review i otrzymaniu 
w 2007 Pokojowej Nagrody Nobla przez Ala Gore’a i Międzyrządowy Zespół do 
spraw Zmian Klimatu (IPCC) jest oczywistym, Ŝe zmiany klimatyczne to zjawisko 
wywołane przez człowieka, które w dramatyczny sposób wpłynie na nasze Ŝycie.  
 
Jeziora i mokradła pełnią waŜne funkcje ekologiczne dla człowieka, w regulacji 
obiegu wody i dla flory i fauny. Ponadto są waŜnym odbiornikiem dwutlenku węgla 
i powinny odgrywać waŜną rolę w strategiach redukcji efektu cieplarnianego. 
ChociaŜ ekosystemy jeziorne i bagienne pokrywają tylko 6% powierzchni Ziemi, 
zawierają 35% węgla zawartego w biomasie lądów naszej planety. Zmiany 
klimatu są jednak zagroŜeniem dla tych obszarów, które są bardziej wraŜliwe niŜ 
inne ekosystemy. Według raportu IPCC zmiany klimatyczne w drastyczny sposób 
wpłyną na zasoby wodne, poprzez zmiany wielkości i terminów opadów oraz 
wzrost temperatury wód. NaleŜy się spodziewać znacznego spadku poziomu wód 
latem, a w konsekwencji silnego spadku jakości wody, degradacji roślinności 
nadbrzeŜnej, fauny i flory, ale teŜ znaczenia ekonomicznego dla turystyki i 
rybactwa. Te zmiany stosunków wodnych najsilniej dotkną społeczności w krajach 
ubogich. Dla tych przyczyn, ochrona i odtwarzanie jezior i mokradeł są waŜniejsze 
niŜ kiedykolwiek przedtem.  
 
Jesteśmy świadomi problemu i wiemy co robić. Koszty tych działań są w sposób 
oczywisty mniejsze niŜ szkody wywołane zmianami klimatycznymi. Dlatego mądre 
uŜytkowanie, ochrona i odtwarzanie terenów podmokłych są jednym z 
najuwaŜniejszych zadań. Instytucje zarządzające wodą i decydenci muszą skupić 
się na zintegrowanym podejściu do zarządzania zasobami wodnymi, aby w 
sposób prawidłowy reagować na zmieniające się realia ekonomiczne, 
ekologiczne, społeczne i polityczne. Obecne sposoby podejścia do zarządzania 
ryzykiem w zlewniach jezior i rzek są nieadekwatne i nie odpowiadają na czynnik 
niepewności wprowadzany przez zmiany klimatyczne. Krytyczne jest 
wprowadzenie dla jezior i mokradeł rynkowych koncepcji przeciwdziałania 
efektom zmiany klimatu, takich jak włączenie w systemy czystego rozwoju 
wynikające z protokołów Kioto oraz Voluntary Emission Reduction (dobrowolne 
zmniejszanie emisji). 

Współpraca w zakresie edukacji ekologicznej 

Edukacja ekologiczna kierowana do dzieci i młodzieŜy, osób dorosłych i w coraz 
większym stopniu osób starszych (emerytów) jest jednym z częstszych działań 
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podejmowanych przez organizacje pozarządowe w krajach zarówno Zachodniej 
jak i Wschodniej Europy. W zmieniających się czasach ekologiczna oferta 
edukacyjna  musi konkurować z niezliczoną ilością moŜliwości informacyjnych i 
edukacyjnych. Jak przyciągnąć uwagę młodych ludzi i zachęcić ich do 
podejmowania działań w realnym świecie? Jak zwracać się do ludzi starszych i 
jakie będą właściwe i skuteczne metody ich zaangaŜowania?  
Konsumenci odgrywają niezwykle waŜną rolę i mają siłę by oddziaływać na rynek. 
Ale jak ich uczulić i przekonać, Ŝe aspekty ekologiczne są waŜnym aspektem 
jakości produktów a przyjazne środowisku zachowania kluczową kwestią dla 
osiągnięcia jakości środowiska i w konsekwencji jakości naszego Ŝycia? Jaki 
rodzaj standardów jakości będzie potrzebny i jak zorganizować kontrolę jakości w 
edukacji ekologicznej? 

Współpraca w zakresie zrównowaŜonej turystyki 

Europejski rynek turystyczny jest chyba najbardziej konkurencyjny w świecie i 
niemal wszystkie regiony usiłują się na ten rynek wedrzeć. A kaŜdy region ma coś 
atrakcyjnego do zaoferowania. Głównym celem ekologicznych organizacji 
pozarządowych nie powinno by rozwijanie lub wdraŜanie turystyki, lecz ich udział 
w procesach planowania i projektowania oraz wspieranie ofert przyjaznych 
środowisku. Organizacje pozarządowe mają często kontakty z ludźmi 
zainteresowanymi jakością środowiska i mogą wykorzystać ich moŜliwości 
komunikacji poprzez sieć Living Lakes by promować zrównowaŜone formy 
turystyki w regionach naleŜących do Sieci. Organizacje partnerskie Living Lakes 
planują kontynuować swe działania wspierające rozwój sektora turystycznego, 
wdraŜania ocen oddziaływania infrastruktury turystycznej na środowisko oraz 
zarządzania obszarami chronionymi, które są często centralnym punktem regionu 
- kierunku wyjazdów.   

