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Szanowni Państwo !
Od kilkudziesięciu lat staramy się świadomie realizować ochronę przyrody, w tym ochronę
czynną. Od czternastu lat sporządzamy plany ochrony rezerwatów, parków narodowych i
parków krajobrazowych - a następnie staramy się je realizować. Pora zadać sobie pytanie,
czy  wszystko  to  jest  skuteczne.  A  także  jakie  są  uwarunkowania  i  ograniczenia  tej
skuteczności.

W  dniach  7-9  kwietnia  2006  organizujemy  w  Łagowie  kolejną  wiosenną  sesję  z  cyklu
poświęconego różnym aspektom ochrony przyrody. Tym razem zapraszamy do dyskusji na
temat:

Skuteczność ochrony przyrody
Prosimy  Państwa  o  prezentację  Państwa  doświadczeń  dotyczących  następujących
zagadnień:
 Praktycznego wdrażania planów ochrony. W jaki stopniu się to udaje? Które zapisy

planów ochrony udało się wdrożyć, które tylko częściowo, a które -  i  dlaczego -
pozostały tylko teorią?

 Praktycznych  doświadczeń  związanych  z realizacją  działań  ochronnych.  Co było
istotnym problemem?  Pytamy tu także o problemy "banalne i trywialne" - często
właśnie  one  niweczą  doskonałe  koncepcje.  Czy  i  jak  Państwo  sobie  z  tymi
problemami poradzili?

 Istniejących barier formalno-administracyjnych i sposobów ich przełamywania. 
 Skutków przeprowadzonych działań ochronnych. Czy i jak monitorowali Państwo ich

efekty?  Czy  i  jak  przedmioty  ochrony  zareagowały  na  wykonane  działania
ochronne?  Czy,  jak  i  dlaczego  dokonywali  Państwo  modyfikacji  w  pierwotnie
założonych sposobach ochrony?

 Zmian,  jakie  zaszły w obiektach  chronionych -  zarówno tym,  które  zaszły dzięki
ochronie, jak i tych, które zaszły pomimo niej.

 Kosztów  oraz  ekonomicznych  uwarunkowań  prowadzonych  działań  na  rzecz
ochrony przyrody.

 Wniosków, jakie z tych doświadczeń powinni wyciągnąć autorzy planów ochrony. 

Jak co roku przewidujemy trzy rodzaje prezentacji - referaty (do 30 minut), komunikaty (10
minut) i postery. Na zgłoszenia, z podaniem tytułu wystąpienia, imienia, nazwiska i adresu
autora oraz krótkiego, kilkuzdaniowego abstraktu, oczekujemy do 31 stycznia 2006. Około
20 lutego roześlemy szczegółowy program. Sesja odbędzie się w Łagowie,  w dniach 7-9
kwietnia 2006 (piątek - niedziela). Orientacyjny koszt uczestnictwa w sesji, w zależności od
wybranej  opcji,  wyniesie  od  200  do  400 zł.  Jak  zwykle  autorów wystąpień  zwalniamy z
wpisowego. Zapraszamy!

Andrzej Jermaczek i Paweł Pawlaczyk


