Przegląd Przyrodniczy
XXVI, 4 (2015): 17-48

Dorota Horabik, Andrzej Jermaczek, Robert Stańko

DOŚWIADCZENIA KLUBU PRZYRODNIKÓW
W PLANOWANIU I REALIZACJI OCHRONY OBSZARÓW
NATURA 2000
Experiences of the Naturalist Club in planning and implementing
conservation of Natura 2000 sites
ABSTRAKT: Artykuł opisuje doświadczenia zespołu Klubu Przyrodników w zakresie planowania i
realizacji ochrony przyrody nabyte podczas realizacji prawie 30 projektów usytuowanych w obszarach
Natura 2000, działań ochronnych na własnych gruntach oraz wykonywania 57 projektów planów zadań
ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000.
Wśród najważniejszych problemów planowania ochrony w obszarach Natura 2000 autorzy wskazują
na fiasko wdrażania w warunkach Polski metody planowania partycypacyjnego, niedoskonałość założeń metodycznych, niedostatek wiedzy, roszczeniowy stosunek różnych grup społecznych oraz niski
poziom zaufania społecznego i świadomości ekologicznej.
Jako najważniejsze warunki sukcesu w planowaniu ochrony uznano współpracę z właścicielami i zarządcami gruntów, poprzedzenie procesu planowania inwentaryzacją przedmiotów ochrony oraz rozpoznaniem zasad funkcjonowania ekosystemów i uwarunkowań użytkowania gruntów.
Wskazano na istotną rolę działań ochronnych prowadzonych na gruntach będących w posiadaniu organizacji społecznych i innych podmiotów zainteresowanych ochroną przyrody.
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ABSTRACT: The article presents the experiences of the Naturalist Club in nature conservation planning and completion gained in the course of implementing nearly 30 projects on Natura 2000 sites,
conservation activities on own land and while making 57 projects for conservation tasks and conservation plans for Natura 2000 sites.
Among the most significant issues in conservation planning on Natura 2000 sites the authors point out
to the failure of the participatory planning method in Polish circumstances, imperfectness of methodological assumptions, shortage of knowledge, full of claims attitude of various social groups and low
level of social trust and environmental awareness.
As most important conditions for success in conservation planning were found the following: co-operation with proprietors and managers of land; preceding the planning process with inventory of conservation objects and with learning how the ecosystems function and what are the conditions for land use.
A significant role was indicated for conservation activities carried out on land owned by public organizations and other subjects interested in nature conservation.
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