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Zarządzanie obszarami wodno-błotnymi

Ramy gospodarki obszarami wodno-błotnymi o znaczeniu międzynarodowym i innymi
obszarami wodno-błotnymi

Niniejsze czwarte wydanie podręczników Konwencji Ramsarskiej zastępuje serię wydaną w 2007 r.
Zawiera ono odpowiednie wytyczne przyjęte na posiedzeniach Konferencji Stron,
w szczególności COP7 (1999), COP8 (2002), COP9 (2005) i COP10 (2008), a także wybrane dokumenty
referencyjne przedstawiane na tych posiedzeniach.

Jezioro i torfowisko Grímarsstaðavatn nieopodal Hvanneyri w zachodniej części Islandii, 2007.
Zdjęcie: David Stroud, JNCC.

Podziękowania
Sekretariat Konwencji Ramsarskiej chciałby podziękować wielu osobom, które przez wiele lat i podczas wielu
Konferencji Umawiających się Stron dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie gospodarowania i monitorowania obszarów wodno-błotnych. Ich wspólne wysiłki umożliwiły Konwencji opracowanie niniejszego zintegrowanego pakietu dotyczącego gospodarowania obszarami wodno-błotnymi. Specjalne podziękowania kierujemy
do prof. Maxa Finlaysona (obecnie dyrektora Instytutu Lądowego, Wodnego i Społecznego Charles Stuart University,
Australia), za jego wkład w zakresie charakteru ekologicznego, monitorowania oraz oceny zagrożeń dla obszarów
wodno-błotnych. Wytyczne związane z oceną zagrożeń zostały przyjęte w trakcie 7 posiedzenia Konferencji Stron
(COP7, 1999), co zostało poprzedzone warsztatami ekspertów, które odbyły się w Sekretariacie Konwencji Ramsarskiej w kwietniu 1998 r., poprzedzając siódme posiedzenie Zespołu ds. Oceny Naukowej i Technicznej (STRP). Autorzy
Ram Oceny Zagrożeń dla Obszarów Wodno-Błotnych, prof. Finlayson, dr Rick van Dam oraz dr Chris Humphrey z Instytutu Badań Środowiska Nadzoru Naukowego, Australia (eriss), zasługują na specjalne podziękowania. Sekretariat
kieruje również swe podziękowania do eriss oraz australijskiego Narodowego Programu Środowiskowego w zakresie
Obszarów Wodno-Błotnych za wspieranie autorów w trakcie opracowywania niniejszego poradnika.
Nowe wytyczne w zakresie planowania gospodarki obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi, przyjęte przez konwencję podczas COP8 (2002), zostały opracowane przez Grupę Roboczą
STRP, tym samym podziękowania kierujemy do Mike’a Alexandra (walijska Rada ds. obszarów wiejskich) oraz dr Mike’a Acremana (Centrum Ekologii i Hydrologii – Wielka Brytania) za przygotowanie przez nich projektów niniejszych
wytycznych. Wytyczne w sprawie obszarów wodno-błotnych i rybołówstwa, przyjęte przez COP9 w 2005 r., zostały
sporządzone na podstawie informacji zawartych w projekcie raportu przygotowanym przez dr Robina Welcomme
dla STRP, przy wsparciu finansowym ze strony IUCN i WWF. Nasze podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w pomoc w przygotowaniu niniejszej pracy, w tym dla STRP za przygotowanie projektu Rezolucji COP9
w omawianym temacie. Pełny raport jest w trakcie przygotowywania do publikacji jako Raport Techniczny Ramsar.

Wszystkie rezolucje COP Konwencji Ramsarskiej są dostępne na stronie internetowej
Konwencji, pod adresem www.ramsar.org/resolutions. Dokumenty referencyjne, o których
mowa w niniejszych podręcznikach, są dostępne pod adresem www.ramsar.org/cop7-docs,
www.ramsar.org/cop8-docs, www.ramsar.org/cop9-docs oraz www.ramsar.org/cop10-docs.
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Jak najlepiej korzystać z tego podręcznika
Podręczniki – informacje ogólne
Celem podręczników Konwencji Ramsarskiej jest zgromadzenie wytycznych z odpowiednich decyzji podjętych przez Umawiające się Strony w przeciągu ostatnich lat i pogrupowanie ich według tematyki. Pomaga to
praktykom we wdrażaniu uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym najlepszych praktyk w uproszczony
sposób, co bardziej naturalnie odpowiada ich codziennemu środowisku pracy.
Czytelnicy, do których kierujemy podręcznik, to pracownicy administracji krajowej i lokalnej, ministerstw
i agencji pełniących funkcję organów administracyjnych Konwencji Ramsarskiej w każdym z państw – stron.
Równie ważnymi użytkownikami są organy gospodarujące obszarami wodno-błotnymi, gdyż niektóre aspekty
podręcznika odnoszą się do gospodarki miejscowej.
Wytyczne Konwencji Ramsarskiej zostały przyjęte przez rządy państw będących stroną Konwencji w całości i w coraz większym stopniu odnoszą się do kluczowych funkcji pełnionych przez inne sektory, niezwiązane bezpośrednio ze środowiskiem lub gospodarką wodną. Dlatego też jest ważne, aby z podręczników tych
korzystali wszyscy, których działania mogą korzystać z lub mieć wpływ na rozsądne korzystanie z obszarów
wodno-błotnych.
Dlatego też ważnym pierwszym krokiem w każdym kraju jest odpowiednie rozpowszechnianie podręczników wśród wszystkich, którzy ich potrzebują lub mogą z nich skorzystać. Kopie podręczników są dostępne
w formacie PDF w Sekretariacie Konwencji Ramsarskiej, w trzech wersjach językowych, zapisane na CD-ROM
lub do pobrania ze strony internetowej konwencji (www.ramsar.org).
Inne wstępne kroki obejmują, w każdym z kontekstów, objaśnienie rozkładu odpowiedzialności oraz aktywne sprawdzanie sposobów ujednolicenia zastosowanych terminów i opisanych podejść będących w kompetencji czytelnika, okoliczności operacyjnych i struktur organizacyjnych.
Większość tekstu może być wykorzystywana proaktywnie, jako podstawa polityk ustanawiania ram, planów i działań, czasami poprzez przetransponowanie odpowiednich części do materiałów krajowych i lokalnych.
Tekst może być również wykorzystywany reaktywnie, jako źródło pomocy i pomysłów reagowania na problemy i możliwości, nawigując poszczególne tematy wedle potrzeb użytkownika.
Odniesienia, źródła oryginalne i sugestie tekstów są obficie cytowane: podręczniki nie stanowią często
„ostatniego słowa”, lecz proponują pomocną „mapę drogową” w celu ułatwienia wyszukiwania dalszych źródeł informacji i wsparcia.
Strategiczny kierunek Konwencji Ramsarskiej został określony w planie strategicznym, którego najnowszą
wersję przyjęto w trakcie COP10 w 2008 r. na okres 2009 - 2015. Wszelkie ramy wdrażania, w tym podręczniki,
umieszczone są w kontekście celów i strategii tego planu oraz priorytetów wyznaczonych na powyższy okres.
W czwartej edycji Podręcznika, zastosowano nawiasy kwadratowe […] w celu zaznaczenia dodatków i pominięć w oryginalnym tekście wytycznych, co jest wymagane postanowieniami Konferencji COP 8, COP 9 i COP 10.
Seria podręczników ulega aktualizacji po każdym posiedzeniu Konferencji Umawiających się Stron, zaś
wszelkie informacje zwrotne wynikające z doświadczeń użytkownika są zawsze mile widziane jako pomoc
w ulepszaniu kolejnych wydań.

Niniejszy podręcznik (Gospodarowanie obszarami wodno-błotnymi)
Oprócz kwestii gospodarowania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi, strategia 2.3 Planu Strategicznego dotyczy planowania gospodarowania, zaś główny zakres odpowiedzialności, który ma wejść w życie dla tej strategii do 2015 r. to „odpowiednie procesy planowania gospodarki, ustanowione i złożone dla wszystkich, bądź większości nowych wyznaczonych obszarów lub zobowiązanie
prowadzenia działań w kierunku osiągnięcia tego celu, biorąc pod uwagę możliwy brak zasobów finansowych
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i ludzkich koniecznych do osiągnięcia tego celu oraz uznanie, że wyznaczenie danego obszaru może działać
jako bodziec dla przyszłego ustanowienia planowania gospodarki tym obszarem”.
Strategia 2.4 ma na celu „utrzymanie ekologicznego charakteru wszelkich obszarów wyznaczonych w ramach Konwencji Ramsar, poprzez planowanie i gospodarowanie”, przy czym główne zakresy odpowiedzialności obejmują:
2.4.i Postępy w opracowywaniu skutecznych planów zagospodarowania dla obszarów objętych Konwencją Ramsarską na terytorium każdego z państw – stron.
2.4.ii Cele gospodarowania, w ramach planowania zagospodarowania, w celu utrzymania charakteru ekologicznego ustanowionego dla wszystkich obszarów objętych Konwencją Ramsar.
2.4.iii Wdrożenie podziału na strefy dla większych obszarów objętych Konwencją Ramsar, rezerwatów
wodno-błotnych i innych obszarów wodno-błotnych (Rekomendacja 5.3 oraz Rezolucja VIII.14) oraz
surowych środków ochronnych ukierunkowanych na niektóre obszary objęte Konwencją Ramsarską
i inne obszary wodno-błotne o niewielkiej powierzchni lub szczególnej wrażliwości.
2.4.iv Ustanowienie międzysektorowych komisji gospodarowania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską, obejmujących członków odpowiednich agencji rządowych, obywateli i społeczności lokalnych oraz innych interesariuszy, w tym, w razie potrzeby, sektor biznesowy, służącej jako mechanizm rozwiązywania sporów.
2.4.v Finalizacja deklaracji charakteru ekologicznego dla wszystkich obszarów objętych Konwencją Ramsar, stosowanych jako podstawę wdrożenia art. 3.2 Konwencji.
Strategia 2.5 ma na celu „dokonanie przeglądu wszystkich istniejących obszarów objętych Konwencją Ramsarską, w celu ustalenia skuteczności gospodarowania tymi obszarami, zgodnie z ramami strategicznymi i wytycznymi w zakresie przyszłego opracowania wykazu obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym”.
Strategia 2.7 dotyczy gospodarowania innymi obszarami wodno-błotnymi o znaczeniu międzynarodowym i ma na celu osiągnięcie „odpowiedniego poziomu gospodarowania tymi i obszarami i rozsądne korzystanie z tych obszarów. . . gdyż te obszary wodno-błotne o znaczeniu międzynarodowym nie zostały formalnie
wyznaczone jako obszary objęte Konwencją Ramsarską, jednakże zostały zidentyfikowane dzięki zastosowaniu
ram strategicznych lub równoważnego procesu w danym kraju.
Tym samym, niniejszy podręcznik stanowi pomoc w głównym obszarze wdrażania Konwencji Ramsarskiej.
Tekst niniejszego podręcznika został opracowany głównie na podstawie kilku rezolucji i załączników do nich,
a jego treść odzwierciedla formalne decyzje przyjęte przez Konferencję Umawiających się Stron. Podręcznik
gromadzi również dodatkowe informacje dotyczące omawianej kwestii. Poglądy wyrażone w dodatkowych informacjach niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej lub Umawiających się
Stron, a materiały takie nie zatwierdzone przez Konferencję Umawiających się Stron.
Ponieważ podręcznik ten został skompilowany z szeregu wytycznych przyjętych przez Konwencję w pewnych odstępach czasu i za pomocą oddzielnych rezolucji, dla zachowania ciągłości i klarowności niniejszego
podręcznika konieczne było dokonanie zmian oznaczeń rozdziałów, ustępów, rysunków, tabel, ramek i odniesień stosowanych w oryginalnych wytycznych przyjętych przez Konwencję. Dodatki i pominięcia tekstu oryginalnych wytycznych zostały zaprezentowane w nawiasach kwadratowych […].
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Przedmowa
Konwencja Ramsarska uznaje, że wyznaczenie obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu
(obszary objęte Konwencją Ramsarską) stanowi jedynie wstępny krok do zapewnienia zrównoważonej gospodarki obszarami wodno-błotnymi i utrzymania funkcjonowania ekosystemów, a także iż opracowanie i wdrożenie procesów planowania gospodarki, angażujących wszystkich interesariuszy, jest niezbędne do osiągnięcia
powyższego. Co więcej, tego rodzaju procesy planowania gospodarki mogą i powinny mieć zastosowanie do
wszystkich obszarów wodno-błotnych, niezależnie od tego, czy zostały wyznaczone przez Konwencję Ramsarską, czy nie. Podczas Konferencji COP5 (1993) przyjęto Wytyczne w sprawie planowania gospodarki obszarami
objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi, jako załącznik do Rezolucji 5.7. Następnie
opracowano i przyjęto podczas Konferencji Stron dodatkowe narzędzia i wytyczne odpowiednie dla wdrażania
gospodarki obszarami wodno-błotnymi, co razem stanowi zintegrowany pakiet skompilowany w niniejszym
podręczniku. Obejmuje on wytyczne w zakresie opisywania charakteru ekologicznego obszarów wodno-błotnych, opracowania programu monitorowania oraz gospodarki obszarami wodno-błotnymi w powiązaniu ze
zrównoważonym rybołówstwem.
W odpowiedzi na Rezolucję VII.12, która uznaje potrzebę opracowania wytycznych w zakresie planowania
gospodarki obszarami, w celu uwzględnienia dodatkowych aspektów procesu, w tym podziału na strefy i strefy buforowe oraz stosowanie podejścia zapobiegawczego, Panel Konwencji ds. Oceny Naukowej i Technicznej
(STRP) ustanowił Grupę Roboczą, która dokonała przeglądu pełnego pakietu wytycznych Konwencji związanych
z planowaniem gospodarki obszarami. STRP doszedł do wniosku, że z racji tego, iż osiągnięto znaczne postępy
w planowaniu gospodarki obszarami od COP5, pełny przegląd wytycznych w zakresie planowania gospodarki
obszarami przyjętych przez COP5 był niezbędny. Nowe wytyczne w zakresie planowania gospodarki obszarami
objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi zostały przyjęte przez COP8 (Rezolucja VIII.4),
które zastępują i rozszerzają zakres wytycznych przyjętych przez COP5.
Nowe wytyczne uznają, że ustanowienie i wdrożenie planu gospodarki obszarami objętymi Konwencją
Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi jest częścią zintegrowanego procesu planowania gospodarki obszarami, który pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących celów gospodarki obszarami; identyfikacja
i opisanie działań gospodarki obszarami niezbędnych do osiągnięcia celów; określenie czynników, które mają
wpływ lub mogą mieć wpływ na różne cechy obszarów, w tym ich funkcje; określenie wymogów dotyczących
monitorowania w celu wykrywania zmian charakteru ekologicznego i dokonywania pomiarów skuteczności gospodarki obszarami; wykazanie, że gospodarka obszarami jest skuteczna i efektywna; utrzymanie ciągłości skutecznej gospodarki obszarami; rozwiązywanie jakichkolwiek konfliktów interesów; pozyskanie zasobów w celu
wdrożenia planów gospodarki obszarami; zapewnienie zgodności z politykami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Zawierają one wytyczne w zakresie integrowania planowania gospodarki obszarami z planowaniem gospodarki środowiskowej na szeroką skalę, a także niezbędne dodatkowe wytyczne w zakresie podziału na strefy oraz podejścia zapobiegawczego. Wytyczne kładą również nacisk na ogromną wagę uznania cech
i funkcji społeczno-ekonomicznych i kulturowych, jakie pełnią obszary wodno-błotne oraz zapewnienia pełnego
zaangażowania ze strony interesariuszy i społeczności lokalnej już na wstępnych etapach procesu planowania
gospodarki obszarami. Dalsze wytyczne w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej i miejscowej ludności
w gospodarkę obszarami opartą na współpracy zawarte są w podręczniku 7, wydanie 4, który powinien być czytany w połączeniu z niniejszym podręcznikiem w zakresie planowania gospodarki obszarami wodno-błotnymi.
Ważna wytyczna dotycząca kwestii związanych z obszarami wodno-błotnymi i zrównoważonym rybołówstwem, w dużej mierze zajmująca się także kwestiami planowania gospodarki obszarami, została przyjęta przez
COP9 w 2005 r. jako załącznik do Rezolucji IX.4, i została dołączona w postaci załącznika do zintegrowanego
pakietu skompilowanego w niniejszym podręczniku.
Zaktualizowane wytyczne w zakresie opisywania charakteru ekologicznego zostały przyjęte przez COP10
(2008) w załączniku do Rezolucji X.15 i zostały również zintegrowane do niniejszego podręcznika.
Czytelnicy powinni zauważyć, że wytyczne w zakresie oceny oddziaływania, uprzednio zawarte w pierwszym wydaniu niniejszego podręcznika, zostały w czwartym wydaniu wprowadzone do podręcznika 16. Należy
również zwrócić uwagę, że wytyczne w sprawie dokonywania oceny i raportowania zmian charakteru ekolo-
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gicznego, za pomocą instrumentu rejestrującego Konwencji z Montreux, oraz przy opracowywaniu programów
przywracających, zawartych uprzednio w drugim wydaniu niniejszego podręcznika, zostały obecnie włączone
w czwarte wydanie podręcznika 19, w rozdziale Zajmowanie się zmianami charakteru ekologicznego. Dodatkowy, ważny temat opisany w podręczniku 4, wydanie 4, jest zawarty w tomie zatytułowanym Ptasia grypa a obszary wodno-błotne, włączającym wytyczne przyjęte przez COP10 w zakresie kontrolowania i reagowania na
wysoce patogeniczną ptasią grypę.

Ramy zarządzania obszarami wodno-błotnymi o znaczeniu międzynarodowym
oraz innymi obszarami wodno-błotnymi
w tym wytyczne przyjęte na 5, 6, 7, 8, 9 i 10 posiedzeniu Konferencji Umawiających się Stron
Odpowiednie zobowiązania wdrożeniowe przyjęte przez Umawiające się Strony podczas Konferencji
Rezolucje
Rezolucja 5.7: Planowanie zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodnobłotnymi
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
WZYWA Umawiające się Strony do opracowania planów zarządzania dla każdego obszaru wodno-błotnego zawartego w spisie Konwencji Ramsarskiej;
ŻĄDA od Umawiających się Stron, aby ustanowiły odpowiednie struktury prawne i administracyjne celem zastosowania
planów zarządzania oraz przeznaczenia funduszy na wdrożenie tych planów i przeszkolenie niezbędnego personelu.
Rezolucja VIII.14: Nowe wytyczne w zakresie zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi
obszarami wodno-błotnymi
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
10. USILNIE NALEGA, aby Umawiające się Strony stosowały nowe wytyczne w zakresie ustanowienia i wdrożenia procesów planowania zarządzania tymi obszarami objętymi Konwencją Ramsarską znajdującymi się na ich terytorium,
wobec których nie opracowano jeszcze takich procesów i planów;
17. ZALECA, aby Umawiające się Strony, w trakcie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską
i innymi obszarami wodno-błotnymi, wzięły pod uwagę szersze konsekwencje zarządzania tymi obszarami, w odniesieniu do działań dotyczących dorzeczy i innych zlewni, […];
20. USILNIE NALEGA, aby Umawiające się Strony korzystały z procesu planowania zarządzania oraz nowych wytycznych
w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami, w celu ustanowienia
programu monitorowania każdego obszaru znajdującego się w wykazie Konwencji Ramsarskiej, w tym wskaźników dotyczących cech charakteru ekologicznego, a także wdrożenia krajowych mechanizmów informowania o dokonanych,
dokonujących się lub prawdopodobnych zmianach charakteru ekologicznego oraz NADAL NALEGA, aby Umawiające
się Strony niezwłocznie raportowały tego typu przypadki do Biura Konwencji Ramsarskiej, zgodnie z art. 3.2 Konwencji.
Rezolucja X.15: Opisywanie charakteru ekologicznego obszarów wodno-błotnych oraz dane i formaty niezbędne
do sporządzenia katalogu głównego: zharmonizowane wytyczne naukowo-techniczne
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
7. ZAPRASZA Umawiające się Strony oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie obszarami objętymi Konwencją
Ramsarską do stosowania tych wytycznych podczas przygotowywania opisów charakteru ekologicznego obszarów
objętych Konwencją Ramsarską, a także w ramach procesów zarządzania, aby opisy te stanowiły uzupełniającą podstawę do kart informacyjnych dla obszarów Ramsar (RIS), w zakresie wykrywania i powiadamiania o zmianach charakteru ekologicznego, co zostało ustanowione na mocy art. 3.2 tekstu Konwencji, a także ZALECA Ustanawiającym się
Stronom dostarczanie uzupełnionych opisów charakteru ekologicznego obszarów objętych Konwencją Ramsarską do
Sekretariatu, jako uzupełnienie informacji udzielonych w Kartach Informacyjnych (RIS).
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A. Wprowadzenie1
Na mocy Konwencji Ramsars kiej o obszarach wodno-błotnych, dwie koncepcje racjonalnego użytkowania oraz wskazywania obszarów są w pełni kompatybilne i wzajemnie wzmacniające się. Oczekuje się, że Umawiające się Strony wskażą obszary do uwzględnienia w Spisie obszarów wodno-błotnych mających znaczenie
międzynarodowe „na podstawie ich międzynarodowego znaczenia ekologicznego, botanicznego, zoologicznego, limnologicznego lub hydrologicznego”. (artykuł 2.2) ORAZ „opracowują i realizują swoje plany w sposób sprzyjający utrzymaniu obszarów wodno-błotnych zamieszczonych w Spisie oraz w miarę możliwości racjonalnemu użytkowaniu innych obszarów wodno-błotnych znajdujących się na ich terytoriach” (artykuł 3.1).
Podczas trzeciego spotkania (COP3 (1987)) zdefiniowano racjonalne użytkowanie obszarów wodno-błotnych jako „korzystanie z tych obszarów w sposób zrównoważony, na rzecz ludzkości, w sposób kompatybilny
z utrzymywaniem naturalnych cech ekosystemu”. [Definicja ta została zaktualizowana w 2005 r. na podstawie
Rezolucji IX.1, załącznik A, do postaci:
„Racjonalne korzystanie z obszarów wodno-błotnych oznacza utrzymanie ich charakteru ekologicznego, osiągnięte
poprzez wdrożenie podejść ekosystemowych, w kontekście zrównoważonego rozwoju”.]
Plany strategiczne przyjęte podczas COP6 (1996), COP8 (2002) oraz COP10 (2008)] zrównują „racjonalne
użytkowanie” ze zrównoważonym użytkowaniem. Umawiające się Strony Konwencji uznają również, że obszary wodno-błotne, poprzez ich funkcje ekologiczne i hydrologiczne, stanowią zestaw nieocenionych funkcji,
produktów i korzyści, z których korzysta i dzięki którym trwa, populacja ludzka. Dlatego też Konwencja promuje stosowanie praktyk, które zapewnią dalsze funkcjonowanie i przynoszenie korzyści przyszłym pokoleniom
przez wszystkie obszary wodno-błotne, szczególnie te wybrane do spisu Konwencji Ramsarskiej, a także ochronę bioróżnorodności.
Zob. również podręcznik 1, Racjonalne korzystanie z obszarów wodno-błotnych
Obszary objęte Konwencją Ramsarską oraz zasada racjonalnego użytkowania
Działanie w postaci wyznaczenia (utworzenia spisu) obszaru wodno-błotnego mającego znaczenie
międzynarodowe na mocy Konwencji jest odpowiednim pierwszym krokiem w procesie ochrony
i zrównoważonego korzystania, którego punktem końcowym jest długoterminowe, racjonalne
(zrównoważone) użytkowanie obszaru.
(z załącznika do Rezolucji VII.11.)
Artykuł 3.2 Konwencji mówi, że „każda z Umawiających się Stron postara się o możliwie najszybsze otrzymywanie informacji o zmianach warunków ekologicznych na obszarach wodno-błotnych zamieszczonych w spisie, a leżących na jej terytorium, które już nastąpiły, następują lub mogą nastąpić”.
Zob. również podręcznik 19, Radzenie sobie ze zmianami charakteru obszaru wodno-błotnego
Oczekuje się, że Umawiające się Strony będą zarządzać obszarami objętymi Konwencją Ramsarską w celu
utrzymania warunków ekologicznych każdego obszaru i tym samym utrzymają ich kluczowe funkcje ekologiczne i hydrologiczne, dzięki którym uzyskiwane są ich produkty, funkcje i atrybuty. Charakter ekologiczny jest
więc wskaźnikiem „zdrowia” obszaru wodno-błotnego, tak więc oczekuje się, że Umawiające się Strony w mo1

Ustępy 1-5 zostały zaczerpnięte z ustępów 22-26 załącznika do Rezolucji VII.11.

	Ramy strategiczne i wytyczne na rzecz opracowania spisu obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe
w przyszłości, włączone [i zaktualizowane] w podręczniku [17] tej serii.
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mencie wyznaczania obszarów opiszą te obszary za pomocą zatwierdzonych przez Konwencję Ramsarską kart
informacyjnych, zachowując odpowiedni poziom szczegółowości, w celu ustanowienia linii odniesienia dla dalszego monitorowania mającego na celu wykrywanie jakichkolwiek zmian atrybutów ekologicznych i hydrologicznych (zob. rozdział B). Zmiany charakteru ekologicznego poza naturalnymi odchyleniami są sygnałem, że
użytkowanie obszaru lub oddziaływanie zewnętrzne na obszar są niezrównoważone i mogą prowadzić do degradacji naturalnych procesów i tym samym, do załamania się ekologicznych, biologicznych i hydrologicznych
funkcji obszaru wodno-błotnego.
W konwencji Ramsarskiej opracowano narzędzia monitorowania charakteru ekologicznego obszaru (zob.
rozdziały D i E) oraz opracowania planów zarządzania obszarami wodno-błotnymi mającymi znaczenie międzynarodowe (zob. rozdział C). Przygotowując tego rodzaju plany zarządzania, do czego usilnie nakłaniane są
wszystkie Umawiające się Strony, należy rozważyć takie kwestie, jak wpływ działań człowieka na ekologiczny
charakter obszaru wodno-błotnego, walory ekonomiczne i społeczno-ekonomiczne obszaru (zwłaszcza dla
społeczności lokalnych) oraz walory kulturowe związane z obszarem (zob. Rozdział C). Umawiające się Strony
zachęca się również do uwzględnienia w planach zarządzania reżimu regularnego i rygorystycznego monitorowania, mającego na celu wykrywanie zmian charakteru ekologicznego (Rezolucja VII.10, zob. rozdział D).
Rysunek 1 ([zaktualizowany] ze spotkania Konferencji COP7 DOC. 25) przedstawia, w formie streszczenia,
zintegrowany pakiet opracowany przez Konwencję Ramsarską w celu wspomagania Umawiających się Stron
w spełnieniu zobowiązań dotyczących zachowania ekologicznego charakteru wyznaczonych obszarów wodno-błotnych. Opracowane w konkretnym celu, ramy zarządzania obszarem mogą być stosowane do jakiegokolwiek obszaru wodno-błotnego; nalega się także, aby wszystkie Umawiające się Strony i lokalni interesariusze
stosowali te “narzędzia” w odniesieniu do omawianych obszarów.
W niniejszym podręczniku poszczególne rozdziały szczegółowo zajmują się każdym z komponentów ram
zarządzania obszarem i zawierają odniesienia do powiązanych decyzji podjętych w tym zakresie przez Konferencje Umawiających się Stron. Odpowiednie rezolucje i rekomendacje zostały skopiowane w końcowej części
niniejszego podręcznika, aby ułatwić czytelnikom znajdowanie odniesień.

B. Opisywanie „ekologicznego charakteru” obszaru wodno-błotnego
Powtarzając za poprzednim rozdziałem, artykuł 3.2 Konwencji mówi, że „każda z Umawiających się Stron
postara się o możliwie najszybsze otrzymywanie informacji o zmianach warunków ekologicznych na obszarach wodno-błotnych zamieszczonych w spisie, a leżących na jej terytorium, które już nastąpiły, następują lub
mogą nastąpić”.
Na podstawie Konwencji „warunki ekologiczne” oraz „zmiany warunków ekologicznych” definiowane są
następująco [Uwaga: terminy te zostały pierwotnie wprowadzone w Rezolucji VII.10, po czym zostały zaktualizowane na podstawie Rezolucji IX.1, załącznik A]:
„Warunki ekologiczne to połączenie części składowych ekosystemu, procesów oraz korzyści2/funkcji charakteryzujących obszar wodno-błotny w określonym punkcie czasu”.
oraz
„ Na potrzeby wdrożenia art. 3.2, zmiana warunków ekologicznych oznacza „negatywną zmianę jakiegokolwiek komponentu, procesu i/lub korzyści/funkcji ekosystemu spowodowaną przez człowieka”.
[Poniższe wytyczne dotyczące opisu warunków ekologicznych obszaru wodno-błotnego zostały przyjęte
przez COP6 w 1996 r. i COP10 w 2008 r.].

	
W tym kontekście korzyści dla ekosystemu są definiowane zgodnie z definicją funkcji ekosystemu zawartą w Milenijnej

2

Ocenie Ekosystemów, jako „korzyści płynące dla ludzi z ekosystemów”.
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Rysunek 1 Diagram podsumowujący zintegrowany pakiet narzędzi Konwencji na rzecz zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi

Opis obszaru w momencie
wyznaczenia (zob. rozdział B)
• Opis za pomocą arkusza
informacji konwencji ramsarskiej
oraz uzasadnienie na podstawie
kryteriów wyznaczenia
• Szczegółowa mapa obszaru
• Opis warunków ekologicznych
obszaru (rezolucje e VI. 1 i X. 15)
Aktualizacja opisu
• Zaktualizowany opis obszaru
oraz definicja warunków ekologicznych
aktualizowana co sześć lat (lub
częściej, jeśli koniczne).

Działania w zakresie zarządzania
• Regularne monitorowanie w ramach ciągłych
działań w zakresie zarządzania obszarem oraz
dostarczanie informacji zwrotnych odnosnie
do regularnych przeglądów planu zarządzania
(zob. rozdział D)
• [W stosownych przypadkach rekonstrukcja
projektu jako reakcja procesu zarządzania
(rezolucja VIII.16, podręcznik 19)]
• [W stosownych przypadkach pouczenie Biura
[Sekretariatu] lub Konferencji Umawiajacych
się Stron o zmianach warunków ekologicznych
lub możliwości ich wystapienia, w tym
zawarcie obszaru w rejestrze Montreux (*)
oraz podjęcie [Misji doradczej konwencji
ramsarskiej (**) zob. podręcznik 19]
• W oparciu o raport Misji Doradczej dokonanie
przeglądu planu zarządzania, modyfikacja
podejscia zarządzania oraz intensyfikacja
nakładów monitorowania w celu wykrywania
dalszych zmian warunków ekologicznych
(pozytywnych lub negatywnych)
• W razie konieczności, działanie na rzecz
usunięcia obszaru z rejestru Montreux
[rezolucje VI. 1, VIII.8, zob. podręcznik 19]

Opis obszaru w momencie
wyznaczenia (zob. rozdział C)
• Plan zarządzania opracowany
przy zastosowaniu wytycznych
konwencji ramsarskiej (rezolucje
5.7 i VIII. 14 (zob. rozdział C)),
w tym opis obszaru i mapa
• Utrzymanie warunków
ekologicznych stanowi podstawę
działań zarządzania i reżimu
monitorowania (zob. poniżej)
• Opracowany na podstawie
konsultacji z interesariuszami,
prowadząc do ustanowienia
międzysektorowego komitetu
zarządzającego.

