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• Zasada: Zabrania się podejmowania działań mogących 
w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a 
także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na 
gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000, oraz na integralność tego obszaru (art. 6.2 
dyrektywy habitatowej i art. 33.1 ustawy o ochr. 
przyrody )

• Wyjątek od ww. zasady może być ustanowiony tylko po 
przeprowadzeniu odpowiedniej procedury z tzw. oceną
habitatową i spełnieniu określonych warunków 



Natura 2000 – jak wobec 
istniejących ograniczeń

najlepiej wykorzystać potencjał
regionu?



Dolina Baryczy



OSO „Dolina Baryczy”, SOO „Ostoja nad Barycz ą”



Dolina Baryczy – dzieło człowieka i przyrody…

NATURA 2000 SPA „DOLINA BARYCZY”
55 360 ha
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built-upstawy zakładane od XII w.



ok.40 gatunków l ęgowych z  Zał. 1 Dyrektywy Ptasiej

photo: Saturnina i Artur Homan



Spektakularne koncentracje ptaków (gatunki migruj ące – ok. 30 z Zał. 
1 Dyrektywy)

photo: Saturnina i Artur Homan



Najwi ększy  kompleks staw ów w Europie - atrakcja 
turystyczna i siedliska chronione w ramach Natura 2 000
(muliste dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami Is oeto-Nanojuncetea)



Siedliska le śne – łęgi, gr ądy, olsy, buczyny



Spektakularne 
aleje dębowe

• setki km alei

• pachnica dębowa

• kozioróg dębosz - największa 
populacja w Polsce



Dolina Baryczy to równie ż krajobraz kulturowy zwi ązany z 
przyrod ą



Urokliwa, 
kameralna 

architektura



Produkty lokalne



Chroni ć
nie 

ograniczaj ąc 
rozwoju...?

Natura 2000  - systemem 
ochrony przyrody, 
którego ideą jest 
zachowanie jej walorów 
przy współpracy 
lokalnych społeczności, 
powiązanej z 
rekompensatą korzyści 
traconych wskutek 
utrzymywania 
tradycyjnych, przyjaznych 
środowisku sposobów 
zagospodarowania



Wpisanie ochrony przyrody w 
strategi ę rozwoju regionu:

Obszar Natura 2000 i LEADER (UE)



Wizja rozwoju regionu Dolina 
Baryczy

“Dolina Baryczy jest regionem o 
zintegrowanym zarządzaniu ekosystemami 
z dobrze chronioną przyrodą, zachowanymi 

tradycjami kulturowymi i gospodark ą
czerpi ącą swe siły z natury .”



Kierunki rozwoju Doliny 
Baryczy w oparciu o program 

Leader
od 2006 r.• turystyka

• produkt lokalny

• promocja obszaru w oparciu o walory   
przyrodnicze i kulturowe

• mobilizacja ludności do aktywnego udziału w 
rozwoju obszarów wiejskich

w oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru 
Natura 2000



PLAN PROMOCJI OFERTY 
TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY 

BARYCZY 
na lata 2008 -2015

Produkt turystyczny
Doliny Baryczy



Dolina Baryczy
jako marka





Odróżnianie …



Cecha wiod ąca (cechy 
wiod ące)



Źródło: J. Golden
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Cecha wiod ąca:

Wyjątkowa przyroda 
(cechy wiod ące)



Źródło: J. Golden



Jak chcemy by ć odbierani?

• TRADYCJA: Skarb Doliny Baryczy to ci ągłość
wielowiekowej tradycji współ życia człowieka z 
przyrod ą.

• PRZYRODA: Mieszkańcy i tury ści to chwilowi 
depozytariusze - opiekunowie skarbów natury i 
kultury, które tutaj wspólnie posiadamy. To co tu j est 
– po nas zostanie.

• LUDZIE: Mieszkańcy – to ludzie prawdziwie żyjący z 
tymi skarbami w równowadze, która wynika z 
szacunku do swojej małej ojczyzny – pragn ący si ę
podzieli ć z gośćmi.



Jak chcemy by ć odbierani?



Co to oznacza dla go ści -
turystów?

