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MORSKIE OBSZARY NATURA 2000
–
ŹRÓDŁO KONFLIKTU CZY SZANSA NA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY?
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA CYKL WARSZTATÓW
W RAMACH PROJEKTU „Bałtyk jest w Polsce. Bałtyk jest w Europie”

www.baltyk.org.pl
Warszawa. 28.09.2010, Centrum „Dialog”, ul Limanowskiego 23

Szanowni Państwo,
Na hasło „Natura 2000” pojawia się grymas na twarzy prawdopodobnie u większości ludzi
mieszkających lub prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 lub obszarach z
nimi sąsiadujących. Niestety w Polsce nadal przeważa negatywne spojrzenie na ten europejski system
ochrony siedlisk i gatunków cennych w skali całej Wspólnoty. Po części wynika to z
niedoinformowania społeczeństw lokalnych, po części z nieefektywnych procedur

dotyczących

lokalizacji inwestycji na terenach związanych z Naturą 2000. Można więc powiedzieć, że jako kraj sami
więc sobie zafundowaliśmy „czarny PR” Natury 2000, podczas gdy powinien on mieć kolor biały, a
nawet różowy... Na najbliższej konferencji podzielimy się swoimi doświadczeniami z naszego cyklu 5
warsztatów, które objęły swą tematyką przybrzeżne i morskie obszary Natura 2000 na Bałtyku.
Dla przypomnienia, każdy warsztat skupiał się na innej problematyce, innym regionie naszego
Wybrzeża:
•

"Natura 2000 na obszarach morskich województwa zachodniopomorskiego" – Międzyzdroje

• "Natura 2000 – cenne siedliska na obszarach morskich" – Sopot
•

"Natura 2000 – między realiami a sytuacją prawną” - Smołdzino

•

„Natura 2000 szansą dla regionu Zalewu Szczecińskiego?” - Stepnica

• „Zalew Wiślany – rozwój a obszary chronione – nieunikniony konflikt?” - Kąty Rybackie
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Wykorzystując zdobytą wiedzę i perspektywę roku czasu odpowiedzmy sobie m.in. na pytania:

• Jakie mamy refleksje po rocznym cyklu warsztatów w tematyce silnie naznaczonej konfliktem?
• Co uległo zmianie w zakresie obszarów Natura 2000 i jakie są postępy?
• Jakie są perspektywy i plany?
• Jakie powinny być procedury tworzenia planów ochrony obszarów oraz jak zapewnić
reprezentatywny udział społeczeństwa jako użytkownika obszarów?
RAMOWY PROGRAM:
•

EKO-UNIA: jaka lekcja z warsztatów Natura 2000 ? - podsumowanie

•

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – ocena i aktualny stan zarządzania obszarami
Natura 2000

• Urząd Morski - aktualny proces tworzenia i realizacji planów ochrony
• Instytut Oceanologii PAN - oczekiwania wobec administracji i innych stron w procesie
budowy planów ochrony

• reprezentacja sektora rybołówstwa – rola polskich morskich obszarów N2000 w ochronie
zasobów ryb, spojrzenie na obszary Natura 2000 ze strony głównego użytkownika przestrzeni
morskiej.
Termin: 28.09.2010
Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
02-943 Warszawa, ul. Limanowskiego 23
Zgłoszenia:
na adres info-ekounia@eko.org.pl
w terminie do: 23.09.2010
Zapraszamy!
W imieniu zespołu Eko-Unii
wiceprezes Ewa Leś
Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”, www.eko-unia.org.pl, NIP 954 19 80 345,
REGON 27 25 705 48, KRS 0000003647, Nr konta: 73 1050 1575 1000 0022 9367 2750,