Ciągła ocena monitorowania
i oddziaływania
• Reżim monitorowania stanowi część
planu zarządzania i podstawę
regularnych przeglądów planów
zarządzania (rezolucja VI.1, zob.
rozdział D).
• Ocena zagrożenia dla obszarów
wodno-błotnych podjęta wedle
wskazań monitorowania (COP7,
rezolucja VII.10, zob. rozdział E)
• Ocena oddziaływania podjęta na
podstawie wymagań dla działań
związanych z obszarem, w granicach
obszaru lub poza nim, które mogą
oddziaływać w negatywny sposób
(zob. podręcznik[16)
Rysunek pochodzi z COP7 DOC 25 i został
zaktualizowany na podstawie dokumentu dostępnego
na stronie Sekretariatu.
(*) Pełna nazwa ustanowiona rezolucją 5.4 brzmi:
„Rejestr obszarów objętych konwencją ramsarską na
których wystąpiły, występuja lub mogą wystąpić
zmiany warunków ekologicznych (Rejestr
z Montreux)”
(**) Misja Doradcza Konwencji Ramsarskiej zwana
była uprzednio Procedurą Wytycznych Zarządzania
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[Załącznik do Rezolucji VI.1 zawiera następujące (wybrane) ustępy:]
i) Jest niezmiernie ważne, aby warunki ekologiczne obszaru zostały opisane przez Umawiającą się
Stronę w momencie wyznaczania obszarów do spisu Konwencji Ramsarskiej, poprzez uzupełnienie
karty informacyjnej dla obszarów Ramsar (na podstawie Rekomendacji 4.7 [następnie zmienionej
w podręczniku 17]).
ii) Źródła informacji, które mogą wymagać przeprowadzenia konsultacji pomiędzy Umawiającymi
się Stronami w trakcie opisywania warunków ekologicznych wyznaczonych obszarów, obejmują
międzynarodowe, krajowe i regionalne katalogi naukowe obszarów wodno-błotnych, istniejące
plany zarządzania właściwe dla danego obszaru oraz inne badania naukowe lub raporty dotyczące konkretnego obszaru.
iii) Uprasza się, aby Umawiające się Strony raz na sześć lat (tj. przed co drugim spotkaniem Konferencji) dokonywały weryfikacji danych umieszczonych w kartach informacyjnych dla obszarów Ramsar i przekazywały w razie potrzeby zaktualizowane karty [do Sekretariatu]. W okresie pomiędzy
Konferencjami, pilne informacje dotyczące zmian warunków na obszarach znajdujących się w spisie należy przekazywać do Biura wykorzystując istniejące mechanizmy regularnych, codziennych
kontaktów oraz trójroczne raporty krajowe. [W celu zapoznania się z dalszymi wytycznymi w zakresie warunków ekologicznych obszarów wodno-błotnych, zob. podręcznik 19]
iv) Uznaje się, że dla wielu obszarów, informacje takie [dane referencyjne są konieczne w celu wykrycia
zmian warunków ekologicznych] nie będą dostępne od razu lub nie istnieją. Karty [informacyjne
Konwencji Ramsarskiej] stanowią jedynie odzwierciedlenie sytuacji w danym momencie. Jednakże zakres informacji umieszczonych w karcie informacyjnej dla obszarów Ramsar jest minimalnym
wymogiem przy określaniu etapów zarządzania ukierunkowanego na utrzymanie warunków ekologicznych obszarów znajdujących się w Spisie. Zbierając nowe dane lub gromadząc dane istniejące, Umawiające się Strony powinny kłaść nacisk na obszary, wobec których istnieje średnie do
wysokiego ryzyko spowodowania przez człowieka negatywnych zmian o średnim do wysokiego
oddziaływaniu ekologicznym, które może przynieść efekt w postaci średnio lub długoterminowej
degradacji walorów i korzyści z tego obszaru płynących. Konieczna może być międzynarodowa
współpraca techniczna i/lub finansowa w celu wsparcia gromadzenia informacji o obszarach znajdujących się w spisie, w szczególności w krajach rozwijających się.
[Podczas spotkania COP7, STRP poinformował, że karta informacyjna dla obszarów Ramsar (RIS) nie
zawiera wystarczająco szczegółowego i rygorystycznego opisu „warunków ekologicznych”. W trzecim wydaniu niniejszego podręcznika, Umawiające się Strony zostały zobowiązane do dokładnego rozważenia
definicji „warunków ekologicznych” oraz „zmian w warunkach ekologicznych” oraz, w momencie wyznaczania obszarów, do uzupełnienia RIS odpowiednimi danymi wyjściowymi o wysokiej rozdzielczości. Panel Konwencji ds. Oceny Naukowej i Technicznej (STRP) został poproszony o przygotowanie dalszych wytycznych w zakresie sporządzania szczegółowego opisu warunków ekologicznych, co następnie posłużyło
jako podstawa Rezolucji X.15, dotyczącej opisywania warunków ekologicznych obszarów wodno-błotnych
oraz potrzeb w zakresie danych i formatów w celu sporządzenia katalogu głównego: zharmonizowane wytyczne naukowo-techniczne, która została przyjęta przez Umawiające się Strony podczas COP10 w 2008 r.
Załącznik do tej rezolucji zawiera „arkusz opisu warunków ekologicznych obszarów objętych Konwencją
Ramsarską” (zob. ramka poniżej) i stanowi wytyczne w zakresie jego wypełniania, w tym następujące (wybrane) ustępy:
i) […] w wielu przypadkach kategorie wymaganych danych i informacji są identyczne dla różnych celów [katalogu głównego, opisu warunków ekologicznych, wyboru obszarów za pomocą karty informacyjnej dla obszarów Ramsar oraz powiadamiania o zmianach na mocy art. 3.2 Konwencji], tym
samym główny wysiłek w postaci zestawienia danych powinien być podjęty jednorazowo, zamiast
niepotrzebnego duplikowania. Wszelkie różnice dotyczące potrzeb w zakresie danych i informacji niezbędnych do różnych celów mogą być często kwestią poziomu wymaganej szczegółowości.
Rzeczywiste potrzeby będą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności i sytuacji panujących w danych obszarach. Tabele [zawarte w załączniku do Rezolucji X.15] określają pełny wykaz
pól, które mogą mieć zastosowanie, jednakże od danego obszaru zależy, czy którekolwiek z nich
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ma zastosowanie, lub czy istnieje możliwość dokonania pełnego opisu. Nie oczekuje się, że wszelkie pola danych zostaną wypełnione dla wszystkich obszarów.
ii) 
Należy rozpocząć od dostępnych danych i informacji. Opracowując opis warunków ekologicznych obszaru wodno-błotnego, ważne jest, aby rozpocząć od jakichkolwiek danych i informacji,
które są dostępne, nawet jeśli informacje te nie są dostępne dla wszystkich pól w arkuszu opisowym. Rozpoczęcie od skompilowania dostępnych materiałów pomaga w identyfikacji luk i priorytetów w procesie dalszego gromadzenia danych i informacji w celu ulepszenia opisu.
iii) 
Należy rozpocząć od opisu jakościowego, jeżeli brak jest danych ilościowych. Nawet jeśli nie
są dostępne szczegółowe dane ilościowe, należy rozpocząć od skompilowania danych i informacji
jakościowych; należy również doceniać wartość wiedzy lokalnej i eksperckiej jako źródła takich informacji. Często informacje uzyskane od osoby dobrze znającej dany obszar wodno-błotny mogą
stanowić ważny i skuteczny początek sporządzania opisu warunków ekologicznych.
iv) 
Proste „modele konceptualne” mogą być skutecznym narzędziem. Opracowanie prostych,
dwu lub trójwymiarowych modeli konceptualnych, którym towarzyszy podsumowanie kluczowych
cech, procesów i funkcji, może być skutecznym narzędziem wspierającym opis warunków ekologicznych. Dalsze wytyczne dotyczące podejść do opracowania modeli konceptualnych zostaną
opracowane przez Panel Konwencji ds. Oceny Naukowej i Technicznej. Jednym z przykładów tego
podejścia do obszarów objętych Konwencją Ramsarską jest publikacja Davis, J. & Brock, M. (2008)
“Detecting unacceptable change in the ecological character of Ramsar Wetlands,” Ecological Management & Restoration, vol. 9 (1): 26-32 (do pobrania ze strony http://www.blackwell-synergy.
com/doi/ pdf/10.1111/j.1442-8903.2008.00384.x).
v) 
Sporządzenie oddzielnych opisów różnych części dużych lub złożonych obszarów wodno-błotnych może być pomocne w początkowej fazie. Dla dużych obszarów wodno-błotnych lub
kompleksów, w których różne części systemu funkcjonują w odmienny sposób lub posiadają bardzo różne cechy charakterystyczne, pomocne może okazać się przygotowanie oddzielnych opisów
dla części różniących się od siebie, uzupełnionych ogólnym, podsumowującym opisem warunków
ekologicznych oraz modelami konceptualnymi].
Arkusz opisowy Konwencji Ramsarskiej dotyczący warunków ekologicznych
(przyjęty jako załącznik do Rezolucji X.15)
Uwaga: Kody znajdujące się w nawiasach (P), (R), (C) oraz (S) odnoszą się do kategorii funkcji ekosystemu, ustanowionych
przez Milenijną Ocenę Ekosystemów (MA): „zaopatrujący” (P, ang. provisioning), „regulujący” (R, ang. regulating),
kulturalny (C, ang. cultural) lub „wspierający” (S, ang. supporting)

Arkusz opisowy Konwencji Ramsarskiej dotyczący warunków ekologicznych
Nazwa obszaru:
Oficjalna nazwa obszaru i zlewni/inne identyfikatory (np. numer
referencyjny)
1. Streszczenie
Zmiana/prawdopodobna zmiana?
Dwa lub trzy zdania opisowe, pokazujące co wyróżnia dany obszar
pod względem ekologicznym, w oparciu o poniższe dane szczegółowe. (W odniesieniu do definicji COP9, dotyczy to kombinacji
części składowych, procesów i funkcji, które charakteryzują obszar
wodno-błotny (akcent dodany)).
Uwaga. Zachęcamy do uzupełnienia streszczenia prostymi modelami konceptualnymi kluczowych cech obszaru wodno-błotnego.

[tutaj należy umieścić krótkie streszczenie ogólnych zmian komponentów,
procesów i funkcji charakteryzujących
obszar wodno-błotny, na podstawie poniższego wyszczególnienia]
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2. Komponenty ekologiczne
Zmiana/prawdopodobna zmiana?
2.1 Umiejscowienie geograficzne:
Wstawienie krajobrazu/zlewni/dorzecza – w tym wysokość, wyższy/niższy obszar zlewni, odległość do wybrzeża w razie konieczności, itp.
2.2 Klimat:
Przegląd dominujących typów klimatu, strefa klimatyczna i główne cechy (opady, temperatura, wiatr)
2.3 Typy siedlisk (w tym komentarze dotyczące rzadkości, itd.)
oraz rodzaje obszarów wodno-błotnych objętych Konwencją
Ramsarską
2.4 Spójność siedliskowa
2.5 Granica, powierzchnia i wymiary obszaru:
Kształt obszaru (przekrój i plan), granice, powierzchnia, powierzchnia wody/obszarów podmokłych (maksimum/minimum sezonowe,
w razie konieczności), długość, szerokość, głębokość (maksimum/
minimum sezonowe, w razie konieczności)
2.6 Kolonie roślin, obszary wegetacyjne i ich struktura
(w tym uwagi dotyczące rzadkości występowania, itp.)
2.7 Społeczności zwierząt (w tym uwagi dotyczące rzadkości występowania, itp.)
2.8 Główne gatunki (w tym uwagi o rzadkości występowania/zagrożonych gatunkach itp.), wielkość populacji i proporcje, sezonowość występowania oraz przybliżona pozycja w zasięgu (tj. czy
bliżej środka czy krawędzi zasięgu)
2.9 Gleba:
Geologia, gleby i substraty oraz biologia gleb
2.10 Reżim wodny:
Źródło wody (powierzchniowej i gruntowej), napływ/odpływ, parowanie, częstotliwość zalewania, sezonowość i trwałość; natężenie
napływu i/lub reżimu pływów, połączenie z wodami gruntowymi
2.11 Połączenie z wodami powierzchniowymi i gruntowymi
2.12 Stratyfikacja i reżim mieszany
2.13 Reżim sedymentacyjny (erozja, przyrost, transport i osadzanie się)
2.14 Zmętnienie i kolor wody
2.15 Jasność – dostęp światła do obszaru wodno-błotnego (otwartość lub zacienienie); tłumienie światła w wodzie
2.16 Temperatura wody
2.17 pH wody
2.18 Zasolenie wody
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2.19 Gazy rozpuszczone w wodzie
2.20 Substancje odżywcze rozpuszczone lub zawieszone w wodzie
2.21 Rozpuszczony węgiel organiczny
2.22 Potencjał redoks wody i osadów
2.23 Przewodność wody
3. Procesy ekologiczne
Zmiana/prawdopodobna zmiana?
3.1 Produkcja podstawowa (S)
3.2 Cyrkulacja składników odżywczych (S)
3.3 Cyrkulacja węgla
3.4 Zdolności rozrodcze zwierząt
3.5 Produktywność roślinna, zapylanie, procesy regeneracji, sukcesja, rola ognia, itp.
3.6 Ważniejsze interakcje między gatunkami, w tym wypas,
drapieżnictwo, konkurencja, choroby i patogeny
3.7 Ważniejsze aspekty dotyczące rozprzestrzeniania się zwierząt i roślin
3.8 Ważniejsze aspekty dotyczące migracji
3.9 Presja, narażenie i tendencje dotyczące któregokolwiek z powyższych i/lub integralności systemu
4. Funkcje ekosystemu
Zmiana/prawdopodobna zmiana?
4.1 Woda pitna dla ludzi i/lub zwierząt gospodarskich (P)
4.2 Woda do nawadniania gruntów uprawnych (P)
4.3 Woda dla przemysłu (P)
4.4 Zasilanie wód gruntowych (R)
4.5 Oczyszczanie wody/ścieków lub rozcieńczanie (R)
4.6 Żywność dla ludzi (P)
4.7 Żywność dla zwierząt gospodarskich (P)
4.8 Drewno, trzcina, włókno i torf (P)
4.9 Produkty lecznicze (P)
4.10 Środki biologicznej kontroli szkodników/chorób (R)
4.11 Inne produkty i zasoby, w tym materiał genetyczny (P)
4.12 Kontrola przeciwpowodziowa, retencja (R)
4.13 Retencja gleby, osadów i substancji odżywczych (R)
4.14 Stabilizacja linii brzegowej i nabrzeża rzecznego oraz ochrona przeciwsztormowa (R)
4.15 Inne funkcje hydrologiczne (R)
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4.16 Lokalna regulacja klimatu / buforowanie zmian (R)
4.17 Magazynowanie węgla/sekwestracja (R)
4.18 Rekreacyjne łowiectwo i rybołówstwo (C)
4.19 Sporty wodne (C)
4.20 Badania środowiska naturalnego (C)
4.21 Inne formy rekreacji i turystyki (C)
4.22 Walory edukacyjne (C)
4.23 Spuścizna kulturowa (C)
4.24 Współczesne znaczenie kulturowe, w tym dla sztuki i inspiracji kreatywnej, w tym walory egzystencjalne (C)
4.25 Walory estetyczne oraz specyfika miejsca (C)
4.26 Wartości duchowe i religijne (C)
4.27 Ważne systemy zdobywania wiedzy oraz znaczenie dla nauki (C)
(Uwaga. Aby dowiedzieć się więcej na temat walory ochronnego jako funkcji ekosystemu (S), zob. powyższe wpisy oznaczone jako „komponenty” i „procesy”).

C. Opracowanie procesu planowania zarządzania
Analiza raportów krajowych złożonych do COP7 (przegląd w Ramsar COP7 DOC.13.3, dostępny na stronie internetowej Biura pod adresem [http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar
&cp=1-31-58-83^19200_4000_0__]) wskazał, że plany zarządzania zostały wdrożone dla 168 obszarów objętych
Konwencją Ramsarską (18% obszarów znajdujących się w Spisie), przygotowane są zaś plany dla dalszych 248
obszarów (26%). Z analizy regionalnej wynikło, że prowadzone są zaawansowane działania w zakresie przygotowywania lub aktualizacji planów zarządzania w Europie Wschodniej, Neotropikach, Ameryce Północnej i Oceanii, natomiast znacząco mniej zaawansowane są w Afryce, Azji i Europie Zachodniej. Pomimo iż informacje
o tym, że prace nad „planami zakładające monitorowanie” były zaawansowane w odniesieniu do 22% obszarów (Ameryka Północna) i 52% (Neotropik) w różnych regionach objętych Konwencją Ramsarską, [nadal] wiele
pozostaje do zrobienia, aby osiągnąć cel ustanowiony przez Działanie 5.2.3 Planu Strategicznego Konwencji
(1997-2002). Zakłada on, że „do 8 COP (2002) plany zarządzania lub inne mechanizmy” powinny być „w przygotowaniu lub zostać wdrożone w odniesieniu do co najmniej połowy obszarów objętych Konwencją Ramsarską w każdym z państwie – stronie”.
Raporty krajowe złożone podczas COP8 (przegląd w Ramsar COP8 DOC.5, dostępny na stronie Biura pod adresem [http://www.ramsar.org/cda/ramsar/ display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-31-58-128^17782_4000_0__]
wskazują dalszy postęp w planowaniu zarządzania dla obszarów objętych Konwencją Ramsarską, przewidując
co najmniej 553 plany zarządzania, z czego całkowicie wdrożono 397 planów. Jednakże jedynie 24 Umawiające
się Strony (20%) poinformowały o wdrożeniu planów dla wszystkich obszarów objętych Konwencją Ramsarską.
15. Załącznik do Rezolucji VIII.14 (zob. “Odpowiednie rezolucje i rekomendacje”, w celu zapoznania się z rezolucją), przyjęta przez COP8, zawiera nowe wytyczne dla Umawiających się Stron w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską oraz innymi obszarami wodno-błotnymi. Zostały one zreprodukowane w niniejszym podręczniku, w ustępach 16-189, jednakże należy zauważyć, że numery ustępów
odpowiadają numerom niniejszego dokumentu, nie zaś oryginalnego załącznika do rezolucji.
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Nowe wytyczne w zakresie zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami
wodno-błotnymi
[z załącznika do Rezolucji VIII.14]

I. Wprowadzenie
Wytyczne te zastępują wytyczne Konwencji Ramsarskiej w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi, przyjęte na podstawie Rezolucji 5.7 podczas
COP.5 w 1993 r. i opublikowane w pierwszym wydaniu Podręcznika Konwencji Ramsarskiej 8 (styczeń 2000 r.).
Stanowią one dodatkowe wskazówki w zakresie oceny oddziaływania środowiskowego, społecznego i ekonomicznego oraz analizy kosztów i korzyści, podziału na strefy i wielokrotnego użytkowania, projektowania i użytkowania stref buforowych oraz stosowania podejścia zapobiegawczego.
Wytyczne są właściwe dla wymogów Konwencji, dotyczących ochrony obszarów wodno-błotnych zawartych w spisie obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe oraz racjonalnego użytkowania
wszystkich obszarów wodno-błotnych na terytorium Umawiających się Stron (art. 3 Konwencji), a także ustanowienia rezerwatów środowiska naturalnego (obszarów chronionych) na obszarach wodno-błotnych, niezależnie od tego, czy są one zawarte w spisie (art. 4.1).
Wytyczne te skupiają się na właściwej dla danego miejsca skali planowania zarządzania. Uznaje się jednak,
że wyznaczone obszary objęte Konwencją Ramsarską obejmują szeroki zakres różnych zastosowań „obszaru”,
ponieważ obszary te posiadają powierzchnię od poniżej 1 hektara do ponad 6 milionów hektarów, i z racji tego,
że granice niektórych z nich wyznaczają odrębny obszar wodno-błotny, zaś innych obejmują strefy buforowe
nienależące do obszaru wodno-błotnego, mozaiki siedlisk lub zlewnie znajdujące się na tym obszarze. Dlatego też uznaje się, że stosowanie tych wytycznych musi być elastyczne, w zależności od odpowiednich charakterystyk lub okoliczności dotyczących każdego z obszaru objętego Konwencją Ramsarską lub innego obszaru
wodno-błotnego.
Plany zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską powinny zostać zintegrowane w system planowania rozwoju publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym. Integracja planów zarządzania
obszarami w plany zagospodarowania przestrzennego i ekonomicznego na odpowiednim szczeblu zapewni
wdrożenie zarządzania, partycypację społeczną i lokalną własność. Co więcej, integracja zwiększy prawdopodobieństwo finansowania lokalnego i zewnętrznego.
Wytyczne uznają również, że planowanie zarządzania właściwego dla danego obszaru powinno być jednym
z elementów podejścia wieloskalarnego do racjonalnego użytkowania i zarządzania i powinno być powiązane
z planowaniem krajobrazu i ekosystemu na szeroką skalę, w tym na poziomie zintegrowanych skal dorzeczy
i stref przybrzeżnych, ponieważ decyzje dotyczące polityki i planowania w odniesieniu do tych skal będą miały
wpływ na ochronę i racjonalne użytkowanie obszarów wodno-błotnych.
Nowe wytyczne kładą nacisk na rolę planu zarządzania jako części ogólnego procesu planowania zarządzania i stanowią dodatkowy zestaw porad w zakresie włączania dobrych praktyk do procesu planowania zarządzania, w tym zarządzania podlegającego dostosowaniu, rezultatów, celów kwantyfikowalnych oraz zintegrowanego monitorowania.

II. Wytyczne ogólne
Obszary wodno-błotne są obszarami dynamicznymi, otwartymi na oddziaływanie ze strony czynników
naturalnych i ludzkich. Aby utrzymać ich różnorodność biologiczną i produktywność (tj. ich “warunki ekologiczne”, na podstawie definicji zawartej w Konwencji3) oraz umożliwić ludziom racjonalne korzystanie z ich
	[„Warunki ekologiczne są kombinacją komponentów, procesów i korzyści/usług ekosystemu, które charakteryzują obszar
wodno-błotny w danym punkcie czasu”. (Rezolucja IX.1, załącznik A).]
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zasobów, niezbędne jest ogólne porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami zarządzającymi, właścicielami,
dzierżawcami i innymi interesariuszami. Proces planowania zarządzania zapewnia mechanizm umożliwiający
osiągnięcie tego porozumienia.
Plan zarządzania sam w sobie powinien być dokumentem technicznym, choć odpowiednie byłoby wsparcie tego dokumentu przez ustawodawstwo, a w niektórych przypadkach przyjęcie go w formie dokumentu
prawnego.
Plan zarządzania jest częścią dynamicznego i ciągłego procesu planowania zarządzania. Plan powinien
być poddawany przeglądom i dostosowywany z uwzględnieniem procesu monitorowania, zmieniających się
priorytetów i pojawiających się nowych kwestii.
Należy wyznaczyć organ odpowiedzialny za wdrożenie procesu planowania zarządzania; organ ten musi
być znany wszystkim interesariuszom. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do dużych obszarów, wobec
których występuje konieczność wzięcia pod uwagę wszelkich interesów, użytkowników i presji, w sytuacji złożonej własności i zarządzania.
Mimo iż warunki na poszczególnych obszarach wodno-błotnych różnią się od siebie, wytyczne te mogą być
stosowane na całym świecie. Wytyczne stanowią tło konceptualne i ramy planowania zarządzania obszarami
wodno-błotnymi oraz zarys głównych działów planu zarządzania. Podkreślić należy, że wytyczne nie stanowią
przepisu na szczegółową treść pełnego planu zarządzania, który jest o wiele bardziej szczegółowym dokumentem i powinien zostać przygotowany na szczeblu regionalnym lub lokalnym.
Dodatkowe informacje
Planowanie zarządzania obszarami wodno-błotnymi:
przewodnik dla organów zarządzających
obszarem
Aby uzupełnić wytyczne w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską, przyjęte na podstawie Rezolucji VIII.14, poradnik ten został opracowany przez WWF, we współpracy z Panelem Konwencji ds. Oceny Naukowej i Technicznej (STRP), w odpowiedzi na wezwanie COP8 do
przygotowania prostego „poradnika terenowego” w zakresie planowania zarządzania obszarami wodno-błotnymi. Planowanie zarządzania obszarami wodno-błotnymi: przewodnik dla organów zarządzających obszarem stanowi dla organów odpowiedzialnych za miejscowe zarządzanie obszarami objętymi
Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi proste podsumowanie aide memoire, dotyczące kluczowych kwestii i działań koniecznych do zapamiętania i stosowania na różnych etapach procesu planowania zarządzania.
Podręcznik został zaaranżowany w postaci działów opatrzonych odpowiednimi kolorami, zaprojektowanymi w celu ułatwienia sprawdzania poszczególnych aspektów procesu przez organ zarządzający. Przewodnik został podzielony na następujące działy:
1.

Wprowadzenie

2.

Konieczność planowania zarządzania

3.

Podstawy planowania zarządzania

4.

Skuteczne planowanie zarządzania obszarami wodno-błotnymi

5.

Znajomość obszaru wodno-błotnego i jego walorów

6.

Wyznaczanie celów zarządzania

7.

Osiąganie celów zarządzania

8.

Zamykanie pętli planowania

Diagram poglądowy pokazuje, w jaki sposób każdy z tych działów odnosi się do bardziej szczegółowych
wskazówek zawartych w Rezolucji VIII.14 oraz w niniejszym podręczniku:
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Preambuła / Polityka

1. Opis
Warunki ekologiczne, kulturowe i inne

2. Ocena.
Potwierdzenie warunków.
Rozdział 4 podręcznika

Komunikacja i negocjacje z interesariuszami /
społcznościami lokalnymi itp.

Rozdział 5 podręcznika

Rozdział 5 podręcznika
Rozdział 8 podręcznika
3. Cele / Uzasadnienia
1. Czynniki
2. Wybór wskaźników efektywności
3. Cele
4. Uzasadnienie

Rozdział 6 podręcznika

4. Plan działania
1. Projekty

Rozdział 8 podręcznika

2. Program roboczy
3. Przegląd roczny
4. Główny przegląd lub audyt

Rozdział 7 podręcznika

Przewodnik został uzupełniony kilkoma studiami przypadku w zakresie skutecznych działań planowania zarządzania obszarami wodno-błotnymi w różnych częściach świata. Został [opublikowany
w 2008 r. i jest dostępny do pobrania pod adresem http://assets.panda.org/downloads/wetlands_
management_guide_2008.pdf].
Plan zarządzania oraz proces planowania zarządzania powinny tak szeroko zakrojone i złożone, jak wymaga tego obszar. Opracowanie dużego, wielopłaszczyznowego i drogiego planu nie będzie możliwe i uzasadnione dla wielu obszarów. Rozmiar planu oraz (co być może ważniejsze) zasoby do dyspozycji podczas jego
opracowywania muszą być proporcjonalne do rozmiaru i złożoności obszaru oraz całkowitych zasobów przeznaczonych na ochronę i/lub zarządzanie obszarem. Dlatego też, w przypadku nieskomplikowanych obszarów,
krótkie, zwięzłe plany będą w pełni wystarczające. Z kolei dla dużych obszarów lub obszarów podzielonych na
strefy, odpowiednie może być opracowanie kilku szczegółowych planów dla poszczególnych sekcji obszaru,
w ramach ogólnej deklaracji celów dla całego obszaru.
Planowanie zarządzania nie powinno być kończyć się na określonych granicach obszaru, lecz powinno
brać pod uwagę szerszy kontekst planowania i zarządzania, w szczególności w dorzeczu lub strefie brzegowej,
w której obszar się znajduje, które mogą być z natury transgraniczne. Ważne jest upewnienie się, czy planowanie
zarządzania bierze pod uwagę zewnętrzne i ludzkie czynniki oraz ich wpływ na obszar oraz upewnienie się, czy
cele zarządzania obszarem uwzględniają szersze procesy planowania. W celu uzyskania dalszych wskazówek,
należy zapoznać się z wytycznymi Konwencji Ramsarskiej w zakresie integrowania ochrony obszarów wodno-błotnych i racjonalnym użytkowaniem dorzeczy (Podręcznik Konwencji Ramsarskiej [9]); zasadami i wytycznymi włączania kwestii związanych ze zintegrowanym zarządzaniem strefą przybrzeżną (Podręcznik Konwencji
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Ramsarskiej [12]) oraz wytycznymi w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach Konwencji Ramsarskiej
o obszarach wodno-błotnych (Podręcznik Konwencji Ramsarskiej [20]), w odniesieniu do transgranicznych obszarów wodno-błotnych. Powiązanie zarządzania właściwego dla obszaru oraz zarządzania na szerszą skalę zostanie omówiony szerzej w następnym rozdziale.