• Wielkie to szczęście dla mnie, że mogę to zobaczyć, że takie 
miejsce istnieje. Nie wiedziałem, że coś takiego jeszcze 
można spotkać. (zachwyt) 

• Czuję się wyróżniony, że dane mi jest to przeżyć. (elitarność)
• Wiem, że takich miejsc jest już niewiele. (kontemplacja)
• Przybywam do miejsca pełnego ptaków, są tu, bo chcą i 

mogą być. (znajduję równowagę)
• Ludzie są tu mili, chyba kontakt z przyrodą wyciąga z 

człowieka to, co w nim najlepsze. (bezpieczeństwo)
• To wszystko tak blisko a tak odrębne. Muszę tu wrócić. 

(dostępność)
• Muszę się dowiedzieć więcej o Dolinie Baryczy. (chęć

szerszego poznania) 



hasło reklamowe



Dolina Baryczy

• Jedziesz tam? To blisko i blisko przyrody.
• Jak tam pojedziesz – będziesz blisko przyrody.
• Jedziesz tam, aby być blisko przyrody.
• Zajechałeś? – jesteś blisko przyrody.
• Przyroda jako „ktoś” bliski.
• Tu ludzie żyją blisko przyrody.
• Ja żyję z nimi w ich domu – blisko przyrody
• Wiem co jem, kto to wyprodukował i jak. Jest to produkt naturalny –

z przyrody.  
• Produkty rolne robione przez ludzi mających bliski kontakt z 

przyrodą, którzy wiedzą co jest naturalne a co nie – są dobre. 
• Dobrze robi bycie blisko przyrody. ..



Marka - Znak

znak promocyjny 
Doliny Baryczy jako 
regionu turystycznego

jakościowy znak 
komercyjny –
produkty i usługi



Zasięg geograficzny marki  - gminy 
związane z SOO „Ostoja nad 

Baryczą”



Regionalny system promocji

Marka jest szansą rozpoznawalności oferty. 
Ale przede wszystkim to narzędzie do 
podnoszenia jakości produktów i usług 
niezbędnych 
dla odniesienia sukcesu na tłocznym 



Regulamin Znaku 
Dolina Baryczy Poleca

§ 2
Celem Znaku jest sprzyjanie zrównoważonemu 
rozwojowi (ekorozwojowi) Regionu w oparciu o 
potencjał lokalnej przedsiębiorczości, tradycji, 
kultury i wartości przyrodniczo-krajobrazowych 
regionu, a w szczególności:

• Wspieranie sprzedaży lokalnych produktów i usług.

• Promocja oferty turystycznej Regionu.

• Kształtowanie gospodarczych podstaw ochrony przyrody. 

• Mobilizowanie energii społecznej na rzecz 
ekorozwoju.



Regulamin Znaku 
Dolina Baryczy Poleca

§ 4
Produkty lub usługi, które mogą być oznaczone Znakiem 

winny charakteryzować się następującymi cechami:

• Powi ązanie z regionem
• Jako ść
• Przyjazny środowisku
• Wyjątkowo ść
• Bezpiecze ństwo dla ludzi i środowiska
• Dost ępno ść i rozpoznawalno ść
• Współpraca z innymi u żytkownikami Znaku



Regulamin Znaku 
Dolina Baryczy Poleca

§ 6
Prawo użytkowania (licencja) Znaku 
„Dolina Baryczy Poleca” przyznawane jest 
produktom i usługom w drodze otwartego 
konkursu, mocą decyzji Kapitu ły Znaku 
„Dolina Baryczy Poleca ” . 



Regulamin Znaku 
Dolina Baryczy Poleca

§ 32

Do zadań Administratora Znaku należy w 
szczególności:

• przyjmowanie i ocena wniosków zgłoszonych do konkursu pod 
względem formalnym, a następnie przekazywanie 
Przewodniczącemu Kapituły, negocjacje z Licencjobiorcą warunków 
używania Znaku, przygotowanie projektu umowy licencyjnej na 
używanie Znaku,

• monitorowanie wypełniania warunków regulaminu umowy przez 
Licencjobiorcę, 

• zarządzanie finansami Znaku - prowadzenie księgowości i rachunku 
bankowego,

• prowadzenie promocji Znaku w Regionie i poza Regionem 
oraz wspieranie Kapituły w ogłaszaniu konkursów.



