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Jeziora ukryte wśród lasów, rzeki wijące się przez łąki, a może nadmor-
skie wydmy? Podczas letnich wyjazdów z pewnością nieraz cieszyliśmy się 
przepięknymi i różnorodnymi pomorskimi krajobrazami. Jednak nie wszy-
scy zdają sobie sprawę, że krajobrazy znajdują się pod ochroną. Więcej 
– zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody krajobrazy stanowią jeden z trzech 
głównych przedmiotów (obok przyrody żywej i nieożywionej) ochrony przy-
rody w Polsce.

Podstawową formą ochrony krajo-
brazowej (zachowania cech charak-
terystycznych danego krajobrazu) 

są parki krajobrazowe. To stosunkowo 
nowa forma ochrony przyrody w Polsce, 
stosowana dopiero od 1976 roku. Obec-
nie w naszym kraju działają 122 parki o 
łącznej powierzchni 26 tysięcy kilome-
trów kwadratowych, czyli 8,3 proc. po-
wierzchni Polski. Już te liczby udowad-
niają, jak ważne jest funkcjonowanie 
parków krajobrazowych. W wojewódz-
twie pomorskim działa ich dziewięć (o 
łącznej powierzchni 8,4 proc. obszaru 
regionu): Kaszubski Park Krajobrazowy, 
Nadmorski Park Krajobrazowy, Park Kra-
jobrazowy Doliny Słupi, Park Krajobrazo-
wy Mierzeja Wiślana, Park Krajobrazowy 
Pojezierza Iławskiego, Trójmiejski Park 
Krajobrazowy, Tucholski Park Krajobra-
zowy, Wdzydzki Park Krajobrazowy i 
Zaborski Park Krajobrazowy. Od 2010 
roku, w celu uzyskania efektu synergii w 
ochronie przyrody i prowadzenia eduka-
cji ekologicznej, siedem z nich (z wyłą-

czeniem Tucholskiego Parku Krajobrazo-
wego i Parku Krajobrazowego Pojezierza 
Iławskiego, które częściowo znajdują się 
także na terenie sąsiednich województw) 
utworzono Pomorski Zespół Parków Kra-
jobrazowych.

Parki krajobrazowe posiadają niższy 
status niż parki narodowe, jednak w 
przeciwieństwie do tych drugich do ich 
powstania nie jest konieczna ustawa 
– powstają w drodze uchwały sejmiku 
danego województwa. Jest to wyraz 
idei zrównoważonego i subsydiarne-
go rozwoju, zgodnie z którą to lokalne 
społeczności posiadają najlepszą wie-
dzę na temat własnych potrzeb, także 
w zakresie ochrony przyrody.

W parkach krajobrazowych można 
prowadzić działalność gospodarczą, 
ale jest ona ograniczona zachowaniem 
dobrego stanu i dotychczasowego 
kształtu środowiska naturalnego na 
tym obszarze. Parki spełniają przede 
wszystkim funkcję edukacyjną i re-
kreacyjną – na ich terenie tworzy się 

wyznaczone szlaki służące turystyce 
krajoznawczej. Dodatkowo na najcen-
niejszych przyrodniczo obszarach par-
ków krajobrazowych można utworzyć 
rezerwaty, gdzie ochrona przyrody 
będzie jeszcze większa, a ogranicze-
nia prowadzenia działalności człowie-
ka jeszcze ostrzejsze. Podobnie jak w 
przypadku parków narodowych, wokół 
parków krajobrazowych można utwo-
rzyć także chronioną prawnie otulinę.

Kolejną formę ochrony krajobra-
zowej stanowią obszary chronionego 
krajobrazu tworzone na terenach chro-
nionych ze względu na wyróżniający 
się krajobraz o zróżnicowanych ekosys-
temach. Podobnie jak parki krajobra-
zowe mają one zaspokajać potrzeby 
związane z turystyką i wypoczynkiem. 
Obszary chronionego krajobrazu z 
reguły zajmują mniejszy obszar po-
wierzchni niż parki. Kluczem do ich 
utworzenie nie jest jednak ilość, ale ja-
kość terenu. Może to być na przykład 
niewielki, ale ważny obszar pełniący 
funkcję korytarza ekologicznego dla 
dzikiej zwierzyny.

Obecnie w Polsce istnieje blisko 400 
obszarów chronionego krajobrazu (do-
kładna liczba niemal nieustannie ulega 
zmianie), w tym 44 na terenie woje-
wództwa pomorskiego (np. Obszar 
Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobie-

Tak było podczas Pomorskich Dni Energii w 2016 roku.

„Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczędzaj” 
– to motto tegorocznej, siódmej już edycji Pomor-
skich Dni Energii. 15 września 2017 roku odbędzie 
się Dzień Otwarty w siedzibie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8. 