III. Integrowanie zarządzania obszarem wodno-błotnym w ramach planowania zarządzania
środowiskowego, w tym zarządzanie obszarami dorzeczy i strefy przybrzeżnej
Zob. również Podręczniki: 9, Zarządzanie dorzeczami; 10, Rozmieszczenie wód oraz 29, Zarządzanie,
a także 12, Zarządzanie strefą przybrzeżną
Stała obecność wody na obszarach wodno-błotnych, lub przynajmniej jej obecność przez znaczny okres,
tworzy gleby, mikroorganizmy oraz społeczności roślinne i zwierzęce, powodując, że tereny te funkcjonują
w sposób różniący się od terenów lądowych. Ekosystemy obszarów wodno-błotnych są dostosowane do reżimu hydrologicznego i są wrażliwe na zmiany. W przypadku większości obszarów wodno-błotnych, bezpośrednie opady deszczu przyczyniają się jedynie w niewielkim stopniu do reżimu wodnego, gdzie głównym źródłem
zasilania są rzeki lub warstwy wodonośne. Podobnie na obszary wodno-błotne znajdujące się w strefie przybrzeżnej wpływ ma ilość i jakość wody słodkiej wpływającej do nich z rzek i innych lądowych napływów, a także wód oceanicznych i morskich z terenów bardziej oddalonych od brzegu.
Skuteczne zarządzanie obszarami wodno-błotnymi wymaga więc utrzymania tych źródeł wody. Międzypowiązanie cyklu hydrologicznego oznacza, że zmiany mające miejsce w dalszych odległościach od obszaru
wodno-błotnego mogą mieć nań niszczący wpływ. Niewystarczająca ilość wody napływającej do obszarów
wodno-błotnych, co jest spowodowane zmianami klimatycznymi, zmianami sposobów wykorzystania gruntów, oddzieleniem, magazynowaniem i przekserowaniem wody na użytek publiczny, działalnością rolnictwa,
przemysłu i elektrowni wodnych, powoduje utratę i degradację obszarów wodno-błotnych. Głównym wymogiem w zakresie ochrony obszarów wodno-błotnych jest racjonalne ich użytkowanie, celem zapewnienia, że
odpowiednia ilość wody o odpowiedniej jakości dociera do obszarów wodno-błotnych w odpowiednim czasie.
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Wytycznymi w zakresie przydzielania i zarządzania zasobami wodnymi w celu utrzymania funkcji ekologicznych obszarów wodno-błotnych (Rezolucja VIII.1 [włączona do podręcznika 10]).
W odniesieniu do kwestii wodnych, podstawową jednostką jest dorzecze (lub zlewisko), gdyż wyznacza
ona granice systemu hydrologicznego, w którym części składowe i procesy są połączone dzięki ruchowi wody.
Dorzecze składa się zwykle z mozaiki różnych typów gruntów, w tym obszarów wodno-błotnych, lasów, łąk
oraz obszarów rolnych i miejskich. Termin „zintegrowane zarządzanie dorzeczami” ewoluował w szeroką koncepcję przyjmującą podejście holistyczne (zob. Podręcznik Konwencji Ramsarskiej w zakresie racjonalnego
użytkowania [9], Integrowanie ochrony i racjonalnego użytkowania obszarów wodno-błotnych w proces zarządzania dorzeczem).
Jednakże ważne jest, aby uznać, że w niektórych przypadkach dorzecze, w którym znajduje się obszar
wodno-błotny, może nie być najwłaściwszą jednostką planowania na szeroką skalę. Ma to miejsce wówczas,
gdy wody gruntowe odgrywają znaczącą rolę w dostarczaniu wody do obszaru wodno-błotnego, gdyż leżąca
pod nim warstwa wodonośna nie zawsze zbiega się z powierzchnią dorzecza. W takim przypadku więcej niż
jedno dorzecze leżące nad warstwą wodonośną może stanowić odpowiednią jednostkę zarządzania zasobami
wodnymi. Ważne jest więc, aby zidentyfikować stosunki hydrologiczne pomiędzy obszarem wodno-błotnym
a jego źródłami w postaci wód powierzchniowych i gruntowych, jako podstawę odpowiedniego planowania
zarządzania właściwego dla danego obszaru.
Zintegrowane zarządzanie dorzeczami jest uzupełnieniem zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi,
które zostało zaproponowane jako strategia w rozdziale 18 agendy 21 na rzecz wdrożenia Zasad Dublińskich4.
Agenda 21 stwierdza, że „Integracja taka musi obejmować wszystkie typy wzajemnie powiązanych zbiorników
4

Zasady dublińskie zostały przyjęte podczas Międzynarodowej Konferencji w sprawie Wody i Środowiska w Dublinie w 1992 r.
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wody słodkiej, w tym wody powierzchniowe i gruntowe, i szczegółowo brać pod uwagę aspekty ilości i jakości
wód. Uwzględnić należy wielosektorowy charakter rozwoju zasobów wodnych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego, podobnie jak służenie zasobów wodnych wielu interesom, takim jak wodociągi, kanalizacja, rolnictwo, przemysł, rozwój miast, wytwarzanie energii wodnej, rybołówstwo lądowe, transport, rekreacja,
zarządzanie nizinami i równinami oraz inne czynności”.
Kluczowym elementem zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM) jest to, że dorzecza zwykle są najwłaściwszą jednostką fizyczną do rozpoczęcia planowania zarządzania zasobami wodnymi. Koncepcja zarządzania ekosystemem jest w dużej mierze podobna do zintegrowanego zarządzania dorzeczami, gdyż
granice ekosystemu są tożsame z granicami dorzecza; ta koncepcja skupia się na utrzymaniu funkcjonowania
ekosystemu.
Celem zintegrowanego zarządzania dorzeczami oraz zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi jest
zrzeszenie interesariuszy na wszystkich szczeblach, od polityków do społeczności lokalnych, w celu zastanowienia się, jakie są potrzeby dotyczące zasobów wodnych w poszczególnych sektorach działających na obszarze
dorzecza5. Uzyskanie odpowiedniego przydziału wody dla obszarów wodno-błotnych wymaga zdefiniowania
i poinformowania interesariuszy o potrzebach wodnych obszaru wodno-błotnego, w tym ujścia rzeki i strefy
przybrzeżnej. Niezbędne jest także określenie korzyści uzyskiwanych dzięki istnieniu obszarów wodno-błotnych, takich jak ich funkcje hydrologiczne i ekologiczne, a także oferowane przez nie usługi i produkty, w celu
uzasadnienia wymaganego przydziału wody.
Łatwość, z jaką można uzyskać odpowiedni przydział wody dla obszarów wodno-błotnych zależy od czynników ustawodawczych. Niektóre państwa posiadają prawodawstwo w zakresie przydziału wody do środowiska, jak przykładowo południowoafrykańskie prawo wodne oraz dyrektywa siedliskowa i ramowa dyrektywa
wodna Unii Europejskiej. W tych przypadkach mogą istnieć procedury przydziału odpowiedniej ilości wody dla
obszarów wodno-błotnych.
W innych przypadkach przydział wody odbywać się będzie na podstawie korzyści niesionych z użytkowania wody. Innymi interesariuszami, posiadającymi konkurencyjne wymagania dotyczące przydziału wody, są
przedstawiciele wodociągów publicznych, dostawców energii oraz społeczności rolniczych i przemysłowych.
Wszyscy posiadają twarde argumenty uzasadniające swoje wymagania dotyczące przydziału wody pod względem zdrowia, żywności oraz wyników ekonomicznych, w tym zatrudnienia.
W konsekwencji, uzyskanie przydziału wody dla obszarów wodno-błotnych będzie często procesem długotrwałym, wymagającym dokładnego planowania i obejmującym szkolenie oraz budowanie świadomości
społecznej na temat korzyści niesionych przez obszary wodno-błotne. Korzyści te należy przedstawiać w taki
sposób, aby możliwe było dokonanie oceny kompromisów zawartych z innymi użytkownikami wody. Niektórym z korzyści, takie jak rybołówstwo, można przydzielić wartość monetarną, pasującą do tradycyjnej analizy
finansowej, jednakże nie jest to możliwe w odniesieniu do korzyści społecznych, kulturalnych i ekologicznych6.
Należy ustanowić ramy podejmowania decyzji, takie jak analiza kryteriów, która umożliwia dokonywanie oceny
walorów społecznych, kulturalnych i ekologicznych obszarów wodno-błotnych oraz ich walorów ekonomicznych.
Aby wdrożyć zintegrowane zarządzanie dorzeczy, wiele krajów (lub grup krajów dzielących dane dorzecze)
ustanowiło organy lub komisje zarządzające dorzeczami, takie jak dla dorzeczy rzek Niger, Mekong, Zambezi
oraz Jeziora Czad. Jednakże wiele organów zarządzających dorzeczami i agencji wodnych nie oszacowało wystarczająco korzyści płynących z obszarów wodno-błotnych pod względem ich produktywności, np., rybołówstwo i wypas zwierząt gospodarskich, oraz ich znaczenia społecznego, np. ich tradycyjne wykorzystywanie przez
społeczności lokalne i tubylców lub spuścizna kulturowa. W rzeczy samej, wiele podmiotów postrzega obszary
wodno-błotne jedynie jako konkurujących użytkowników wody, o wysokim zapotrzebowaniu ewaporacyjnym.
Ważne jest, aby podmioty planujące i zarządzające dorzeczami uznały, że ekosystemy obszarów wodno-błotnych są kluczowymi elementami dorzecza, zasobem, z którego pochodzi towar w postaci wody, nie zaś jedynie konkurujący użytkownik wody. Rozsądne zarządzanie obszarami wodno-błotnymi, takie jak użytkowanie

	Zob. podręcznik Konwencji Ramsarskiej w sprawie racjonalnego użytkowania [9], Integrowanie ochrony obszarów wodno-błotnych
oraz racjonalnego użytkowania do zarządzania dorzeczami.
6
Barbier, E., Acreman, M.C. & Knowler, D. 1997. Wycena ekonomiczna obszarów wodno-błotnych: poradnik dla decydentów
i planistów. Konwencja Ramsarska, Gland, Szwajcaria.
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obszarów wodno-błotnych w celu poprawy jakości wody, może być rozwiązaniem dla zintegrowanego zarządzania dorzeczami, nie zaś jego ograniczeniem.
Zintegrowane zarządzanie dorzeczami może być postrzegane jako możliwość promocji racjonalnego użytkowania obszarów wodno-błotnych, gdyż stanowi ono forum dialogu, na którym możliwe jest wykazanie korzyści niesionych przez obszary wodno-błotne. Daje ono również możliwość kwestionowania
zasadności proponowanej infrastruktury, takiej jak tamy, która może mieć negatywny wpływ na obszary wodno-błotne7 (zob. również Rezolucja VIII.2, Raport Komisji Światowej na temat tam i ich znaczenia dla
Konwencji Ramsarskiej).
W krajach, w których nie ustanowiono jeszcze organów zarządzających dorzeczami lub podobnych organów, konieczne będzie rozpoczęcie procesu określania przydziału wody, co obejmować będzie stworzenie forum interakcji pomiędzy interesariuszami8.
Opracowując proces planowania zarządzania dla obszaru wodno-błotnego, ważne jest aby podmioty zarządzające obszarem uwzględniły szerszy kontekst skali procesów zarządzania dorzeczem, warstwą wodonośną lub strefą przybrzeżną w regionie, w którym znajduje się obszar wodno-błotny i brały aktywny udział w tych
procesach, aby upewnić się, że potrzeby obszarów wodno-błotnych zostały uznane i w pełni włączone w planowanie i zarządzanie na szerszą skalę.

IV. Funkcje planowania zarządzania obszarami wodno-błotnymi
Najważniejszymi funkcjami procesu planowania zarządzania obszarem wodno-błotnym i planu zarządzania są:
Funkcja I. Identyfikacja celów zarządzania obszarem
Jest to najważniejsza funkcja procesu planowania. Niezbędne jest określenie celów zarządzania dla każdej ważnej cechy warunków ekologicznych obszaru i dla wszystkich innych cech związanych z funkcjami i walorami
obszaru, w tym walorami społeczno-ekonomicznymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Innymi słowy, podmioty
odpowiedzialne za opracowanie planu zarządzania muszą jasno określić, co chcą osiągnąć.
Funkcja II. Określenie czynników, które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na cechy obszaru
Na możliwość osiągnięcia celów racjonalnego użytkowania i ochrony obszarów wodno-błotnych będzie zawsze
miała wpływ pewna liczba czynników, w tym tendencje, ograniczenia i zobowiązania, w rzeczywistości wszystko, co miało, ma i może mieć wpływ na cechy obszaru, w odniesieniu do których wyznaczono cele. Ważne jest,
aby określić wszystkie ważne czynniki i ich wpływ na obszar, w szczególności na cechy warunków ekologicznych obszaru. W odniesieniu do najważniejszych czynników, może być konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w ramach procesu planowania.
Funkcja III. Rozwiązywanie konfliktów
Na większości obszarów będą miały miejsce konflikty interesów oraz trudności w określeniu priorytetów. Konieczne jest uznanie procesu planowania jako forum rozwiązywania konfliktów i podejmowania zobowiązań
na przyszłość.
Funkcja IV. Określenie wymogów dotyczących monitorowania
W kontekście planowania zarządzania, funkcją monitorowania jest dokonywanie pomiarów skuteczności zarządzania. Niezbędna jest wiedza i możliwość wykazania innym podmiotom, że cele zostały osiągnięte. Dlatego

	
Tamy a rozwój: nowe ramy podejmowania decyzji. Raport Światowej Komisji w sprawie Tam, Kapsztad, Republika Południowej
Afryki, 2000 r.
8
	Zob. Rezolucja VIII.1 Wytyczne w zakresie przydziału i zarządzania zasobami wodnymi w celu utrzymania funkcji ekologicznych
obszarów wodno-błotnych.
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też monitorowanie musi być uznane jako integralna część składowa zarządzania i planowania. Proces monitorowania należy opracować w taki sposób, aby określał i zarządzał zmianami charakteru ekologicznego obszaru9.
Funkcja V. Określenie i opis zarządzania wymaganego do osiągnięcia celów
W większości przypadków, w których siedliska bądź gatunki wymagają ochrony, konieczne będzie podjęcie
pewnych działań, tj. zarządzanie. Po ustaleniu, że plan określa cele zarządzania, niezbędne jest również skonstatowanie, że plan musi także określać, opisać i oszacować koszty niezbędnych działań.
Funkcja VI. Utrzymanie ciągłości skutecznego zarządzania
Ciągłość skutecznego zarządzania i monitorowania jest absolutnie konieczna. Procesy zarządzania muszą być
dostosowane do szerokiego zakresu zmiennych czynników. Mimo iż zarządzanie zmieniać się będzie wraz ze
zmianą okoliczności, cel zarządzania powinien pozostać mniej więcej stały. Dlatego też konieczne jest utrzymanie ciągłości skutecznego zarządzania, nie zaś jedynie ciągłości procesu. Ciągłość monitorowania jest również
ważną kwestią, co ciągłość zarządzania.
Funkcja VII. Uzyskanie zasobów
Planowanie zarządzania musi identyfikować i kwantyfikować zasoby niezbędne do zarządzania obszarem, co
powinno obejmować przygotowanie szczegółowego budżetu. Informacja ta może być następnie wykorzystana
do uzasadnienia zapotrzebowania na zasoby. Przydzielanie funduszy na wdrożenie planów zarządzania, zwłaszcza w krajach rozwijających się, jest często trudnym zadaniem, jednakże konieczne jest, aby plan zarządzania
określał mechanizmy finansowania zarządzania. Mechanizmy te mogą obejmować generowanie dochodów
przez obszar, przykładowo, poprzez turystykę, koszenie trzcinowisk, rybołówstwo itp. i/lub ustanowienie funduszu trustowego dla obszaru lub innego długoterminowego mechanizmu. W wielu przypadkach może być
konieczne dokonanie oceny zdolności organizacji odpowiedzialnej za wdrażanie planu zarządzania na wczesnym etapie przygotowania. Niedobory zidentyfikowane w ocenie zdolności powinny zostać omówione w dziale poświęconym planowi działania (zob. rozdział XVII niniejszych wytycznych).
Funkcja VIII. Umożliwienie komunikacji wewnętrznej oraz pomiędzy stronami, organizacjami i interesariuszami
Zob. również podręcznik 6, CEPA dla obszarów wodno-błotnych

Komunikacja jest niezbędnym elementem w ramach każdej organizacji, a także pomiędzy organizacjami i jednostkami. Plany zarządzania oraz proces planowania zarządzania są sposobami przedstawiania informacji o obszarze, celach zarządzania i procesach zarządzania w formie ustrukturyzowanej i łatwo dostępnej. Planowanie
i zarządzanie utrzymaniem warunków ekologicznych zależą w dużej mierze od dostępności informacji. Ważne
jest także, aby podmioty odpowiedzialne za opracowanie planu były świadome technik i procedur zarządzania opracowanych lub udoskonalonych w innych krajach. Części składowe planu, w postaci komunikacji, edukacji i świadomości publicznej (CEPA), od rozpoczęcia do pełnego wdrożenia, powinny zostać w jasny sposób
określone (zob. Rezolucja VIII.31).
Funkcja IX. Wykazanie, że zarządzanie jest skuteczne i efektywne
Podmioty odpowiedzialne za opracowanie planu muszą być w stanie wykazać, że wykorzystują zasoby w najlepszy możliwy sposób, a proces zarządzania jest skuteczny. Innymi słowy, plan powinien stanowić podstawę
każdej analizy kosztów i korzyści. Ważne jest również rozpoznanie potrzeby rozliczalności.
Funkcja X. Zapewnienie zgodności z politykami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi
Kluczowym jest uznanie i zgodność planu zarządzania z szerokim zakresem polityk, strategii i ustawodawstwa.
Czasem może się zdarzyć, że poszczególne pol ityki są ze sobą sprzeczne, dlatego też jedna z funkcji planu musi
polegać na integracji różnych polityk. Krajowa polityka w zakresie obszarów wodno-błotnych i powiązane krajowe plany na rzecz różnorodności biologicznej stanowią kontekst i ramy do opracowania planu zarządzania
9

[ „Na potrzeby wdrażania art. 3.2, zmiana charakteru ekologicznego jest to spowodowana przez człowieka negatywna zmiana
któregokolwiek z komponentów, procesu lub korzyści/usługi ekosystemu”. (Rezolucja IX.1, załącznik A)]
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obszarem (zobacz Podręcznik Konwencji Ramsarskiej nr 2, wytyczne w zakresie opracowywania i wdrażania
krajowych polityk w zakresie obszarów wodno-błotnych, w celu uzyskania dalszych informacji).W szczególności, plan powinien przyczyniać się do wdrożenia krajowej polityki w zakresie obszarów wodno-błotnych i/lub
krajowej strategii na rzecz różnorodności biologicznej i innych powiązanych planów i polityk.

V. Interesariusze, w tym społeczności lokalne i ludność miejscowa
Zarządzanie obszarem wodno-błotnym, w szczególności proces planowania, powinien być w jak największym stopniu włączający. Uprawnieni interesariusze, w szczególności społeczności lokalne i ludność miejscowa, powinni być zachęcani do wzięcia aktywnego udziału w procesie planowania oraz wspólnego zarządzania obszarem. Jest wysoce pożądane, aby podjęte zostały kroki na rzecz zapewnienia pełnego uwzględnienia
kwestii genderowych, w tym potrzeb i interesów kobiet, na wszystkich etapach procesu. W razie konieczności
należy określić i zastosować odpowiednie zachęty, w celu zapewnienia pełnego udziału interesariuszy. Dalsze
wskazówki w zakresie angażowania społeczności lokalnych i ludności miejscowej we wspólne zarządzania obszarami wodno-błotnymi znajdują się w wytycznych przyjętych w Rezolucji Ramsar VII.8 (Podręcznik w zakresie racjonalnego użytkowania [7]).
„Interesariusz” oznacza jakąkolwiek jednostkę, grupę lub społeczność zamieszkującą teren, na który wpływ
ma obszar wodno-błotny, a także jakąkolwiek jednostkę, grupę lub społeczność, która może mieć wpływ na
zarządzanie obszarem. Kategoria ta oczywiście obejmuje wszystkie osoby, których utrzymanie materialne zależy od obszaru wodno-błotnego.
Interesy interesariuszy mogą wywoływać znaczące konsekwencje dla zarządzania obszarem, co nakłada
znaczące zobowiązania na podmioty zarządzające. Na wszystkich szczeblach konieczne jest branie pod uwagę kwestii interesu publicznego. Podmioty zarządzające obszarem wodno-błotnym muszą przyjąć do wiadomości, że inni interesariusze mogą mieć inne, czasem przeciwstawne, interesy związane z obszarem. W miarę
możliwości konieczna jest ochrona tych interesów, jednakże nie może być ona zapewniana kosztem warunków
ekologicznych obszaru. Jakikolwiek sposób użytkowania obszaru musi zdać egzamin z kompatybilności z zasadą i celami racjonalnego użytkowania i ochrony, przy czym znaczenie tej zasady i celów wzrasta, jeśli obszar
został wyznaczony jako obszar wodno-błotny mający znaczenie międzynarodowe.
Zaangażowanie i zrozumienie społeczności lokalnych i ludności miejscowej w procesie zarządzania obszarami wodno-błotnymi ma szczególne znaczenie, jeżeli obszar taki znajduje się w rękach prywatnych lub pełni
funkcję zwyczajowo użytkowanego gruntu, gdyż wówczas społeczności lokalne są opiekunami i zarządcami
obszaru i w tych warunkach ważne jest, aby proces planowania zarządzania nie był postrzegany jako narzucony z góry na osoby, których utrzymanie materialne zależy od obszaru wodno-błotnego.
Zob. również podręcznik 7, Umiejętności partycypacyjne

Konsultacje z interesariuszami i ich udział
Szczególnie ważne jest, aby interesariusze byli od najwcześniejszego etapu procesu świadomi zamiaru
sporządzenia planu zarządzania, jednakże na tym etapie nie można mylić tego z formalnymi negocjacjami.
Najważniejszą z informacji otrzymywanych na wczesnych etapach jest fakt, iż konsultacje obejmują wszystkich i wszyscy będą zaangażowani oraz że wszystkie interesy stron zostaną rozważone. Podmioty planujące
zarządzanie muszą przekonać interesariuszy o swojej otwartości i gotowości do działania w sposób możliwie
najbardziej obiektywny. Do grupy właściwych interesariuszy powinny należeć nie tylko społeczności lokalne,
lecz także samorząd lokalny (w tym wszelkie sektory, których decyzje mogą mieć wpływ na proces planowania
zarządzania i jego cele) oraz sektor prywatny.
Konsultacje i negocjacje powinny polegać na przedstawianiu idei lub propozycji do przedyskutowania oraz
zapoznawaniu się z poglądami na dane kwestie. Ustrukturyzowany proces planowania powinien generować
pomysły i propozycje – nieukierunkowana dyskusja rzadko kiedy prowadzi do wniosków i może stanowić zaprzeczenie produktywności. Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek konsultacji, podmioty zarządzające muszą
wiedzieć, że ich zadaniem jest osiągnięcie oraz zdefiniowanie obszarów otwartych na negocjacje. W kwestiach
otwartych do dyskusji należy zapewnić zestaw dobrze przemyślanych możliwości. Należy dołożyć wszelkich
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starań w celu zaoferowania jak największego stopnia inkluzyjności oraz osiągnięcia konsensusu, wspierając
racjonalne użytkowanie zasobów bez narażania na szwank naturalnej integralności jednostki. W niektórych
przypadkach, zwłaszcza gdy zarządzanie nie leży w bezpośredniej gestii społeczności lokalnych lub ludności
miejscowej, proces będzie raczej wspierany przez obywateli, nie zaś kierowany przez obywateli, z racji tego, iż
decyzje w zakresie zarządzania są podejmowane przez właściwą agencję.
Przed rozpoczęciem tworzenia planu, konieczne będzie zgromadzenie lub zestawienie wszelkich dostępnych informacji dotyczących obszaru, aby opisać jego warunki ekologiczne, funkcje i walory, w tym wszelkie
odpowiednie cechy społeczno-ekonomiczne, kulturalne i edukacyjne. Należy także zaangażować specjalistów
w zakresie nauk społecznych i przyrodoznawstwa, celem zapewnienia skutecznego gromadzenia wszelkich właściwych danych. Ludność lokalna i inni interesariusze są zwykle ważnym źródłem informacji, tak więc powinni
być oni zaangażowani w proces poprzez odpowiednie i przetestowane techniki, wrażliwe, między innymi, na
kwestie genderowe i kulturowe, na etapach zestawiania danych i informacji w trakcie procesu.
Po zakończeniu etapu zestawiania danych i przygotowania opisowych działów planu, proces kieruje się
w stronę określenia celów zarządzania, dotyczących utrzymania warunków ekologicznych obszaru oraz innych
aspektów będących w kręgu zainteresowania interesariuszy. Ochrona cech składających się na charakter ekologiczny jest główną kwestią dotyczącą obszaru objętego Konwencją Ramsarską i nie powinna podlegać negocjacjom. Jednakże ważne jest, aby pamiętać o tym, że cechy te są bardzo często obecne z tego powodu, że
były i będą musiały być utrzymywane przez ludność lokalną. Przy zapoznawaniu interesariuszy z koncepcjami wyznaczania obszarów i planowania zarządzania niezmiernie ważne jest, aby nie odnieśli oni wrażenia, że
proces ograniczy możliwość legalnej działalności, chyba że działania takie mogłyby zagrażać ważnym cechom
ekologicznym obszaru lub wykazują potencjalny brak zrównoważenia.
Po zapoznaniu interesariuszy ze zobowiązaniami, podmioty planujące mogą dokonać określenia wymogów dotyczących zarządzania. Na tym etapie niezbędne jest prowadzenie negocjacji z interesariuszami. Podczas gdy cele dotyczące utrzymania warunków ekologicznych nie powinny podlegać negocjacjom, możliwe
jest często określenie zestawu alternatywnych podejść w zakresie zarządzania wspierających osiąganie innych
celów leżących w kręgu zainteresowania różnych interesariuszy.
Wreszcie, plany zarządzania powinny być traktowane jako dokumenty publiczne i wszyscy interesariusze
powinni mieć dostęp do planu.

VI. Podejście zapobiegawcze stosowane do zarządzania środowiskowego
Rozważając kwestię pojemności ekosystemu pod kątem użytkowania przez człowieka, działalności lub
eksploatacji (tj. zrównoważenia), najlepsze dostępne dowody powinny wskazywać na to, że dana działalności
nie będzie stanowić zagrożenia dla cech charakteru ekologicznego obszaru.
W trakcie wdrażania procesów planowania zarządzania obszarami wodno-błotnymi zachęca się Umawiające się Strony do uwzględnienia podejścia zapobiegawczego, na podstawie zasady 15 Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 r., przyjętej przez Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska
i Rozwoju (UNECD), która stwierdza, że:
„Wszystkie państwa powinny szeroko stosować zapobiegawcze podejście w celu ochrony środowiska, mając na uwadze ich własne możliwości. Tam gdzie występują zagrożenia poważnymi lub nieodwracalnymi
zmianami, brak całkowitej naukowej pewności nie może być powodem opóźniania efektywnych działań,
których realizacja prowadziłaby do degradacji środowiska”.

VII. Planowanie zarządzania jako proces
Planowanie zarządzania musi być postrzegane jako ciągły, długotrwały proces. Ważne jest, aby uznać, iż
plan zarządzania będzie się rozrastał w miarę dostępności informacji. Planowanie powinno rozpocząć się od
opracowania minimalnego planu, który spełnia, w miarę dostępności zasobów, wymogi dotyczące obszaru oraz
organizacji odpowiedzialnej za zarządzanie obszarem.
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Wszelkie dostępne informacje powinny zostać zestawione i poddane ocenie (zob. ustęp 50 powyżej). Jakiekolwiek braki dotyczące właściwych informacji muszą zostać zanotowane, zaś planowane projekty powinny
skorygować te braki. Z czasem, wraz z gromadzeniem dalszych informacji i zasobów, plan może się rozrastać
i w efekcie spełniać wszelkie wymogi w zakresie zarządzania obszarem.
Proces planowania jest dynamiczny i możliwy do dostosowania do zmieniających się okoliczności. Niezmiernie ważne jest, aby plan podlegał zmianom lub ewoluował w razie zmian cech, czynników i priorytetów,
zarówno na obszarze, jak i poza nim.
Ogólny proces planowania zarządzania dla obszarów objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarów
wodno-błotnych jest wspierany przez znaczący zestaw narzędzi i wytycznych Konwencji, skompilowanych
w podręcznikach Konwencji Ramsarskiej w zakresie racjonalnego użytkowania. Szczególne znaczenie dla poszczególnych etapów procesu planowania zarządzania mają:

Określenie i wyznaczenie obszarów wodno-błotnych
Definicje „warunków ekologicznych” oraz „zmian warunków ekologicznych”
([w Rezolucji IX.1, załącznik A] [Podręcznik 1]
Zintegrowane ramy inwentaryzacji, oceny i monitorowania obszarów wodno-błotnych
(IF-WIAM) (Rezolucja IX.1, załącznik E) [Podręcznik 13]
Ramy inwentaryzacji obszarów wodno-błotnych
(Rezolucja VIII.6) [Podręcznik 15]
Wzmacnianie informacji dotyczących obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe (obszarów
objętych Konwencją Ramsarską)
(Rezolucja VIII.13)
Poprawione ramy strategiczne i wytyczne na rzecz opracowania spisu obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe w przyszłości
(Rezolucja IX.1, załącznik B) [Podręcznik 17]

Ocena obszarów wodno-błotnych
Zintegrowane ramy inwentaryzacji, oceny i monitorowania obszarów wodno-błotnych
(IF-WIAM) (Rezolucja IX.1 załącznik E) [Podręcznik 13]
Ramy oceny zagrożenia dla obszarów wodno-błotnych
(Rezolucja VII.10) [niniejszy podręcznik]
„Wytyczne w zakresie włączania kwestii związanych z różnorodnością biologiczną do ustawodawstwa w zakresie
oceny oddziaływania na środowisko i/lub procesów strategicznej oceny oddziaływania’, przyjętych przez Konwencję o różnorodności biologicznej (CBD) oraz ich znaczenie dla Konwencji Ramsarskiej
(Rezolucja VIII.9) [Podręcznik 16]
Luki oraz harmonizacja zaleceń Konwencji Ramsarskiej o warunkach ekologicznych, inwentaryzacji, ocenie i monitorowaniu obszarów wodno-błotnych
(Rezolucja VIII.7)
Wytyczne w sprawie szybkiej oceny różnorodności biologicznej lądowych, przybrzeżnych i morskich obszarów wodno-błotnych
(Rezolucja IX.1, Załącznik E) [Raport techniczny Konwencji Ramsarskiej 1]

Monitorowanie obszarów wodno-błotnych
Ramy projektowania programu monitorowania obszarów wodno-błotnych (Załącznik do Rezolucji VI.1) [niniejszy podręcznik]
[Ramy procesu wykrywania, raportowania i reagowania na zmiany warunków ekologicznych obszaru wodno-błotnego
(Rezolucja X.16; Podręcznik 19)]
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Zarządzanie obszarem wodno-błotnym in situ
Nowe wytyczne w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi
(Rezolucja VIII.14) [niniejszy podręcznik]
Wytyczne w zakresie ustanawiania i wzmacniania współpracy społeczności lokalnych i ludności miejscowej w zarządzaniu obszarami wodno-błotnymi
(Rezolucja VII.8) [Podręcznik 7]
Partycypacyjne zarządzanie środowiskiem (PEM, ang. Participatory Environmental Management) jako narzędzie
zarządzania i racjonalnego użytkowania obszarów wodno-błotnych
(Rezolucja VIII.36)
Wskazówki dotyczące uwzględnienia walorów kulturalnych obszarów wodno-błotnych na rzecz skutecznego zarządzania obszarami
(Rezolucja VIII.19) [niniejszy podręcznik, załącznik I]
[Wytyczne w zakresie reagowania na ustawiczne rozprzestrzenianie się wysoce patogenicznej ptasiej grypy
(Rezolucja X.21; Podręcznik 4)]
Zarządzanie obszarem wodno-błotnym ex situ
Zintegrowane ramy dla wskazówek Konwencji Ramsarskiej związanych z kwestiami wodnymi
(Rezolucja IX.1, załącznik C) [Podręcznik 8]
Wytyczne w zakresie integracji ochrony obszarów wodno-błotnych i racjonalnego użytkowania do zarządzania dorzeczami
(Rezolucja VII.18 [oraz Rezolucja IX.1, załącznik C i]) [Podręcznik 9]
Wytyczne w zakresie przydzielania i zarządzania zasobami wodnymi w celu utrzymania funkcji ekologicznych obszarów wodno-błotnych
(Rezolucja VIII.1) [podręcznik 10]
[Wytyczne w zakresie zarządzania wodami gruntowymi w celu utrzymania warunków ekologicznych obszaru wodno-błotnego
(Rezolucja IX.1, załącznik C ii) [Podręcznik 11]
Zasady i wytyczne w zakresie integrowania obszarów wodno-błotnych do zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną
(Rezolucja VIII.4) [Podręcznik 12]
Raport Światowej Komisji ds. Tam (WCD, ang. World Commission on Dams) i jego znaczenie dla Konwencji Ramsarskiej
(Rezolucja VIII.2)
Konwencja Ramsarska a ochrona, produkcja i zrównoważone użytkowanie zasobów rybołówstwa
(Rezolucja IX.4) [niniejszy podręcznik, załącznik II]

VIII. Nakłady, rezultaty i konsekwencje
Podmioty zarządzające muszą dokonać rozróżnienia pomiędzy nakładami, rezultatami i konsekwencjami.
Nakłady

=

Zasoby

Rezultaty

=

Polityki, plany zarządzania, zarządzanie

Konsekwencje

=

Stan cech decydujących o warunkach ekologicznych obszaru oraz
inne działania w zakresie zarządzania
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Terminy te są definiowane jako:
i) N
 akłady. Zasoby przeznaczone na zarządzanie obszarem, na przykład finanse, personel i wyposażenie.
ii) R
 ezultaty. Produkty uboczne zarządzania lub procesu planowania zarządzania. Na przykład, polityki
są opracowywane dla różnych działań w zakresie zarządzania, przygotowywane są plany zarządzania, zapewniane jest tłumaczenie oraz opracowywana i utrzymywana jest infrastruktura zarządzająca.
Często rezultaty są wykorzystywane jako środek służący ocenie, czy zarządzanie odbywa się w sposób właściwy. Organizacje twierdzą, że sprawowane przez nie zarządzanie obszarami jest skuteczne, ponieważ osiągnięte zostały różne rezultaty. Może to być bardzo zwodnicze, gdyż możliwe jest
przeprowadzenie szerokiego zakresu działań w zakresie zarządzania nie odnosząc żadnych sukcesów
w dziedzinie ochrony warunków ekologicznych obszaru i/lub, przykładowo, pozyskiwanie pełnego
wsparcia i zaangażowania społeczności lokalnych. Jednym z najgorszych błędów popełnianych w zarządzaniu ekosystemem jest uwierzenie, że dana cecha lub funkcja ekosystemu jest dobrze chroniona, gdy w rzeczywistości nie jest.
iii) K
 onsekwencje. Konsekwencje są powodem, dla którego sprawuje się zarządzanie. Są to korzystne
warunki dla utrzymania cech charakteru ekologicznego, takich jak siedliska lub gatunki znajdujące
się na obszarach, które z kolei mogą zależeć od skutecznego zarządzania poszczególnymi parametrami społeczno-ekonomicznymi, takimi jak praca na rzecz zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa lub odpowiednie wprowadzanie produkcji ryżu na rynek i/lub sprawiedliwy podział korzyści
płynących z turystyki. Często będzie konieczne podjęcie zarządzania rekonstrukcyjnego, a co za tym
idzie, zarządzania konserwacyjnego, w celu upewnienia się, że utrzymywane są wymagane warunki
lub procesy. Warunki zachowania poszczególnych cech muszą zostać określone i skwantyfikowane.
Bez tego nie będzie możliwe dokonanie oceny, czy wymagana ochrona lub konsekwencje racjonalnego użytkowania zostaną osiągnięte.
Jedynym sposobem oceny adekwatności nakładów i rezultatów jest rozważenie konsekwencji zarządzania. Po uczynieniu tego, i jedynie wówczas, będzie możliwe stwierdzenie, czy zarządzanie jest prowadzone
w sposób właściwy.