Produkty Usługi



• Żywno ść i produkty rolnicze

• Rzemiosło

Rodzaje certyfikowanych 
produktów



• Noclegi

• Gastronomia

• Oferta turystyczna i rekreacyjna

• Oferta edukacyjna

Rodzaje certyfikowanych 
usług







Co z tego mają przedsiębiorcy?



Promocja

www.dbpoleca.barycz.pl







• 2008:  15 produktów

• 2009:  35 produktów i usług

• 2010:  46 produktów  i usług

Co osi ągnęliśmy



• Wzrost rozpoznawalno ści regionu Dolina 
Baryczy

• Szacunek producentów  - partnerstwo

• Współpraca mi ędzy producentami  -
wzajemne wzmacnianie si ę, wspólny kierunek

• Wzrost zrozumienia i docenienie walorów 
przyrodniczych regionu w śród 
przedsi ębiorców jako podstawy ich promocji

Co osiągnęliśmy



Główne segmenty 
turystyczne oferty



Dolina Baryczy -
ptasi raj….

W Stanach Zjednoczonych 
liczba “birdwatcherów” to 
dziesiątki miliony osób, które 
wydają powy żej 20 
miliardów USD rocznie na 
podróże i akcesoria 
związane z obserwacją
ptaków. Średni roczny 
wydatek „birdwatchera”
wacha się między $1,500-
$3,400, w większości 
wydany na podróże.

„Birding Economics and Birder
Demographics Studies as 
Conservation Tools”,
Paul K e r l i n g e r '



Infrastruktura do obserwacji ptaków – kiedy ś….



Birdwatching – rozw ój infrastruktury i oferty

Budowa obiektów do obserwacji ptaków na Stawach Mil ickich (2 wie że, 5 
czatowni). 



Turystyka 
rowerowa
Wyznaczenie i 
oznakowanie szlaku 
rowerowego (130 km); 
Rajdy - promocja



Szlak kajakowy
Infrastruktura, oznakowanie, 

imprezy 



Wytyczenie i 
oznakowanie szlak ów, 

rajdy, szkolenia



…. Dni Karpia

• Coroczny festiwal 
od połowy 
września do końca 
października

• Święto tradycji i 
przyrody Doliny 
Baryczy!



Centralne wydarzenie :
Odłowy



Birdwatching



• 2006 - 5 imprez, kilku 
partnerów, ok. 500 
uczestników

• od 2008 – ok. 30 
imprez, ponad 60 
partnerów 
instytucjonalnych –
organizacji, 
samorządów, 
przedsiębiorców, 
rybaków, tysiące 
uczestników…



Dolina Baryczy – kraina d ębowych 
alej



Kozioróg i pachnica w Dolinie 
Baryczy

Jak zapewnić trwałość populacji?



Inwentaryzacja alej w Dolinie 
Baryczy



Czy tak maj ą wygl ądać wszystkie nasze 
drogi?



Akcja spo łeczna



Posadzili śmy i rosn ą!

4 000 drzew, kilka tysięcy dalszych 
w latach 2010-2011

razem 30 000 drzew w 2010-11



Aleje – dla przyrody i turystyki regionu



za: Anna Liro, GDOŚ



za: Anna Liro, GDOŚ



Natura 2000
- chroni ć

nie 
ograniczaj ąc 
rozwoju...?

Słaby system wsparcia 
wdra żania sieci Natura 
2000 na poziomie kraju, 
większość kosztów 
ponosz ą społeczno ści 
lokalne



Natura 2000 szans ą dla spo łeczno ści 
lokalnych?

Czynniki sukcesu:
• uznać ograniczenia

• nie czekać - „samo nie przyjdzie”
• integrować ochronę przyrody z rozwojem regionu

• partnerstwo = sieć współpracy



Dziękuję za uwagę!

Dorota Chmielowiec-Tyszko
Fundacja Doliny Baryczy
Fundacja EkoRozwoju

e-mail: d.chmielowiec@eko.org.pl, kom. +48 608 503038
www.barycz.pl. www.nasza.barycz.pl


