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ostêp cywilizacji zgotowa³ cz³owiekowi wiele atra-
kcji: zanieczyszczenie powietrza, tony odpadów, wyzie-
wy z kominów, korki uliczne, betonowe miasto, gdzie
nie ma miejsca na roœliny, wszechobecna sztucznoœæ,
szaroœæ, anonimowoœæ. Lekarstwem jest kontakt z na-
tur¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e na miejsce naszego zamie-
szkania coraz czêœciej wybieramy obrze¿a miast a na-
wet wsie. Na ten komfort staæ jednak tylko najzamo¿-
niejszych z nas. A co maj¹ zrobiæ biedniejsi, których nie
staæ na zakup domu po za miastem i codzienny dojazd
do pracy? Odpowiedzi¹ mo¿e byæ Greenways, która za-
pewnia wszystkim kontakt z natur¹ nie zale¿nie od za-
sobu portfela. Greenways obejmuje dwa terminy bar-
dzo popularne w dzisiejszym œwiecie: zrównowa¿on¹
turystykê i ekoturystykê. Greenways to miêdzynaro-
dowa inicjatywa, której celem jest promocja aktywne-
go stylu ¿ycia jako sposób na zmniejszanie wp³ywu za-
nieczyszczenia œrodowiska naturalnego.

Greenways to Zielone Szlaki dziedzictwa przyrod-
niczo-kulturowego tworzone wzd³u¿ ,,zielonych kory-
tarzy” – rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlo-
wych, naturalnych korytarzy przyrodniczych etc. £¹cz¹
regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy,
wspieraj¹ rozwój turystyki przyjaznej dla œrodowiska
i rekreacji oraz promuj¹ zdrowy styl ¿ycia i niezmoto-
ryzowane formy transportu. Stwarzaj¹ szansê na po-
prawê jakoœci ¿ycia i œrodowiska, o¿ywianie gospo-
darki lokalnej, wzmacnianie przedsiêbiorczoœci wœród
miejscowej ludnoœci oraz zachowanie unikalnych war-
toœci przyrody, krajobrazu i kultury. (za: Fundacja Part-
nerstwo dla Œrodowiska)

Idea Greenways narodzi³a siê w Stanach Zjedno-
czonych w latach 50 XX w. Pocz¹tkowo nazwê t¹ iden-
tyfikowano z istniej¹cymi w miastach œcie¿kami rekre-
acyjnymi propaguj¹cymi zdrowy tryb ¿ycia. Z czasem
zaczêto tworzyæ kolejne trasy, nie tylko w centrach
miast, ale równie¿ na ich obrze¿ach, wzd³u¿ koryt rzek,
starych tras kolejowych, korytarzy handlowych, przy-
rodniczych itp. Dziœ szlaki w Stanach maj¹ kilkanaœcie
tysiêcy kilometrów.

W Europie Zachodniej pocz¹tki Greenways przypa-
daj¹ na lata 80. i 90. ubieg³ego stulecia. Ich inspiracj¹
by³y udane projekty w USA. W 1997 roku powo³ano do
¿ycia Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Greenways
(European Greenways Association, EGWA), które pro-
pagujê idee Greenways. Dzia³alnoœæ organizacji jest fi-
nansowana z dotacji Dyrektoriatu Generalnego Ko-
misji Europejskiej ds. Ochrony Œrodowiska – DG Envi-
ronment. Cz³onkami stowarzyszenia s¹ reprezentacji
ró¿nych krajów, przedstawiciele ministerstw, towa-
rzystw i innych instytucji, którzy realizuj¹ inicjatywy na
rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-
wego.