IX. Zarządzanie elastyczne
Aby sprawować ochronę nad obszarami i ich cechami, podmioty zarządzające muszą przyjąć elastyczne
podejście, umożliwiające im reagowanie na uzasadnione interesy innych podmiotów, dostosowywanie działań do zmieniającego się klimatu politycznego, dostosowywanie niepewnych i zmiennych zasobów oraz przetrwanie kaprysów przyrody.
Proces zarządzania elastycznego jest częścią podejścia Konwencji Ramsarskiej do planowania i przewiduje (zob. rysunek 2):
i) Podejmowana decyzja odzwierciedla to, co ma zostać osiągnięte (np. w odniesieniu do ważnych cech
obszaru przygotowywane są skwantyfikowane cele zarządzania).
ii) Odpowiednie zarządzanie, oparte na najlepszych dostępnych informacjach, jest wdrażane w celu osiągnięcia celów.
iii) Cechy są monitorowane, aby stwierdzić zakres, w jakim spełniają założenia.
iv) Jeżeli założenia nie są spełnione, wówczas dokonuje się modyfikacji procesu zarządzania.
v) Monitorowanie jest kontynuowane w celu ustalenia, czy zmodyfikowany proces zarządzania spełnia
założenia; w razie konieczności ponawia się krok iv), aby dokonać dalszego przystosowania procesu.
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Rysunek 2 Cykl zarządzania elastycznego

Zarządzanie elastyczne

Cele

Przegląd
zarządzania

Wdrożenie
zarządzania

Monitorowanie stanu
właściwości

W wyjątkowych sytuacjach konieczna może okazać się modyfikacja celów.
Cykl zarządzania elastycznego jest zwykle powtarzany w określonych odstępach czasu. Odstęp czasu powinien być określony, aby wziąć pod uwagę naturę oraz, w szczególności, wrażliwość i tempo zmian cech obszaru. Jednakże wiele krajów i organizacji narzuca cykl obowiązkowy. We wszystkich przypadkach, cykl powinien
być powtarzany w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku nieprzewidzianych zagrożeń.
Podejście elastyczne umożliwia podmiotom zarządzającym obszarami wodno-błotnymi:
i) uczenie się poprzez zbieranie doświadczenia;
ii) uwzględnianie i reagowanie na zmieniające się czynniki mające wpływ na cechy obszaru;
iii) rozwijanie lub doskonalenie procesów zarządzania w ujęciu ciągłym; oraz
iv) wykazanie, że proces zarządzania jest właściwy i skuteczny.

X. Jednostki zarządzania, podział na strefy oraz strefy buforowe
Ogólnie rzecz biorąc, proces planowania zarządzania oraz plan zarządzania powinny dotyczyć całego obszaru. Jednakże w sytuacji, gdy obszar wodno-błotny składa się z więcej niż jednego odrębnego pod-obszaru,
oddzielonego od pozostałych obszarami o innym sposobie użytkowania gruntów (przykładowo, odrębne obszary wodno-błotne na terenach zalewowych głównej rzeki), wówczas właściwe może być sporządzenie oddzielnych planów zarządzania dla każdego pod-obszaru. Jednakże tego typu odrębne plany dla pod-obszarów
muszą zgadzać się z planem ogólnym, który należy przygotować przed planami dla pod-obszarów.
Podobnie w sytuacji, gdy obszar wodno-błotny jest bardzo duży, pomóc może podział obszaru na kilka
przylegających do siebie stref lub regionów na potrzeby planowania zarządzania, a także opracowanie oddzielnych planów zarządzania dla każdej z tych stref, w ramach uprzednio przygotowanego planu ogólnego.
Zastosowanie do poszczególnych obszarów ma także kilka innych typów podziału na strefy, w zależności
od charakterystyki obszarów i ich związku z innymi sposobami użytkowania gruntów na sąsiednich terenach.
Obszary objęte Konwencją Ramsarską poza samymi obszarami wodno-błotnymi obejmują również znaczne
części sąsiednich siedlisk niebędących obszarami wodno-błotnymi, na których grunt użytkowany jest w wieloraki sposób. Wielka różnorodność obszarów objętych Konwencją Ramsarską oznacza, że każdy system podziału
na strefy, stosowany na mocy Konwencji, musi być wystarczająco wielofunkcyjny i elastyczny, aby obejmować
obszary o tak niejednolitych cechach charakterystycznych.
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Jeżeli obszar objęty Konwencją Ramsarską nie posiada strefy buforowej, do celów planowania zarządzania
odpowiednie jest określenie i ustanowienie takiej strefy buforowej dookoła głównego obszaru wodno-błotnego zdefiniowanego w ramach Konwencji Ramsarskiej lub innego obszaru wodno-błotnego. Strefa buforowa
powinna być obszarem okalającym obszar wodno-błotny, w którym działalność w postaci użytkowania gruntów może mieć bezpośredni wpływ na warunki ekologiczne obszaru wodno-błotnego, zaś celem użytkowania gruntów w strefie buforowej jest ich racjonalne użytkowanie poprzez zarządzanie ekosystemem, które jest
spójne z utrzymaniem warunków ekologicznych obszaru wodno-błotnego. W przypadku, gdy obszar wodno-błotny składa się z oddzielnych pod-obszarów, należy ustanowić strefę buforową dla każdego z nich, obejmującą w razie konieczności całość terenów pomiędzy pod-obszarami.
Lokalizacja strefy buforowej w odniesieniu do głównego obszaru wodno-błotnego wyznaczonego Konwencją Ramsarską będzie się różnić w zależności od tego, jakie ekosystemy znajdują się w jego granicach. Jeżeli
wyznaczony obszar jest obszarem wodno-błotnym, wówczas do celów zarządzania strefa buforowa powinna
zostać ustanowiona na terenach okalających wyznaczony obszar. Dla kontrastu natomiast, jeśli obszar obejmuje
obszar wodno-błotny i sąsiadujące tereny, wówczas strefa buforowa powinna rozciągać się do granic wyznaczonego obszaru oraz do głównego obszaru, będącego nierzadko obszarem wodno-błotnym, wyznaczonym
w ramach obszaru objętego Konwencją.
Na podstawie opisu zawartego w rozdziale III, zależność obszarów wodno-błotnych od dostaw wody z zewnątrz obszaru wodno-błotnego oznacza, że do celów planowania zarządzania obszarem wodno-błotnym,
dorzecze lub zlewisko w strefie przybrzeżnej powinno być postrzegane jako strefa buforowa dla obszaru wodno-błotnego, gdyż zasoby wodne i sposób użytkowania terenu na tym rozszerzonym obszarze mają pośredni
wpływ na warunki ekologiczne obszaru wodno-błotnego. Jednakże, zwłaszcza jeśli chodzi o obszary wodno-błotne znajdujące się na terenie bardzo dużego dorzecza, proces zarządzania dostosowanego do dorzecza lub
strefy przybrzeżnej może być postrzegany jako trzecia, zewnętrzna strefa na potrzeby zarządzania, zaś bardziej
ograniczona powierzchniowo strefa buforowa, bezpośrednio okalająca obszar wodno-błotny, może nadal pozostawać niezbędnym narzędziem planowania zarządzania.
Koncepcja podziału na strefy zawarta w programie rezerwatów biosfery, w której dany obszar może
obejmować do trzech stref – strefę główną, strefę buforową (do celów badawczych i szkoleniowych) oraz
strefę przejściową (do celów racjonalnego użytkowania) – ma potencjalne zastosowanie do wszystkich
obszarów objętych Konwencją Ramsarską i powinna być stosowana w miarę możliwości i konieczności.
Jej stosowanie jest szczególnie ważne tam, gdzie obszar został wyznaczony zarówno jako obszar objęty
Konwencją Ramsarską oraz jako rezerwat biosfery, i w takim przypadku związek pomiędzy granicami obszaru objętego Konwencją Ramsarską a podziałem na strefy według koncepcji rezerwatu biosfery powinien zostać wyraźnie nakreślony.
Mimo iż wiele obszarów objętych Konwencją Ramsarską znajduje się na terenach chronionych, na których podstawowym sposobem użytkowania gruntu jest ochrona obszarów wodno-błotnych, wiele z nich jest,
podobnie jak rezerwaty biosfery, obszarami o niejednolitym sposobie użytkowania gruntu. W tych drugich celem zarządzania w odniesieniu do użytkowania głównego obszaru wodno-błotnego jest, ogólnie rzecz biorąc,
upewnienie się, że warunki ekologiczne obszaru wodno-błotnego są utrzymywane lub poprawiane, aby obszar
ten nadal mógł oferować swoje walory i pełnić swoje funkcje na rzecz utrzymania materialnego ludności miejscowej oraz ochrony różnorodności biologicznej.
Każdy system podziału na strefy powinien uznawać istniejące, wielorakie sposoby użytkowania obszarów
objętych Konwencją Ramsarską i sąsiadujących z nimi terenów oraz upewnić się, że cele zarządzania wyznaczone dla głównego obszaru wodno-błotnego zostały opracowane głównie w celu utrzymania warunków ekologicznych obszaru wodno-błotnego, a także, iż formy użytkowania okalającej ten obszar strefy buforowej są
zgodne z zasadą utrzymania warunków ekologicznych. Dla każdej strefy należy ustanowić jasne, odrębne lecz
wzajemnie uzupełniające i wspierające się cele zarządzania.
Innym podejściem do kwestii podziału na strefy, które nie wyklucza się wzajemnie z podejściem “obszaru głównego i okalającej strefy buforowej”, jest ustanowienie stref według poszczególnych sposobów
użytkowania obszaru. Przykładem może być użytkowanie i rozwój obszaru wodno-błotnego w celach turystycznych. W tym wypadku podział na strefy miałby na celu ustalenie, do których części obszaru można
dopuścić ruch turystyczny, w których miejscach umieścić infrastrukturę turystyczną (np. wrażliwa kwestia
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umiejscowienia centrum obsługi turystycznej) oraz w których części obszaru turystyka ekologiczna byłaby
wykluczona z powodu podatności tych części ekosystemu na zakłócenia. Takie systemy podziału na strefy
polegałyby na przecięciu obszaru głównego oraz stref buforowych.
Doświadczenia płynące z programu Rezerwaty Biosfery, w ramach którego podział na strefy jest
uznawany za ważną część procesu wyznaczania i zarządzania rezerwatów biosfery i różnorakich sposobów użytkowania obszarów, wskazują na to, iż podział na strefy odgrywa ważną rolę w minimalizowaniu konfliktów pomiędzy użytkownikami poprzez rozdzielanie potencjalnie konfliktowych działań,
jednocześnie zapewniając kontynuację legalnych sposobów użytkowania gruntów przy minimalnym
stopniu konfliktowości.

Możliwości zarządzania
Rezerwaty Biosfery: Podział na strefy jako narzędzie zarządzania
Rezerwaty biosfery, spośród których niektóre są również obszarami objętymi Konwencją Ramsarską, są
obszarami lądowych i przybrzeżnych ekosystemów, uznawanych międzynarodowo w ramach Programu
UNESCO: Człowiek i Biosfera. Ogółem, stanowią one globalną sieć 553 rezerwatów w 107 krajach (stan na
styczeń 2010 r.). Szczegółowe informacje na temat programu Człowiek i Biosfera są dostępne pod adresem http://www.unesco.org/mab.
Aby prowadzić uzupełniającą działalność w zakresie ochrony przyrody i użytkowania zasobów naturalnych, rezerwaty biosfery zostały zorganizowane w postaci trzech wzajemnie powiązanych stref, mianowicie obszar u głównego, strefy buforowej i obszaru przejściowego. W programie Człowiek i Biosfera są
one definiowane jako:
Obszar główny, który musi zostać ustanowiony prawnie i objęty długoterminową ochroną z racji posiadanego krajobrazu, ekosystemu i gatunków, które na nim występują. Powinien być wystarczająco duży,
aby spełnić powyższe cele ochrony. W jednym rezerwacie biosfery może występować wiele obszarów
głównych, aby zapewnić reprezentatywne pokrycie całej mozaiki systemów ekologicznych. W normalnych warunkach obszar główny nie podlega działalności człowieka poza działalnością naukową i monitorowania oraz, w niektórych przypadkach, tradycyjną działalnością wydobywczą prowadzoną przez
społeczności lokalne.
Stefa buforowa (lub strefy), która jest wyraźnie wyznaczona i która okala obszar główny lub przylega do
niego. W strefie tej organizowana jest działalność, która nie zakłóca celów ochrony obszaru głównego,
lecz je wspiera, stąd idea „bufora”. Może to być obszar badań eksperymentalnych, przykładowo, w celu
odkrycia sposobów zarządzania roślinnością, ziemią uprawną, lasami, rybołówstwem, służących zapewnieniu wysokiej jakości produkcji przy jednoczesnej ochronie procesów naturalnych i różnorodności biologicznej, w tym zasobów gleby, w największym możliwym stopniu. Podobne eksperymenty mogą być
przeprowadzane w strefie buforowej, przykładowo w celu znalezienia sposobu rewitalizacji zdegradowanych obszarów.
Zewnętrzny obszar przejściowy, lub obszar współpracy wychodzący na zewnątrz, który może obejmować
wiele typów działalności rolniczej, osiedli ludzkich i innych form użytkowania. To w tej strefie społeczności
lokalne, agencje ochrony przyrody, naukowcy, stowarzyszenia obywatelskie, grupy kulturalne, przedsiębiorstwa prywatne i inni interesariusze muszą wyrazić zgodę na podjęcie wspólnych działań ukierunkowanych na zarządzanie i zrównoważony rozwój zasobów obszaru na rzecz osób go zamieszkujących. Obszar
przejściowy ma ogromne znaczenie ekonomiczne i społeczne dla rozwoju regionalnego. Mimo iż schematycznie przedstawiane jako zestaw koncentrycznych pierścieni, trzy omawiane strefy są organizowane
na różne sposoby, w celu uwzględnienia lokalnych warunków i ograniczeń geograficznych. Ten stopień
elastyczności umożliwia kreatywność i adaptacyjność, co jest jedną z najmocniejszych stron koncepcji.
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Bagna Egyek-Pusztalócs, obszar objęty Konwencją Ramsarską znajdujący się na terenie
rezerwatu biosfery Hortobágy
na Węgrzech, który obejmuje
główne siedliska obszaru wodno-błotnego należącego do rezerwatu.
Zdjęcie: Tim Jones

Wspólny program roboczy ustanowiony w 2001 i zaktualizowany w 2004, uznaje wzajemny interes w działaniach Konwencji Ramsarskiej i programu Człowiek i Biosfera, zwłaszcza w dziedzinach identyfikacji i wyznaczania obszarów, planowania zarządzania obszarami, dokonywania oceny i prowadzenia monitorowania, a także komunikacji, edukacji i budowania świadomości społecznej. Według stanu na styczeń 2010 r.,
123 obszary objęte Konwencją Ramsarską są również, częściowo lub całkowicie, rezerwatami biosfery.
Ustanawianie systemu podziału na strefy powinno odbywać się przy pełnym udziale interesariuszy od najwcześniejszych etapów, gdyż konflikty mogą rodzić się właśnie przy przeprowadzaniu linii pomiędzy strefami.
Ustanowienie celów podziału na strefy i zarządzania dla każdej ze stref (i tym samym określenie, jakie formy
działalności będą dopuszczone i zakazane w każdej ze stref) jest ważną częścią procesów angażowania społeczności lokalnych, ludności miejscowej i innych interesariuszy w procesie zarządzania obszarami wodno-błotnymi.
Niezależnie od typów i celów, przy dokonywaniu podziału na strefy zastosowanie mają pewne ogólne zasady:
i) podział na strefy powinien zostać przeprowadzony przy pełnym zaangażowaniu interesariuszy, w tym
społeczności lokalnych i ludności miejscowej;
ii) należy opracować pełne i szczegółowe uzasadnienie, tłumaczące podstawy ustanowienia i wyznaczenia stref, co jest szczególnie ważne przy wyznaczaniu granic stref buforowych;
iii) w ramach planu zarządzania należy opracować zwięzły opis funkcji i/lub ograniczeń mających zastosowanie do każdej ze stref;
iv) strefy muszą być identyfikowane za pomocą unikalnych i, w miarę możliwości zrozumiałych, kodów
lub nazw: jednakże w niektórych przypadkach odpowiedni będzie prosty kod numeryczny;
v) należy przygotować mapę granic wszystkich stref;
vi) w miarę możliwości, granice stref powinny być łatwe do rozpoznania i identyfikowalne na poziomie
gruntu: właściwości fizyczne (przykładowo linie ogrodzeń i drogi) stanowią najlepsze granice, zaś granice oparte na właściwościach dynamicznych, takich jak rzeki, ruchome siedliska i zmienne linie przybrzeżne, muszą być zaznaczone za pomocą trwałych oznaczeń; oraz
vii) na dużych, jednorodnych obszarach lub na obszarach o jednorodnych siedliskach, które przecina granica strefy, należy stosować trwałe oznaczenia wraz z lokalizacjami mapowanymi za pomocą globalnego systemu pozycjonowania (GPS).
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XI. Format planu zarządzania
Format planu zarządzania, na podstawie zaleceń sformułowanych w niniejszych wytycznych, powinien
składać się z pięciu głównych działów, odzwierciedlających główne etapy procesu planowania zarządzania:
a) Preambuła/polityka
b) Opis
c) Ewaluacja
d) Cele
e) Plan działania
Należy zauważyć, że etapy tego procesu są powtarzane kilkakrotnie w procesie planowania – mają one zastosowanie do warunków ekologicznych, interesów społecznoekonomicznych, walorów kulturalnych i innych
właściwości będących przedmiotem zainteresowania. Ogólnie rzecz biorąc, dobrą praktyką jest rozpoczęcie od
warunków ekologicznych, jednakże nie istnieje tu narzucona hierarchia.
Zalecana struktura i treść każdego z działów została opisana poniżej i zilustrowana rysunkiem 3.
Rysunek 3 Zalecana struktura i treść planu zarządzania dla obszarów objętych Konwencją Ramsarską lub innych
obszarów wodno-błotnych.

Preambuła / Polityka

Komunikacja i negocjacje z interesariuszami /
społecznościami lokalnymi itp.

1. Opis

WARUNKI EKOLOGICZNE

SPOŁ - EKONOMICZNY

KULTUROWY

2. Ocena

2. Ocena

2. Ocena

2. Ocena

Potwierdzenie
właściwości

Potwierdzenie
właściwości

Potwierdzenie
właściwości

Potwierdzenie
właściwości

3. Cele /
Uzasadnienie

3. Cele /
Uzasadnienie

3. Cele /
Uzasadnienie

3. Cele /
Uzasadnienie

5. Czynniki
6. Wybór
wskaźników
efektywności
7. Cele
8. Uzasadnienie

9. Czynniki
10. Wybór
wskaźników
efektywności
11. Cele
12. Uzasadnienie

13. Czynniki
14. Wybór
wskaźników
efektywności
15. Cele
16. Uzasadnienie

4. Plan działania
4.1 Projekty
4.2 Program roboczy
4.3 Przeglad roczny
4.4 Przegląd główny lub audyt

INNE WŁAŚCIWOŚCI

1. Czynniki
2. Wybór
wskaźników
efektywności
3. Cele
4. Uzasadnienie
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XII. Preambuła / polityka
Preambuła jest zwięzłą deklaracją dotyczącą polityki, która powinna odzwierciedlać, w szerokim ujęciu,
polityki i/lub praktyki władz ponadnarodowych, krajowych lub lokalnych oraz innych organizacji, a także tradycyjne systemy zarządzania, w tym przykładowo, organy pozarządowe, społeczności lokalne lub ustalenia
dotyczące zarządzania zasobami należącymi do właścicieli prywatnych, które mają znaczenie dla produkcji
i wdrożenia planu zarządzania. Preambuła powinna także przytaczać szeroko zakrojone wymogi Konwencji Ramsarskiej; są to mianowicie utrzymanie warunków ekologicznych obszarów umieszczonych w spisie
obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, racjonalne użytkowania wszystkich obszarów wodno-błotnych, ustanowienie rezerwatów przyrody na obszarach wodno-błotnych, niezależnie od
tego, czy znajdują się w spisie Konwencji Ramsarskiej oraz współpraca międzynarodowa w zakresie zarządzania obszarem, w szczególności w przypadku dzielonych przez poszczególne państwa obszarów wodno-błotnych i systemów wodnych.

XIII. Opis
Opis jest ważną częścią procesu planowania zarządzania. Zapewnia on informacje zasilające dalszą część
tego procesu.
Zasadniczo, opis jest zestawieniem i syntezą istniejących danych i informacji. Identyfikacja jakichkolwiek
braków niezbędnych danych i informacji jest również kluczową funkcją tej części procesu (zob. ustępy 50 i 57
powyżej).
W wielu przypadkach nie wszystkie informacje potrzebne w podstawowym zakresie planowania zarządzania będą dostępne. Gromadzenie bardziej szczegółowych danych dotyczących tych właściwości i/lub czynników mających na nie wpływ może być niezbędne w celu uzupełnienia zidentyfikowanych luk, jednakże należy upewnić się, czy dalszemu gromadzeniu danych podlegają jedynie dodatkowe informacje, niezbędne dla
ustalenia celów zarządzania obszarem.
Opis powinien podlegać regularnemu przeglądowi i aktualizacji, aby uwzględnić nowe źródła danych i informacji, w tym aktualizacje uzyskiwane za pomocą monitorowania szeregów czasowych.
W odniesieniu do obszarów objętych Konwencją Ramsarską, szczególną uwagę należy zwrócić na opis
właściwości obszaru, który stanowi uzasadnienie wyznaczenia tego obszaru na podstawie wszystkich kryteriów
przewidzianych Konwencją Ramsarską o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe.
Wszelkie odpowiednie dane mogą zostać zlokalizowane i zorganizowane pod nagłówkami, które zostały
opisane w „karcie informacyjnej dla obszarów Ramsar (RIS, ang. Ramsar Information Sheet)”, zmienionej przez
COP8 (Rezolucja VIII.13) [oraz Rezolucjami COP9: IX.1, załącznik B, IX.6, IX.21 oraz IX 22], stosowanej przez Umawiające się Strony do wyznaczenia obszarów objętych Konwencją Ramsarską. Z powyższego wynika, że opis
zawarty w RIS powinien w jasny sposób opisywać ogólną charakterystykę ekologiczną obszaru i identyfikować
określone właściwości warunków ekologicznych, dla których wyznaczono ten obszar i których utrzymanie w dobrym stanie w ramach procesu planowania zarządzania jest konieczne. Dodatkowo, wszelkie pozostałe wpisy
do RIS, które nie odnoszą się bezpośrednio do warunków ekologicznych powinny zostać dokładnie rozważone
i włączone do opisu. Należy zauważyć, że skoro informacje zgromadzone w RIS mogą stanowić punkt wyjścia
dla opisu obszaru, to poziom szczegółowości informacji wymagany w odniesieniu do procesów planowania
zarządzania obszarem będzie większy niż w przypadku informacji wymaganych dla RIS w zakresie wyznaczania obszaru. [W tym aspekcie pomocny będzie „Arkusz opisu warunków ekologicznych Konwencji Ramsarskiej”
(zob. rozdział B niniejszego podręcznika, znajdujący się powyżej).]
Zobacz również podręcznik 17, Wyznaczania obszarów objętych Konwencją Ramsarską

Jednakże ważne jest, aby informacje wywodzące się z istniejących danych zostały przedstawione w opisie
planu w sposób zwięzły i w języku łatwym do zrozumienia dla wszystkich interesariuszy, zamiast pełnego terminologii naukowej żargonu zrozumiałego jedynie dla ekspertów w tej konkretnej dziedzinie.
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Opis planu powinien odnosić się, jednakże nie powinien zawierać danych wrażliwych, które powinny pozostać tajne, do gatunków rzadkich lub zagrożonych.
Opis planu powinien również zawierać informacje na temat jakichkolwiek właściwości lokalnych lub charakterystyki obszaru, zwłaszcza jego walorów i funkcji, jakie pełni on dla ludności, które mogą być pomocne
w określeniu priorytetów i wyznaczeniu celów zarządzania.
Wszelkie opisy powinny zawierać bibliografię zawierającą odniesienia, stanowiące „szlak audytowy” do
dokumentów, raportów, dzienników, książek itp., oraz do nieopublikowanych źródeł wykorzystanych w trakcie przygotowywania planu.