Hasło „Działaj z energią – wybieraj, wytwarzaj, oszczę-
dzaj” odnosi się do sposobów ograniczania niskiej emisji, 
zanieczyszczającej powietrze. A takie powietrze to praw-
dziwy, chociaż cichy zabójca. Tymczasem wciąż wiele osób 
nieświadomie przyczynia się do emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery. W jaki sposób zatem sprawić, abyśmy 
wszyscy oddychali czystszym i zdrowszym powietrzem? 
Chociażby zlikwidować stare, niespełniające norm eko-
logicznych kotły grzewcze, a przede wszystkim nigdy nie 
spalać w nich odpadów! A także jak najczęściej przesiadać 
się do środków transportu publicznego lub na rower.

Na szczęście świadomość społeczeństwa w tym wzglę-
dzie systematycznie się poprawia. – Coraz więcej osób 
dostrzega znaczenie działań związanych z ochroną po-
wietrza. Właściciele domów likwidują kotły węglowe i 
podłączają swoje budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Dzieje się dużo dobrego, ale to nie wystarczy. Nadal widok 
ciemnego dymu o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu, 
wydobywającego się z kominów niektórych domów, nie 
należy do rzadkości. Osoby, które spalają plastik, opony, 
folie czy nawet meble, powodują zagrożenie dla zdrowia. 
To tylko pozorna oszczędność, szkodzą sobie i innym – 
mówi Maciej Kazienko, prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fundusz działa i zaprasza
Walka o czyste powietrze to jeden z priorytetów WFO-

ŚiGW w Gdańsku. W ostatnich pięciu latach fundusz 
przeznaczył na działania w tym obszarze 90 milionów 

złotych! W ich wyniku na Pomorzu od 2008 roku rocz-
na emisja pyłów zmniejszyła się o 200 ton, a dwutlenku 
węgla o 13,6 tysiąca ton. Kontynuacją tych działań są Po-
morskie Dni Energii 2017, w ramach których 15 września 
w godz. 10:00-18:00 w siedzibie funduszu odbędzie się 
Dzień Otwarty. Będzie można m.in. uzyskać wiedzę na te-
mat nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych w bu-
downictwie, w tym zastosowania  odnawialnych źródeł 
energii, a także dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie
na instalację takich rozwiązań we własnym domu. Lekarze 
opowiedzą o skutkach oddychania zanieczyszczonym po-
wietrzem. W ramach akcji „Uwolnij książkę” będzie można 
zdobyć ciekawą lekturę o różnorodnej tematyce. W progra-
mie Dnia Otwartego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 
także m.in. wykłady i pokazy filmów edukacyjnych oraz za-
bawy i konkursy dla dzieci. Zapowiada się zatem najlepsze 
z możliwych połączeń – przyjemnego z pożytecznym.

PARK KRAJOBRAZOWY  
 
Wielkoobszarowa forma 
ochrony przyrody tworzona 
ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne, 
kulturowe oraz krajobrazowe 
w celu ich zachowania 
i popularyzacji w warunkach 
zrównoważonego rozwoju.

Pomorskie Dni Energii 2017
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Ekokonkurs

szewskiej lub Obszar Chronionego Kra-
jobrazu Żuław Gdańskich).

Polacy coraz częściej uprawiają tzw. 
turystykę rekreacyjną, głównie w wy-
miarze lokalnym i regionalnym (np. 
wycieczki weekendowe), która daje 
możliwość podziwiania pięknych kra-
jobrazów. I bardzo dobrze. Z przyrodą 
jest bowiem tak jak z każdą inną dzia-
łalnością człowieka – najlepiej troszczy-
my się o to, co dobrze znamy i lubimy.

Adam Chmielecki

Korzystamy z do�nansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Czas letnich wyjazdów powoli 
mija. To dobry moment, żeby przy-
pomnieć sobie chwile spędzone na 
łonie natury, a przy okazji wygrać 
wartościowe nagrody ułatwiające 
kontakt z przyrodą – na przykład lor-
netkę lub aparat fotograficzny. Taką
okazję daje nasz konkurs ekologicz-
ny, organizowany we współpracy z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku. Aby wziąć udział w zaba-
wie, należy przesłać do redakcji (na 
adres mailowy: magazyn@solidar-
nosc.gda.pl lub za pośrednictwem 
profilu Regionu Gdańskiego NSZZ
„S” w serwisie Facebook.pl) wyko-
nane przez siebie zdjęcie obrazują-
ce jeden z dwóch tematów:
1. Ochrona środowiska naturalne-

go w Polsce (szczególnie w wo-
jewództwie pomorskim).

2.Gospodarka i przyroda w woje-
wództwie pomorskim.
Zapraszamy!

FOT. LESZEK EKSTEROWICZ