Wiele szlaków ograniczonych jest do obszaru da-
nego kraju, s¹ to zazwyczaj trasy zamkniête, pêtle.
W za³o¿eniach Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz
Greenways jest zorganizowanie sieci szlaków, którymi
turyœci bêd¹ mogli przemierzaæ ca³¹ Europê, gdzie
granica nie bêdzie barier¹.
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Na podstawie doœwiadczeñ cz³onków Stowarzy-
szenia opracowane zosta³o studium

, w którym przed-
stawiono koncepcjê tworzenia Greenways. Podrêcznik
ten zawiera praktyczne rady, wskazówki, oparte na
wieloletnich doœwiadczeniach krajów, w których tego
typu formy spêdzania wolnego czasu ciesz¹ siê du¿¹
popularnoœci¹. Przewodnik ten dostêpny jest w wersji
elektronicznej na stronie Europejskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Greenways .

W Polsce idee Greenways propaguje Fundacja Par-
tnerstwo dla Œrodowiska. Nale¿y ona do Œrodkowo-
europejskiego Konsorcjum ,,Environmental Partner-
ship for Central Europe”, w sk³ad, którego wchodzi 5
niezale¿nych fundacji z Polski, Republiki Czeskiej, S³o-
wacji, Wêgier i Rumunii. Na poni¿szej mapce zesta-
wiono aktualnie funkcjonuj¹ce szlaki.

The European
Greenways good practice guide

*)

Fundacja Par-
tnerstwo dla Œrodowiska inicjuje, wspiera i wzmacnia
dzia³ania spo³ecznoœci lokalnych na rzecz zrówno-
wa¿onego rozwoju regionów le¿¹cych na szlakach. Pe³-
ni funkcjê doradcz¹, pomaga w zdobywaniu œrodków
finansowych, uczestniczy w wielu lokalnych proje-
ktach. Zajmuje siê równie¿ promocj¹ Greenways oraz
buduje partnerstwa z innymi szlakami, regionami
w Europie i USA.

Elementem sk³adowym Zielonych Szlaków jest tra-
sa, która stanowi jego oœ. Wyznaczenie jej mo¿e od-
bywaæ siê dwojako. Mo¿e byæ wytyczona odgórnie
przez organy administracyjne, wówczas zostaje nie-
jako narzucona w³adzom samorz¹dowym i mieszkañ-
com danego regionu, lub mo¿e byæ tworzona na zasa-
dzie powo³ywania grup partnerskich, porozumieñ –
model stosowany w Polsce.

W tworzenie Greenways w³¹czaj¹ siê instytucje
rz¹dowe, organizacje pozarz¹dowe, przedsiêbiorcy
oraz mieszkañcy regionu oraz wszyscy Ci, którym le¿y
na sercu kwestia ochrony rodzimego dorobku przyrod-
niczego i kulturalnego. Chêæ uczestnictwa mieszkañ-
ców regionu w tworzeniu szlaków jest bardzo istotna.
Ich aprobata i czynny udzia³ nadaj¹ temu obszarowi
swoistego klimatu i niepowtarzalnoœci. Zielony Szlak
staje siê ich integraln¹ czêœci¹, Ÿród³em dochodów,
miejscem pracy. W za³o¿eniach Greenways ma pod-
nosiæ aktywizacjê zawodow¹ regionów, w których pa-
nuje du¿e bezrobocie a niew¹tpliwie obszary wiejskie
do nich nale¿¹.

Ka¿dy Greenways sk³ada siê z kilku ,,etapów”, któ-
rych zadaniem jest zwrócenie uwagi turysty na ró¿ne
walory okolicy, m.in. na florê i faunê, architekturê, re-
kreacjê itp. Turysta zatem sam mo¿e dokonaæ wyboru
i pod¹¿aæ tym szlakiem który bliski jest jego zainte-
resowaniom.

Wytyczenie lokalnych tras mo¿liwe jest tylko w przy-
padku przeprowadzenia szczegó³owej inwentaryzacji
atrakcji kulturowych, przyrodniczych, dotychczaso-
wego dorobku mieszkañców, bazy turystycznej itp.