XIV. Ewaluacja
Ewaluacja jest procesem identyfikacji lub potwierdzania ważnych właściwości lub obszarów zainteresowania na cele planowania zarządzania. Rysunek 3 wskazuje na to, że ewaluacja ważnych właściwości
musi zostać podjęta dla każdego z czterech głównych obszarów zainteresowania, zaś proces ewaluacyjny
musi być zastosowany do każdego z nich po kolei. W odniesieniu do obszarów objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarów wodno-błotnych ewaluację należy przeprowadzić pod kątem określenia warunków ekologicznych, a także właściwości społeczno-ekonomicznych, kulturalnych i innych znaczących cech,
które udało się określić.
Należy opracować kryteria ewaluacyjne dla każdej właściwości będącej przedmiotem zainteresowania. Wykaz kryteriów, wraz z przykładami, zalecany przy dokonywaniu ewaluacji warunków ekologicznych znajduje się
poniżej, wraz z indykatywnym wykazem kryteriów społeczno-ekonomicznych i kulturalnych, które należy opracować dla każdego obszaru i wziąć pod uwagę konkretną charakterystykę społeczno-ekonomiczną i kulturalną.
Ocena warunków ekologicznych (siedliska, gatunki i procesy naturalne)
Proces planowania skupia się na ważnych cechach warunków ekologicznych (siedliskach, populacjach
i procesach) obszaru [na podstawie definicji zawartej w Rezolucji IX.1, załącznik A, omówionej w załączniku do
Rezolucji X.15]. Głównym celem tego rozdziału poświęconego planowi zarządzania jest przedstawienie wykazu
właściwości i potwierdzenie ich statusu. Należy potwierdzić status właściwości, które zostały niedawno stwierdzone. Proces ewaluacyjny jest wymagany dla tych właściwości, które nie zostały w przeszłości stwierdzone
lub formalnie uznane.
W procesie ewaluacyjnym należy korzystać ze wskazówek przyjętych w ramach Konwencji dla inwentaryzacji i oceny obszarów wodno-błotnych, które zawierają narzędzia ewaluacji warunków ekologicznych oraz
statusu obszarów wodno-błotnych.
W niektórych przypadkach obecność ważnych właściwości warunków ekologicznych na danym obszarze zostanie potwierdzona przed rozpoczęciem procesu planowania. Przykładowo, na obszarze mogą
występować prawnie chronione gatunki lub siedliska. Ogromnie ważne jest uznanie statusu prawnego
takich właściwości.
Poniższy wykaz kryteriów jest zalecany przy przeprowadzaniu ewaluacji właściwości warunków ekologicznych. Wykaz nie został przewidziany jako wyczerpujący, nie pełni również funkcji wykazu odpowiedniego dla
wszystkich właściwości na wszystkich obszarach. Stosować należy jedynie odpowiednie lub przydatne kryteria,
natomiast dodatkowe kryteria powinny być dodawane, jeżeli wymagają tego okoliczności.
Należy zauważyć, że kryteria często nakładają się na siebie lub są od siebie wzajemnie zależne. Przykładowo, dyskusja o wrażliwości gatunku jest trudna bez rozważenia kwestii rzadkości występowania. Ogólnie rzecz
biorąc, gatunki wrażliwe z natury charakteryzują się rzadkim występowaniem.
Należy zawsze pamiętać, że kryteria mają swoje pozytywne i negatywne aspekty. Dla przykładu, wysoki
poziom różnorodności biologicznej (tj. bogactwo siedlisk lub gatunków) jest najczęściej uznawany za wartościowy, jednakże założenia takie należy poddawać ewaluacji w sposób dokładny oraz w kontekście ogólnej
charakterystyki różnorodności biologicznej poszczególnych typów obszarów wodno-błotnych i ich lokalizacji,
gdyż wysoki poziom różnorodności biologicznej może być konsekwencją interwencji człowieka w siedlisku,
które z natury jest ubogie w gatunki.
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Zalecane kryteria oceny właściwości warunków ekologicznych są następujące:
Kryterium 1 ewaluacji właściwości warunków ekologicznych: Rozmiar
W większości przypadków znaczenie danej właściwości wzrastać będzie z rozmiarem. Jednakże rozmiar
jako kryterium musi być zawsze powiązany z innymi cechami. Niewielkie obszary obejmujące wysokiej jakości
siedliska mogą być często ocenione wyżej, niż duże obszary, na których są siedliska niskiej jakości.
Rozmiar ma szczególne znaczenie tam, gdzie siedliska są rozdrobnione, a populacje występują sporadycznie.
Żywotność niewielkich i sporadycznie występujących właściwości oraz obszarów jest zwykle kwestionowana. Bardzo niewielkie populacje są najczęściej niezwykle wrażliwe i mogą wyginąć nawet przypadkowo, mimo odpowiedniego zarządzania. Jednakże miejsca takie mogą czasem stanowić ostatni przykład siedliska lub populacji, dlatego
też mogą mieć ogromne znaczenie w odniesieniu do kwestii utrzymania całościowej różnorodności biologicznej.
Kryterium 2 ewaluacji właściwości warunków ekologicznych: Różnorodność biologiczna
Utrzymanie różnorodności biologicznej jest zwykle uznawane za jeden z najważniejszych celów ochrony przyrody oraz zrównoważonego użytkowania zasobów biologicznych. Dzieje się tak dlatego, że jednym
z najbardziej oczywistych i poważnych efektów ludzkiej ingerencji w środowisko jest niszczenie siedlisk i wyniszczanie gatunków. W konsekwencji zarządzanie sprawuje się często w celu utrzymania lub nawet poprawy
różnorodności biologicznej obszaru. Jednakże należy zauważyć, że istnieją sytuacje, w których wysoki poziom
różnorodności nie jest mile widziany. Na przykład torfowiska koszone, nadmiernie osuszone lub w inny sposób zmodyfikowane charakteryzują się większą różnorodnością społeczności i gatunków od naturalnego bagna w stanie nienaruszonym.
Wysoka bioróżnorodność jest czasem właściwością siedlisk dynamicznych lub zakłóconych, co prowadzi
do przejęcia obszaru przez roślinność więdnąco-wysuszoną. W przypadku, gdy brak stabilności jest naturalny,
wynikająca z niego wysoka różnorodność biologiczna posiada znaczącą wartość. Odwrotnie z kolei, gdy zakłócenie jest konsekwencją interwencji człowieka, wartość wynikłej z niego różnorodności jest wątpliwa.
Kryterium 3 ewaluacji właściwości warunków ekologicznych: Naturalność
Naturalność jest jednym z najważniejszych kryteriów stosowanych do określania warunków ekologicznych.
Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej naturalna właściwość, tym większa wartość warunków ekologicznych. Jednakże bardzo niewiele obszarów wodno-błotnych, jeśli jakiekolwiek, może być uznawanych za w pełni naturalne,
uznaje się więc, iż nawet wysoce zmodyfikowane siedliska mogą być niesłychanie ważne dla dzikiej przyrody.
Kryterium 4 ewaluacji właściwości warunków ekologicznych: Rzadkość
Rzadkość jest aspektem ochrony różnorodności biologicznej, któremu poświęca się najwięcej uwagi oraz,
w konsekwencji, podmioty zarządzające są najczęściej świadome najrzadszych i najbardziej zagrożonych siedlisk i gatunków występujących na podlegających im obszarach. Są one umieszczane na eksponowanych
miejscach w każdym planie zarządzania. Często obecność rzadkich siedlisk lub gatunków prowadzi do wyboru obszarów w ramach zarządzania ochroną obszarów, tak jest w przypadku obszarów objętych Konwencją
Ramsarską, poprzez zastosowanie kryterium drugiego Konwencji Ramsarskiej, dotyczącego zagrożonych gatunków i ekosystemów.
Kryterium 5 ewaluacji właściwości warunków ekologicznych: Wrażliwość
W mniejszym lub większym stopniu, wszelkie właściwości warunków ekologicznych wykazują pewną
wrażliwość. Powinna być ona rozważana na skali czasowej, zaś stopień trwałego zniszczenia jest tu kluczową
kwestią. Wrażliwość jest niemal nieodzownie związana z rzadkością występowania; właściwości wrażliwe są
lub szybko stają się rzadkimi.
Wrażliwość nie powinna być zawsze uznawana za czynnik negatywny. Wiele społeczności naturalnych
polega na zakłóceniach w celu przetrwania. Te zwykle efemeryczne społeczności mają miejsce na wczesnych
etapach sukcesji siedlisk dynamicznych. Zamierzone zakłócenia są niekiedy konieczną i uzasadnioną częścią
zarządzania ukierunkowanego na zahamowanie sukcesji, w celu utrzymania witalności społeczności, tak jak ma
to miejsce w przypadku wypalania lub wypasu celem poprawy stanu łąk.
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Gatunki również mogą być wrażliwe, najczęściej jako rezultat zmian lub zniszczenia siedliska. Niektóre
charakteryzują się na tyle wyspecjalizowanymi i złożonymi wymogami, że pozornie niewidoczna lub niewielka
zmiana może przynieść druzgocące efekty.
Kryterium 6 ewaluacji właściwości warunków ekologicznych: Typowość
Obszary są zwykle wybierane i oceniane z powodu posiadania najlepszych lub co najmniej dobrych przykładów konkretnej cechy, przykładowo za pomocą kryterium pierwszego identyfikacji i wyznaczania obszarów
objętych Konwencją Ramsarską. Cechy, które czynią właściwość obszaru wyjątkową, są najczęściej niezwykłe
lub rzadkie. Ważne jest także, aby nie wpaść w pułapkę niedoszacowania właściwości typowych i szeroko rozpowszechnionych. Kryterium to jest szczególnie użyteczne przy uzasadnianiu ochrony typowych właściwości
na obszarze.
Kryterium 7 ewaluacji właściwości warunków ekologicznych: Potencjał poprawy i/lub odbudowy
Większość właściwości jest, w mniejszym lub większym stopniu, niedoskonała. Omawiane kryterium stosuje
się do dokonania oceny potencjału poprawy lub odbudowy danej cechy. Znacznie zdegradowane właściwości
mogą charakteryzować się rożnymi stopniami potencjału poprawy; niektóre z nich nie wykazują tego potencjału w ogóle, zaś inne charakteryzują się potencjałem całkowitej odbudowy przy odpowiednim zarządzaniu.
Konieczność określenia tego potencjału jest kwestią kluczową. Marnowanie zasobów na podejmowanie prób
zarządzania zdegradowaną właściwością, gdy przyczyny zniszczenia są nieodwracalne, jest karygodne.
Zasady i wytyczne odbudowy obszarów wodno-błotnych, przyjęte Rezolucją VIII.16, zawierają dalsze
wskazówki w zakresie dokonywania wyboru obszarów wodno-błotnych nadających się do odbudowy. (Zobacz [Dział F [dokonaj ponownego sprawdzenia tego odniesienia po sporządzeniu HB19] dotyczący odbudowy w podręczniku 19].)
Ocena innych właściwości mających znaczenie dla obszarów wodno-błotnych
Poza właściwościami dotyczącymi warunków ekologicznych, większość obszarów ma inne, równie ważne właściwości, przykładowo właściwości kulturalne, społeczno-ekonomiczne, geologiczne i geomorfologiczne, a także walory krajobrazowe oraz paleo-środowiskowe. Ważne jest, aby na właściwości te zwrócić należną
uwagę i każdej z nich przydzielić pełny proces planowania zarządzania. Jest to szczególnie ważne w związku
z zapewnieniem zaangażowania i wkładu wszystkich interesariuszy (zob. rozdział V).

Informacje dodatkowe
Wycena obszarów wodno-błotnych: Wskazówki w zakresie wyceny korzyści płynących z funkcji
ekosystemów obszarów wodno-błotnych (Raport techniczny Konwencji Ramsarskiej 3)
Aby wspomóc Umawiające się Strony w gromadzeniu informacji na temat wyceny ekonomicznej przy
podejmowaniu decyzji dotyczących obszarów wodno-błotnych, Konferencja COP8 (2002) zwróciła się
do Panelu Oceny Naukowej i Technicznej (STRP) o przygotowanie wskazówek w zakresie praktycznych
metod wycena obszarów wodno-błotnych. Raport Techniczny Konwencji Ramsarskiej 3: Wycena obszarów wodno-błotnych: Wskazówki w zakresie wyceny korzyści płynących z funkcji ekosystemów obszarów
wodno-błotnych zawiera omawiane wskazówki i informacje na temat dostępnych metodologii, które
zaktualizowano w porównaniu do publikacji z 1997 r. Wycena ekonomiczna obszarów wodno-błotnych:
podręcznik dla decydentów i planistów.
Raport nakreśla ramy, które mają na celu wspomożenie czytelników w przeprowadzaniu zintegrowanej
oceny funkcji ekosystemu obszaru wodno-błotnego, wyznaczając pięć kluczowych etapów przeprowadzania ewaluacji wyceny obszaru wodno-błotnego:
• Etap 1: A
 naliza procesów politycznych i celów zarządzania (dlaczego przeprowadzać wycenę?).
• Etap 2: A
 naliza i zaangażowanie interesariuszy (kto powinien przeprowadzić wycenę i dla kogo?).
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• Etap 3: Analiza funkcji (identyfikacja
i kwantyfikacja usług) (co należy poddać wycenie?).
• Etap 4: Wycena usług (w jaki sposób należy przeprowadzić wycenę?).
• Etap 5: P
 owiadomienie o walorach obszaru wodno-błotnego (kto powinien dowiedzieć się o wynikach
oceny?).
Kolejne rozdziały zawierają bardziej szczegółowe wskazówki na temat każdego z tych
etapów oraz zakresu dostępnych metod ich
stosowania. Wskazówki zostały uzupełnione
studiami przypadku z całego świata, dając
przykłady sytuacji, w których różne aspekty
wyceny obszaru wodno-błotnego wspierały proces decyzyjny. Za przygotowanie tych
wskazówek odpowiadali Rudolf de Groot
oraz Mishka Stuip z Uniwersytetu Wageningen oraz Fundacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (FSD) w Holandii. Swój wkład
miał również Panel ds. Oceny Naukowej i Technicznej oraz Sekretariat. Wskazówki są dostępne w formacie PDF (1,6 MB), opublikowane wspólnie jako Raport Techniczny Konwencji Ramsarskiej nr 3 (możliwy
do pobrania ze strony www.ramsar.org/pdf/lib/lib_rtr03.pdf) oraz nr 27 w Konwencji o Różnorodności
Biologicznej, seria techniczna CBD.

Ewaluacja powinna skupiać się na walorach i funkcjach, produktach i usługach zapewnianych przez obszar
wodno-błotny, wspierając utrzymanie materialne ludności oraz na obecności właściwości kulturalnych, artefaktach i strukturach kulturowych, a także znaczenia religijnego i wierzeniowego, w szczególności dla społeczności
lokalnych i ludności miejscowej. W tej części planu należy także uwzględnić kwestie o znaczeniu geologicznym,
geomorfologicznym i krajobrazowym.
Niektóre obszary wodno-błotne posiadają również dodatkowe właściwości, które nie są częścią warunków
ekologicznych, ani nie są właściwościami społeczno-ekonomicznymi lub kulturowymi, jednakże mimo tego,
również należy je zidentyfikować i poddać ewaluacji. Przykładem będzie znaczenie obszaru wodno-błotnego
dla badań naukowych lub monitorowania długoterminowego.
Dokonując ewaluacji właściwości socjoekonomicznych obszaru wodno-błotnego, uzasadnione jest stosowanie technik wyceny ekonomicznej tych obszarów oraz czerpanie z informacji udostępnianych dzięki tym
technikom. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyceny ekonomicznej, należy zapoznać się z publikacją
Konwencji Ramsarskiej na temat wyceny ekonomicznej obszarów wodno-błotnych: podręcznik dla decydentów i planistów [oraz Raportem Technicznym nr 3, Wycena obszarów wodno-błotnych: Wskazówki w zakresie
waloryzacji korzyści płynących z funkcji ekosystemów obszarów wodno-błotnych].
Indykatywna lista walorów i funkcji społeczno-ekonomicznych obszarów wodno-błotnych została podana
w ramce nr 1. Należy zauważyć, że nie wszystkie z tych właściwości mają uniwersalne zastosowanie do wszystkich obszarów wodno-błotnych.
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Informacje dodatkowe
Kwestie społeczno-ekonomiczne dotyczące obszarów wodno-błotnych
Opracowanie: M.A.M. Stuip, C.J. Baker oraz W. Oosterberg
„Mimo iż potencjał obszarów wodno-błotnych w zakresie wzbogacania ludzkiego życia i (często spektakularnego) wspierania ekosystemów jest ogólnie znany, ochrona tych walorów jest często uznawana za
stojącą w konflikcie z tym, co wydaje się być bardziej dochodowym sposobem użytkowania. W obliczu
twardej ekonomiki oraz potrzebą pokazywania przez rządy namacalnych osiągnięć w zakresie rozwoju,
trudno jest niekiedy przedstawić przekonywujące dowody, które pomogłyby w walce z niezrównoważonym rozwojem”.
W odpowiedzi na te trudności, które opisał
Delmar Blasc o, były sekretarz generalny
Konwencji Ramsarskiej oraz Bart Fokkens,

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wodno-Błotnych, RIZA, w przedmowie, organizacje Wetlands International
   
oraz RIZA (Instytut Zarządzania Wodami
Śródlądowymi oraz Oczyszczaniem Ścieków) opracowały atrakcyjny, 36-stronicowy
pamflet zatytułowany Kwestie społeczno-ekonomiczne dotyczące obszarów wodno-błotnych, upubliczniony podczas COP8
w listopadzie 2002 r.
Poszczególne działy kolorowej broszury zajmują się walorami obszarów wodno-błotnych, sposobem ich
uwzględniania w procesie decyzyjnym oraz sposobem ich przełożenia na bodźce; dodatkowo broszura
zawiera sześć zwięzłych studiów przypadku, rysunki i ilustracje, a także wykaz odniesień.
Pamflet może zostać pobrany w formacie PDF pod adresem http://www.wetlands.org/publication.
aspx?id=5e202853-6f99-463f-b12a-98543220a67a lub zakupiony na stronie NHBS (http://www.nhbs.
com) za £10.

RAMKA 1. [A] Indykatywny wykaz [usług ekosystemu] w celu dokonania ewaluacji właściwości
społeczno-ekonomicznych obszarów wodno-błotnych w procesie planowania zarządzania
(zapożyczone z [załącznika 2] [Nieobowiązkowych wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko uwzględniającej kwestię różnorodności biologicznej] CBD, zob. Rezolucja [X.17] [oraz podręcznik 16
wydany w obecnej serii])
Usługi regulujące, odpowiedzialne za utrzymanie Usługi regulujące związane z powietrzem
naturalnych procesów i dynamiki
•
filtrowanie powietrza
•
przenoszenie substancji na inne obszary
Usługi regulujące związane z różnorodnością bio•
fotochemiczne przetwarzanie powietrza (smog)
logiczną
•
wiatrochrony
•
utrzymanie składu genetycznego, gatunkowe- •
przenoszenie chorób
go i ekosystemowego
•
sekwestracja węgla
•
utrzymanie struktury ekosystemu
Usługi aprowizacyjne: uprawy wydające plony
•
utrzymanie głównych procesów ekosystemu
w zakresie tworzenia lub utrzymywania różno- Produkcja naturalna:
rodności biologicznej
•
drewno
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Usługi regulujące lądowe
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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drewno opałowe
murawy (budowa i tradycyjne wykorzystanie)
pasze i nawozy
torfowiska wydające plony
produkty wtórne (drugorzędne)
dające się pozyskać mięso dzikich zwierząt lądowych
ryby i skorupiaki
zaopatrywanie w wodę pitną
zaopatrywanie w wodę do irygacji i przemysłu
zaopatrywanie w wodę dla elektrowni wodnych
zaopatrywanie w wody powierzchniowe dla innych krajobrazów
zaopatrywanie w wody gruntowe dla innych
krajobrazów
materiał genetyczny

rozkład materiałów organicznych
naturalne odsalanie gleb
rozwój/zapobieganie powstawaniu gleb kwaśnosiarczanowych
•
mechanizmy kontroli biologicznej
•
zapylanie upraw
•
•
sezonowe oczyszczanie gleb
•
potencjał zatrzymywania wody przez gleby
•
•
ochrona stref przybrzeżnych przez zalewaniem •
•
stabilizacja stref przybrzeżnych (przeciw nara- •
staniu/erozji)
•
•
ochrona gleb
•
dogodność dla osiedlania się ludzi
•
•
dogodność dla czynności wykonywanych w czasie wolnym oraz turystyki
•
•
dogodność dla ochrony przyrody
•
dogodność dla infrastruktury
Produkcja prowadzona przez człowieka oparta na przyrodzie
Usługi regulujące związane z wodą
•
produktywność upraw
•
filtrowanie wody
•
produktywność plantacji drzew
•
rozpuszczanie substancji zanieczyszczających
•
produktywność zarządzanych lasów
•
rozpuszczanie substancji zanieczyszczających
•
dzikie pastwiska/produktywność zwierząt go•
przepłukiwanie / oczyszczanie
spodarskich
•
biochemiczne/fizyczne oczyszczanie wody
•
produktywność akwakultury (wody słodkie)
•
magazynowanie substancji zanieczyszczających
•
produktywność hodowli morskiej (wody sło•
regulacja przepływu w celu kontroli przeciwnawe/słone)
powodziowej
Usługi kulturalne, zapewniające źródła wzbogacenia
•• regulowanie przepływu w korycie rzeki
artystycznego, estetycznego, duchowego, religijne•• potencjał zatrzymywania wody
go, rekreacyjnego lub naukowego, a także korzyści
•• potencjał uzupełniania wód gruntowych
niematerialne.
•• regulacja bilansu wodnego
•• zdolności sedymentacyjne / retencyjne
Usługi wspomagające niezbędne dla produkcji
•• ochrona przeciwko erozji dokonywanej przez wszelkich innych usług ekosystemu
wodę
•
utwory glebowe,
•• ochrona przeciwko działaniu fal
•
cyrkulacja składników odżywczych
•• zapobieganie wkraczania zasolonych wód grun•
produkcja podstawowa
towych
procesy ewolucyjne
•• zapobieganie wkraczania zasolonych wód po- •
wierzchniowych
•• przenoszenie chorób
•• dogodność dla nawigacji
•• dogodność dla czynności wykonywanych w czasie wolnym oraz turystyki
•• dogodność dla ochrony przyrody
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[B]. Usługi ekosystemu zapewniane lub wywodzące się z obszarów wodno-błotnych
(zaczerpnięte z raportu „Milenijna synteza oceny ekosystemów” w zakresie obszarów wodno-błotnych:
Ekosystemy a dobrobyt ludzi: obszary wodno-błotne a synteza wodna: raport Milenijnej Oceny
Ekosystemów)
APROWIZACJA
Żywność

produkcja ryb, dziczyzny, owoców i nasion

Woda słodka

magazynowanie i retencja wody do użytku domowego, przemysłowego i rolniczego

Włókna i paliwa

produkcja bali, drewna opałowego, torfu, pasz

Biochemia

Ekstrakcja leków i innych materiałów z fauny i flory

Materiały genetyczne

geny służące budowaniu odporności na patogeny
roślin, gatunki ozdobne itd.

REGULACJA
Regulacja klimatu

źródło i ujście gazów cieplarnianych; wpływ na lokalne i regionalne temperatury,
opady i inne procesy klimatyczne

Regulacja wód (przepływów hydrologicznych)

uzupełnianie/redukcja poziomu wód gruntowych

Oczyszczanie wody oraz ścieków, retencja

odnowa i usuwanie nadmiaru substancji odżywczych
i innych substancji zanieczyszczających

Regulacja erozji

retencja gleb i osadów

Naturalna regulacja zagrożeń

kontrola przeciwpowodziowa, ochrona przeciwsztormowa

Zapylanie

siedlisko zapylaczy

KULTURA
Wartości duchowe i inspirujące

źródło inspiracji; wiele religii przywiązuje znaczną
wagę duchową i religijną do kwestii związanych
z ekosystemami obszarów wodno-błotnych

Rekreacja

szanse na działania rekreacyjne

Estetyka

wielu ludzi odnajduje piękno lub wartości estetyczne
w aspektach związanych z ekosystemami obszarów
wodno-błotnych

Edukacja

możliwości prowadzenia formalnej i nieformalnej
edukacji i szkoleń

WSPIERANIE
Utwory glebowe

retencja osadów oraz akumulacja materii organicznej

Cyrkulacja składników odżywczych

składowanie, recykling, przetwarzanie i pozyskiwanie
składników odżywczych

a

 odczas gdy woda słodka była traktowana jako usługa aprowizacyjna w ramach MA, jest uznawana rówP
nież za usługę regulującą przez różne sektory.
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Cechy krajobrazowe i właściwe dla obszarów dzikich są często nieuwzględniane w planach zarządzania, jeśli mają one zastosowanie do obszarów chronionych. W przypadku obszarów, w których ważne jest zarządzanie
siedliskami i utrzymaniem wartości ekologicznych i na których występują konstrukcje stworzone przez człowieka, zarządzanie siedliskiem zwykle obejmuje również większość kwestii związanych z krajobrazem. W przypadku większości obszarów chronionych zarządzanie krajobrazem jest związane z minimalizacją lub usunięciem
wpływu ludzkiego, gdy wpływ ten jest uznawany za wizualnie niszczący.
W przypadku obszarów, na których znajdują się wytwory ludzkie o wartości historycznej, kulturowej lub
religijnej, powinny także podlegać ochronie poprzez uwzględnienie w procesie planowania zarządzania. Właściwości takie mogą być uwzględnione w rozdziale planu dotyczącym krajobrazu, jednakże ich ochrona i utrzymanie jest osiągane w najlepszy sposób poprzez uznanie ich za właściwości będące przedmiotem zainteresowania i zajmowanie się nimi tak, jak innymi właściwościami.
Sugerowana typologia działalności kulturalnej związanej z obszarami wodno-błotnymi] została podana
w ramce nr 2.
Aby uzyskać dalsze wskazówki na temat identyfikacji i włączania kwestii i właściwości kulturalnych, w tym
wytworów człowieka i krajobrazów przedstawiających wartość kulturową, należy zapoznać się z zasadami
uwzględniania walorów kulturalnych obszarów wodno-błotnych na rzecz skutecznego zarządzania obszarami
umieszczonymi w załączniku do Rezolucji VIII.19 (zob. [załącznik I]), a także „Kultura a obszary wodno-błotne:
dokument zawierający wytyczne Konwencji Ramsarskiej, opracowany przez Grupę Roboczą Konwencji Ramsarskiej ds. kultury w 2008 r. i dostępny do pobrania na stronie konwencji, pod adresem http://www.ramsar.org/
cda/ramsar/display/main/ main.jsp?zn=ramsar&cp=1-63-412-416_4000_0__.

Archeolodzy pracujący na wrażliwym obszarze wodno-błotnym w Somerset, Anglia, odsłaniający szlak
prowadzący przez bagna, zbudowany w 3600 r. p.n.e. Zdjęcie dzięki uprzejmości Somerset Levels Project

44
XV. Cele
Dzięki podjęciu ewaluacji utworzona zostanie lista ważnych właściwości obszaru. Kolejnym krokiem jest
przygotowanie celów zarządzania dla każdej z tych właściwości.
Celem jest wyrażenie czegoś, co powinno zostać osiągnięte dzięki procesowi zarządzania obszarem. Cele
powinny posiadać następującą charakterystykę:
RAMKA 2. [Sugerowana typologia działalności kulturalnej i walorów związanych z obszarami
wodno-błotnymi do celów ewaluacji w procesie planowania zarządzania obszarami wodnobłotnymi]
(zaczerpnięte z: [Kultura a obszary wodno-błotne: dokument Konwencji Ramsarskiej) zawierający
wytyczne – dokument opublikowany podczas COP10 przez Grupę Roboczą
Konwencji Ramsarskiej ds. Kultury, 2008 r.])
[3. Wtórne sposoby użytkowania zasobów obszarów wodno-błotnych]
3.1 Przetwórstwo żywności
3.1.1 Tradycyjne metody konserwowania żywności
3.1.2 Dziedzictwo kulinarne
3.2 Rzemiosło
3.2.1 Wytwory człowieka
3.2.1. a Wytwory człowieka z czasów starożytnych (do
1599 r.)
3.2.1. b Tradycyjne i nowoczesne wytwory człowieka
2. Podstawowe sposoby użytkowania zasobów ob- 3.2.2 Rękodzieło i narzędzia
3.2.2. a Rękodzieło i narzędzia pochodzenia starożytszarów wodno-błotnych
nego (do 1599 r.)
2.1 Rolnictwo
3.2.2. b Tradycyjne i nowoczesne wyroby rękodziel[2.1.1 Uprawa ryżu]*
nicze i narzędzia
2.1.2 Inne formy rolnictwa związane z obszarami wod3.2.3
Środki
transportu (łodzie itp.)
no-błotnymi
3.2.3.
a
Starożytne
środki transportu (do 1599 r.)
2.2 Chów zwierząt gospodarskich
3.2.3 b Tradycyjne i nowoczesne środki transportu
2.3 Rybołówstwo i akwakultura
3.3 Tradycyjne konstrukcje budynków
2.3.1 Tradycyjne połowy ryb
3.3.1 Miejsca zamieszkania
2.3.2 Komercyjne połowy ryb
3.3.2 Budynki użytkowe
2.3.3 Ekstensywne praktyki akwakultury
3.3.3 Budynki publiczne
[2.3.4 Infrastruktura intensywnej akwakultury]
3.4 Tradycyjna dystrybucja towarów związana z ob2.3.5 Rybactwo sportowe
szarem wodno-błotnym
2.4 Zarządzanie zalesionymi typami obszarów wod3.5
Turystyka – ekoturystyka i turystyka kulturalna
no-błotnych
3.6 Czas wolny i sport
2.4.1 Produkty drewniane
3.6.1 Podziwianie przyrody
2.4.2 Niedrewniane produkty leśne
3.6.2 Turystyka piesza oraz wspinaczkowa
2.5 Łowiectwo
3.6.3 Spływy tratwowe i kajakowe
2.5.1 Łowiectwo na własne potrzeby
3.6.4 Żeglarstwo
2.5.2 Łowiectwo sportowe
3.6.5 Nurkowanie
2.6 Pozyskiwanie soli
3.6.6 Speleologia
2.6.1 Tradycyjne warzelnie soli
3.7 Praktyki i metody społeczne
2.6.2 Obiekty przemysłowe
3.8 Festiwale, uroczystości i wydarzenia
[2.7 Górnictwo i przemysł wydobywczy]
[1. Siedlisko
1.1 Krajobrazy kulturowe
1.2 Obszary dziedzictwa kulturowego
1.3 Osiedla i konstrukcje
1.3.1 Miejsca i konstrukcje starożytne (do 1599 r.)
1.3.2 Tradycyjne i nowoczesne osiedla i konstrukcje
1.4 Archeologia obszarów wodno-błotnych
1.5 Infrastruktura
1.5.1 Lądowe sieci transportu
1.5.2 Obiekty i sieci zarządzania wodnego
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[2.7.1
[2.7.2
[2.7.3
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.9
2.9.1
2.9.2

Wydobywanie piasku i żwiru]
Wydobywanie złota]
Wydobywanie innych minerałów]
Użytkowanie wody
Irygacja
Domowe użytkowanie wody
Infrastruktura przepływu wody
Użytkowanie przemysłowe (produkcja energii)
Inne sposoby użytkowania wody (młyny wodne, tartaki, itp.)
Użytkowanie innych zasobów naturalnych obszaru wodno-błotnego
Wydobywanie biomasy
Zrównoważone użytkowanie roślin leczniczych
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4. Wiedza, systemy wierzeń i praktyki społeczne
4.1
Badania naukowe i edukacja
4.2
Wiedza tradycyjna
4.2.1 Tradycje ustne
4.2.2 Języki, dialekty i specjalne terminy
4.2.3 Role związane z płcią kulturową, wiekiem i klasą społeczną
4.2.4 Praktykowanie medycyny tradycyjnej
4.3
Duchowość i systemy wierzeń
4.4
Ekspresja artystyczna

** Nawiasy kwadratowe oznaczają pozycje, których włączenie zostało zakwestionowane przez niewielką liczbę konsultowanych osób w ich odpowiedziach na projekt dokumentu zawierającego wytyczne – zob. Rozdział 5 dokumentu,
w którym zamieszczono dyskusję na ten temat.

i) C
 ele muszą być mierzalne. Cele muszą być skwantyfikowane i mierzalne. Jeśli nie są mierzalne, wówczas nie jest możliwe dokonanie oceny ich osiągnięcia poprzez monitorowanie.
ii) C
 ele powinny być osiągalne, przynajmniej długoterminowo. Jest to oczywista, jednakże często zapominana cecha – próby osiągnięcia nierealnych celów nie mają sensu.
iii) C
 ele nie mogą być normatywne: definiują one warunki wymagane dla danej właściwości, nie zaś działania lub procesy konieczne do uzyskania lub utrzymania tej właściwości. Cele są wyrażeniem zamiarów.
Należy rozróżnić pomiędzy celem zarządzania a procesem zarządzania, ponieważ sposoby zarządzania
podejmowanego, aby chronić daną cechę obszaru będą się różnić w zależności od stanu tej właściwości. Przykładowo, w przypadku właściwości będącej w złym stanie, można stosować zarządzanie uzdrawiające do momentu, w którym dana właściwość osiąga pożądany stan. Wówczas można zastąpić ten
sposób zarządzania zarządzaniem utrzymującym. Powyższe dwa podejścia do zarządzania mogą być
zasadniczo różne, lecz również mogą się po prostu różnić intensywnością.
Przygotowywanie celów mierzalnych
Proces przygotowywania celów mierzalnych składa się z trzech kluczowych etapów:
i) Opis stanu wymaganego dla danej właściwości.
ii) Identyfikacja czynników mających wpływ na właściwość oraz rozważenie, w jaki sposób właściwość ta
może ulec zmianie w konsekwencji podjęcia zarządzania.
iii) Określenie i kwantyfikacja pewnej liczby wskaźników wydajności postępów w osiąganiu celów dla tej
właściwości.
Proces stosowania powyższych trzech etapów został przedstawiony poniżej.
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Obszary przybrzeżne, takie jak Gandoca-Manzanillo w Kostaryce, będący obszarem objętym Konwencją
Ramsarską, stanowi wartościową ochronę przed sztormami, co jest jedną z wielu usług świadczonych
przez obszary wodno-błotne, które mogą być zastosowane do ewaluacji właściwości społeczno-ekonomicznych
obszarów wodno-błotnych dokonywanej do celów planowania zarządzania.
Zdjęcie: Julio Montes de Oca, UICN/ORMA

