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18 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Usługi ekosystemowe – możliwości
i potencjał krajobrazu”. Była to już 7. edycja wydarzenia poświęconego wdrażaniu Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej w Polsce organizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Celem konferencji, w nawiązaniu do tegorocznego hasła Dnia Krajobrazu – „Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas” była próba podjęcia dyskusji na temat koncepcji
usług ekosystemowych. Zakres tematyczny konferencji obejmował kwestię ekonomicznej wartości krajobrazu oraz możliwości oszacowania i wyceny usług
świadczonych przez krajobraz. Podczas wydarzenia omówiono także możliwości ﬁnansowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu.
W trakcie konferencji zostały zaprezentowane wybrane działania parków krajobrazowych oraz inicjatywa podjęta ze strony Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w
których w oparciu o potencjał przyrodniczy, jak i kulturowy lokalnego krajobrazu, pozyskano zewnętrzne środki ﬁnansowania na działania związane z ochroną przyrody i
krajobrazu, bądź na zwiększenie dostępności turystycznej obszaru.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego, jak również instytucji naukowych oraz społecznych
zajmujących się zawodowo ochroną i kształtowaniem krajobrazu.
Uczestnicy konferencji mieli okazję uczestniczyć w dyskusji na temat możliwości i celowości ekonomicznej wyceny świadczeń dostarczanych przez krajobraz, a także
wymieniać się doświadczeniami związanymi z zarządzaniem wyjątkowo cennymi obszarami krajobrazowymi (parkami krajobrazowymi i parkami kulturowymi) ze
szczególnym uwzględnieniem działań związanych z ochroną czynną, promowaniem, edukacją oraz udostępnianiem obszarów dla społeczeństwa.
Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska nr 169/2017/Wn50/NE-WM/D z dnia 25 sierpnia 2017 r. na
sﬁnansowanie przedsięwzięcia: Realizacja zadań wynikających z postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000
r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r.).

Program Konferencji

Prezentacje do pobrania
Krajobraz a turystyka w świetle koncepcji usług ekosystemowych - przykład Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (PDF, 4MB)
Krajobraz w koncepcji usług ekosystemowych - założenia ogólne i podstawy teoretyczne (PDF, 1,6MB)
Możliwości ﬁnansowania działań ukierunkowanych na ochronę przyrody i krajobrazu (PDF, 0,4MB)
Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie - wykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego i i przyrodniczego (PDF, 18MB)
Potencjał krajobrazu do dostarczania usług - na przykładzie krajobrazów postglacjalnych Suwalszczyzny (PDF, 2,7MB)
Rozwój podejścia do rozpoznania usług ekosystemowych w Polsce (PDF, 4,3MB)
Wycena usług ekosystemowych dla obszaru Ramsar - Wigierski Park Narodowy (PDF, 1,5MB)
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