SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WWF POLSKA –
ŚWIATOWY FUNDUSZ NA RZECZ PRZYRODY.
Główne sfery działalności WWF Polska w 2005 roku.
Projekt “Białowieski Park Narodowy”
Działania zrealizowane w 2005 roku:
1. Poprawa efektywności ochrony Puszczy Białowieskiej poprzez implementację systemu Natura 2000 i
identyfikacji obszarów leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych
- Udział w pracach komisji planu ochrony dla obszaru Natura 2000 „PLC 200004 Puszcza
Białowieska”
- Przygotowanie i złożenie do Ekofunduszu wniosku o dofinansowanie wdrożenia planu ochrony
dla obszaru Natura 2000 „PLC 200004 Puszcza Białowieska”
- Organizacja wspólnie z UNDP Polska warsztatów pt. „Oceny oddziaływania na środowisko w
obszarach Natura 2000 – nowe regulacje i procedury” dla samorządów lokalnych (30
uczestników)
- Przygotowanie propozycji interpretacji HCVF – obszarów leśnych o szczególnych walorach
przyrodniczych (konsultacja wewnętrzna i zewnętrzna – ProForest/Oxford, UK)
2. Edukacja i działania informacyjne
- Przygotowanie i realizacja w regionie Puszczy Białowieskiej programu edukacyjnego pt. „Bogaty
las”
o 4. warsztaty,
o Konkurs fotograficzny i multimedialny (52 uczestników),
o Przygotowanie „lekcji modelowych” (15 nauczycieli / 600 uczniów)
- Przygotowanie, druk i dystrybucja angielskiej wersji książki „Drugie życie drzewa” (“The after
life of a tree”) - 2000 egz. Organizacja wystawy „Drugie życie drzewa” w budynku Ministerstwa
Środowiska, przygotowanej na podst. książki „DŻD”.
3. Edukacja i działania informacyjne dotyczące białoruskiej części Puszczy Białowieskiej
- Wydanie oraz dystrybucja książki pt. “Czy Puszcza Białowieska może być światowym
dziedzictwem ludzkości? - wer. ros. 1500 egz., wer. ang. 500 egz.
- Wsparcie strony internetowej prezentującej problemy związane z ochroną przyrody w
Białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.
4. Przygotowanie strategii zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie Puszczy Białowieskiej
- Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych (12 spotkań) w gminach powiatu
hajnowskiego na potrzeby wypracowania „Zrównoważonej strategii rozwoju turystyki w regionie
Puszczy Białowieskiej” (czerwiec – grudzień)
5. Ochrona wilka – region Puszczy Białowieskiej i Bieszczady
- Wykonanie i dystrybucja zabezpieczeń zwierząt hodowlanych przed atakami wilków (fladry,
siatki ogrodzeniowe)
- Organizacja seminarium oraz przygotowanie raportu pt. “Antropogeniczne zagrożenia
środowiska bytowania wilka w Bieszczadach (25 uczestników)
- Zebranie materiałów i przygotowanie do publikacji książki pt. „Pasterski pies stróżujący –
wychowanie i szkolenie owczarka podhalańskiego”.
Projekt “Biebrzański Park Narodowy”
W 2005 r. w ramach projektu podejmowane były przedsięwzięcia z zakresu:
1.
Renaturalizacji sieci hydrograficznej w przesuszonej części Bagien Biebrzańskich
• Zostały przeprowadzone terenowe prace geodezyjne wzdłuż Kanału Woznwiejskiego i
rzeki Jegrzni. Dostarczyły one danych do opracowania map sytuacyjno-wysokościowych
niezbędnych do wykonania dokumentacji technicznej.
• Rozpoczęto opracowanie projektu technicznego dla prac mających na celu rewitalizację
rzeki Jegrzni i spowolnienie odpływu wody z torfowisk Kanałem Woznawiejskim.
• Opracowano i złożono do EkoFunduszu wniosek o dofinansowanie etapu
przygotowawczego renaturalizacji „martwego” koryta rzeki Ełk.