Etap 1. Opis stanu wymaganego dla danej właściwości.
Większość obecnych planów zarządzania unika opisywania stanu wymaganego dla właściwości. Zazwyczaj
plan omawia kwestie utrzymania lub poprawy właściwości, nie tłumaczy jednak co należy utrzymać lub sposobu, w jaki należy stwierdzić, czy stan właściwości uległ poprawie. Aby stwierdzić, czy cele zostały osiągnięte,
konieczne jest sporządzenie wyraźnego opisu warunków wymaganych dla danych właściwości.
Pierwszym etapem jest zapewnienie prostego opisu warunków, które plan zamierza uzyskać lub utrzymać.
Jest to, być może, długoterminowa wizja dla przyrody. Nie ma potrzeby zbytniego skupiania się na kwantyfikacji na tym etapie – powinno to mieć miejsce w dalszej części procesu.
Użytecznym podejściem w odniesieniu do siedlisk i gatunków, które może być stosowane na każdym obszarze, jest podejście opracowane przez Unię Europejską dla obszarów chronionych Natura 2000. Jest to podejście ogólne do zdefiniowania warunków, w jakich dana właściwość ma zostać utrzymana. Unia Europejska
wymaga, aby właściwości na obszarach europejskich były utrzymywane we „właściwym stanie ochrony”10.
Siedliska znajdują się we właściwym stanie ochrony, gdy:
i) utrzymują się na stabilnym lub coraz wyższym poziomie na obszarze;
ii) wykazują długoterminowe zrównoważenie;
iii) stan typowych gatunków jest również właściwy; oraz
iv) czynniki mające wpływ na siedliska lub typowe gatunki znajdują się pod kontrolą.
Gatunki znajdują się we właściwym stanie ochrony, gdy:
i) populacja wykazuje długoterminową żywotność;
ii) zakres występowania nie kurczy się;
iii) siedlisko jest wystarczające do długoterminowego wspierania gatunku; oraz
iv) czynniki mające wpływ na siedliska lub typowe gatunki znajdują się pod kontrolą.
	Dalsze informacje na temat obszarów Natura 2000 w UE oraz dyrektywy siedliskowej i ptasiej znajdują się pod adresem [http://
ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm].
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Te podstawowe definicje właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków są po prostu wyrazem życzeń dotyczących każdego z siedlisk lub gatunków, które wymagają objęcia zarządzaniem i mogą mieć zastosowanie do
każdej z właściwości na obszarze. Jest jasne, że deklaracja ogólna musi przeistoczyć się w deklarację o większym
znaczeniu dla poszczególnych właściwości danego obszaru, jednakże stanowi ona doskonały punkt wyjścia.
Podobne deklaracje dotyczące „właściwego stanu” należy opracować dla właściwości odnoszących się do
działań człowieka i/lub praktyk prowadzonych na obszarze i/lub strefie buforowej, w szczególności w odniesieniu do ich zrównoważenia oraz pojemności ekosystemu obszaru.
Etap 2. Identyfikacja czynników mających wpływ na właściwość oraz rozważenie, w jaki sposób właściwość
ta może ulec zmianie w konsekwencji podjęcia zarządzania
Poszczególne czynniki mają zawsze wpływ na zdolność uzyskania celów. Czynniki obejmują kwestie polityki, strategii, tendencji, ograniczeń, praktyk, konfliktów interesów oraz zobowiązań, czyli wszystko co ma lub
może mieć wpływ na właściwości. Pod względem Konwencji, są to te czynności, które powodują lub mogą spowodować zmiany warunków ekologicznych. Ważne jest rozważenie czynników negatywnych i pozytywnych,
gdyż jedne i drugie będą miały wpływ na zarządzanie.
Zarządzanie ochronne siedliskami i gatunkami polega głównie na kontroli czynników i, w szczególności,
konsekwencji przeszłych, teraźniejszych i przyszłych interwencji człowieka, a także konfliktów interesów między
różnymi interesariuszami. Usiłując chronić siedliska naturalne, podmioty zarządzające muszą w jak największym
stopniu sprawować kontrolę nad niszczącą działalnością człowieka lub jej oddziaływaniem i zachęcać do działań przyczyniających się do długotrwałej ochrony. Przykładowo, kontroli często podlegają łowiectwo, pozyskiwanie drewna i wypalanie. W odniesieniu do siedlisk, które zostały stworzone lub zmodyfikowane przez człowieka i zostały uznane za miejsca ochrony, podmioty zarządzające utrzymują często wpływ człowieka, mimo
iż zwykle nazywają to zarządzaniem (przykładowo, kontrolowane wypalanie lub wypas w celu zapobieżenia
przekształcenia się pastwiska w chaszcze).
Niedające się kontrolować czynniki pochodzenia ludzkiego i pozaludzkiego również muszą zostać wzięte
pod uwagę. Przykładowo, zmiany klimatyczne oraz gatunki inwazyjne mogą zmienić poziom stabilności obszaru i uniemożliwić prowadzenie pomiarów, przewidywanie lub utrzymanie pożądanych warunków, przy czym
uniknięcie tych czynników lub ich kontrola może okazać się niemożliwa. Wczesne rozpoznanie ograniczeń procesu zarządzania może ułatwić opracowanie środków awaryjnych.
Należy rozważyć wpływ czynników na każdą z właściwości po kolei, następnie w razie konieczności skonsolidować
te rozważania na potrzeby planu. Na przykład, jeden czynnik może mieć wpływ na kilka właściwości zidentyfikowanych na obszarze, zaś określenie odpowiedniej interwencji w procesie zarządzania dla tego czynnika musi uwzględnić możliwość wywierania przez niego zarówno negatywnych, jak i pozytywnych wpływów na różne właściwości.
Czynniki, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą zostać określone i pogrupowane w ramach następujących kategorii:
i) wewnętrzne czynniki naturalne
ii) wewnętrzne czynniki ludzkie
iii) zewnętrzne czynniki naturalne
iv) zewnętrzne czynniki ludzkie
v) czynniki wynikające z prawodawstwa i tradycji
vi) czynniki wynikające z konfliktów/komunalności interesów
vii) kwestie i ograniczenia fizyczne
viii) czynniki instytucjonalne
Pozytywne i negatywne przykłady tych kategorii czynników wraz z konsekwencjami dla właściwości charakteru ekologicznego zostały podane poniżej.
i) W
 ewnętrzne czynniki naturalne - obejmują naturalną sukcesję wśród roślinności oraz różnice w poziomie wód związane z opadami.
ii) W
 ewnętrzne czynniki ludzkie – obejmują rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych, zanieczyszczenie obszaru oraz nieodpowiednie lub zrównoważone praktyki rolnicze (więcej wskazówek
na temat zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi znajduje się w Rezolucji VIII.18 [ z kolei dalsze

48
wskazówki na temat obszarów wodno-błotnych i zrównoważonego zarządzania rybołówstwem znajdują się w załączniku II]).
iii) Z
 ewnętrzne czynniki naturalne – obejmują czynniki występujące poza obszarem wodno-błotnym,
takie jak pozytywny lub negatywny wpływ zmian klimatycznych oraz zmiany dotyczące pływów lub
poziomu morza (więcej wskazówek w zakresie łagodzenia wpływu zmian klimatycznych i podnoszenia się poziomu morza poprzez zarządzanie obszarami wodno-błotnymi znajduje się w Rezolucji X.24).
iv) Z
 ewnętrzne czynniki ludzkie – obejmują zmiany w dopływie wody, zmiany naturalnych standardów
i zmienność przepływów wody, efektywne reżimy przydziału wody, zwiększony lub zmniejszony poziom sedymentacji spowodowany pracami inżynieryjnymi prowadzonymi w górnym biegu rzeki oraz
zanieczyszczenie.
v) C
 zynniki wynikające z prawodawstwa i tradycji –obejmują kwestie prawne i prawa tradycyjne, a także zobowiązania nałożone na podmioty zarządzające obszarem. Zobowiązania prawne mogą wynikać
z prawodawstwa krajowego lub lokalnego, a także ze zobowiązań międzynarodowych, przy czym prawa
krajowe i lokalne są zwykle ważniejszym czynnikiem. Kwestie tradycyjne lub kulturowe mogą obejmować wypas, rybactwo oraz prawa do wyrębu i/lub kwestie religijne (zob. Wytyczne Konwencji Ramsarskiej
w zakresie ustanawiania i wzmacniania udziału społeczności lokalnych i ludności miejscowej w procesie
zarządzania obszarami wodno-błotnymi, Rezolucja VII.8, Zasady uwzględnienia walorów kulturowych
obszarów wodno-błotnych na rzecz skutecznego zarządzania obszarami, Rezolucja VIII.19 [zob. załącznik I do niniejszego podręcznika] [oraz Kultura a obszary wodno-błotne: dokument Konwencji Ramsarskiej zawierający wytyczne – opublikowany przez Grupę Roboczą Konwencji Ramsarskiej ds. Kultury]).
vi) K
 onflikty/komunalność interesów – obejmuje prawdopodobną opozycję lub wsparcie ze strony
różnych interesariuszy, w zależności od tego, czy postrzegają oni plan zarządzania jako przyczyniający się do utrzymania płynących dla nich korzyści lub zapewniający możliwość rozwoju ich interesów.
vii) K
 westie i ograniczenia fizyczne – obejmują czynniki fizyczne, takie jak brak dostępu, które mogą
mieć wpływ na osiągnięcie celów zarządzania.
viii) C
 zynniki instytucjonalne – obejmują wszelkie ograniczenia zdolności i uprawnień organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie planu oraz zależności (lub ich brak) pomiędzy organizacjami lub agencjami
odpowiedzialnymi za ochronę obszarów wodno-błotnych i racjonalne użytkowanie, a także podmiotami odpowiedzialnymi za inne sektory, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na obszar wodno-błotny na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
Związek czynników i właściwości
Po określeniu czynników należy rozważyć ich wpływ na daną właściwość. Należy rozważyć wpływ czynników na każdą z określonych właściwości po kolei.
Właściwości będą się zmieniać w konsekwencji oddziaływania czynników, dlatego ważne jest określenie kierunku i potencjalnych wskaźników zmian. Związek pomiędzy czynnikami a wyborem odpowiednich wskaźników
efektywności jest bardzo ważny. Nie jest możliwe zmierzenie wszystkich parametrów obszaru; podmiot zarządzający musi skupić się więc na monitorowaniu tych wskaźników, których zmiana jest najbardziej prawdopodobna.
Ważne jest, aby zarówno właściwości, jak i czynniki mające na nie wpływ podlegały monitorowaniu.
Granice operacyjne
Celem granic operacyjnych jest określenie zakresu wartości dla każdego czynnika, które będą oznaczały
poziom akceptowalny i tolerowany.
Nadzór i monitorowanie muszą skupiać się na najważniejszych właściwościach. Właściwości te będą miały pozytywny lub negatywny wpływ na zdolność zarządzania właściwościami. Dla każdego czynnika mającego
wpływ na właściwości powinny zostać określone poziomy akceptowalne. Przykładowo, często konieczne jest
wyznaczenie poziomu tolerancji dla inwazyjnych gatunków obcych, który może oznaczać całkowity brak tych
gatunków lub akceptację ich obecności pod warunkiem, że ich populacja nie przekracza pewnego poziomu.
Inne przykłady mogą obejmować granice biologiczne, takie jak ograniczenie zakresu występowania suchych
zarośli na mokrym obszarze wodno-błotnym oraz ograniczenia dotyczące działalności człowieka, takiej jak łowiectwo lub rybactwo.
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Granice operacyjne wymagają ustalenia dolnej lub górnej granicy, a czasem ich obu. Jednakże w rzeczywistości górne i dolne granice nie są często jednocześnie stosowane do tego samego czynnika. Górne granice są
zwykle stosowane odnośnie do czynników niepożądanych – określają one maksymalną tolerancję – zaś dolne
są stosowane odnośnie do czynników pozytywnych.
W większości przypadków nie będzie możliwe ustalenie precyzyjnych, naukowo określonych granic. Nie powinno stanowić to jednak pierwszorzędnej kwestii. Granice operacyjne pełnią funkcję systemu wczesnego ostrzegania
oraz bodźca do podjęcia działań, na długo przed wystąpieniem poważnego zagrożenia dla długotrwałej żywotności danej właściwości. Gdy brak jest informacji naukowych, wówczas w grę wchodzi specjalistyczne doświadczenie.
Głównymi kwestiami dotyczącymi granic operacyjnych są:
i) do jakiego stopnia można zezwolić, aby czynnik negatywny miał wpływ na właściwość przed wystąpieniem konieczności podjęcia działań zapobiegawczych; oraz
ii) do jakiego stopnia konieczne jest zapewnienie utrzymania czynników pozytywnych.
Należy pamiętać, że granice, tak jak cele, nie są ustalone na zawsze – mogą podlegać późniejszemu przeglądowi, jeżeli z doświadczenia lub nowo pozyskanych informacji naukowych wynika, że jest to konieczne.
Przykład ilustrujący proces i związki pomiędzy określeniem właściwości, a mającym na nią wpływ czynnikiem, celem zarządzania i ustaleniem granic operacyjnych został podany w ramce 3.
Monitorowanie czynników
Ogromne znaczenie ma monitorowanie lub rejestrowanie czynników mających lub mogących mieć wpływ
na właściwości. (zobacz także rozdział D).
Czynniki, które zostały skwantyfikowane i podlegają granicom operacyjnym opisanym w powyższych ustępach, muszą być monitorowane. Na przykład, stopień tolerancji obcego gatunku inwazyjnego w siedlisku zostanie wyrażony w postaci górnej granicy. Po określeniu granicy gatunki inwazyjne muszą być monitorowane,
w celu upewnienia się, że ich populacja go nie przekracza. Jeśli jednak granica zostanie przekroczona, wdrożone zostaną działania zarządzające lub kontrolne.
RAMKA 3. Przykład procesu planowania zarządzania w zakresie określania właściwości, czynników,
celów i granic operacyjnych.
Właściwość: ważna populacja endemicznego gatunku ryb, globalnie zagrożonego wyginięciem (dla którego wyznaczono obszar objęty Konwencją Ramsarską na podstawie kryteriów 2 i 7).
Czynnik: ten gatunek ryb jest poławiany przez rekreacyjnych wędkarzy, co może stanowić zagrożenie dla
żywotności populacji tego gatunku.
Cel: utrzymanie żywotnej populacji gatunku ryb, poprzez ustanowienie kontroli rekreacyjnego wędkowania.
Granice operacyjne (przyjęte na podstawie planu zarządzania, po przeprowadzeniu konsultacji i osiągnięciu porozumienia z lokalnymi interesariuszami):
a) ograniczenie liczby rybaków upoważnionych do poławiania tego gatunku (poprzez ustanowienie
systemu zezwoleń);
b) ograniczenie wielkości połowu ryb tego gatunku (np. każdy rybak może dokonać połowu trzech
ryb w trakcie jednej sesji, reszta ryb musi zostać wypuszczona); oraz
c) określenie minimalnego rozmiaru ryby (np. jedynie dorosłe ryby, o długości ponad 20 cm mogą
być poławiane, reszta ryb musi zostać wypuszczona).
Jeśli związek pomiędzy właściwością a czynnikiem jest niepewny, wówczas konieczne jest prowadzenie rejestrów i nadzoru. Na przykład, jednym z czynników mających wpływ na łąki jest wypas dzikich zwierząt. W przypadku braku wiedzy na temat wpływu zwierząt na roślinność, nie będzie możliwe określenie odpowiednich poziomów obsady. W takim przypadku program rejestrujący ma zadanie rejestrować liczbę pasących się zwierząt
w sposób ustrukturyzowany i spójny. Z czasem być może uda się ustalić, jaki powinien być poziom obsady, co
pozwoli na przejście z etapu nadzoru do etapu monitorowania.
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Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ)
W poprzednim rozdziale wyjaśniono, dlaczego ważne właściwości muszą być identyfikowane i monitorowane i zalecono uwzględnienie ich wpływu na obszar wodno-błotny w planie zarządzania. Czynniki o niewielkim stopniu oddziaływania oraz te, które dają się łatwo kontrolować, mogą podlegać powyżej opisanym procedurom. Jednakże wszelkie duże plany rozwojowe lub zmiany sposobu użytkowania
gruntów, zarówno na obszarze, jak i poza nim, mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przed ukończeniem prac nad planem zarządzania. W okolicznościach, w których złożono
więcej niż jeden wniosek, ocena oddziaływania na środowisko powinna uwzględniać ich skumulowane
oddziaływanie.
Dodatkowo, wszelkie nowe czynniki, w tym wnioski rozwojowe, zarówno na, jak i poza obszarem, które
mogą mieć znaczący wpływ na warunki ekologiczne obszaru, powinny podlegać pełnej ocenie oddziaływania
na środowisko. Przed rozpoczęciem projektu należy ustanowić system monitorowania, celem wykrywania nieprzewidzianego oddziaływania, a także procesy zajmujące się negatywnym wpływem.
Ocena oddziaływania na środowisko może stwierdzić, że wniosek budowlany może mieć znaczący negatywny wpływ na całość lub część obszaru. Jeżeli z nadrzędnych powodów projekt nadal jest planowany do kontynuacji, należy opracować środki minimalizacji zniszczeń, łagodzące i/lub rekompensujące.
Więcej wskazówek na temat oceny oddziaływania w odniesieniu do obszarów wodno-błotnych znajduje
się w Rezolucji VII.16 oraz wytycznych przyjętych przez Rezolucję X.17.
Zob. również podręcznik 16, Ocena oddziaływania

Etap 3. Wskaźniki efektywności, granice oraz monitorowanie
Cele muszą być skwantyfikowane i mierzalne. Ten etap procesu planowania identyfikuje wskaźniki efektywności, które zostaną użyte do wyszukania dowodów na temat stanu danej właściwości.
Ponieważ nie jest możliwe zmierzenie wszystkich parametrów właściwości, nie ma potrzeby skupiać
się na ograniczonym zakresie wskaźników efektywności. Przykładowo, w zakresie utrzymania jakości wody,
co jest jednym z celów zarządzania, właściwość ta składa się z wielu komponentów, w tym zasolenie, pH,
przewodnictwo, stężenie rozpuszczonego tlenu, stężenie substancji odżywczych, stężenie metali ciężkich,
itp. Nie wszystkie z nich będą łatwe lub efektywne kosztowo do monitorowania, jednakże odpowiednim
wskaźnikiem efektywności dla jakości wody, ponieważ spełnia on cztery poniższe kryteria, będzie stężenie substancji odżywczych.
Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki efektywności:
i) są nieodłącznymi cechami charakterystycznymi właściwości;
ii) powinny być wskaźnikami ogólnego stanu właściwości i powinny informować o czymś innym, niż o sobie;
iii) muszą być skwantyfikowane i mierzalne; oraz
iv) powinny zapewniać wydajną metodę uzyskiwania dowodów wymaganych do umożliwienia stwierdzenia obecnego stanu właściwości.
Ogólnymi przykładami wskaźników efektywności dla gatunków i siedlisk stanowiących komponenty warunków ekologicznych są:
i) Wskaźniki efektywności dla gatunków:
a) Ilość:
Rozmiar populacji, przykładowo:
• całkowita liczba przedstawicieli danego gatunku
• całkowita liczba osobników dorosłych w wieku rozrodczym
• populacja w określonym punkcie cyklu rocznego
• zasięg występowania populacji
b) Jakość:
• współczynnik przeżywalności
• produktywność
• struktura wiekowa
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ii) Wskaźniki efektywności dla siedlisk:
a) Ilość:
• powierzchnia siedliska
• rozmieszczenie siedliska
b) Jakość:
• struktura fizyczna
• jednostka lub grupa gatunków wskazująca na stan
• jednostka lub grupa gatunków wskazująca na zmiany
Plan zarządzania powinien również określić i uwzględnić wskaźniki efektywności dla właściwości społeczno-ekonomicznych i kulturalnych.

Określone granice
Określone granice stanowią progi podjęcia działań i powinny wywołać odpowiednią reakcję. Określają
one stopień, do którego wartość wskaźnika efektywności może ulegać wahaniom bez wzbudzania obaw. Dlatego też, najlepszym sposobem jest przyjęcie dwóch wartości – górnej i dolnej granicy. Niestety, nie zawsze
jest możliwe określenie obu granic.
Kluczem do zrozumienia granic jest oszacowanie tego, co może nastąpić po ich przekroczeniu.
Aby określić, co stanie się po przekroczeniu granicy, należy:
i) zweryfikować projekt monitorowania oraz zebrane dane, aby upewnić się, że nie popełniono żadnych
błędów. Jeżeli wszystko jest jak należy, wówczas można przejść do kolejnego etapu. Jeśli nie, należy
dokonać zmian w projekcie monitorowania.
ii) jeśli nastąpiły zmiany i limit został przekroczony, należy sprawdzić, dlaczego zaszły zmiany. Zmiany są
spowodowane oddziaływaniem czynnika lub czynników albo brakiem odpowiedniego zarządzania.
W sytuacji, gdy jesteśmy świadomi czynników lub błędu w zarządzaniu, może być konieczne rozpoczęcie procesu zarządzania zapobiegawczego, w celu zajęcia się danym czynnikiem lub dokonania ulepszeń istniejącego zarządzania.
iii) w przypadku, gdy zaszła zmiana, jednakże jej powód pozostaje nieznany, wówczas należy opracować
projekt badawczy mający na celu zidentyfikowanie przyczyny.
Wartości graniczne dla właściwości warunków ekologicznych należy opracowywać mając na względzie
naturalną dynamikę i cykliczne zmiany dotykające populacji i społeczności. W rzeczywistości istnieje bardzo
niewiele właściwości, których naturalne wahania jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Dla populacji dolna granica może być progiem powyżej którego populacja utraci swoją żywotność. Górna granica może być punktem,
w którym populacja zaczyna zagrażać innej ważnej populacji lub kiedy populacja staje się tak duża, że upośledza siedlisko, które ją wspiera.
Nawet jeśli znany jest próg dostępności, jest mało prawdopodobne, że podmiot zarządzający ustanowi
granicę bliską poziomu grożącego możliwym wyginięciem. Należy zawsze zostawić wystarczający margines bezpieczeństwa, przewidując możliwość nieoczekiwanych zmian lub oddziaływania. Granice mogą w wielu przypadkach być traktowane jako granice przedziału ufności. Jeśli wartości wszystkich wskaźników efektywności
mieszczą się w granicach, można z dużą dozą pewności stwierdzić, że dana właściwość podlega właściwemu
stanowi ochrony; jeśli granice zostają przekroczone, wówczas ufność znika.
Granice dla właściwości warunków ekologicznych mogą pozostawać w ścisłym związku z odpowiednim
użytkowaniem oraz granicami wielkości ekosystemu. Dlatego też należy jasno ustalić i monitorować granice
działalności/interwencji człowieka.
Monitorowanie wskaźników efektywności
Jeżeli ustanowione zostaną wskaźniki efektywności, muszą one podlegać procesowi monitorowania. Jest
to ich całościowym celem. Za pomocą pomiaru wskaźników efektywności uzyskujemy dowody, które można
częściowo wykorzystać w celu stwierdzenia stanu właściwości.
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Aby uzyskać dalsze wskazówki na temat wskaźników i monitorowania, w tym opracowywania programu
monitorowania obszaru wodno-błotnego, należy zapoznać się z Rezolucją VI.1 oraz ramami oceny zagrożeń
dla obszarów wodno-błotnych Konwencji Ramsarskiej, zawierającymi wskazówki na temat wskaźników wczesnego ostrzegania (Rezolucja VII.10) (zob. rozdziały D i E).
Zalecana struktura przedstawiania celów
Po określeniu odpowiednich wskaźników i opracowaniu programu monitorowania, pozostaje napisanie
zwięzłej i zrozumiałej deklaracji celów.
W odniesieniu do każdej właściwości należy zacząć od opisu warunków wymaganych dla właściwości, następnie przejść do granic operacyjnych i wybranych wskaźników efektywności, również z określonymi granicami.

XVI. Uzasadnienie
Dział planu zawierający uzasadnienie skupia się na określeniu i opisaniu, w formie zarysu, zarządzania uznawanego za niezbędne do utrzymania warunków obszaru (lub przywrócenia ich do korzystnego
stanu. W dziale tym decyzje oparte są na wtórnej ocenie czynników. Tym razem dyskusja skupia się na
poszukiwaniu rozwiązań ukierunkowanych na kontrolę czynników. Kontrola może oznaczać usunięcie,
utrzymanie lub zastosowanie czynników. Przykładowo, wypas jest oczywistym czynnikiem w odniesieniu
do siedlisk zlokalizowanych na podmokłym obszarze wodno-błotnym. Możliwości, które należy rozważyć
na tym etapie, obejmują usunięcie, zmniejszenie, utrzymanie obecnych poziomów, zwiększenie lub wprowadzenie wypasu.
Na wszystkich obszarach należy zająć się innymi występującymi zobowiązaniami, zadaniami i odpowiedzialnością, które jednak wynikają z innych powodów niż zarządzanie właściwościami. Ważne jest uwzględnienie tych zobowiązań w planie zarządzania, zwłaszcza jeśli mogą nieść znaczne konsekwencje dla zasobów.
Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi i innymi
Cele operacyjne należy opracowywać po to, aby zapewnić zgodność ze zobowiązaniami prawnymi i innymi
zobowiązaniami krajowymi (dla przykładu, przepisy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia). Nie są to cele w takim samym sensie, jak cele określone dla właściwości. Są one w rzeczywistości receptami lub działaniami, które
należy przeprowadzić na danym obszarze, w celu upewnienia się, że spełnione zostały najważniejsze cele dotyczące właściwości. Jednakże dla większości obszarów trudne i kłopotliwe jest powiązanie wszystkich działań
z poszczególnymi celami dotyczącymi właściwości. Byłoby to szczególnie powtarzalne przy przeprowadzaniu
działania odnoszącego się do wielu właściwości.
Zarządzanie infrastrukturą oraz głównymi operacyjnymi i logistycznymi usługami pomocniczymi
Niniejszy rozdział planu zarządzania jest poświęcony opracowaniu celów operacyjnych oraz powiązanych
projektów w zakresie zarządzania, ukierunkowanych na zapewnienie zgodności infrastruktury z celami obszaru. Zawiera on również cele głównych operacji i usług wspierających. Dla przykładu, dla wielu obszarów konieczne będzie utrzymywanie sieci dróg dojazdowych, aby podejmować działania zarządzającejbędące częścią
wdrożenia planu.

XVII. Plan działania (projekty w zakresie zarządzania i ich przegląd)
Projekty w zakresie zarządzania
Niniejszy rozdział jest kontynuacją rozdziału poświęconego uzasadnieniu. W uzasadnieniu omówiona zostanie konieczność i charakter zarządzania. Rezultatem powinien być zarys procesów zarządzania uznawanych
za najbardziej odpowiednie do ochrony każdej z właściwości. Funkcją projektu zarządzającego jest wówczas
szczegółowy opis całości prac zarządzających związanych z każdą właściwością.
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Dla każdego projektu zarządzającego ważne jest uwzględnienie następujących kwestii:
Kiedy
Gdzie
Kto
Priorytet
Wydatki

kiedy prowadzone będą prace i jak długo
w którym miejscu obszaru prowadzone będą działania
kto będzie wykonywał pracę i ile potrzeba na nią czasu
jaki jest priorytet projektu
ile będą kosztować prace

Po opracowaniu projektów zarządzających, na potrzeby operacyjne można skompilować zestaw projektów zarządzających w jeden roczny plan operacyjny, który służy jako zbiór wskazówek i pomoc we wdrażaniu
monitorowania.
Planowanie na rzecz odwiedzających, turystyki i rekreacji
W odniesieniu do dostępności publicznej i turystyki, cele, recepty i projekty zarządzające powinny być
opracowywane na podstawie podejścia podobnego do podejścia stosowanego do właściwości. Dostępność
publiczna i turystyka są tu szeroko rozumiane i obejmują każdego, kto odwiedza obszar z jakichkolwiek powodów innych niż oficjalne. Dostępność i turystyka mogą mieć znaczący wkład w koszty zarządzania obszarami
objętymi Konwencją Ramsarską. Obszary te mogą przyciągać dużą liczbę odwiedzających, co może przynosić
znaczne korzyści lokalnej i krajowej gospodarce. Należy przyjąć założenie na korzyść udostępniania obszarów
i odpowiedniej infrastruktury odwiedzającym.
Wszelkie działania prowadzone na obszarze objętym Konwencją Ramsarską wymagają planowania, wyjątkiem nie jest także interpretacja. Interpretacja jest związana z zapewnianiem informacji ukierunkowanych na
podnoszenie poziomu doświadczeń odwiedzających i umożliwienia im zrozumienia, i tym samym docenienia,
wartości środowiska i jego właściwości na chronionym obszarze. Interpretacja jest niezbędnym narzędziem stosowanym do różnych celów. Nie jest ona celem samym w sobie, lecz środkiem, który poprzez wpływ na inne
osoby pomaga w osiągnięciu celów organizacyjnych i właściwych dla danego obszaru.
Więcej wskazówek znajduje się w Programie Konwencji [2009-2015] na rzecz komunikacji, edukacji, partycypacji i świadomości (CEPA), przyjętym w Rezolucji X.8 oraz na stronie internetowej CEPA ([ www.ramsar.
org/CEPA-Programme/)
Zob. również podręcznik 6, CEPA dla obszarów wodno-błotnych

Przeglądy roczne i krótkoterminowe
Przegląd krótkoterminowy powinien potwierdzić, że obszar jest zarządzany zgodnie z wymogami planu.
Przegląd lub audyt główny
Przeglądy lub audyty główne powinny być uznawane za kluczowy komponent każdego procesu planowania. Funkcje audytu są następujące:
i) ocena, czy obszar jest zarządzany co najmniej zgodnie z wymaganymi standardami;
ii) potwierdzenie, w największym możliwym stopniu, że zarządzanie jest skuteczne i efektywne; oraz
iii) upewnienie się, że stan właściwości obszaru został odpowiednio dokładanie oceniony.
Najlepiej jeśli proces audytowy jest przeprowadzany przez audytorów zewnętrznych, choć nie musi być
to regułą. Jest to proces konstruktywny, który powinien identyfikować wszelkie problemy lub obawy i formułować zalecenia dotyczące rozwiązywania tych problemów.
Przeglądy i audyt będą zwykle przeprowadzane zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Odstęp
czasu pomiędzy przeglądami odzwierciedla ufność podmiotów zarządzających odnoszącą się do ich możliwości ochrony właściwości obszaru. W przypadku obszarów o zdrowych właściwościach, które są łatwe do zarządzania, odstęp czasu może wynosić pięć lat lub więcej. Jednakże w odniesieniu do obszarów wrażliwych,
na których zagrożenia nie są kontrolowane w sposób ciągły, odstęp czasowy powinien być znacznie krótszy.
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Na wszystkich obszarach należy dokonywać przeglądów, jeśli pojawią się nowe lub nieprzewidziane zagrożenia. Niezbędne jest dostosowanie harmonogramu procesu planowania do wymogów obszarów.
W odniesieniu do obszarów znajdujących się w spisie Konwencji Ramsarskiej, które jednocześnie znajdują się w rejestrze z Montreux ze względu na zagrożenie dla ich warunków ekologicznych, Misja Doradcza Konwencji Ramsarskiej może być uznawana za jedną z form przeglądu i/lub audytu.
Zob. również podręcznik 19, Postępowanie w obliczu zmian charakteru obszaru wodno-błotnego

D. Opracowanie programu monitorowania
Ramy opracowywania skutecznego programu monitorowania obszarów wodno-błotnych11 (zob.
rysunek 4).
i) w celu wykrycia rzeczywistych lub potencjalnych zmian warunków ekologicznych, wymagane jest prowadzenie regularnego monitorowania. Monitorowanie jest definiowane [w Ramach dotyczących inwentaryzacji obszarów wodno-błotnych objętych Konwencją Ramsarską (załącznik do Rezolucji VIII.6) jako
„zbiór konkretnych informacji wykorzystywanych na potrzeby zarządzania, w odpowiedzi na hipotezy
wynikające z działań w zakresie oceniania oraz korzystanie z wyników monitorowania w procesie zarządzania wdrażającego. (Należy zauważyć, że zbiór informacji na temat szeregu chronologicznego, który
nie jest hipotezą wynikającą z oceny obszarów wodno-błotnych powinien być zwany nadzorem, nie zaś
monitorowaniem, co zostało opisane w Rezolucji VI.1)”].

