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SPRAWoZDANIE z DZIAŁALNoSCI FUNDACJI wlvF PoLsKA-

Śwu,towy

ruxousz NA RzEcZ PMYRoDY

WWF Polskaw roku 2004
G|ównesfery dziaIatności
_ konsultacjespolegzlelvażnychaktów
Budowanie spoleczeństwaobywate|skiego
prawnych oraz decyrji administracyjnycho powaźnychkonsekwencjachd|a ochrony
przyrody i środowiska
. Opracorvanie
i przedstawienie
ParlamentouorazMinistersrwuSrodowiskauwagdo
kolejnejnowelizacjiustawyPrawowodne,L:tórapo raz kolejnyokafałasięEiezgodna
z RamowąDyrekywą wodDą
. Kolsultacjazapisówustawyo ocbroniePrzyrody,odnoszących
siędo sieciNatura
2000 postulalywwF i innychwspołpracujących
NGos pŹekazanowszystkim
parlancntaŹ}stom
. Konsultacjazapisówusta\łyo ochroniePrzyrody,odnoszących
się do ograniczenia
handlugalunkamizagrożonymi
uyginięciem
. Udziałw społecznycb
konsu|tacjach
systemufinaosowania
Natura2000 w EuropieprzekazanoMinisterstwu srodowiska oraz Polskim euro-parlamentaŹystonposfulaty
wwF dotycząceksztahu planowanychmechanizmówńnansowaniaNatura 2000 ze
środkówUnii Europejskiej
. Udfiałw konsultacjach
społecznych
NarodowegoPlanuRozrvoju
. Udział(statusobserwatora)
w Komiteciesterując}łn
sektorowegoP|anu
operacyjnego,,Rybactwo
i PrzetwóIstwoRybnefo04-20o6,,
. KoordynacjastarańpolskichNGos narzeczposzerzenla
zakresuProgramu
Ro|nośrodo\viskowego
o działania
umożlilviające
skutecznąochronę
bioróŹnorodności
terenówpodmokłych
. Pomoc w opracowarriu
zakesu prośrodowiskowych
u\łarunkowań
programu
LEADER w Polscc na lata 2004-2006.
. P.fedstawionoMinisterstwuRolnictwai Rozwojuwsi PostulatywwF dotyafące
ksztattowaniaEuropejskiegoFurduszu Rńactrva (EuropeanFisheńes Fund)
. Udziałw pracachKomisjiPrzetargowej
dla oplacowaniastrategicznejoceny
oddziaływania
na Srodowiskodrogiekspresowej
,,vla Baltic''
o Udziałw konsultacjachspolecznychdotyczącychKrajowego Planu Rozdziafu
Uprawnień do emisji Co2, przygoto\łTvanicstanowiskana tęuratKPRU
polskichorganizacjipozarządowych
skupionychrv KoalicjiKlimatycznej
Tri'orzcnieplatformy wspótpracypomiędzyMinisterstwemŚrodowiska a NGos w
kształtow^niu,
monitororvaniui ocenieprzedsięwzięć
finansolvanychz Fundusry
Strukturalnych
o Zorganizorvano
polsko-niemieckie
spotkanieekspeńówi przedstawicieli
NGos
poświęcone
aspekomśrodowiskorłym
w funkcjonowaniu
FunduszyStrukturalnych
o Udziałw pracachKomitetuMonitorująccgo
FunduszuSpójności
w Polsce
. Udziałw pracach''Koalic.jiPolskichNcos na RzeczFunduszystrukturalnych''
\\'spicraniewdr:rżania
sieciNatura2000rv Polscc
. Udziałw opracowaniunliędzynarodorvego
fapońu',Natura2000\v nou}ch krajach
czlonkorvskich
Unii Europejskiej"

.

