Raport o stanie
środowiska Karpat

Struktura Raportu KEO
Raport KEO został podzielony na pięć głównych rozdziałów,
opisujących następujące zagadnienia:
Rozdział 1 – Wiadomości wstępne (Background and Introduction):
− ogólna charakterystyka Karpat (podział ﬁzyczno-geograﬁczny, budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni, strefy
klimatyczno-roślinne, sieć hydrograﬁczna, klimat);
− obecność człowieka w Karpatach – kontekst historyczny i polityczny, dziedzictwo kulturowe;
− główne elementy presji wywieranej na środowisko Karpat;
− najważniejsze prawno-polityczne działania zaradcze (konwencje, dyrektywy, strategie, programy).
Rozdział 2 – Społeczno-ekonomiczne siły napędowe (SocioEconomic Driving Forces):
− polityki makroekonomiczne i strukturalne;
− wzrost gospodarczy;
− struktura zatrudnienia;
− rozwój infrastruktury;
− ekonomiczne „siły napędowe” w rolnictwie, leśnictwie, przemyśle, transporcie, turystyce i tradycyjnych stylach życia;
− społeczne „siły napędowe”: zaludnienie, użytkowanie ziemi,
demokracja obywatelska.
Rozdział 3 – Stan środowiska Karpat oraz podejmowane działania (State of the Carpathians’ Environment and Policy Measures):
− różnorodność biologiczna;
− zasoby leśne;
− zasoby wodne;
− bogactwa mineralne;
− atmosfera;
− odpady;
− bezpieczeństwo środowiskowe;
− osadnictwo (urbanizacja);
− dziedzictwo kulturowe.
Dla każdego zagadnienia opisano obecny stan środowiska, obserwowane i/lub przewidywane zmiany, jak też wpływ działalności człowieka i stosowane przez niego środki zaradcze (reakcje).
Rozdział 4 – Perspektywa 2005–2020: trzy scenariusze rozwoju Regionu Karpackiego (Outlook 2005 to 2020: Three Scenarios
for the Carpathian Region’s Future Development):
− kluczowe problemy środowiskowe Karpat;
− potencjalne konsekwencje planowanych i wdrażanych działań (strategii, polityk) dla środowiska i gospodarki regionu

według 3 scenariuszy różniących się podejściem do kwestii
ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.
Rozdział 5 – wnioski i sugestie działań (Conclusions and Options
for Action):
− wnioski płynące z Raportu KEO unikatowe walory regionu
oraz występujące w nim uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i problemy środowiskowe;
− działania (akty prawne, strategie, itp.) wdrażane w regionie;
− ograniczenia w ich stosowaniu i/lub wciąż występujące braki
w prawodawstwie;
− sugestie przyszłych działań dla wzmocnienia istniejących inicjatyw, polityk i przedsięwzięć na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.

(Carpathians Environment Outlook 2007 – KEO)
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Jak powstał Raport KEO
Raport o stanie środowiska Karpat jest publikacją o charakterze tzw. Zintegrowanej Oceny Środowiska (Integrated Environment Assessment – IEA). Przy jego tworzeniu oparto się na formule sprawdzonej we wcześniejszych wydawnictwach UNEP:
raportach globalnych (Global Environment Outlook – GEO)
i regionalnych, a także na metodologii DPSIR (Driving Forces
– Pressures – State – Impact – Responses: siły napędowe – presja
na środowisko – stan środowiska – wpływy – reakcje), stosowanej przez Europejską Agencję Środowiska.
Raport KEO powstawał w latach 2005–2007. Prace były
koordynowane przez biuro UNEP/DEWA (UNEP Division of
Early Warning and Assessment) w Genewie. W siedmiu krajach
karpackich utworzono Krajowe Punkty Kontaktowe KEO oraz
doradcze grupy eksperckie. Dane przestrzenne, statystyczne
i opisowe dotyczące prezentowanych zagadnień gromadzone
były przy udziale narodowych instytucji i/lub organizacji będących ich dysponentami – w Polsce był to m.in. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony
Środowiska, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badawczy
Leśnictwa, Biuro Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny. Dane narodowe, przed przekazaniem autorom rozdziałów, były opracowywane i uzupełniane w Centrum Gromadzenia i Przetwarzania Danych (tę rolę, a także rolę polskiego
Krajowego Punktu Kontaktowego KEO, pełniło Centrum
Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa).
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Raport o stanie środowiska Karpat (Carpathians Environment Outlook 2007 – KEO)
został opracowany pod egidą Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych (United
Nations Environment Programme, UNEP).
Z inicjatywą stworzenia Raportu wystąpił
w 2003 roku Minister Środowiska Republiki
Czeskiej. W następnym roku zyskała ona
poparcie rządów państw-stron Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka), które
dostrzegły istotną rolę, jaką Raport może spełnić w pracach Grup Roboczych Konwencji,
przy formułowaniu jej szczegółowych protokołów tematycznych. Tworzenie Raportu
KEO wspierane było przez ministerstwa właściwe do spraw środowiska państw karpackich,
a także inne instytucje rządowe, międzynarodowe (np. Europejska Agencja Środowiska),
naukowe, oraz organizacje pozarządowe.
Raport KEO obejmuje geograﬁczny obszar Karpat położony w granicach 7 krajów: Polski,
Republiki Czeskiej, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier. W pięciu rozdziałach
opisuje w sposób kompleksowy zjawiska i procesy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne
zachodzące w regionie karpackim. Charakteryzuje obecny stan środowiska Karpat oraz jego
przeszłe i przewidywane zmiany w perspektywie lat 1990–2020, podkreśla unikatowe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat, wskazuje główne zagrożenia dla środowiska, a także zawiera sugestie i wytyczne do planowania, koordynacji i realizacji polityki środowiskowej
w regionie karpackim w celu zapewnienia jego ochrony i zrównoważonego rozwoju.
Raport KEO skierowany jest przede wszystkim do osób i instytucji odpowiedzialnych za
formułowanie i wdrażanie prawodawstwa i strategii rozwoju – zarówno w skali międzynarodowej, jak też krajowej i regionalnej – a także do przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych i biznesu. Oﬁcjalna inauguracja Raportu, opublikowanego zarówno w formie
książki, jak również w wersji elektronicznej na płycie CD, miała miejsce w dniu 10 października 2007 roku w trakcie Szóstej Rządowej Konferencji „Środowisko w Europie” w Belgradzie.
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