Współpraca w zakresie zrównowaŜonego rolnictwa 

Rolnictwo ekologiczne jest znakomitą okolicznością sprzyjającą dla obszarów 
jeziornych, zarówno z punktu widzenia środowiska jak i gospodarki, ale wymaga 
stałego i dynamicznego rozwoju. Estonia wykazuje wyjątkowo znaczący odsetek 
upraw organicznych (4,6%), podczas gdy na Węgrzech i w Polsce ten udział jest 
niewielki (1,94% i 0,3%, dane na podstawie IFOAM 2005). Międzynarodowy 
obszar wokół jeziora Bodeńskiego ze swymi 9% upraw organicznych spośród 
terenów uŜytkowanych rolniczo wypada imponująco i moŜe zaprezentować 
szereg sukcesów ale teŜ problematycznych przykładów promowania rolnictwa 
ekologicznego i marketingu produktów produkowanych metodami organicznymi. 
Podczas następnych lat partnerzy skoncentrują się na uświadamianiu 
konsumentów, w tym konsumentów zbiorowych (szpitale, kantyny, stołówki 
szkolne, itp.). Innym aspektem jest poprawa dostępności produktów rolnictwa 
organicznego i wdraŜanie standardów jakości.  
Istotnym elementem w łańcuchu usług turystycznych jest gastronomia. 
Regionalne produkty rolnictwa organicznego powinny być promowane w ramach 



7 Perspektywa LL EASTERN EUROPE  

Living Lakes Eastern Europe Network  84 

spójnej oferty turystycznej, przynosząc wielostronne korzyści dla całego regionu. 
Planuje się wdroŜenie w ramach Wschodnioeuropejskiej Sieci Living Lakes 
odpowiednich projektów pilotaŜowych.  

Współpraca w zakresie monitoringu  

Organizacje pozarządowe mogą odgrywać znaczącą rolę w monitorowaniu 
rozwoju regionalnego, w tym rozwoju turystyki. Monitoring to ciągły proces ze 
ściśle zdefiniowanymi jasnymi wskaźnikami, o ile to moŜliwe mierzalnymi celami i 
regularnie wykonywanymi pomiarami, a następnie analizą danych i stopnia 
osiągnięcia celów. Na podstawie wyników monitoringu wyciągane są wnioski i 
zalecenia skorygowania niekorzystnych tendencji.  
 
Jak dotąd Ŝadne z jezior partnerskich nie ma solidnego systemu monitorowania 
obejmującego wszystkie aspekty zrównowaŜonego rozwoju. W najbliŜszych 
latach planowana jest analiza (metodą SWOT) istniejących procesów i struktur 
monitorowania. Na bazie jej wyników przygotowany zostanie schemat pełnego 
systemu monitorowania stopnia zrównowaŜenia rozwoju i promowane będzie jego 
wdraŜanie. Wyniki monitoringu muszą być regularnie i we właściwy sposób 
komunikowane wszystkim interesariuszom w regionie, dotyczy to takŜe zaleceń 
do podejmowania konkretnych działań zaradczych. WaŜne jest pokazywanie nie 
tylko problemów, ale takŜe promowanie pozytywnych przykładów z własnego 
regionu.  Szczególne znaczenie ma monitoring efektów zmian klimatycznych i 
podejmowanych działań w zakresie ochrony klimatu.  

Współpraca miedzy Wschodem i Zachodem  

W Sieci Living Lakes szczególną rolę pełni Fundacja Jeziora Bodeńskiego, która 
dzięki swym długoletnim doświadczeniom w ochronie przyrody i zrównowaŜonego 
rozwoju obszarów jeziornych udostępnia swą wiedzę innym partnerom. W 
szczególności doradza i pomaga poprzez transfer wniosków z modelowych 
projektów w zakresie eco-campingu, programów edukacji środowiskowej i 
przyrodniczej, ekologicznego planowania przestrzennego, przyjaznego przyrodzie 
rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania produktów 
ekologicznych w cateringu. Kursy szkoleniowe organizowane przez Fundację 
przeznaczone są dla osób zajmujących się ochroną środowiska, administracji, 
przedsiębiorców turystycznych i instytucji zaangaŜowanych w zarządzanie 
obszarami podmokłymi. Szkolenia łączą aspekt teoretyczny z praktycznym, a 
uczestnicy mają okazję przedyskutować w szczegółach interesujące ich aspekty 
wdroŜenia dzięki kontaktowi z wykonawcami projektów i praktykami.  
Fundacja Jeziora Bodeńskiego będzie udostępniać te praktyczne moŜliwości 
rozwoju takŜe w kolejnych latach. Współpraca miedzy Wschodem i Zachodem nie 
jest jednokierunkowa lecz jest dialogiem. Zachodnie organizacje korzystają z 
konstruktywnej krytyki przyjmowanych przez nie strategii, projektów i wyników 
oraz uczą się obserwując twórcze pomysły i podejścia kolegów ze wschodniej 
Europy.  
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Polska, Stawy Milickie 

