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Dyscyplina naukowa:
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2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i załoŜenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania
Europejskiej Sieci Ekologicznej (Natura 2000) oraz przekazanie ogólnej
wiedzy o zagroŜeniach bioróŜnorodności.
3.2. ZałoŜenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:

poznanie zasad i mechanizmów zastosowanych w ramach sieci Natura 2000;
poznanie praktycznych zagadnień związanych z siecią Natura 2000
b) w zakresie postaw:
zbudowanie świadomości ekologicznej opartej na wiedzy o moŜliwościach
działania na rzecz ochrony przyrody za pomocą dostępnych środków
prawnych (krajowych i ponadnarodowych) przewidzianych w ramach sieci
Natura 2000
c) w zakresie umiejętności:
posługiwanie się ogólną wiedzą o zagroŜeniach bioróŜnorodności, zdolność
rozpoznawania obszarów Natura 2000 i ewentualnych przypadków naruszenia
ochrony siedlisk na ich terytoriach, umiejętność wypełniania Standardowego
Formularza Danych oraz zgłaszania uchybień w ochronie obszarów Natura
2000 do właściwych organów administracji publicznej.
4.

Wymagania wstępne:
brak

5.

Metody dydaktyczne:
Konwersatorium obejmuje dwie części: teoretyczną i praktyczną. Część
teoretyczna dotyczy aspektów prawnych, ekonomicznych, społecznych i
instytucjonalnych sieci Natura 2000. Praktyczny wymiar został oparty o
studium przypadków, polegający na omawianiu przez studentów istotnych
problemów (w ramach kwestii poruszanych w części teoretycznej), jakie
występują na obszarach sieci Natura 2000 w wybranych państwach
członkowskich UE. Kwestie problemowe w ramach omawianych obszarów
będą przedmiotem dyskusji na zakończenie kaŜdych zajęć.
Konwersatoria oparte są przede wszystkim na krótkich wykładach, przekazach
audiowizualnych, analizie aktów prawnych.

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
obecność i aktywna postawa na zajęciach oraz pozytywna ocena ze
sprawdzianu.

7.

Treści kształcenia (programowe):
Sieć Natura 2000 jako praktyczny przykład działań na rzecz ochrony
bioróŜnorodności w skali kontynentu.
Podstawy prawne utworzenia sieci Natura 2000 (dyrektywa ptasia i
siedliskowa, konwencje międzynarodowe). Implementacja do prawa
krajowego (Ustawa o ochronie przyrody), krajowe i unijne
instrumentarium prawne ochrony obszarów Natura 2000.
Przykłady dobrych praktyk oraz uchybień w ochronie obszarów Natura
2000. Przegląd orzecnictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w
sprawach związanych z siecią Natura 2000.
Ograniczenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej. Ekonomiczna
wartość róŜnorodności biologicznej.

Finansowanie ochrony sieci Natura 2000 (fundusze unijne, środki
krajowe). Sposoby i warunki pozyskiwania dotacji na ochronę obszarów
Natura 2000.
Społeczny aspekt wdraŜania sieci Natura 2000 (pojmowanie pojęcia
interesu publicznego, rola organizacji pozarządowych).
8.

Wykaz literatury podstawowej:
•
P. Pawlaczyk, A. Jermaczek, Natura 2000 – narzędzie ochrony
przyrody, WWF Polska, Warszawa 2004.
•
Publikacja Komisji Europejskiej: Nature and biodiversity cases:
ruling of the European Court of Justice
•
K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Wolters
Kluwer Polska ABC, stan prawny 1.10.2009 r.

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:
•
P. Wylegała, S. Janyszek, A. Kepel, R. Dzięciołowski, Ostoje
Przyrody o znaczeniu europejskim w Wielkopolsce, PTOP Salamandra,
Poznań 2006.
•
Natura 2000 – biuletyn komisji Europejskiej o przyrodzie i
bioróŜnorodności, grudzień 2009.
•
J. Wiśniewski, D.J. Gwiazdowicz, Ochrona Przyrody, Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2009.
•
J. Makowiak, La mise en place du réseau Natura 2000 : les
transpositions nationales, Pulim, Limoges 2005.

10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