• We współpracy ze Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego przeprowadzono analizę
społeczno-ekonomiczną wsi na obszarze programu renaturalizacji. Dodatkowo
zakończono projekt tamowania odpływu wód z obszarów bagiennych (2,5-3 tys. ha)
siecią starych rowów melioracyjnych.

2.

Aktywnej ochrony cennych przyrodniczo łąk bagiennych w Dolinie Biebrzy
• W ramach ostatniego etapu realizacji projektu „Batalionowa Łąka” wywieziono z 37 ha
bagiennych łąk skoszone siano, opracowano i rozdystrybuowano raport z wynikami
monitoringu przyrodniczego, przeszkolono ok. 50 okolicznych rolników z tematu programów
rolnośrodowiskowych oraz przeklasyfikowano 15 ha nieużytków na łąki, dla których ochrony
następnie opracowano plany rolnośrodowiskowe.
• Wsparto rolników i Biebrzański Park Narodowy zainteresowanych realizacją programów
rolnośrodowiskowych w przeklasyfikowaniu nieużytków i dzierżawie bagiennych łąk.
• W ramach projektu „Szczęśliwa krowa z Brzostowa” prowadzone były działania na rzecz
utworzenia stada zachowawczego bydła polskiego czerwonego – efekt: pierwsze cieliczki
dostępne dla biebrzańskich rolników.
• W celu promocji Brzostowa jako atrakcji turystycznej zbudowano wieżę widokową do
bezpiecznej obserwacji ptaków, krów i krajobrazu.
3.
Stworzenia Lokalnej Grupy Działania w ramach programu LEADER+
Współorganizowano spotkania z potencjalnymi partnerami na obszarze 2 LGD w regionie Doliny
Biebrzy oraz wsparto opracowanie wniosku o dofinansowanie I etapu realizacji programu LEADER+
przez jedną z LGD.
4.
Edukacji ekologicznej
Zorganizowano 4 spotkania Wszechnicy Biebrzańskiej (www.wwf.pl/wszechnica).
Kampania Detox
Celem kampanii jest doprowadzenie do przyjęcia, w ramach tworzonego systemu REACH, takich
zapisów, które będą gwarantowały skuteczną ochronę ludzi i środowiska naturalnego przed toksycznymi
chemikaliami produkowanymi przez czlowieka.
Działania w 2005 roku:
1. Publikacja serii raportów naukowych poświęconych wpływowi toksycznych chemikaliów na
zdrowie człowieka i bezpieczeństwo środowiska. Promocja danych pochodzących z raportów w
mediach.
2. Stworzenie polskiej koalicji organizacji pozarządowych zabiegających o przyjęcie zapisów
chroniących ludzkie zdrowie i środowisko przed toksycznymi chemikaliami. W skład koalicji,
oprócz WWF, weszły organizacje ekologiczne: Greenepeace, OTZO, PKE i SIE oraz organizacje
kobiece: Koalicja Karat, „Ja Kobieta” i NEWW Polska. Przygotowanie dwóch konferencji
poświęconych REACH i zagadnieniom związanym z powszechnym wykorzystaniem
syntetycznych związków chemicznych w produktach codziennego użytku.
3. Stworzenie koalicyjnych stron internetowych umożliwiających kontakt e-mailowy z polskimi
eurodeputowanymi w sprawie głosowania nad kształtem rozporządzenia REACH. W efekcie
przeprowadzonej akcji e-mailowej, polscy eurodeputowani otrzymali ponad 77 tys. listów z
prośbą o głosowanie za taką wersją przepisów, która będzie chronić środowisko i zdrowie ludzi.
4. Współpraca przy projekcie badania krwi reprezentantów rodzin z całej Europy. Nagłośnienie
wyników badania krwi rodziny z Polski i umożliwienie przedstawicielom rodziny spotkania z
polskimi eurodeputowanymi w Brukseli.
5. Przygotowanie tekstu i organizacja nagrania piosenki promującej postulat większej kontroli nad
chemikaliami. Piosenkę napisał Sidney Polak, utwór wykonywany jest przez Sidneya Polaka w
duecie z Reni Jusis. Piosenka dystrybuowana była w wersji internetowej (emailing do listy
adresowej WWF), poprzez promocje w wybranych stacjach radiowych oraz na płycie CD (2000
egzemplarzy). Utwór został również wykonany przez artystów na festiwalu w Sopocie.
