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Już 20 października po raz pierwszy będziemy obchodzić Dzień krajobrazu, ustanowiony w celu
promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Zbliżające się święto jest
doskonałą okazją do przybliżenia działań na rzecz ochrony krajobrazu, które realizowane są w różnych
regionach naszego kraju.

W województwie łódzkim jedną z kluczowych ról w podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian
odgrywa Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Działania na rzecz ochrony krajobrazu realizuje on w siedmiu parkach krajobrazowych leżących na
terenie województwa łódzkiego. Działania te realizowane są głównie w związku z cyklicznymi przedsięwzięciami mającymi na celu ochronę oraz promocję walorów
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
Wśród realizowanych działań na szczególną uwagę zasługują realizowane przez służby ochrony przyrody zadania z zakresu czynnej ochrony krajobrazu. Należą do nich
m.in. wykaszanie roślinności, które pozwala na usunięcia pojawiających się niepożądanych gatunków roślin, które zmieniają charakter krajobrazowy. Takie działania
prowadzone są np. na terenach podmokłych rezerwatu Piskorzeniec w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Z kolei na terenie użytku ekologicznego "Skarpa
Inowłodzka" w Spalskim Parku Krajobrazowym realizowane jest cykliczne wykaszanie i porządkowanie terenu, co pozwala zachować naturalne zbiorowiska
kserotermiczne stanowiące malowniczy akcent w krajobrazie doliny Pilicy.
Na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego realizowany jest od wielu lat projekt ochrony i zachowania
tradycyjnych sadów przydomowych stanowiących szczególnie cenny element zanikającego tradycyjnego krajobrazu wiejskiego.
Kolejnym ważnym elementu krajobrazu kulturowego są ogródki przydomowe. Ich ochrona na terenie łódzkich parków krajobrazowych realizowana jest poprzez
organizowane dla mieszkańców konkursów na najpiękniejszy przydomowy ogród oraz imprezy związane z ochroną pszczół, podczas których promowane jest
utrzymywanie i zakładanie kwietnych ogródków.
Niezwykle istotnym elementem działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jest składanie do właściwych organów samorządowych wniosków o
objęcie cennych przyrodniczo i krajobrazowo fragmentów terenu oraz obiektów przyrodniczych i kulturowych stosownymi formami ochrony przyrody i kultury. W ten
sposób na obszarach parków krajobrazowych województwa łódzkiego zinwentaryzowano, stworzono dokumentację oraz wskazano na potrzebę ochrony wielu cennych
krajobrazowo obszarów, drzew, głazów narzutowych alei, cmentarzy, kapliczek, krzyży, dworów i kościołów.
Innym niezwykle ważny elementem współpracy z samorządami lokalnymi, który kształtuje krajobraz parków jest opiniowanie decyzji o warunkach zabudowy, składanie
wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zgodnie planem ochrony parków krajobrazowych.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego również organizuje i współorganizuje akcje sprzątania miejsc cennych przyrodniczo i krajobrazowo np.
sprzątanie rzeki Pilicy "Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia", miejsca widokowego "Fajna Ryba" w Przedborskim Parku Krajobrazowym, „Sprzątanie Rawki” w
Bolimowskim Parku Krajobrazowym, „Sprzątanie świata z pracownikami samorządów” na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
Kolejnym ważny element działalności promocyjnej parków jest promowanie krajobrazu o naturalnych cechach, historycznych założeń parkowo-pałacowych oraz
pojedynczych tworów przyrodniczych w wydawnictwach ukazujących walory parków krajobrazowych województwa łódzkiego. Tego typu działania podwyższają walory
krajobrazowe i korzystnie wpływają na rozwój turystyki pieszej i rowerowej.
Problematyka ochrony krajobrazu stanowi również nieodłączny element prowadzonych przez pracowników parków terenowych zajęć edukacyjnych z dziećmi i
młodzieżą, wycieczek i rajdów oraz spotkań z przedstawicielami jednostek samorządowych i mieszkańcami parkowych gmin. Rocznie z takich form zdobywania wiedzy
na temat walorów krajobrazowych i przyrodniczych parków korzysta ok. 30 000 osób.
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