opracowanoi pżckazanoMinjsterstwuSrodowiskadokumentację
(w postaci
potencjalnych
obszarówNatura2000w dolinachrzek oraz
,,standardDataForms'')20
13 torfowiskwysokich
. oPracowano.pod patlonatem
Ministelstwaśrodowiska,
mapębiotopów
proponowalego obszaruNatura 2000 ,,Łegi odrzańskie''
. opracowanoiwydatropod patronątem
MjnisterstwaŚrodowiskaprzewodnik',Natura
2000 _ naŹędzie ochronyprzyrody.Planowanieochrony obszarów Natura 2000''
(nakład1200egzemplarzy);rozesłanoprzewodnik do wszystkichgmin olaz organów
admiństracjipanstwowej
najuŹutworzonychi potencjalnych
obszarachNafura2000
. Koordynowanoprzygotowarriepropozycjiuzupełńeńpolskiej sieci Natura 2000 w
postaci raPortu''Pfopozycja optymalnejsieci obvarów Natu.a 2000 w Polsce _
shadow List'', opracowanegowspólńie przez W\łrF' Klub Przyrodników,
.,satamandrę''
i o,t oP, przekazanego
MinisterstwuSrodowiskaoraz KomJsji
Europejskiej
. opracowano mapyrozmieszczeriatypów siedlisk z DyrektFly siedliskowej wzdłuż
dlogów nr 8, PlaDowa.oej
S-8 orazS.l9 na Podlasiu
. Kontynuacjaprac(wspólniez WarerGloba|PaftDership)
nadopracowaniem
zasad
gospodarowaniana obszarachNatura 2000 w dolinach rzek
. Udziałw pracachkomisjid.s' opracowania
planuochronyobsfaruNatura2ooo
.Juszcza Białowieska''
wspieranie wdrażaniaRamowcj DyrekĘ\rT wodnej rv Polscei promocja ekologicznej
ochrony przeciwpowodziowej
. opublikowa e i przekazanie
stosownyminst}'tucjom
poradnika,,Udzialspołeczny
we
wdrażaniuRamowejDyrekty\łYwodnej''. Poradnik zawierapł}.tęcD,
przedstawiającąpolitykę
gospodarkiwodnej
Unii Europejskiej
odnośnie
. Zorganizowanie
wspólniez Ministersrwem
środowiska
seminarium
z udziałem
przedstawicieli
KomisjiEuropejskiej,
Międzynarodowej
KomisjiochrpnyDumjq
in$tytucjizaęądzAjącychgospodarkąwodoą instrucji naukowych,or EeJ:lizacji
pozaIządowych'użł.tkownikówwód na tematudziałuspołecznegowe wdrażaniu
Ramowej Dlrektywy Wodnej
. Przygotowaniei przekazaniestosownymwładzomekspertyzydotyczącejstanu
wdrożeniaRamowejDyrektywy wodnej w Polsce
. Przeprowadzenie'
wspóIniez MGW, ewaluacjiprogramówprzeciwpowodźo.wych
w zlewniWsĘ
. Kontynuowanieprac nad koncepcjąekologicznejochrony przeciwpowodziowej
w dolinieOdry
. Zaprezentowanie
sejmowejKomisjiochronyŚrodowrskazaleceńdotyczących
przeciwpowodziowej
ochrony
w dolinieOdry
. Zorganizowanic
warsrtatui wyjafdustudyjnego
do Niemiecdla przedstawicieli
instytucjizarządzającychgospodarkąwodnąi organizacjipozarządowych,
poświęconego
praktycznym
zastosowaniom
przyjazlychprrytodz|emetodochrony
przcciwpowodziowej
. zotgan|zo\yan|ez
wyjazdówsttrdyjnych
do NiemieciHolandiidla przedstawicie]i
lokalnychwładzz rejonówDomaszkowai stobrawy,gdzieplanowanesądzia'lania
r zakesu ckologicznej
ochronyprzccivpowodziorvcj.
Podczas$ryjarduprezentowano
praktycrnczastosowaaic
przyjaznlchprzy,rodzic
nrclodochronyprzeciwpowodziorvc1
. Pż'ygotowanie
(wspólniez Towarzystwenl
na rzecz Zienri)i dystrybucja
ó brosfur
tcDlatyczI]ych
ochronieprzccirvporłorlziorvcj
Poświęconych

.
.
.
.
.