6. Przygotowanie konceptu oraz realizacja reklam prasowych, radiowych oraz reklamy telewizyjnej
i kinowej promujących stronę internetową kampanii Detox. W nagraniu reklamy udział wzięły
nieodpłatnie gwiazdy wspierające kampanię: Piotr Najsztub, Reni Jusis, Maja Ostaszewska i
Krzysztof Hołowczyc. Reklamy dystrybuowane były na zasadzie pro-bono w mediach, które
udostępniły darmową powierzchnię reklamową na potrzeby kampanii. W sumie reklama ukazała
się w 6mln egzemplarzy pism drukowanych, w dwóch stacjach TV, radiu RMF i radiu ZET oraz
we wszystkich multipleksach na terenie kraju.
7. Indywidualna współpraca z mediami w zakresie promocji tematu lepszej kontroli nad
toksycznymi chemikaliami. W jej efekcie powstały liczne artykuły prasowe, w tym między
innymi przekrojowe materiały o problemie toksycznych chemikaliów i kampanii Detox w
Rzeczpospolitej i Polityce.

Projekt „Fundusze UE na rzecz zrównoważonego rozwoju” (prowadzony przez WWF Polska i
WWF Niemcy)
Celem projektu jest promowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i odpowiednimi
jednostkami administracji rządowej, aby zagwarantować wykorzystanie funduszy UE zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, monitoring i ocena projektów finansowanych z Funduszu Spójności oraz
zagwarantowanie uwzględniania ochrony środowiska w różnorodnych projektach, a także udział w
debacie na temat reformy rozporządzeń regulujących wydatkowanie funduszy UE.
Przedsięwzięcia zrealizowane w 2005 roku:
1. Wydanie broszury z podstawowymi informacjami na temat funduszy UE oraz projektu WWF w
języku polskim, niemieckim i angielskim oraz jej szeroka dystrybucja (na poziomie krajowym i
międzynarodowym). 2000 broszur na temat funduszy UE i projektu WWF dotarło do władz
lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych w Polsce i w Niemczech a wersja
angielska została rozdystrybuowana pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w
całej Europie.
2. Międzynarodowe warsztaty na temat funduszy UE organizowane w Brandenburgii z udziałem
przedstawicieli Komisji Europejskiej, polskich i niemieckich władz krajowych, regionalnych i
lokalnych, organizacji pozarządowych oraz niezależnych ekspertów. 60 uczestników warsztatów
zapoznało się z tematyką funduszy UE, doświadczeniami z Niemiec w tym temacie;
Dyskutowano nad miejscem ochrony środowiska w procesie programowania i wydatkowania
funduszy; przedstawiciel Komisji Europejskiej zapoznał uczestników z ramami prawnymi i
organizacyjnymi.
3. Wydanie, wraz z Instytutem na rzecz Ekorozwoju, i szeroka dystrybucja publikacji
„Wykorzystanie funduszy UE na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska na szczeblu lokalnym – Poradnik dla organizacji pozarządowych i lokalnych
samorządów terytorialnych”. 2000 Poradników wysłano lub bezpośrednio dostarczono do
organizacji pozarządowych i przedstawicieli administracji lokalnej; Wersja elektroniczna została
umieszczona na stronie www.cios.gov.pl
4. Organizacja, wraz z pozostałymi partnerami Koalicji POE na rzecz Funduszy UE1, warsztatów
dla organizacji pozarządowych na temat projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013;
Materiały z warsztatów stały się podstawą do wypracowania wspólnego stanowiska na temat tego
dokumentu; Stanowisko opublikowano i szeroko rozpowszechniono. 50 przedstawicieli
organizacji pozarządowych wspólnie wypracowało stanowisko w sprawie projektu NPR.