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"  
Podwale 75 
PL-50449 Wrocław, Polska 
tel.    + 48 - 71 343 09 58  
e-mail    pronatura@pronatura.org.pl 
strona www   www.pronatura.org.pl 

Węgry, Jezioro Balaton 

Lake Balaton Development Coordination Agency 
Batthyány u. 1 
H-8600 Siófok, Hungary 
tel.    + 36 - 84 - 317 – 002 
e-mail    info@balatonregion.hu 
strona www   www.balatonregion.hu 

Estonia, Jezioro Võrts 

Lake Võrtsjärv Foundation 
Rannu 61101, Tartu County, Estonia 
tel.   + 372 - 7 - 356 084 
e-mail:   jaanika@vortsjarv.ee 
strona www   www.vortsjarv.ee 

Estonia, Jezioro Pejpus 

CTC Peipsi Center for Transboundary Cooperation 
Lai Street 30 
51005 Tartu, Estonia 
tel.    + 372 - 7 - 302 302 
e-mail    tartu@ctc.ee 
strona www   www.ctc.ee 

Niemcy, Jezioro Bodeńskie 

Bodensee-Stiftung - Lake Constance Foundation 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell, Germany 
tel.    + 49 - 77 32 - 99 95 – 40 
e-mail    marion.hammerl@bodensee-stiftung.org 
strona www   www.bodensee-stiftung.org 

Litwa, Labanoras 

Labanoro regioninio parko direkcija 
Labanoro mstl. 
18235 Švenčionių raj., Luthuania 
tel.   + 370 - 8 - 387 47142 
e-mail    info@labanoroparkas.lt 
strona www  www.labanoroparkas.lt 
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Stawy Milickie – Polska 

• DOEN Stichting (NL) 

• Fundacja EkoFundusz (PL) 

• Environmental Partnership for Cen-
tral Europe  

• Eurosite Foundation (NL) 

• 5000xZukunft (D) 

• Global Environment Facility  

• Global Nature Fund (D) 

• Matra Fund (NL) 

• Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(PL) 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wroclawiu (PL) 

• Royal Netherlands Embassy in Po-
land  

• Stiftung Naturschutzfond Baden-
Württemberg (D) 

• The Colin Reid Countryside Trust 
(UK) 

• The Wildlife Trusts (UK) 

• Whitley Awards Foundation (UK) 

• oraz liczne osoby i instytucje z kraju 
i zagranicy. 

Jezioro Bodeńskie – Niemcy 

• Deutsche Umwelthilfe e.V. 

• Unilever 

• Miasto Radolfzell 

Labanoras - Litwa 

• Unilever 

• Kärcher 
 

 Jezioro Võrt – Estonia 

• Bagpipe Farm 

• Jõesuu Guesthouse Ltd 

• Estonian University of Life Sci-
ences 

• Kalasaare Ltd 

• Kõrgemäe Tourism Farm 

• Merts AM Ltd 

• Rannaküla Stable Ltd 

• rada parafialna Rannu  

• powiat Tartu  

• powiat Viljandi  

• Vaibla Camping Ltd 

• Vanasauna Guesthouse Ltd 

• Vehendi Ltd 

• Waide motell Ltd 

• Wannero Ltd  

Balaton – Węgry 

• Association of Civil Organisations 
of Lake Balaton 

• Balaton National Park Directorate 

• Hungarian Academy of Sciences 
Balaton Limnological Research In-
stitute 

• Lake Balaton Development Council  

Jezioro Pejpus - Estonia 

• Estonian Environmental Invest-
ment Centre  

• EU Baltic Sea Region INTEREG III 
B NP Programme. 

 



 
 
   

 

Global Nature Fund (GNF) 
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell, Germany 
tel.   + 49 - 77 32 - 99 95 – 0 
fax   + 49 - 77 32 - 99 95 – 88 
e-mail  info@globalnature.org 
strona www www.globalnature.org  
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Projekt jest wspierany przez Niemiecką Federalną Fundację Środowiska (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt, DBU). DBU jest jedną z największych fundacji w Europie, promuje 
innowacyjne, modelowe projekty ekologiczne. Od 1991 niemal 6 400 projektów otrzymało 
wsparcie finansowe  w wysokości około 1,2 miliarda Euro. Wskazówki dotyczące wsparcia DBU 
wymieniają 9 obszarów wsparcia, w tym technologie prośrodowiskowe, badania, ochronę 
przyrody, edukację. RóŜne działania sieci Living Lakesbyły wspierane przez DBU od 1998 r.  
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