Informacje dodatkowe
Ocena skuteczności wdrożenia planowania zarządzania obszarem wodno-błotnym:
ramy i narzędzia pomiaru skuteczności zarządzania (METT)
Wspomagając podmioty zarządzające obszarami chronionymi, w tym podmioty odpowiedzialne za obszary wodno-błotne, opracowano pewną liczbę narzędzi, umożliwiających tym podmiotom dokonywanie
oceny i reagowanie na poziom skuteczności procesów planowania zarządzania i ich wdrażania. Biorąc
pod uwagę fakt, iż szeroki zakres sytuacji i potrzeb wymaga różnych metod oceny, Światowa Komisja
IUCN ds. Obszarów Chronionych (WCPA) opracowała ramy dokonywania oceny (Hockings, M, S Stolton,
F Leverington, N Dudley and J Courrau (2006); Assessing Effectiveness – A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas; wydanie drugie. IUCN, Switzerland, [http://data.iucn.org/dbtw-wpd/html/bp14-evaluatingeffectiveness/cover.html]) Ramy te służą zarówno jako ogólne wskazówki
w zakresie opracowywania systemów oceny oraz zachęta do wprowadzania standardów oceny i raportowania. Te i bardziej szczegółowe narzędzia pomiaru dają podmiotom zarządzającym i poszczególnym
krajom możliwość oceny postępów w procesie spełniania zobowiązań, prac i osiągania celów, zarówno
w ramach Konwencji Ramsarskiej, jak i programu Konwencji o różnorodności biologicznej.

	Tekst zawarty w ustępie [190] pochodzi z ustępu 2.10 załącznika do Rezolucji VI.1 Definicje robocze, wytyczne w zakresie opisu i utrzymania warunków ekologicznych obszarów zamieszczonych w Spisie oraz wytyczne w zakresie funkcjonowania rejestru z Montreux;
[Rezolucja ta została skopiowana w niniejszym podręczniku w dziale „Odpowiednie rezolucje i rekomendacje”].

11
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Narzędzie pomiaru skuteczności zarządzania (METT)
([http://assets.panda.org/downloads/mett2_final_
version_july_2007.pdf]) zostało opracowane w celu
mierzenia i monitorowania postępów w zakresie skuteczności globalnego zarządzania obszarami chronionymi. Służy ono jako tanie i proste narzędzie do
stosowania na poziomie obszaru przez personel parków, dostarczając spójnych danych o chronionych
obszarach i postępach w procesie zarządzania osiąganych z upływem czasu.
Narzędzie pomiaru ma na celu:
• stwierdzanie postępów w zakresie skuteczności
zarządzania obszarami chronionymi;
• dostarczanie danych bazowych dotyczących portfolio obszarów chronionych oraz wspomaganie raportowania i rozliczalności.
• określanie tendencji dotyczących portfolio i priorytetów w odniesieniu do opracowywania odpowiednich narzędzi i polityk;
• określanie głównych kwestii związanych z zarządzaniem konkretnymi obszarami chronionymi i sposobów ich rozwiązywania; oraz
• określanie odpowiednich etapów kontynuacji, w szczególności na poziomie obszaru.
METT został opracowany po to, aby wspomagać mierzenie i monitorowanie postępów w zakresie portfela
Banku Światowego/WWF Alliance. Jest ono obecnie obowiązkowe dla wszystkich projektów Funduszu
na rzecz Globalnego Środowiska (GEF) realizowanych w dziedzinie obszarów chronionych i jest stosowane przy opracowywaniu podstawowych narzędzi oceny skuteczności w kilku krajowych systemach obszarów chronionych. Jest ono stosowane w odniesieniu do wielu „lądowych” obszarów chronionych na
całym świecie, w tym niektórych obszarów wodno-błotnych i obszarów objętych Konwencją Ramsarską.

Dodatkowo, istnieje kilka narzędzi oceny skuteczności zarządzania, które zostały opracowane specjalnie
dla chronionych obszarów morskich i które są zatem właściwe dla przybrzeżnych i okolicznych morskich
obszarów objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarów wodno-błotnych. Są to:
• Karta punktów Banku Światowego służąca do oceny postępów w osiąganiu skuteczności zarządzania dla morskich obszarów chronionych – krótkie narzędzie samooceny dla podmiotów zarządzających (http://www. icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf?bcsi_scan_EC783A0C3C997A81=0&bcsi_
scan_filename=SC2_eng_nocover.pdf); oraz
• Bardziej szczegółowy podręcznik IUCN WCPA How is your MPA doing? ([http://www.iucn.org/about/
work/programmes/marine/marine_resources/ marine_publications/?1256/How-is-Your-MPA-DoingA-Guidebook-of-Natural-and-Social-Indicators-for-Evaluating-Marine-Protected-Areas-ManagementEffectiveness – czyli podręcznik w zakresie przyrodniczych i społecznych wskaźników oceny skuteczności zarządzania morskimi obszarami chronionymi]).
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Dodatkowo, kolejne narzędzie Szybka ocena i nadawanie priorytetowości zarządzaniu obszarami chronionymi
(RAPPAM) (zob. [http://www.panda.org/what_we_do/
how_we_work/conservation/forests/tools/rappam/])
dostarcza agencjom zajmującym się ochroną obszarów krajowy przegląd skuteczności zarządzania obszarami chronionymi, zagrożeń, miejsc wrażliwych
i podlegających degradacji. Stanowi zestaw zaleceń
i jest ważnym pierwszym krokiem w procesie oceny
i poprawy zarządzania obszarami chronionymi.
RAPPAM może:
• identyfikować mocne i słabe strony zarządzania;
• analizować zakres, istotność, powszechność oraz
rozmieszczenie różnych zagrożeń i presji;
• identyfikować obszary o dużym znaczeniu ekologicznym i społecznym oraz dużej wrażliwości;
• wskazywać na pilność i konieczność natychmiastowej ochrony poszczególnych obszarów chronionych; oraz
• pomagać w opracowywaniu i nadawaniu priorytetowości interwencjom politycznym oraz kontynuowaniu procesu poprawy skuteczności zarządzania obszarami chronionymi.
Najbardziej dogłębnym i skutecznym podejściem do wdrażania metodologii RAPPAM jest przeprowadzenie interaktywnych warsztatów, podczas których podmioty zarządzające obszarami chronionymi,
decydenci i inni interesariusze biorą pełny udział w procesie ewaluacji obszarów chronionych, analizie
wyników i identyfikacji kolejnych etapów.

ii) Dodatkowe wskazówki [w zakresie wdrażania koncepcji racjonalnego użytkowania (załącznik do Rezolucji 5.6)] również stwierdzają, że monitorowanie nie wymaga zaawansowanej technologii lub dużych
inwestycji i może zostać prowadzone na różnych poziomach intensywności. Podkreśla się, że dostępnych jest wiele różnych technik monitorowania i każda określa priorytety oraz jest stosowana w ramach
dostępnych środków.
iii) Program monitorowania powinien być integralną częścią planu zarządzania konkretnym obszarem
wodno-błotnym, jak to zostało opisane w Rezolucji VIII.14 (zob. rozdział C niniejszego podręcznika).
Jednakże w sytuacji, gdy nie został jeszcze sporządzony plan zarządzania, nadal jest możliwe wdrożenie
programu monitorowania (mimo iż poza ramami planu zarządzania trudno będzie skutecznie wdrożyć
wyniki programu monitorowania).
W przypadku, gdy program monitorowania wykrywa zmiany spowodowane działalnością człowieka lub
możliwe zmiany warunków ekologicznych obszarów objętych Konwencją Ramsarską, na podstawie art. 3.2 Konwencji Umawiająca się Strona jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym Sekretariat Konwencji Ramsarskiej (zob. również podręcznik [19]).
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E. Ramy oceny zagrożenia dla obszarów wodno-błotnych
Odpowiednie zobowiązania wdrożeniowe przyjęte przez Umawiające się Strony
w rezolucjach Konferencji
Rezolucja VII.10 Ramy oceny zagrożenia dla obszarów wodno-błotnych
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
13. WZYWA Umawiające się Strony do upewnienia się, że plany zarządzania obszarami objętymi spisem
Konwencji Ramsarskiej oraz innymi obszarami wodno-błotnymi zawierają, jako integralną część, wskaźniki wczesnego ostrzegania, jako część programu monitorowania opartego na ramach przyjętych przez Rezolucję VI.1.
Załącznik do Rezolucji VIII.10 (zob. „Odpowiednie rezolucje i rekomendacje”, w celu zapoznania się z rezolucją), przyjęta przez COP7, dostarcza Umawiającym się Stronom Ramy Oceny Zagrożeń dla Obszarów Wodno-Błotnych. Załącznik został przytoczony w niniejszym podręczniku, jednakże należy zauważyć, że numery ustępów i rysunków odpowiadają numerom niniejszego dokumentu, nie zaś oryginalnego załącznika do rezolucji.

Wprowadzenie
Konwencja o obszarach wodno-błotnych (Ramsar, Iran, 1971) opracowała ramy konceptualne dla oceny
zagrożeń dla obszarów wodno-błotnych, w celu wspomożenia Umawiających się Stron w przewidywaniu i ocenie zmian warunków ekologicznych obszarów znajdujących się w spisie obszarów wodno-błotnych mających
znaczenie międzynarodowe i innych obszarów wodno-błotnych. Niniejsze ramy stanowią wskazówki w zakresie sposobów przewidywania i oceny zmian warunków ekologicznych obszarów wodno-błotnych i propaguje
użyteczność systemów wczesnego ostrzegania. Ramy oceny zagrożeń dla obszarów wodno-błotnych zostały
przedstawione jako integralna część procesu planowania zarządzania dla obszarów wodno-błotnych.
Procesy Konwencji Ramsarskiej w zakresie oceny i utrzymania warunków ekologicznych obszarów wodno-błotnych składają się z wielu elementów i są kluczowe dla koncepcji racjonalnego użytkowania opracowanej
przez Konwencję oraz zobowiązań Umawiających się Stron na mocy traktatu. Elementy te obejmują:
a) Kryteria identyfikacji obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe (Rezolucja VII.11);
b) Rejestr obszarów objętych Konwencją Ramsarską z Montreux, na których zaszły, zachodzą lub mogą
zajść zmiany warunków ekologicznych (Rezolucja 5.4); oraz
c) 
Robocze definicje, wytyczne w zakresie opisywania i utrzymywania warunków ekologicznych wymienionych
obszarów oraz wytyczne w zakresie korzystania z rejestru z Montreux (Rezolucja VI.1).
Rysunek 4. Ramy projektowania programu monitorowania obszarów wodno-błotnych
Ramy ustanowione w tym dokumencie (przytoczone za załącznikiem do Rezolucji VI.1) nie są receptą dla
jakiegokolwiek konkretnego programu monitorowania. Stanowią one po prostu zestaw etapów, umieszczonych w logicznej sekwencji, które mogą być wykorzystywane przez podmioty zarządzające i planujące programy ochrony obszarów wodno-błotnych, działających we współpracy z lokalnymi użytkownikami
i podmiotami zarządzającymi, w celu opracowania programu monitorowania opartego na konkretnych
okolicznościach i potrzebach. Strzałki ilustrują informacje zwrotne, które umożliwiają dokonanie oceny
skuteczności programu monitorowania w zakresie osiągania celów. Ramy te są oparte na tekście zatytułowanym Ramy projektowania programów monitorowania (Finlayson, 1995), przygotowanym dla MedWet
Methodological Guide for Monitoring Programmes in Mediterranean Wetlands.
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Rysunek 4

Problemy/kwestie

Cel
Hipoteza

 jasne i jednoznaczne formułowanie
 podanie znanego zakresu i najbardziej prawdopodobne przyczyny
 określenie linii bazowej lub sytuacji referencyjnej
 stanowi podstawę gromadzenia informacji
 musi być dostępny i osiągalny w racjonalnym czasie
 założenie względem którego badane są cele
 stanowi fundament dla celóe i podlega badaniom

Metody i zmienne

 właściwe dla problemu i dostarczają informacji do badania hipotez
 mogą wykrywać obecność i oceniać znaczenie każdej zmiany
 identyfikują lub wyjaśniają przyczynę zmiany

Wykonalność/opłacalność

 określenie, czy monitorowanie może być prowadzone regularnie i trwale
 dokonanie oceny czynników mających wpływ na program gromadzenia próbek: dostępność przeszkolonego personelu, dostęp
do obszarów, z których pobierane są próbki, dostępność i wiarygodność specjalistycznego sprzętu, sposoby analizy i interpretacji danych, użyteczność danych i informacji, sposoby szybkiego raportowania
 określenie, czy koszty pozyskiwania danych i analizy mieszczą się
w istniejącym budżecie

Badanie pilotażowe

 czas na zbadanie i dostosowanie metody oraz specjalistycznego sprzętu
 ocena potrzeb szkoleniowych dla zaangażowanego personelu
 potwierdzenie sposobów analizy i interpretacji danych

Pobieranie próbek

 personel powinien być przeszkolony w zakresie wszystkich metod pobierania
 wszystkie próbki powinny być dokumentowane: data i lokalizacja, nazwiska osób pobierających, metody pobierania, wykorzystany sprzęt, sposób magazynowania lub transportu, wszelkie
zmiany metody
 próbki powinny być na czas przetwarzane, a wszystkie dane udokumentowane: data i lokalizacja, nazwiska osób przetwarzających, metody przetwarzania, wykorzystany sprzęt oraz wszelkie
zmiany protokołów
 pobieranie próbek oraz analiza danych powinny być przeprowadzane za pomocą rygorystycznych i przebadanych metod

Analizy

 analizy powinny być udokumentowane: data i lokalizacja (lub
granice obszaru pobierania próbek), nazwiska personelu analizującego, zastosowane metody, zastosowany sprzęt, metody
przechowywania danych

Sprawozdawczość

 interpretacja i raportowanie wszelkich rezultatów w sposób punktualny i efektywny kosztowo
 raport powinien być zwięzły i wskazywać, czy hipoteza została
poparta argumentami
 raport powinien zawierać zalecenia dotyczące planu zarządzania,
w tym dalszego monitorowania
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Informacje dodatkowe
W jaki sposób obserwacja Ziemi może pomóc podmiotom zarządzającym
obszarami wodno-błotnymi: doświadczenia TESEO i GlobWetland
TESEO – projekt dla obszarów wodno-błotnych
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), 2000 – 2002
(ang. Treaty Enforcement Service Using Earth Observation) jest ukierunkowany na eksplorowanie możliwości dostarczanych dzięki technologii obserwacji
Ziemi, w celu wspierania podmiotów zarządzających obszarami wodno-błotnymi w ich codziennej pracy.
Podmioty zarządzające trzema różnymi obszarami objętymi Konwencją Ramsarską, Parque Nacional de
Doñana (Hiszpania), Mer Blue Conservation Area (Kanada) and Djoudj (Senegal) brali bezpośredni udział
w projekcie. W szczególności, byli oni odpowiedzialni za określenie wymogów informacyjnych, wspieranie opracowania konkretnych produktów geoinformacyjnych spełniających te wymogi oraz weryfikację
i ocenę ostatecznych wyników.
Dla trzech wymienionych obszarów objętych Konwencją Ramsarską przygotowano następujące produkty:
•
•
•

monitorowanie roślinności otwartego morza i terenów zalewowych;
pokrycie terenu i jego zmiany;
użytkowanie terenu.

Podejście metodologiczne zastosowane do wygenerowania powyższych produktów oraz operacyjny
punkt widzenia użytkownika zostały streszczone poniżej.
1. Monitorowanie roślinności otwartego morza i terenów zalewowych:
Radar z syntetyczną aperturą (SAR) jest doskonałym czujnikiem wykrywającym wody otwarte. Przedstawia on również wspaniałe umiejętności wykrywania roślinności wód otwartych, która jawi się w bardzo
jasnych kolorach na obrazie radarowym. Charakterystyki te zostały wykorzystane do mapowania obszarów, na których występuje roślinność wód otwartych i terenów zalewowych i zmian występujących
z upływem czasu.
Produkt ten może być wykorzystywany przez podmioty zarządzające obszarami wodno-błotnymi do mapowania sezonowych zmian zasięgu wody w ujęciu rocznym. Podmioty zarządzające obszarami wodno-błotnymi uznają, że wszelkie działania monitorujące muszą być prowadzone regularnie przez dany
okres czasu. W szczególności, informacje dostarczane przez ten produkt przez kilka pierwszych lat będą
konieczne do ustalenia zakresu normalnych warunków, w porównaniu z którymi można wykrywać odstępstwa i tendencje. Ponieważ woda jest życiodajnym składnikiem obszaru wodno-błotnego, produkt
ten ma bardzo duże znaczenie.
2. Pokrycie terenu i jego zmiany
Zastosowanie danych z technologii obserwacji Ziemi w monitorowaniu pokrycia terenu jest dobrze opracowane, mimo iż techniki muszą być dostosowywane do konkretnych okoliczności. Podejście zastosowane do mapowania pokrycia terenu składało się z wykorzystania tradycyjnych, półautomatycznych technik
klasyfikacji obrazu (specjalne łączenie w grupy), zastosowanych do wielospektralnych danych optycznych
(Landsat 7). Dla każdego obszaru testowego wygenerowano mapę pokrycia terenu obszaru wodno-błotnego, a także osobną mapę pokrycia terenu poza obszarem wodno-błotnym, za pomocą zestawu klas.
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Według informacji zwrotnych uzyskanych od podmiotów zarządzających obszarami wodno-błotnymi,
produkt ten dostarcza użytecznych informacji w zakresie inwentaryzacji i oceny obszarów wodno-błotnych. W miarę gromadzenia coraz większej ilości danych dla każdego z obszarów, oszczędności kosztowe
doprowadzą do utworzenia banków danych o punktach kontroli naziemnej i obszarach szkoleniowych,
a wiedza o obszarach wodno-błotnych wzrośnie.
W odniesieniu do zmian pokrycia terenu zastosowano klasyczne podejście różnicowania obrazu, znane
specjalistom od dłuższego czasu. Podejście to identyfikuje zmiany poprzez porównywanie, piksel po pikselu, dwóch zarejestrowanych obrazów obszaru wodno-błotnego pozyskanych w różnych momentach.
Wiele ze zmian zidentyfikowanych dzięki tym trzem testom może być wytłumaczonych nowymi inwestycjami budowlanymi prowadzonymi w mieście, zmianami stanu roślinności, przekształcania obszarów
przyrodniczych i cieków wodnych na potrzeby rolnictwa lub pól solnych (np. w Doñana), lub opuszczanie pól uprawnych.
Podejście to może być wykorzystane do
przedstawienia historycznych zmian od momentu wprowadzenia archiwizacji danych
obserwacji Ziemi w latach 70-tych XX wieku. W szczególności, regularna analiza zmian
może być stosowana jako narzędzie przesiewowe, ostrzegające interesariuszy i podmioty zarządzające obszarami wodno-błotnymi
o zachodzących zmianach, pozwalające im
stwierdzić ogólny charakter zmian i pomagający stwierdzić, kiedy konieczne jest sporządzenie aktualizacji map pokrycia terenu
lub użytkowania terenu.
Szczegóły mapy użytkowania terenu stworzonej dla obszaru Doñana. Różne poziomy szarości odpowiadają różnym
typom użytkowania terenu, od sztucznych pól solnych i nawadnianych ziem uprawnych do obszarów miejskich i pól ryżowych. Obraz wykonany przez Atlantis Scientific Inc., dzięki
uprzejmości ESA.

3. Użytkowanie gruntów
Produkt w zakresie użytkowania gruntów przedstawia podmiotowi zarządzającemu potencjalne zagrożenia dla obszaru wodno-błotnego, wynikające z usytuowania przemysłu, inwestycji budownictwa mieszkaniowego lub transportu w pozostałej części zlewiska. Użytkowanie terenu wymaga stosowania produktów obserwacji Ziemi o większym poziomie szczegółowości przestrzennej, niż w przypadku pokrycia
terenu. Aby stworzyć szczegółowy obraz, połączyliśmy dane z sensora HRG satelity SPOT-5 (2,5-metrowy,
panchromatyczny sensor) z danymi wielospektralnymi Landsat (rozdzielczość 30 m). Obraz panchromatyczny dostarcza szczegóły wizualne i dotyczące faktury, podczas gdy dane wielospektralne dostarczają informacje na temat roślinności o znacznie większym poziomie szczegółowości, niż oryginalny obraz
Landsat. Ten wielospektralny obraz poddany podostrzeniu został zinterpretowany wizualnie w celu stworzenia mapy użytkowania terenu.
W celu walidacji wszystkich wymienionych produktów zespół TESEO ściśle współpracował z podmiotami zarządzającymi obszarami wodno-błotnymi. Dodatkowo, zorganizowano różne kampanie polegające
na gromadzeniu danych dotyczących obszarów wodnych z powietrza i zrobiono setki zdjęć. Walidacja
i ostateczna ocena produktów przeprowadzona przez użytkowników wykazała zarówno wiarygodność
dostarczonych informacji oraz korzyści płynące z technologii obserwacji Ziemi dla podmiotów zarządzających obszarami wodno-błotnymi.
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Bazując na doświadczeniach TESEO, aby kontynuować i rozszerzyć to podejście na szerszy zakres typów
obszarów wodno-błotnych, sytuacji i potrzeb procesu zarządzania, ESA zainicjowała projekt GlobWetland w 2003 r., który jest ukierunkowany na wspieranie podmiotów planujących i zarządzających pięćdziesięcioma obszarami wodno-błotnymi objętymi Konwencją Ramsarską i generowanie produktów
standardowych, które mogą być stosowane w procesie zarządzania szerokim zakresem obszarów wodno-błotnych na całym świecie. Następnie opracowano projekt GlobWetland II, skupiający się na przybrzeżnych obszarach wodno-błotnych w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat projektu, należy zapoznać się z dokumentem Konwencji Ramsarskiej COP8 DOC. 35 Korzystanie z technolgii obserwacji Ziemi w celu wspierania wdrożenia Konwencji Ramsarskiej, dostępnym pod adresem [http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.
jsp?zn=ramsar& cp=1-31-58-128^17415_4000_0__ ] na stronie internetowej Konwencji. Dalsze informacje na temat projektu GlobWetland są dostępne pod adresami: http://www.globwetland.org/ .
EO Science and Applications Department
Europejska Agencja Kosmiczna
http://www.esa.int

Rezolucja VI.1, przyjęta podczas 6 Konferencji Umawiających się Stron w 1996 r., również przedstawiła
ramy opracowania skutecznego programu monitorowania obszarów wodno-błotnych i wzywała do opracowania odpowiednich systemów wczesnego ostrzegania, odnoszących się do wykrywania negatywnych zmian
i oceny roboczych definicji „warunków ekologicznych” oraz „zmian warunków ekologicznych”. W następnym
trzyletnim okresie definicje robocze zostały poddane przeglądowi i poprawione na podstawie Rezolucji VII.10,
która również przyjęła Ramy Oceny Zagrożeń dla Obszarów Wodno-Błotnych.
Zob. również podręcznik 19, Postępowanie w obliczu zmian charakteru obszaru wodno-błotnego