5. WWF Polska wraz z Koalicją przygotował i przekazał Ministerstwu Środowiska uwagi do
projektu Sektorowego Programu Operacyjnego „Środowisko” na lata 2007-2013. Publikacja
„Nasza wizja Polski W Procesie Przygotowywania Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.
Stanowisko Pozarządowych organizacji ekologicznych” została szeroko rozpowszechniona (500
egz.), m. in. egzemplarze trafiły do ministerstw, posłów, senatorów, urzędów marszałkowskich,
eurodeputowanych.
Projekt „Klimat i energia”
Przedsięwzięcia zrealizowane w 2005 roku:
1. Działania edukacyjne dotyczące energetyki odnawialnej
- Wśród szkół średnich na terenie całego kraju rozprowadzono 3000 CD-ROMów z
zaprojetowanymi przez WWF materiałami edukacyjnymi na temat energetyki odnawialnej. Płyty
zawierały scenariusze lekcyjne, quizy na temat technologii odnawialnych, krzyżówki, kalkulator
energii, petycję do rządu na temat szybszego wprowadzenia zielonych taryf w Polsce.
- W czasie pikniku ekologicznego w Gdańsku, w ramach akcji “PowerSwitch!” WWF
zaprezentował m.in. możliwe do wykorzystania technologie i potencjał zielonej energetyki w
północnych województwach. W porozumieniu z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej
została zaprezentowana instalacja wodorowa.
2. Działania na rzecz ograniczenia emisji CO2
- Współpraca przy opracowaniu raportu „Efektywność środowiskowa systemu Handlu Emisjami”,
obejmującym 6 kluczowych państw członkowskich. Raport był prezentowany m.in. podczas
konferencji zorganizowanej przez izby gospodarcze przemysłu szklarskiego i energetyczne w
1

WWF Polska jest członkiem Koalicji; więcej o jej działaniach na www.koalicjafs.org.pl

listopadzie 2005 oraz w marcu 2006 na konferencji HIPH „Handel Emisjami – stan obecny i
perspektywy”.
- Publikacja raportu WWF „Brudna Trzydziestka”, zawierającego ranking europejskich elektrowni
generujących największe ilości CO2.
3. Rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
- prowadzenie sesji dotyczącej biomasy i energetyki wiatrowej podczas Forum Odnawialnych
Źródeł Energii 2005 w Warszawie (patronat Ministra Gospodarki)
Projekt Natura 2000 – rok kalendarzowy 2005
Głównym celem projektu jest pomoc w efektywnym wdrażaniu programu Natura 2000 w Polsce.
Działania szczegółowe w 2005 roku:
1. Przygotowanie przez koalicję organizacji pozarządowych koordynowaną przez WWF Polska (Klub
Przyrodników, PTOP Salamandra, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, WWF Polska)
dokumentacji do obszarów Natura 2000 zaproponowanych w raporcie – Shadow List (z grudnia
2004). Komisja Europejska w styczniu 2005 uznała raport „Shadow List in Poland”, stworzony przez
koalicję organizacji pozarządowych koordynowaną przez WWF Polska za najlepiej do tej pory
opracowany raport tego typu.
2. Opracowanie satysfakcjonującej ilości obszarów wyznaczonych na mocy Dyrektywy Siedliskowej w
tym: przygotowanie nowych propozycji obszarów Natura 2000 w regionie alpejskim jako odpowiedź
na wnioski i zalecenia z pierwszego Seminarium Biogeograficznego w regionie alpejskim oraz
przygotowanie nowych obszarów w regionie kontynentalnym dla pewnych gatunków ryb,
bezkręgowców i nietoperzy.
3. Przygotowanie polskich reprezentantów organizacji pozarządowych do Alpejskiego i
Kontynentalnego Seminarium Biogeograficznego
4. Osiągnięcie odpowiednich zapisów w rozporządzeniach funduszy unijnych na lata 2007-2013 tak,
aby wdrażanie Natury 2000 miało odpowiednie dofinansowanie z funduszy unijnych
5. Pomoc w przeprowadzeniu warsztatów i przygotowanie materiałów informacyjnych o zarządzaniu
obszarami Natura 2000. Przetłumaczenie podręcznika Komisji Europejskiej o finansowaniu Natury
2000.