.\łalówplzeciwpowodziowych
Konr}'nuowanie
pracnadkoncepcjąrozsunięcia
na
środkowymodcioku odry w rejonieDomaszkowa i Tarchalic
Opracowaniei przcdstawianiestosownyErinstytucjompropozycji ograniczerua
planowanychzbiomików zaporowychna
niekorzystnychskutków środowiskowych
Odrze w Malczycach i w Raciborzu
wspołorganizowaniewystawy p't' ,,Nie odbierajmyrzekom p.z€strzeni''
prczentowanejw 12 miastachw Polscc
i w pracachKomitetów
Udziałw pracachgrupyroboczejds.udziałuspołecznego
projektówtwińngowych(polsko-francuskiego
Sterująrycb
i po|sko-niemieckiego)
,,WdrazanieRamowej Dyreltywy Wodnejw Polscd'
UdŻałw pracachMiędzynarodowej
Komisjid's' ockony odry

Rcstytucja ryb wędrołvnych
. Zainicjowanie
(wewspołpfacy
Środowiska
i współorganizowanie
z Ministerstwem
olaz Mńislerstwem Rolnictwa i Rofivoju wsi) scmimrium dotyczącego
dotychczasowychosi€nięć progTamur€so'tucji ryb wędrownychw Polsce
. opub|ikowa.niei dostarczeniedo odpowiednichinst}t'lcji opracowania,,ResĘtucja
polskich rzek'' (5o0 e1zemplarzy)
ryb wędrownycha drozność
. Zainicjowaniei Pomoc w zorganizowaoiuseminariumdla inżynierówna temat
budowy przepławekdla ryb (seminariumzotgańzowańe pftez Ministe.stwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
. Kont}nuacja
prac nadprzygotowaniem
dokumentacji
niezbędnej
do wybudowania
nowej przefawki na zaporzewe Włoc,lawku.opracowanie przez cfołowegoekspeńa
niemieckiegowariantowejkoncepcji przepłarvki'
. Rozpoczętopracenad odtworzeniem
historycznych
tarliskłososiaw dorzeczugórnej
wisły(zakupiono800 000jaj łososiacelemwypuszczenia
wiosną2005r wylęgu
łososiaw rejonnaturalnych
tarliskw dopływach
sanu,Raby i Dunajca)
Wspieranie dzialań na ż€ c z nadania MoŹu Bałtyckiemustatusu,,SzczegóInie
wrźźliwegoobszaru Morskiego'' (Speciallysensitivesea Area) oraz przeciwdziałanie
eutrofizacjiBaĘku
. PrzcdstawionoMinisterstwu lnfrastrul1urypostulatywwF dotyczącezakresu
koniecznychdziałańoa rzecz poprawybezpieczeństważeglugina Bałtyku
. Pffygotowano raport i zorgatrizowanoseminańumna tematwpłyrruzdegradowanych
torfowisk na eutfofizacjęwód powierzchniortrych
. zorganlzowaJ]'ov'larsztatna tematmozliwościintens1ńkowaniadzia|ańla eecz
zmniejszeniawp\tu Polski na eutrofizacjęBaĘku
Wspieranie rozwojurolnictwa przyjaznegoprzyrodzie
. Przygotowatro
(we1łspółPracy
z MiństerstwemRolnictwai Rozwojuwsi') oraz
. ro]nikstrażnikiem
przyrody'''
broszurę,,ProgramRolnośrodowiskowy
opublikowano
promującą
(l7 000 cgzenlplarzy)
ProgramRolnośrodowiskowe
. Przygotowanoi opublikowanoraport,,PerspekqĄłJ
wdrażania
Programu
przyk]adzie
(we.sjapolska. 700
Polsce
na
Doliny
Biebrzy''
Rolnośrodowiskowego
w
pośrvięcone
tej
scnlinarium
iangiclska ]00 egzemp|arzy)
oraz zotganizowano
.

