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W ramach wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska od
2012 r. organizuje coroczne konferencje eksperckie, podczas których omawiane są różne zagadnienia
związane z ochroną i zarządzaniem krajobrazem.

Tegoroczna, piąta edycja konferencji odbywa się pod hasłem "Nowe wyzwania dla ochrony i kształtowania krajobrazu" i ma szczególny wymiar. Konferencja poświęcona
jest przede wszystkim roli krajobrazu w życiu społecznym oraz przygotowaniom do audytu krajobrazowego. Spotkanie otworzył Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska, który powiedział: "Tegoroczna konferencja nieprzypadkowo odbywa się 20 października".
Tego dnia 2000 roku została podpisania we Florencji Europejska Konwencja Krajobrazowa. Jest ona częścią działań Rady Europy w zakresie ochrony naturalnego i
kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska. Polska ratyﬁkowała Konwencję 27 września 2004 r., a 1 stycznia 2005 r. weszła ona w
życie.
Podstawowym celem Europejskiej Konwencji Krajobrazowej jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie współpracy europejskiej w
tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi zamieszkujących
w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem, dlatego swoim zasięgiem
obejmuje całe terytorium Polski.
W celu realizacji zapisów Konwencji, Strony podejmują działania zmierzające m.in. do prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi,
ustanowienie procedur udziału społeczeństwa w procesach planowania i zarządzania krajobrazem oraz uwzględniania kwestii krajobrazowych we wszelkich działaniach
związanych z zarządzaniem przestrzenią. Ponadto Strony Konwencji zobowiązane są do identyﬁkacji, charakterystyki oraz oceny własnych krajobrazów, określenia dla
nich celów jakości, a także podnoszenia świadomości społecznej oraz współpracy transgranicznej.
"Chcemy aby zachętą do podejmowania i intensyﬁkacji działań na rzecz ochrony i planowania krajobrazu, a jednocześnie narzędziem promocji był Dzień Krajobrazu,
który od dzisiaj będzie obchodzony co roku 20 października" - podkreślił w swoim wystąpieniu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. "Ogłoszone przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska święto ma zwrócić uwagę nas wszystkich na otaczającą przestrzeń. Krajobraz pełni bowiem ważną rolę w codziennym życiu, wpływa na
jego jakość, samopoczucie, a nawet zdrowie, a także inspiruje i motywuje do działania" powiedział Krzysztof Lissowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Ochrona i zarządzanie krajobrazem stanowi przedmiot zainteresowania wielu interesariuszy, w związku z tym na konferencję zostali zaproszeni zarówno przedstawiciele
instytucji rządowych, regionalnych i samorządowych, jak i przedstawiciele świata naukowego oraz organizacje pozarządowe.
Jednym z zagadnień poruszanych podczas spotkania jest projekt rozporządzenia w sprawie sporządzania audytu krajobrazowego. Audyt krajobrazowy to dokument,
który zgodnie z tzw. ustawą krajobrazową, musi być obligatoryjnie sporządzony przez samorząd województwa. Celem audytu ma być identyﬁkacja krajobrazów
występujących na całym obszarze województwa, określenie cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości. W ramach audytu zostaną również wyznaczone tzw.
krajobrazy priorytetowe, czyli obszary szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne,
urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe.
20 października Dzień Krajobrazu
Mój krajobraz. Współtworzę i chronię
Patronat medialny nad Dniem Krajobrazu objęła TVP3.
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