6. Raportowanie o stanie wdrożenia w Polsce Natury 2000 w raporcie międzynarodowym grupy
roboczej WWF „Natura 2000 and EU funds group”.
7. Monitorowanie stanu wdrożenia Natury 2000 w Polsce.
Projekt Odra
Działania w 2005 roku:
1. Rewitalizacja obszarów nadrzecznych
• Rozpoczęty pierwszy w Polsce wspólny (NGO/Amin. Państwowa) projekt odsunięcia obwałowań
od rzeki, rewitalizacji fragmentu doliny rzeki na potrzeby ochrony przyrody i ochrony przed
powodzią. Porozumienie z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarką wodną (RZGW
Wrocław) i utrzymanie wałów (DZMiUW) w sprawie wspólnej realizacji projektu rewitalizacji
650 ha terenów nadrzecznych w dolinie Odry (obszar Domaszków – Tarchalice). WWF będzie
finansował opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla tego
przedsięwzięcia (dzięki wsparciu DBU Niemcy).
• Początek realizacji koncepcji „Espace de Liberte” (Przestrzeń dla rzeki) - rozpoczęty wykup
gruntów na obszarze Meandrów Granicznych Odry, wyznaczone granice „wolnej przestrzeni”,
porozumienie z samorządem (Urząd Gminy Krzyzanowice stanie się właścicielem i gospodarzem
części dotychczas prywatnych gruntów) – dla przekonania decydentów o możliwości takiego
rozwiązania zorganizowaliśmy w 2005 wyjazd do Francji nad rzekę Allier (gdzie realizowana jest
oryginalna koncepcja wykupu i zamiany gruntów nadrzecznych od właścicieli prywatnych)dla
pracowników Ministerstwa Środowiska, RZGW, samorządowców.
• W październiku 2005 rozpoczęliśmy akcję corocznego wykaszania rdestowca w meandrach
granicznych Odry dla rewitalizacji obszaru nadrzecznego (około 10 ha)
2. Badania opinii gmin na temat stanu ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Odry
• Ankieta przedstawia obecny stan planowania przestrzennego w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej na terenie gmin Nadodrza. Wyniki wskazują na potrzebę opracowania
odpowiednich map zagrożenia powodziowego dla gmin (do dnia dzisiejszego aż 45 % Gmin
wykorzystało „Atlas Obszarów Zalewowych Odry” WWF przy opracowywaniu planów
zagospodarowania przestrzennego). Wyniki ankiety zostały udostępnione instytucjom

odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w dolinie Odry, w tym Międzynarodowej Komisji
Ochrony Odry.
3. Edukacja ekologiczna
• We współpracy z Konsulem Generalnym Republiki Czeskiej, w kilku miastach (Wrocław,
Katowice, Raciborz, Krzyżanowice, Kędzierzyn – Koźle) zorganizowaliśmy wystawy
poświęcone współpracy transgranicznej między Polską a Czechami na rzecz ochrony granicznego
odcinka doliny Odry.
• Zorganizowaliśmy 2 dniową międzynarodową konferencje poświęconą finansowaniu i wdrażaniu
Dyrektywy Wodnej i sieci NATURA 2000 w dorzeczu Odry.
• Współorganizowaliśmy 4 plenery fotograficzne w dolinie Odry – obecnie powstał projekt
wydania kalendarza i organizacji wystawy zdjęć z plenerów (wniosek złożony do WFOŚ)
4. Udział w działaniach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry na rzecz prawidłowej implementacji
Ramowej Dyrektywy Wodnej. WWF Polska posiada status obserwatora w MKOO.

Projekt „Ograniczenie nielegalnego handlu ginącymi gatunkami
Celem nadrzędnym projektu jest ograniczenie w Polsce zjawiska nielegalnego handlu gatunkami
zagrożonymi wyginięciem poprzez działania mające na celu zmianę postaw społecznych, zapewnienie
zaplecza merytorycznego służbom odpowiedzialnych za wdrażanie obowiązujących przepisów, jak
również podjęcie działań inicjujących nowe rozwiązania prawne, które będą w zgodzie z przepisami
obowiązującymi w Unii Europejskiej.