ICnrarycc
wspicrano wdlożcniena terenieBiebrza/lskiegoParku Narodowcgo I)rogran]U
Rolnośrod
orviskorvegoj ako mctody ochrony szczególnie ccnn1.chprzyIodniczo
przcz tradycYjne
roInictwo]
obszaIówkszlałlowanJ,ch

.

o Zorga\tzowanie 5 sesji szkolcniowychna tematprog.amu
Ro|nośrodowiskowego
dla 260 rolnikówz Doliny Biebrzy,Przedstawicieli
lokalnych władzoraz rePręzent2ntówBiórzańskiego Parku Narodowe8o
o Analiza g,lównychproblemów oraz pomoc dta ponad 25 rolńków w
przygotowaniuzgłoszeńdo ProgramuRolnośrodowiskowego
o Przeprowadzono
audl w 10gospodarstwach,
jako przygotowanie
do
zg,łoŚz€nia gospodarstwado ProgramuRolnośrodowiskowego
Udziałw Radzie i pracachForum Aktywizacji obszarów Mejskich

Wspieranie rozwoju leśnictwa
przyjaznegoprzyrodzie
. wspieratrodfiałaniaGrupyRoboczejFSC
. PrzęLłumaczono
najęzyk polski i zaadoptowanodo polskich waruotów
międzprarodowe
zasadyprzyznawania
statusuLasu o szczególnychWalorach
ochronnych(tzw. High conservation value Forests . HCVF) oraz zAsadprowadzęrna
gospodarkileśnejna ta&ichobszarach
. opracowatro'wedfug międ4narodowychzasadocenywalorów szczegó]Diecennych
obszarówleśnych
stosowanyprzezsystemcertyfikacjiFSC, raport,,Puszcza
BiałowieskajakoLas o szczególnych wa]olach ochonnych''
. Zorganizowanoseminariumz udziałemprzedstawicieliadmitristfacjiLasów
PaństwowycĘ BiałowieskiegoParku Narodowego,lokalnych samorządówi NGos, na
Ltórym dyskutowanogospodarkęleśnaw Puszczy Białowieskiejw kontekście
\'rynikówraportu,,PuszczaBiałowieskajako
Las o SzczególnychWalorach
Ochronnych"
. opubIikowanobroszuręna tematpolitykiUnii Europejskiejw sferzerozwoju
przemysłu
dŹewnego,adresorł,ana
do maĘchi średnich
firm - potcncjalnych
nabywców cer5ńkowalego drewnai producentówwyrobów z drewnaz cert}dkatem
. Przeprowadzonoankietęwśródnabywców produktów z drewnacelemrozpoznaora
nastawieniakonsumęntówdo produktów ceItyfkowanychznakiemzaświadczającym
o wysokichstatrdarda
ch prĄazne1 prryrodziegospodarceleśnej
ograniczanie nie|egalnegohand|udzikimi zwierzętamii roślinami
. Przeprowadzonokonsultacjez l\fiŃsterstwemŚrodowiską UrzęderDceI oraz Policją
w sprawieirakresuplanowanogoprojęktu'wspóffinaruowanegoprzez Ministerstwo
srodowiska Niemiec, dotyczącegozwiększeniaskuteczności
sfużbodpowiedzialnych
za walkęz nielegalnym
handlemdzikimizwierzętami
i roślinami
Budowaniespolecznegopoparcia dla ochronypolskiej pźyrody _ edukacjaeko|ogiczna
i lvspieranie rozrvoju turystyki pżyjaznej przyrodzie
. Przeprowadzenięogólnopolskiej kampanii edukacy1lejna rzecz ogIaniczen|a
nielegalnego
handluginącymigatuŃami,publikacjaponadl5o artykułóww mediach,
scriileklamw prasie,spccjalnych
stronintemeto.iłych
z poradnikiem
dla turystów,
materiałów
edukacyjnych
dla szkoł(9'500egzemplarzy),
maieriałórv
dla sklepów
zoologicznych(nawofujących
do sprawdzańadowodupochodzenia
zwierząt. 2'000
plakatów,2 500 nak|ejeki 500'000kalendażyków),\ł?sta$yposterów
przesl'rzegających
przed kupowaniempanriątekwykonanychze zlvierząt
(prezcntowane
na lot|liskach),
ulotekskierowanych
do turystów(too'oocdystrybuowane
biura
podrózy
i na lotniskachorazjakoinsertdo ma8azynu
Przez
podróŹniczego)'
. Zorganizorvanie
(rvspólniez EkoInicjatyrv{akcjiedukac1jur.j
',wis]aczysla'
piękna,.
bezp.ccfna'
z udziałenr
200nadrviślariskich
szkóI I etapzakolrcfyl
się