Niew¹tpliwymi atrakcjami Greenways s¹ inicjatywy
i produkty lokalne. Mog¹ to byæ cyklicznie powta-
rzaj¹ce siê jarmarki, festyny jak równie¿ dostêpne
przez ca³y rok wyroby tradycyjne np. wiejski chleb,
miód, rêkodzie³o ludowe. Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹
siê ró¿norakie warsztaty, w czasie których ka¿dy mo¿e
spróbowaæ swych si³ np.: wyplataj¹c kosze, wykonuj¹c
zabawki ludowe, tworz¹c wyroby ceramiczne itd. Ka¿-
dy region jest ciekawy, bo dysponuje innym dorobkiem

kulturowym i charakterystycznymi walorami przyrod-
niczymi, zatem przy planowaniu szlaku nale¿y tak je
wyeksponowaæ aby sta³y siê wizytówk¹ danego obsza-
ru.

Atrakcjê, którymi dysponuje dany region, nie mia³y-
by racji bytu gdyby nie odpowiednio stworzona infra-
struktura a wiêc baza turystyczna, punkty informacji
turystycznej, nie tylko na szlaku ale równie¿ w mias-
tach. Bardzo istotne jest równie¿ samo oznakowanie
szlaku, ustawienie drogowskazów, tablic informacyj-
nych, czyli oznaczenie tych wszystkich miejsc, na które
turysta powinien zwróciæ uwagê. Wszystkie wizualne
formy przekazu powinny mieæ jeden wspólny motyw,
wspóln¹ kolorystykê, która bêdzie okreœla³a przynale¿-
noœæ obiektów do konkretnego szlaku. Wszystkie te za-
biegi maj¹ na celu przyci¹gniêcie turysty, zapewnie-
nie mu odpowiedniego komfortu. Musz¹ równie¿ byæ
odpowiednio atrakcyjne, aby przekonaæ go do wyboru
w³aœnie tej oferty spoœród innych dostêpnych na rynku
turystycznym.

W swoich za³o¿eniach Greenways maj¹ spe³niæ
kilka ról:

poprawiæ komunikacjê;

Zatem pe³ni¹ kilka zasadniczych funkcji:

Obecnie panuje swoista moda na Greenways.
W miastach trudno jest znaleŸæ miejsca gdzie mo¿na
by³oby obcowaæ z przyrod¹, odpocz¹æ w zacisznym
miejscu z dala od spalin, odg³osów ruchu ulicznego,
szaroœci codziennego ¿ycia, gdzie mo¿na delektowaæ
siê czystym powietrzem. Greenways oferuj¹ ró¿ne for-
my aktywnoœci fizycznej, m.in. wêdrówki piesze, prze-
ja¿d¿ki rowerowe, konne, sp³ywy kajakowe itp. W za-
³o¿eniach Zielone Szlaki dostêpne s¹ równie¿ dla osób
niepe³nosprawnych. Zatem ka¿dy z nas znajdzie coœ
dla siebie. A wiêc nie pozostaje nam nic innego jak tyl-
ko wyruszaæ na Zielone Szlaki!

Koncepcja Greenways

Funkcje Greenways
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umo¿liwiæ ruch dla niezmotoryzowanych, w³¹czaj¹-
c dostêp dla niepe³nosprawnych;
promowaæ zrównowa¿ony tryb ¿ycia;
zredukowaæ zanieczyszczenie powietrza przez
zmniejszenie obci¹¿enie w miastach;
wspieraæ rozwój wsi przez promocjê aktywnej tury-
styki i lokalnego zatrudnienia;
edukowaæ u¿ytkowników szlaku, szczególnie naj-
m³odszych;
wzmacniaæ wiêzi pomiêdzy mieszkañcami.

ekologiczn¹
edukacyjn¹
komunikacyjn¹
turystyczno-rekreacyjn¹
rozwojow¹ (wspieranie ekonomiczno-spo³ecznego
rozwoju lokalnego).
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