W 2005 roku podjęte zostały następujące działania:
1.
Podniesienie kwalifikacji służb opowiedzianych za wdrażanie Konwencji Waszyngtońskiej oraz
obowiązującego w tym zakresie prawodawstwa Unii Europejskiej
- Przeprowadzenie cyklu trzech szkoleń dla funkcjonariuszy policji z całego kraju, w tym dla
koordynatorów ds. CITES z Komend Wojewódzkich. W szkoleniach wzięło udział ponad 100
uczestników. Tematem były między innymi: podstawy obowiązujących przepisów, identyfikacja
okazów, bhp postępowania z przejętymi okazami oraz praktyczne prowadzenie spraw
związanych z przestępstwami przeciwko środowisku.
- Organizacja wizyty studyjnej dla funkcjonariuszy cła w siedzibie Guardia Forestale dello Stato
we Włoszech – wymiana doświadczeń.
- Wydanie wersji polskiej 2 kluczy do identyfikacji okazów CITES – żółwie oraz trofea
myśliwskie.
- Zagwarantowanie funduszy na szkolenia regionalne dla policji w wybranych regionach kraju.
- Rozpoczęcie kontroli rynku wewnętrznego przez policję, nawiązanie współpracy pomiędzy
policją i cłem oraz innymi organami odpowiedzialnymi za wdrażanie przepisów w zakresie
handlu gatunkami zagrożonymi.
- Zainicjowanie szkoleń prowadzonych w regionach przez przeszkolonych funkcjonariuszy.
- Dostarczenie materiału informacyjnego ułatwiającego identyfikację okazów.
2. Działania informacyjne na temat problemu handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem skierowane
do ogółu społeczeństwa
- Akcja informacyjna dla turystów – publikacja specjalnego wydania Żyjącej Planety oraz plakatu
nakład 3000 tys. sztuk), dystrybucja na lotniskach, w biurach podróży i na przejściach
granicznych.
- Budowa 3 gablot do prezentacji skonfiskowanych okazów CITES – gabloty ustawione zostały na
lotniskach w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu.
- Akcja edukacyjna „ Nie kupuj żółwi z przemytu „ – publikacja ulotek, wydanie raportu „ Poza
prawem- handel żółwiami w Polsce „ – dostępny w wersji elektronicznej na stronie WWF.
- Akcja edukacyjna „ Pozwólmy zwierzętom zostać tam, gdzie się urodziły „ – akcja dla szkół
gimnazjalnych w Warszawie –zebranie funduszy na przeprowadzenia ponad 120 lekcji dla 3000
uczniów, produkcja 5000 płyt multimedialnych dla dzieci, publikacja plakatów.
3. Działania mające na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy różnymi organami wdrażającymi
przepisy w tym zakresie oraz organizacjami zajmującymi się walką z nielegalnym handlem
- Zainicjowanie we współpracy z PTOP „ Salamandra” powstania Grupy Roboczej ds. CITES.
Oficjalnym patronem jest PROP. W skład Grupy wchodzą przedstawiciele : Min. Finansów, Min.
Sprawiedliwości, Min. Rolnictwa – GIW, Min. Środowiska (jako obserwatorzy), policji, cła,
TOZ, WWF, PTOP „ Salamandra”, Rada Ogrodów Zoologicznych w Polsce, PROP.
Priorytetowe zagadnienia omawiane przez Grupę to kwestia postępowania ze zwierzętami

skonfiskowanymi – powołanie azyli dla skonfiskowanych zwierząt oraz przygotowanie
rekomendacji do Ustawy o ochronie przyrody
Projekt „Przyjazne środowisku wykorzystywanie funduszy UE”
(Działania dofinansowane przez Fundacje im. Stefana Batorego w ramach grantu „Podnoszenie
standardów ocen oddziaływania na środowisko jako niezbędne narzędzie rozwoju zrównoważonego w
Polsce”.)