happeńngiemz udziałem
wiceministra
środowiska
PanaKrzysztofaszamałka,
podczas którego wręczonymu zostałraPortpodsumowującywyniki badan
ptow adzonychpaez dzieci.
. opub|ikowano i promowanoksiążkę,,Drug}eż.yciedrzewa.,(2500 egzemplarzy)
poświęconą
roli martwegodrewnaw ochroniebioróżnorodności
ekosystemówleśnych
. zorgaRizowano kursjęfyka angielskiegodla 20 kwaterodawców oraz warsztatyna
temat podnoszeniastaDdardówusługagrofurystycznychpo wejściuPolski do Unii
Europejskiejdla 40 kwaterodawcóworaz l0 sesjiszkoleniowych
dla przewodników
furystycznychz rejonuPuszczy Białowieskiej
. opracowano zarys koncepcjiprzyjazrrejpŹyrodzie turystj,4(iw rejonic Puszczy
Białowieskiejpod hasłem,'Bfamy do Puszczy''
. Zorganizowano seminarium,,Szaasei zagrożeniarozwoju turystykj w regionie
PuszczyBiałowieskiej''
. opublikowa[owkładkędo ',Rfeczpospo|itej''
(nakładl28 000 egzempiarzy)
promującąpr4rodnicze i kulfurow€ walory Puszczy Białowieskiej
o otwarto nową ścieżkę
rowerowąw Puszczy Białowieskiej(85 km), \ł)?osażonąw
tabliceinforrnacine
. opracowano i opublikowanomapęturystycznąze szlakami.owerowymi i
kajakowymi w rejonieśrodkowejodry
. Przygotowanokoncepcję',Parku\łtlczego''w Hajnówce,jako ważnejatrakcji
turystycaej w tym 'ejonie PrrszczyBiałowieskiej
. Zorgańzowano(wspólniez Biebrzańskim
ParkiemNarodowymi Stowarzyszeniem
Ekoturystycznym
Koneserom'')
6
seminariówz cyklu ''wszcchnlca
,,Biebrza
Biebrzańska''
. wspie'ano działania
d|asrodkowejodry.' (orgańzacjazszeszająca
|6
,,PartDerstwa
gmin,4 powiaty,4 NGO i2 firmy)
. Patronatnad szkołąpodsta\łową
w Tfzciannem(rejonBiebrzanskiego
Pajku
Narodowego)
l PromowaniekoncepcjirozwojudolioySrodkoweiWisłyopanegona rofwoju
rolnicfva ekologicznegoi turlstyki
Wprowadzenie lepszejkontro|inad produkcją i rvykorzystaniemsyntetycznych
związkórvchemicznych
. Przeprowadzenie
dzia.łan
medialnych
upowszechniających
wiedzęna tematskutków
powszechoegozanieczyszczentaotganizmówzywych i środowiskasubstancjami
chemicznynio nieprzebadanych
właściwościach:
o Akcja badaniakrwi 15 znarrychPolaków (pobraniekrwi od znanychpostaci
zycia publicznegow celustwierdzenia
wybranychsubstancji
obecności
chemicznychpochodzących
z produktówcodzienlegouf}'tku)
o Publikacjaseriiraportówmukowychsumujących
wyniki badańefektórv
powszechnego
produkowanpniprzez człowiekaw
skaŹenia
chemikaliami
odniestcniu
do |udzio|az zwieŻal
o stworzeniestroninternetowych
akcjizawierających
opis prob|emu,
możliwości
wynikające
z reformyprawa[-IEdotyczącego
chemikaliów,oraz
poradydotycząceunikaniakontaktuz najbardziej
niebezpiecznymi
zu'iązkami
chemicznynri
w codziennym.:ryciu
ochrona klimatu_ ogrź|nicflrni€
wplyrvugospodarkiczlowieka n otiep|2niesięldi tatu

