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W 2019 r. 20 października, już po raz czwarty, po raz trzeci w wymiarze międzynarodowym, obchodzony
będzie Dzień Krajobrazu, święto ustanowione z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Inicjatywę tą poparła Konferencja Stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy ogłaszając w
2017 r. 20 października - Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Celem Dnia Krajobrazu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu chcemy
uświadomić jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń. Krajobraz ma realny wpływ na jakość naszego życia.
Dlatego nie tylko możemy, ale wręcz powinniśmy brać aktywny udział w procesach planowania i kształtowania przestrzeni. Mamy możliwość podejmowania inicjatyw
związanych z kształtowaniem i ochroną otaczającego nas krajobrazu. To my mamy wpływ na to jak będziemy się czuli w naszym otoczeniu i jaki krajobraz zostawimy
przyszłym pokoleniom.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zainicjowała ideę spacerów krajobrazowych, która po raz pierwszy
zaistniała w 2017 r.
Celem spacerów jest przekazanie wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym jego historii, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni lub
ewentualnych zagrożeń. Spacery krajobrazowe organizowane są z przewodnikiem i odbywają się zarówno w obszarach przyrodniczych, jak i kulturowych.
Dotychczas pomysłem udało się zainteresować kilkadziesiąt instytucji, w ślad za czym jeszcze w 2017 r, odbyło się blisko 40 spacerów krajobrazowych w całej Polsce, w
2018 r. ponad 130 spacerów. Dzięki temu w spacerach uczestniczyło dotąd parę tysięcy osób – dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów.
Tegoroczny - trzeci już Międzynarodowy Dzień Krajobrazu promuje wartość wody w krajobrazie.
Woda na równi z powietrzem i glebą stanowią istotny składnik środowiska. Jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi,
integralnym i immanentnym składnikiem krajobrazów. Jej znaczenie w krajobrazie nigdy wcześniej nie było tak istotne, jak w obliczu coraz bardziej uszczuplających się
zasobów wody. Dlatego celem tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu jest zwiększanie świadomości dotyczącej roli wody w kształtowaniu i funkcjonowaniu
krajobrazów. W ten sposób, chcielibyśmy popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia wody w kształtowaniu krajobrazów historycznych i współczesnych, jak również roli
wody w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych.
Promocja tematyki ochrony krajobrazu poprzez spacery krajobrazowe buduje emocjonalny stosunek uczestników spacerów, a także ich zaangażowanie, związane z
ochroną środowiska przyrodniczego i ma pozytywny wpływ na kształtowanie aktywnych, proekologicznych postaw społecznych.
Informacje na temat poszczególnych spacerów krajobrazowych, zawierające temat spaceru, termin, miejsce zbiórki i program zostały zamieszczone w Geoserwisie portalu mapowym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Jednocześnie zachęcamy do przekazywania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wszelkich informacji na temat planowanych przez Państwa wydarzeń z okazji
obchodów Dnia Krajobrazu. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wydarzeń poprzez formularz lub przesłanie informacji na adres sekretariat.krajobrazowa@gdos.gov.pl.
Poniżej znajdziecie również Państwo gotowy do pobrania i wydruku plakat promujący tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu.
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