Celem projektu jest eliminacja złych praktyk w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, a przez to
minimalizacja strat środowiskowych oraz usunięcie błędów proceduralnych utrudniających dobre
wykorzystywanie funduszy krajowych i wspólnotowych, a także zapewnienie, że inwestycje oddziałujące
na obszary Natura 2000 są planowane i realizowane w oparciu o najlepsze praktyki i wytyczne Komisji
Europejskiej
Przedsięwzięcia zrealizowane w 2005 roku:
1. Opublikowanie polskiej wersji wytycznych Komisji Europejskiej „Ocena planów i przedsięwzięć
znacząco
oddziałujących
na
obszary
Natura
2000”
http://www.wwf.pl/informacje/publikacje/inne/procedura_artykulu.pdf
2. Zebranie i opracowanie informacji na temat ocen oddziaływania na środowisko/obszary Natura
2000 – dane pochodzące z krajowej i wojewódzkich komisji ocen oddziaływania na środowisko
Projekt „Wisła”
Działania w 2005 roku:
1. Program edukacyjny „Wisła czysta, bezpieczna, piękna” - podniesienie świadomości młodzieży
szkolnej na temat walorów oraz wartości przyrodniczych i społeczno – ekonomicznych Wisły.
• Rozpoczęto drugą edycję Programu – dostarczono do szkół niezbędne materiały umożliwiające
czynne uczestnictwo w badaniach terenowych.
• WWF jako największy i najważniejszy uczestnikiem imprezy plenerowej “Zielony Weekend na
Fortach” w Gdańsku podczas corocznych Międzynarodowych Dni Sprzątania Świata. Podczas
imprezy prezentowano raport z realizacji programu w woj. pomorskim.
2. Instrumenty na rzecz ochrony przyrody Wisły i jej dopływów, mające na celu ustanowienie prawnych
form ochrony przyrody dla doliny Wisły i jej najważniejszych dopływów.
• Rozpoczęto proces konsultacji społecznych mających na celu uzgodnienie Rozporządzenia
Wojewody nt. utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Środkowej Wisły poprzez czynne
uczestniczenie w obradach Rad gmin na terenie, których znajduje się projektowany Park.
• Opracowano koncepcję Wiślańsko – Narwiańskiego Parku Krajobrazowego im. Książąt
Mazowieckich i przekazano ją Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Koncepcja została
bardzo entuzjastycznie przyjęta przez kompetentne władze.
• Na zlecenie Ministerstwa Środowiska zweryfikowano dotychczas opracowane ostoje Natura 2000
oraz zaproponowano nowe dla ochrony ryb w bioregionie alpejskim.
3. Wzmocnienie celów środowiskowych w polityce wodnej państwa
• Wydano książkę na temat ekologicznej ochrony przeciwpowodziowej na podstawie
najważniejszych wystąpień podczas konferencji Ecoflood we wrześniu 2003.
• Ekspertyzę na temat transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego przekazano
sejmowej KOŚZNiL oraz Ministerstwu Środowiska.
• Wspólnie z REC i GWP zorganizowano międzynarodowe warsztaty na temat wdrażania RDW w
krajach bałtyckich i w Polsce.
4. Program restytucji ryb wędrownych
• Do potoków w zlewni górnej Wisły wpuszczono prawie 800 000 narybku łososia jako pierwszą z
serii transzę zarybieniową. W kolejnych latach planuje się dokonywać kolejnych zarybień tak by
odbudować naturalna populacje tego gatunku w Wiśle.
• Podpisano Porozumienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie na temat
współpracy na polu restytucji łososia w Wiśle oraz udrożnienia karpackich dopływów dla
migracji ryb – krok milowy programu restytucji ryb wędrownych.
• Wyniki elektropołowów dokonane jesienią na terenie potoków w zlewni górnej Wisły wskazują,
że łososie wypuszczone tam wiosną 2005 roku są w bardzo dobrej kondycji i wykazują
prawidłowy współczynnik wzrostu.
• Sukces medialny ekipy WWF obecnej na targach sprzętu wędkarskiego w Poznaniu.