.
.
.
.
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Wspołorganizowano
',Po|skieForumEnergetykiodnawialnej'''którc odbyłosiępod
patronalemPremieraRP
Wspołorganizowanotrzydniowe,'ogóloopo|skie Forum odnawialnychZródełEnergii
2004''' które odblo się pod patronatemPremieraRP
wydano broszuręna tematProdukcji energiiw oparciu o biomasę(400 egzenplar.y)'
ze wstępemMiniśtra
Rolnictwaw olejniczaka
terenów
Udziałw konferencjipod patronatem
MinisrraŚrodowiska''Rewitalizacja
popżemysłowych..
z referatemtratematprodukcji biomasyenergetycznejna terenacb
poprzemysłowych
Udziałw pracąchKoalicjiK|imatycznej

Ochrona Puszcz5rBialowieskiej
. Pżygotowano (wraz z innymi NGos) zazaleńe dotyczącedezgodnościgospodarki
leśnejw Puszczy Białowieskiejz wymogamiwynikającymiz przyznaniaRDLP w
Białymstokucert}ńkatuFsc
. P'zedstawiono zastrzeżeniawwF wobec gospodarkileśnejw Puszczy Białowieskiej
na spotkaniuz;kspeńamiz tINEsco i IUCN
. Opublikowano i rozporvszcchniono30 000 kopii (CD) filmu dokumentalnegop.t.
potrzebieochrony naturalnych
',Nie wolao wycioaćstarychdrzew', poświęconego
ptocesóww PuszczyBia.lowieskiej
. PrzedstawionoPodseketarzowiStanuw MinisterstwieSrodowiskapostulatyW1lT
dotyczącepodniesieńa standardówochronyPuszczy Białowieskiej
. współorganizowanoforum w Hajnówce pod hasłem,,PuszczaBiałowieska- nasza
wspólnaodpowiedziaIność''
ochrona Bagien Biebrzańskich
. wspołfnansowanorenaturyzacjęstosunkówwodnych w dolnymbasenieBiebrzy _
wykonanychfostało5 zastawekna rowachmeliomcyjnycbw trzechmiejscach
umożliwionoprzep\rwwód powierzchniowychw częścibagienprzegrodzonejGroblą
Honczarowską wspótfinansowaooremontGfob|i Honczarowskiej
. Konlynuowano prace(we wspóĘracy z Biórzanskim Parkiem Narodowym i
PracowniąArchitekturyZyrłej)nad dokumentacjatecbnicznąrenafuryzacjistosunkó\ł
wodnych w silnie przekształconej
częściśrodkowegobasenuBiebtzy _ rejon
,,trójkąta,'rzeka Jegrznirzeka Ełki KanałWoaawiejski oraz okolice Kandu
Rudzkiego
. wspótfilansowanowykonanicp]anuochronyostoi,,Pastwiska
pod Brzostowem''w
Biebrzańskim Parku Narodowym
. wspołfinansowanowykup ok' 50 ha nieużytkowanychgnrntów p.ywatnychna źecz
Biebrzańskiego
Parl.uNarodowego
. Kontynuowanop.ojektoclrronybioróżnorodności
BagienBiebrzańskichpoprzez
wykaszaniełąk
siano
z
50
hałąk,wykoszonoręcznie31ha
bagiennych uprzątnięto
wpĘtvukoszeniana s22tęroślinną
łąk,uczestniczono
w monitorowaniu
konf|iktówwi|k_ człowiek
ochrona wilka i lagodzenic
. zor8anizorvano8 warsŹatówdla nauczycielii młodzieĄszkd z oko|icPuszczy
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