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20 października po raz trzeci obchodzimy Dzień Krajobrazu, święto zainicjowane przez Generalną Dyrekcje
Ochrony Środowiska. Jest to też drugi Międzynarodowy Dzień Krajobrazu zatwierdzony przez Konferencję Stron
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy w marcu 2017 r.
Z okazji Dnia Krajobrazu zachęcamy do udziału w spacerach krajobrazowych, które organizowane są w całym
kraju. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza również do uczestnictwa w spacerze krajobrazowym,
którego trasa wiedzie skrajem Puszczy Kampinoskiej.
Celem tych działań jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii,
procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni lub ewentualnych zagrożeń.
W tym roku głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu są Usługi krajobrazowe. Zagadnienie to wydaje
się być szczególnie istotne w kontekście popularyzowania roli krajobrazu w życiu człowieka, ponieważ ilustruje
zależność pomiędzy jakością życia i dobrobytem człowieka a światem przyrody. Dlatego też w ramach
tegoroczny obchodów Dnia Krajobrazu skupimy się na działaniach informacyjno-edukacyjnych, których
zadaniem będzie zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat funkcji krajobrazów i ich roli w codziennym życiu
oraz zasadności właściwego gospodarowania i ochrony krajobrazów.
Wzorem poprzednich lat również w tym roku propagujemy ideę organizacji „spacerów krajobrazowych”. Ich uczestnicy zdobywają wiedzę na temat otaczającego ich krajobrazu, w tym
procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń. Dlatego zachęcamy do organizowania spacerów krajobrazowych oraz
podejmowania innych inicjatyw związanych z tematyką ochrony krajobrazu. Proponujemy, aby tegoroczne działania były prowadzone pod hasłem: Ochrona krajobrazu z
korzyścią dla nas.
Ponieważ rok 2018 jest wyjątkowy dla historii Polski, tegoroczny Dzień Krajobrazu będzie nawiązywał również do stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Zachęcamy, aby w
ramach organizowanych przez Państwa projektów uwzględnić również miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci - miejsca szczególne dla lokalnych społeczności i narodu, w
których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym dziedzictwem historycznym.
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