Rodzaje zmian warunków ekologicznych
Przyczyny negatywnych zmian warunków ekologicznych obszaru wodno-błotnego można podzielić na
pięć szerokich kategorii:
a) zmiany reżimu wodnego;
b) zanieczyszczenie wody;
c) zmiany fizyczne;
d) eksploatacja produktów biologicznych; oraz
e) wprowadzenie gatunków egzotycznych.
Relatywne znaczenie tych przyczyn zmienia się w odniesieniu do poszczególnych regionów, krajów,
a nawet obszarów. Co więcej, powyższe przyczyny zmian są często ze sobą powiązane, więc oddzielne
zbadanie wpływu każdej z nich może być trudne. Prostszym sposobem obserwowania zmian warunków
ekologicznych jest skupienie się na typach zmian, zamiast na ich przyczynach. W [kontekście] definicji
zmiany warunków ekologicznych (odniesienie do ustępu [19] Rezolucji IX.1 załącznik A oraz ustępu 9 niniejszego podręcznika), typ zmiany może być rozważany w trzech ogólnych kategoriach – biologicznej,
chemicznej i fizycznej.
Tworząc schemat odpowiednich ram i metod przewidywania zmian warunków ekologicznych obszarów
wodno-błotnych, podmioty zarządzające obszarami wodno-błotnymi skupiają się głównie na typach zmian.
W szczególności skupiają się oni na negatywnych zmianach powodowanych przez działalność człowieka.
Ocena zagrożenia dla obszarów wodno-błotnych
Aby zapewnić odpowiednie stosowanie wskaźników wczesnego ostrzegania, konieczne jest zawarcie procesów wyboru, oceny, analizy i opierania decyzji na wskaźnikach w ustrukturyzowanych lecz elastycznych ra-
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mach oceny. W kontekście Konwencji Ramsarskiej zachęca się do korzystania ze zmodyfikowanych ram oceny
zagrożenia dla środowiska, zwanych oceną zagrożenia dla obszarów wodno-błotnych. Ramy służą jako pomoc
w sprawdzaniu, w jaki sposób ocena zagrożenia dla obszarów wodno-błotnych może służyć jako czynnik napędzający proces przewidywania i oceny zmian warunków ekologicznych, ze szczególnym naciskiem na stosowanie technik wczesnego ostrzegania.
Podstawowy model oceny zagrożeń dla obszarów wodno-błotnych, będący zmodyfikowaną wersją ogólnego modelu oceny zagrożeń dla środowiska, został przedstawiony na rysunku 5. Stanowi on zarys sześciu etapów opisanych w kolejnych ustępach.
Etap 1 – identyfikacja problemu. Jest to proces identyfikowania charakteru problemu i opracowywania planu na dalszą część procesu oceny zagrożeń w oparciu o te informacje. Na tym etapie określane są cele
i zakres oceny zagrożeń, co stanowi jej fundament. W przypadku oddziaływania chemicznego, obejmuje ona
uzyskiwanie i integrowanie informacji na temat charakterystyki (przykładowo, właściwości, toksyczność) oraz
pochodzenia substancji chemicznej, na co substancja ta może oddziaływać i jakie jest prawdopodobieństwo
oddziaływania oraz, co ważne, co należy objąć ochroną.
Etap 2 – identyfikacja negatywnego wpływu. Etap ten dokonuje oceny prawdopodobnego stopnia
negatywnych zmian lub wpływu na obszar wodno-błotny. Takie dane powinny pochodzić z badań terenowych, gdyż są one bardziej odpowiednie do oceny wielokrotnego oddziaływania, co ma miejsce na wielu
obszarach wodno-błotnych. W zależności od zakresu negatywnych zmian i dostępnych zasobów, badania
takie mogą obejmować od terenowych eksperymentów ilościowych do ilościowych badań obserwacyjnych.
W przypadku oddziaływania chemicznego, odpowiednim podejściem jest przeprowadzenie ekotoksykologicznych pomiarów aktywności biologicznej, natomiast w obliczu zmian spowodowanych przez chwasty lub
dzikie zwierzęta, może wystarczyć przeprowadzenia mapowania i obserwacji miejscowych.
Etap 3 – identyfikacja skali problemu. Etap ten polega na oszacowaniu prawdopodobnej skali problemu na danym obszarze wodno-błotnym na podstawie informacji zgromadzonych o jego zachowaniu i skali
występowania na innych obszarach. W przypadku oddziaływania chemicznego, są to informacje na temat
procesów, takich jak transport, rozwodnienie, rozdzielenie, degradacja i transformacja, poza informacjami
na temat ogólnych właściwości chemicznych i danych dotyczących oddziaływania chemicznego na środowisko. W przypadku inwazyjnych chwastów, mogą to być informacje na temat ich pojawienia się w ekosystemie, tempa rozprzestrzeniania i preferencji siedliskowych. Podczas gdy badania terenowe stanowią podejście idealne, korzystanie z zapisów historycznych, modelowania symulacyjnego oraz terenowych i/lub
laboratoryjnych badań eksperymentalnych stanowi alternatywę lub metodę uzupełniającą do charakteryzowania skali problemu.
Etap 4 – Identyfikacja zagrożenia. Etap ten obejmuje integrację wyników z oceny prawdopodobnego
wpływu z wynikami oceny prawdopodobnej skali problemu, w celu oszacowania prawdopodobnego poziomu negatywnych zmian ekologicznych zachodzących na obszarze wodno-błotnym. W zakresie szacowania
zagrożeń istnieje zakres technik, często zależnych od typu i jakości prawdopodobnego wpływu i zakresu.
Potencjalnie użyteczną techniką charakteryzowania zagrożeń na obszarach wodno-błotnych jest stosowanie ram Systemu Informacji Geograficznej (GIS), gdzie wyniki różnych ocen są nakładane na mapę regionu
zainteresowania, celem powiązania efektów z oddziaływaniem. Aby oszacować zagrożenie, podejście takie
służyć będzie również w przyszłych ocenach i/lub procesie monitorowania do skupienia się na zidentyfikowanych obszarach problemowych.
Etap 5 – zarządzanie ryzykiem i jego zmniejszenie. Jest to ostatni proces decyzyjny, wykorzystujący informacje uzyskane z opisanego powyżej procesu oceny i skupiający się na minimalizacji zagrożeń
bez wpływania na jakość innych walorów społecznych, społecznościowych lub środowiskowych. W kontekście Konwencji Ramsarskiej przy zarządzaniu ryzykiem trzeba także brać pod uwagę koncepcję racjonalnego użytkowania oraz potencjalnego wpływu decyzji podejmowanych w procesie zarządzania. Wynikiem zarządzania ryzykiem nie jest jedynie czynnik, którym zajmuje się ten proces; bierze on również pod
uwagę czynniki polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz inżynieryjne/techniczne, a także odpowiednie
korzyści i ograniczenia każdego działania mającego wpływ na zmniejszenie poziomu ryzyka. Jest to zadanie multidyscyplinarne, które wymaga komunikacji pomiędzy podmiotami zarządzającymi obszarami oraz
ekspertami z właściwych dziedzin.
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Rysunek 5 Sugerowany model oceny zagrożeń dla obszarów wodno-błotnych
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Identyfikacja skali narażenia
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chemicznych)
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pomoca ram Systemu
Informacji Geograficznej)
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Informacji Geograficznej)
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Etap 6 – Monitorowanie. Monitorowanie jest ostatnim krokiem w procesie oceny ryzyka i powinno zostać
podjęte w celu weryfikacji skuteczności decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem. Powinien on obejmować komponenty funkcjonujące jako wiarygodny system wczesnego ostrzegania, wykrywający błędy lub niezadowalające efekty decyzji podejmowanych w procesie zarządzania przed wystąpieniem szkód dla środowiska. Ocena
ryzyka nie będzie miała dużej wartości bez podjęcia skutecznego monitorowania. Kluczowy jest wybór punktów
końcowych pomiaru w procesie monitorowania. Co więcej, podejście oparte na Systemie Informacji Geograficznej będzie najbardziej odpowiednią techniką oceny zagrożenia dla obszaru wodno-błotnego, gdyż obejmuje
ona wymiar przestrzenny, który pomaga w monitorowaniu negatywnego wpływu na obszary wodno-błotne.
Wskaźniki wczesnego ostrzegania
Podstawowa koncepcja wskaźników wczesnego ostrzegania zakłada, że mogą być wykrywane efekty będące prekursorami lub wskazaniem rozpoczęcia rzeczywistego oddziaływania na środowisko. Podczas gdy
„wczesne ostrzeganie” może nie dawać niedających się zbić dowodów na degradację środowiska na większą
skalę, daje ono jednak możliwość stwierdzenia, czy uzasadnione jest podjęcie interwencji lub dalszego dochodzenia. W ten sposób wskaźniki wczesnego ostrzegania mogą zostać zdefiniowane jako „mierzalne biologiczne, fizyczne lub chemiczne reakcje na konkretną presję, poprzedzające wystąpienie potencjalnie znaczącego,
negatywnego wpływu na dany system”.
Spośród pięciu głównych typów zmian warunków ekologicznych opisanych w ustępie 196 powyżej, największą uwagę poświęca się zmianom chemicznym, w kontekście oddziaływania na środowisko i jego przewidywania. W rezultacie większość technik wczesnego ostrzegania zostało opracowanych w celu oceny wpływu
substancji chemicznych na ekosystemy wodne. Zaleca się przeprowadzanie dalszych ocen w celu identyfikacji
odpowiednich wskaźników dla pozostałych głównych typów zmian warunków ekologicznych. Przykłady wskaźników wczesnego ostrzegania zawarte w niniejszych ramach reprezentują najczęściej podejścia oceny biologicznej i fizyko-chemicznej do przewidywania lub ostrzegania przed ważnymi zmianami chemicznymi (tzn. zanieczyszczeniem) na obszarach wodno-błotnych.
Wybór wskaźników wynika z hierarchii innych decyzji wymaganych przez podmioty zarządzające w procesie ustanawiania programów monitorowania w celu dokonania oceny stanu ekosystemu. Dlatego też, po
zidentyfikowaniu kwestii zainteresowania lub potencjalnego zainteresowania oraz określenia walorów środowiskowych, które należy chronić, podmioty zarządzające powinny zająć się identyfikacją celów oceny na rzecz
ochrony obszaru wodno-błotnego. Przykładowo, można skorzystać z następujących rozwiązań:
a) Wczesne wykrywanie dotkliwych i chronicznych zmian, stanowiące informacje zapobiegawcze, w celu
uniknięcia poważnego oddziaływania na środowisko.
b) Ocena znaczenia oddziaływania na środowisko poprzez pomiar różnorodności biologicznej, stanu ochrony i/lub populacji, reakcji na oddziaływanie na poziomie społeczności lub ekosystemu.
Aby ustalić wpływ na całość ekosystemu – lub znaczenie ekologiczne obserwowanego wpływu – wymagany jest zwykle pomiar „substytutów” ekosystemu. Zwykle substytuty te są społecznościami lub nagromadzeniem organizmów lub wskaźnikami siedliska lub podstawowych gatunków ściśle powiązanymi z oddziaływaniem na poziomie ekosystemu. Informacje na temat znaczenia ekologicznego negatywnych efektów można
znaleźć w programach o zasięgu regionalnym lub krajowym, które obejmują pełen gradient zakłócenia, to znaczy zakres obszarów od niezdegradowanych do bardzo silnie zdegradowanych. Kontekst ten mogą zapewnić
metody szybkiej oceny.
Wybierając wskaźnik ważne jest aby pamiętać o definicji warunków ekologicznych obszaru wodno-błotnego (odniesienie do ustępu [15] Rezolucji IX.1 Załącznik A). Pożyteczne może być dokonanie wyboru wskaźników wczesnego ostrzegania, na podstawie których można stwierdzić, które z komponentów [biologicznych,
chemicznych i fizycznych] [ekosystemu] są bardziej podatne na zmiany. Powyższe trzy komponenty są ze sobą
misternie powiązane. Mimo istniejącego współoddziaływania Ramy Oceny Zagrożeń dla Obszarów Wodno-Błotnych stanowią pomoc w identyfikacji najbardziej odpowiednich wskaźników oceny lub przewidywania zmian.
Należy wziąć pod uwagę znaczenie ekologiczne wskaźników wczesnego ostrzegania. Jednakże koncepcje
wczesnego ostrzegania i znaczenia ekologicznego mogą tworzyć wzajemny konflikt. Typy reakcji biologicznych,
które da się zmierzyć, a także ich związek ze znaczeniem ekologicznym i zdolnościami do wczesnego ostrzega-
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nia, zostały przedstawione na rysunku 6. Przykładowo, reakcje biomarkerów mogą stanowić narzędzie wczesnego ostrzegania przed potencjalnie negatywnym oddziaływaniem, jednakże dysponujemy niewielką liczbą dowodów, świadczących o reakcjach lub kulminacji tych reakcji w postaci negatywnego oddziaływania na
poziomie indywidualnym, a co dopiero na poziomie populacji, społeczności lub ekosystemu. Dlatego też nie
mogą być one uznane za mające znaczenie ekologiczne. Jeśli podstawowym celem oceny jest wczesne wykrywanie negatywnego oddziaływania, wówczas prawdopodobne jest, że będzie się ono odbywać kosztem znaczenia ekologicznego, zaś w odwrotnym przypadku będzie to miało zastosowanie przy rozważaniu znaczenia
ekologicznego oddziaływania.
Rysunek 6 Związek pomiędzy znaczeniem ekologicznym a zdolnością wczesnego ostrzegania w odniesieniu do dających się zmierzyć reakcji biologicznych
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Idealne atrybuty wskaźników wczesnego ostrzegania
Aby posiadać potencjał wskaźnika wczesnego ostrzegania, dana reakcja powinna być:
a) uprzedzająca: powinna wystąpić na poziomie organizacji, biologicznej lub fizycznej, co stanowi wskazanie degradacji lub pewnej formy negatywnego oddziaływania, zanim dojdzie do poważnych szkód
dla środowiska.
b) wrażliwa: wykrywając potencjalnie znaczące oddziaływanie przed jego wystąpieniem, wskaźnik wczesnego reagowania powinien być wrażliwy na niskie poziomy lub wczesne stadia problemu;
c) 
diagnostyczna: powinna być w wystarczającym stopniu właściwa dla problemu, aby wzmóc pewność
w identyfikowaniu przyczyn oddziaływania;
d) 
możliwa do szerokiego zastosowania: powinna przewidywać potencjalne oddziaływanie szerokiego zakresu problemów;
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e) 
skorelowana z rzeczywistym oddziaływaniem na środowisko/znaczeniem ekologicznym: zrozumienie, że trwałe narażenie na problem, i tym samym trwały objaw reakcji, zwykle lub często prowadzi
do negatywnego oddziaływania na środowisko (na poziomie ekosystemu);
f) szybka i efektywna kosztowo: powinna dostarczać informacje na tyle szybko, aby umożliwić rozpoczęcie skutecznych działań zarządzających przed wystąpieniem znaczącego oddziaływania na środowisko; dokonanie pomiarów przy jednoczesnym dostarczaniu maksymalnej możliwej ilości informacji
na jednostkę powinno również być niedrogie;
g) właściwa dla poziomu regionalnego lub krajowego: powinna być właściwa dla ocenianego ekosystemu;
h) właściwa społecznie: powinna mieć oczywistą wartość, widoczną dla interesariuszy oraz przewidywać
podjęcie społecznie właściwych środków;
i) łatwo mierzalna: powinna być mierzalna za pomocą standardowej procedury, o znanej wiarygodności
i niskim poziomie błędów pomiarowych;
j) stała w przestrzeni i czasie: powinna wykrywać niewielkie zmiany, przy rozróżnieniu, że dana reakcja jest
spowodowana przez człowieka, nie zaś przez czynniki przyrodnicze (wysoki stosunek sygnału do szumu);
k) nieniszcząca: pomiar wskaźnika powinien być bezpieczny dla ocenianego ekosystemu.
Nie należy przeceniać wagi powyższych atrybutów, gdyż każda ocena rzeczywistej lub potencjalnej zmiany
warunków ekologicznych będzie na tyle skuteczna, na ile skuteczne będą wybrane do niej wskaźniki. Jednakże
wskaźnik wczesnego ostrzegania posiadający wszystkie idealne atrybuty nie istnieje, zaś w wielu przypadkach
niektóre z nich będą się wykluczać lub będą nieosiągalne.
Przykłady wskaźników wczesnego ostrzegania
Opracowano pewną liczbę wskaźników wczesnego ostrzegania na potrzeby oceny ekosystemów wodno-błotnych. Należą one do trzech szerokich kategorii:
a) badania toksyczności o dużej szybkości reagowania;
b) badania terenowe wczesnego ostrzegania; oraz
c) szybkie oceny.
Ogólny opis powyższych, wraz z potencjalnymi ograniczeniami, został przedstawiony w tabeli 1. Każda
z technik może odpowiadać różnym celom programów oceny jakości wody. Mimo iż większość wskaźników
wczesnego reagowania ma charakter biologiczny, istnieją wskaźniki fizyko-chemiczne i często stanowią wstępny etap oceny jakości wody.

Tabela 1: Rola i możliwe ograniczenia typów wskaźników wczesnego ostrzegania

Rodzaj reakcji i rola

Potencjalne ograniczenia

a. Badania toksyczności o dużej szybkości reagowania
Laboratoryjne badania toksyczności wrażliwych
reakcji całych organizmów (przykładowo wzrost,
reprodukcja) z szybkim dostarczaniem wyników.
Są to badania przewidujące, które potencjalnie
umożliwiają punktualne i elastyczne działania zarządzające (przykładowo ustalenie bezpiecznego poziomu rozcieńczenia dla wypływu ścieków
o zmiennym składzie).

Nie zostało ustalone znaczenie ekologiczne pomiarów reakcji subletalnych (przykładowo wzrost, reprodukcja).
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b. Badania terenowe wczesnego ostrzegania
Pomiary terenowe wrażliwych reakcji subletalnych
organizmów poprzez monitorowanie lub ocenę.
Mogą one dostarczać informacje zapobiegawcze
w celu uniknięcia dużego oddziaływania o znaczeniu ekologicznym.

Nie zostało ustalone znaczenie ekologiczne pomiarów reakcji (w szczególności biomarkerów biochemicznych).

c. Szybkie oceny
Ustandaryzowane, szybkie i efektywne kosztowo
monitorowanie różnych form może stanowić ocenę
pierwszego przejścia w odniesieniu do stanu ekologicznego dużych obszarów. Szeroki zakres posiada potencjał wykrywania punktów zapalnych i tym
samym zapobiegania podobnych sytuacji w innych
miejscach.

Wyniki są zwykle nieobrobione i zwykle dostarczają informacji na temat oddziaływania o znacznym
poziomie.

Badania toksyczności o dużej szybkości reagowania
Stanowią one laboratoryjne biopróby toksyczności, opracowane w celu dostarczania szybkich i wrażliwych
reakcji na obecność jednej lub wielu substancji chemicznych. Wskazują one na prawdopodobieństwo zagrożenia
wystąpienia negatywnego oddziaływania na wyższych poziomach organizacji biologicznej (przykładowo, społeczności i ekosystemy). Laboratoryjne badania toksyczności mają szczególne zastosowanie w odniesieniu do
substancji chemicznych, które nie zostały jeszcze wprowadzone do środowiska wodnego (przykładowo, nowy
pestycyd lub ścieki przed wprowadzeniem do środowiska wodnego). Stanowią one podstawę podejmowania
decyzji o bezpiecznych stężeniach lub stopniu rozcieńczenia/uwolnienia substancji, tym samym eliminując lub
co najmniej minimalizując, negatywne oddziaływanie na środowisko wodne. Jednakże istnieją znaczące różnice w znaczeniu ekologicznym reakcji, które da się zmierzyć.
Terenowe badania wczesnego ostrzegania
Grupa ta składa się z zestawu technik, które są stosowane w celu pomiaru reakcji lub schematów zachodzących w terenie, tym samym dostarczając bardziej realistycznych wskazań oddziaływania na środowisko.
W przeciwieństwie do laboratoryjnych badań toksyczności o dużej szybkości reagowania, badania terenowe
wczesnego ostrzegania przewidują i/lub oceniają oddziaływanie istniejących substancji chemicznych. Niektóre
techniki mogą mieć również zastosowanie do problemów biologicznych i fizycznych.
Bezpośrednia ocena toksyczności. Zastosowanie badań toksyczności w celu dokonania oceny i monitorowania konsekwencji obecności substancji chemicznych w ekosystemach wodnych (przykładowo, zrzut ścieków, zanieczyszczenie dróg wodnych pestycydami i innymi środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie).
Miejscowa ocena toksyczności przeprowadzona w zbiorniku wodnym, do którego wprowadzone zostały substancje zanieczyszczające służy monitorowaniu skuteczności przewidywania opartej na badaniach toksyczności
o dużej szybkości reagowania opisanych powyżej (ustęp 217). Jednakże, przyjmując wrażliwość mierzonych reakcji, wyniki również mogą stanowić mechanizm wczesnego ostrzegania przed potencjalnym oddziaływaniem
na wyższych poziomach organizacji biologicznej.
Monitorowanie fitoplanktonu. Ze względu na wymogi odżywcze, usytuowanie w podstawie wodnej
sieci troficznej oraz zdolność szybkiego i przewidywalnego reagowania w odniesieniu do szerokiego zakresu
substancji zanieczyszczających, fitoplankton stanowi prawdopodobnie najbardziej obiecujący wskaźnik wczesnego ostrzegania przed zmianami warunków ekologicznych obszarów wodno-błotnych, spowodowanych
substancjami chemicznymi. Dodatkowo, ich wrażliwość na zmiany poziomów substancji odżywczych czyni
z nich idealny wskaźnik eutrofizacji. Mogą być stosowane w opisanych powyżej typach bioprób toksyczności,
badaniach toksyczności o dużej szybkości reagowania oraz w bezpośredniej ocenie toksyczności. Metody takie

68
są szybkie, niedrogie i wrażliwe i mogą być stosowane zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i na miejscu,
za pomocą alg wyhodowanych w laboratorium lub naturalnego nagromadzenia fitoplanktonu. Dla przykładu,
biopróba frakcjonowania alg ma na celu dokonanie oceny wpływu substancji zanieczyszczających na parametry funkcjonalne (na przykład, pobór C14, biomasa) w ramach różnego rozmiaru frakcji naturalnego nagromadzenia alg. Wskaźniki strukturalne, takie jak skład gatunkowy i zmiany w rozmiarze nagromadzeń również są
bardzo wrażliwe.
Biomarkery. Mogą być one definiowane jako wskaźniki biochemiczne, fizjologiczne lub histologiczne narażenia lub oddziaływania na poszczególne substancje chemiczne na poziomie sub-organizmów lub organizmów. Podstawowa koncepcja zakłada, że zmiany biochemiczne, fizjologiczne lub histologiczne poszczególnych organizmów poprzedzają często oddziaływanie na poziomie organizmów, a co za tym idzie, potencjalnie
na poziomie populacji, społeczności lub ekosystemu. Pokrótce, zwierzęta wodne są pobierane z obszaru zainteresowania i obszaru referencyjnego, po czym dokonuje się porównania i oceny biomarkerów. Istnieje również
zmodyfikowana wersja tego procesu, polegająca na umieszczeniu wyizolowanych organizmów w środowisku
zainteresowania i pomiarze reakcji biomarkerów po ustalonym przedziale czasowym. Biomarkery są stosowane
do przewidywania potencjalnego negatywnego oddziaływania różnych typów substancji zanieczyszczających,
w tym organicznych substancji chemicznych, takich jak pestycydy i węglowodory ropopochodne, metale ciężkie i mieszanki złożone (na przykład ścieki przemysłowe).
Trzema użytecznymi typami biomarkerów są oksydaza o funkcji mieszanej, witelogenin, będący biomarkerem potencjalnego zakłócenia funkcjonowania gruczołów dokrewnych oraz bioakumulacja. Wiele biomarkerów
wykazuje właściwości wczesnego ostrzegania przed potencjalnym negatywnym oddziaływaniem poszczególnych substancji chemicznych lub ścieków złożonych na środowisko. Stanowią one najbardziej zaawansowaną
formę biologicznego wczesnego ostrzegania.
Szybkie oceny
Są one coraz częściej stosowane do monitorowania jakości wody, umożliwiając gromadzenie informacji
mających znaczenie dla środowiska na dużych obszarach geograficznych, w ustandaryzowany sposób i po stosunkowo niskich kosztach. Kompromisem koniecznym do przyjęcia stosując tę formę badań jest fakt, iż wyniki
są zwykle nieobrobione, dlatego też nie są one odpowiednie do wykrywania subtelnego oddziaływania. Pożądane lub niezbędne atrybuty szybkiej oceny obejmują:
a) zmierzona reakcja jest uznawana za dokładanie odzwierciedlającą warunki ekologiczne lub integralność obszaru, zlewiska, bądź regionu (tzn. substytutu ekosystemu);
b) podejścia do pobierania próbek i analizy danych są wysoce ustandaryzowane;
c) reakcja jest mierzona w sposób szybki, tani i dostarcza natychmiastowych wyników;
d) wyniki są zrozumiałe dla osób niebędących specjalistami w dziedzinie; oraz
e) reakcja posiada wartość diagnostyczną.
Opracowywany jest zestaw podejść do szybkiej oceny. Obejmuje on szybką ocenę biologiczną wykorzystującą bezkręgowce, monitorowanie ptaków oraz odczyty na odległość. Wszystkie charakteryzują się konkretnymi zastosowaniami i w wielu przypadkach wymagają dopracowania.
Zobacz również Raport techniczny Konwencji Ramsarskiej 1

Monitorowanie właściwości fizyko-chemicznych jest również uznawane za ważny komponent zintegrowanego programu oceny, który wykorzystuje środki biologiczne do oceny stanu dróg wodnych. Monitorowanie
standardowych parametrów fizyko-chemicznych może być stosowane na różne sposoby. Po pierwsze, stanowi
ono zapis charakterystyk fizyko-chemicznych zbiornika wodnego, przy czym po kontynuacji przez określony
czas dostarcza informacje na temat zmian charakterystyki zbiornika następujących z upływem czasu. Po drugie, wiele parametrów fizyko-chemicznych ma zdolność wpływania na toksyczność poszczególnych substancji
zanieczyszczających. Większość standardowych fizyko-chemicznych parametrów jakości wody jest prostych,
tanich i łatwych do pomiaru i powinny być one stosowane w celu uzupełnienia badań ekotoksykologicznych
lub monitorowania biologicznego.
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Responsywność wskaźników wczesnego ostrzegania
Akceptacja konieczności stosowania wskaźników wczesnego ostrzegania w programie monitorowania implikuje, że działanie następuje na podstawie informacji o wczesnych zmianach i że został opracowany uzgodniony plan zarządzania. Wczesne etapy planu zarządzania mogą obejmować zestaw powtórzeń wśród negocjujących interesariuszy, dotyczących typu i rozmiaru zmian uznawanych za ważne, a także relatywnych kosztów
stwierdzenia oddziaływania, gdy w rzeczywistości takowe nie występuje, a także niewykrycia rzeczywistego
oddziaływania. Są to ważne parametry statystyczne, które muszą zostać uzgodnione, gdyż przewidują one ufność, z jaką akceptowane mogą zostać wyniki monitorowania.
Włączanie wskaźników wczesnego ostrzegania do programu monitorowania skutkuje zastosowaniem podejścia zapobiegawczego, to jest, podejmowaniem interwencji przed wystąpieniem rzeczywistych i ważnych
zmian na poziomie ekosystemu. Tym samym, w odpowiedzi na zmiany wskaźnika wczesnego ostrzegania podejmowana jest interwencja oparta na konserwatywnym i uznaniowym progu lub wartości uruchamiającej
osiągniętej przez mierzoną reakcję.
Najbardziej skuteczne programy oceny oddziaływania to te, które obejmują dwa rodzaje wskaźników,
a mianowicie wskaźniki związane z wczesnym ostrzeganiem przed zmianami oraz te (uznawane za) blisko powiązane z oddziaływaniem na poziomie ekosystemu. Wskaźniki oddziaływania na poziomie ekosystemu mogą
obejmować siedliska lub populacje o znaczeniu ekologicznym (przykładowo gatunki będące filarem ekosystemu) lub społeczności organizmów służące jako „substytuty” ekosystemu. Wskaźniki stosowane w szybkiej ocenie również pełnią taką rolę. Dysponując dwoma rodzajami wskaźników mierzonych w programie monitorowania, informacje dostarczane na poziomie ekosystemu mogą być następnie wykorzystane do oceny znaczenia
ekologicznego zmian zaobserwowanych we wskaźniku wczesnego ostrzegania.
Tak jak w przypadku wskaźników wczesnego ostrzegania, progi zmiany i inne kryteria statystyczne dotyczące podejmowania decyzji dla wskaźników na poziomie ekosystemu muszą zostać wynegocjowane i uzgodnione z wyprzedzeniem. Konkretne decyzje w zakresie progów zmian są kwestią, która jest skuteczna jedynie
wówczas, gdy jest właściwa dla danego obszaru, gdyż wtedy bierze pod uwagę walory ekologiczne i racjonalne użytkowanie obszaru.

Columbia, Kanada, obszar objęty Konwencją Ramsarską, 2007.
Zdjęcie: Blair Hammond, Canadian Wildlife Service, Environment Canada.
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Załącznik I Wytyczne w zakresie uwzględniania walorów kulturowych obszarów wodno-błotnych na rzecz
skutecznego zarządzania obszarami
(Załącznik do Rezolucji VIII.19 COP8)

Ogólne zasady
1. Niniejszy dokument przedstawia ogólne zasady dotyczące identyfikowania, ochrony i wzmacniania walorów
kulturowych obszarów wodno-błotnych, które mogą zostać uzupełnione zasadami, które zostaną wypracowane podczas przyszłych spotkań Konferencji Umawiających się stron, w miarę gromadzenia wiedzy i doświadczeń. Niektóre z nich mogą nakładać się na siebie, jednakże z racji tego, iż walory kulturowe są często
powiązane ze sobą i wymagają stosowania podejścia integrującego, jest to naturalny objaw.
2. Istnieje silne powiązanie pomiędzy ochroną obszarów wodno-błotnych a korzyściami dla ludności. Dodatkowo, wielokrotnie wykazano pozytywną korelację pomiędzy ochroną a zrównoważonym użytkowaniem
obszarów wodno-błotnych. Dlatego też ochrona wymaga zaangażowania ludności miejscowej i społeczności lokalnych, a walory kulturowe dają ku temu wspaniałe możliwości.
Zasada 1 – identyfikacja walorów kulturowych i odpowiednich partnerów.
Zasada 2 – powiązanie kulturowych aspektów obszarów wodno-błotnych z kulturowymi aspektami wody
Zasada 3 – ochrona krajobrazów obszarów wodno-błotnych związanych z kulturą
Zasada 4 – wyciąganie wniosków z podejść tradycyjnych.
Zasada 5 – utrzymanie tradycyjnych, zrównoważonych praktyk samozarządzania.
Zasada 6 – włączanie aspektów kulturowych do działań edukacyjnych i interpretacyjnych na obszarach wodno-błotnych.
Zasada 7 – uwzględnienie właściwego dla aspektów kulturowych traktowania kwestii płci kulturowej, wieku
i ról społecznych.
Zasada 8 – niwelowanie różnic w podejściach pomiędzy naukami przyrodniczymi i społecznymi.
Zasada 9 – mobilizacja międzynarodowej współpracy w kwestiach kulturowych związanych z obszarami wodno-błotnymi.
Zasada 10 – zachęcanie do prowadzenia badań nad paleośrodowiskowymi, paleontologicznymi, antropologicznymi i archeologicznymi aspektami obszarów wodno-błotnych.
Zasada 11 – ochrona tradycyjnych systemów produkcji związanych z obszarami wodno-błotnymi.
Zasada 12 – ochrona historycznych konstrukcji na obszarach wodno-błotnych lub obszarach ściśle z nimi związanych.
Zasada 13 – ochrona i konserwacja artefaktów związanych z obszarami wodno-błotnymi (mobilnego dziedzictwa materialnego).
Zasada 14 – ochrona kolektywnych systemów zarządzania zasobami wodnymi i użytkowania gruntów związanych z obszarami wodno-błotnymi.
Zasada 15 – utrzymanie tradycyjnych, zrównoważonych praktyk stosowanych na i dookoła obszarów wodno-błotnych oraz wartościowanie produktów wynikających z tych praktyk.
Zagasa 16 – ochrona tradycji ustnych związanych z obszarami wodno-błotnymi.
Zasada 17 – utrzymywanie przy życiu tradycyjnej wiedzy.
Zasada 18 – respektowanie wierzeń religijnych i duchowych oraz aspektów mitologicznych związanych z obszarami wodno-błotnymi w podejmowaniu działań w zakresie ochrony tych obszarów.
Zasada 19 – wykorzystywanie sztuki do promocji ochrony i interpretacji obszarów wodno-błotnych.
Zasada 20 – włączanie aspektów kulturowych, w miarę dostępności, do karty informacyjnej dla obszarów Ramsar, w celu opisania obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony tradycyjnych praw i interesów.
Zasada 21 – włączanie aspektów kulturowych obszarów wodno-błotnych do procesu planowania zarządzania.
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Zasada 22 – włączanie walorów kulturowych do procesów monitorowania obszarów wodno-błotnych.
Zasada 23 – rozważenie korzystania z instrumentów instytucjonalnych i prawnych w procesie ochrony i konserwacji walorów kulturowych na obszarach wodno-błotnych.
Zasada 24 – integracja kryteriów kulturowych i społecznych z oceną oddziaływania na środowisko.
Zasada 25 – zwiększanie poziomu komunikacji, edukacji i świadomości społecznej związanej z obszarami wodno-błotnymi w zakresie kulturowych aspektów obszarów wodno-błotnych.
Zasada 26 – uwzględnienie możliwości korzystania z oznakowań jakości w odniesieniu do zrównoważonych,
tradycyjnych produktów wytwarzanych na obszarach wodno-błotnych w sposób dobrowolny
i niedyskryminacyjny.
Zasada 27 – zachęcanie do współpracy międzysektorowej.

Odtwarzanie lasu na terenach zalewowych w Pupplinger Au w Niemczech. Zdjęcie: Tobias Salathé / Ramsar.

Załącznik II Kwestie i zalecenia dla Umawiających się Stron, dotyczące zarządzania zrównoważonym
rybołówstwem na obszarach objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarach wodno-błotnych
(Załącznik do Rezolucji IX.4 COP9)

Uwaga: zalecenia te obejmują kwestie dotyczące zarówno rybołówstwa śródlądowego, jak i przybrzeżnego, na
podstawie art. 1, oraz na obszarach objętych Konwencją Ramsarską, na podstawie art. 2.1 Konwencji.
Kwestia 1: Akwakultura
•	Akwakultura jest praktykowana na wielu obszarach objętych Konwencją Ramsarską oraz na wodach przylegających do takich obszarów i jest wrażliwa na zmiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne, które
mogą mieć wpływ na charakter powiązanych z nią obszarów wodno-błotnych. Akwakultura ciągnie ze
sobą również wiele zagrożeń dla środowiska oraz rdzennych zasobów rybackich, natomiast przykładowe
przekształcenie naturalnych systemów namorzynowych w akwakulturę może znacznie zmniejszyć całkowitą wartość korzyści/usług dla ludności płynących z ekosystemu.
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Praktyki akwakultury (np. kultura stawowa i klatkowa) na obszarach objętych Konwencją Ramsarską lub
na obszarach, które mogą mieć wpływ na obszary objęte Konwencją Ramsarską, powinny być dokładnie
kontrolowane. W szczególności zachęca się rządy do egzekwowania właściwego ustawodawstwa krajowego, stosowania postanowień wytycznych technicznych FAO na rzecz zrównoważonego rybołówstwa
– rozwój akwakultury (FAO 1997); [dostępne pod adresem: ftp://ftp. fao.org/docrep/fao/003/W4493e/
W4493e00.pdf] […], Deklaracji i strategii z Bangkoku na rzecz rozwoju akwakultury (NACA/FAO 2000);
[dostępne pod adresem: http://www.fao.org/docrep/003/AB412E/ ab412e28.htm].
Praktykowanie zrównoważonej akwakultury może być ułatwione poprzez stosowanie w miarę możliwości gatunków i genomów rdzennych oraz minimalizację stosowania ze środków chemicznych, a także
nadanie priorytetu nowym, zrównoważonym technologiom akwakultury.
Kwestia 2: Uprawa ryżu
•	Uprawa ryżu jest praktykowana w sposób zrównoważony na wielu obszarach objętych Konwencją Ramsarską i istnieją możliwości poprawy wydajności takich obszarów dzięki systemom „ryż-ryby” na tych i innych obszarach wodno-błotnych, na których uprawia się ryż.
Należy kontynuować badanie i dokumentowanie znaczenia rybołówstwa w zrównoważonej uprawie
ryżu na obszarach objętych Konwencją Ramsarską oraz propagować bardziej skuteczną kombinację
praktyk zarządzania typu „ryż-ryby”.
Zachęcanie do hodowli rdzennych gatunków ryb w powiązaniu z uprawą ryżu i jak największe zmniejszenie poziomu stosowanych substancji chemicznych może pomóc w ochronie obszarów wodno-błotnych.
Kwestia 3: Zarządzanie rybołówstwem
•	W niektórych krajach zarządzanie rybołówstwem oparte na scentralizowanej kontroli rządowej nie powstrzymało degradacji zasobów rybołówstwa. Zaleca się stosowanie podejścia partycypacyjnego, włączającego wszystkich interesariuszy do procesu zarządzania.
Zachęca się do stosowania zarządzania partycypacyjnego na odpowiednich obszarach, co może być
ułatwione przez dokonanie przeglądu istniejących praw i przepisów, które to podejście wykluczają,
przy jednoczesnym wspieraniu prowadzenia badań i ustanowienia systemów zarządzania na poziomie międzynarodowym, krajowym i dorzecza.
•	Systemy współzarządzania są często trudne do ustanowienia ze względu na tradycje społeczne, praktyki
użytkowania gruntów i wód oraz prawodawstwo.
Ustawodawstwo i przepisy dotyczące rybołówstwa powinny promować uczestnictwo interesariuszy
w procesie formułowania polityk zarządzania zasobami.
•

Coraz większa liczba ludności korzystająca z rybołówstwa może oznaczać, że zasoby są przeławiane.
Należy przyjąć środki kontroli korzystania z rybołówstwa na obszarach objętych Konwencją Ramsarską
i innych obszarach wodno-błotnych, na których dotychczas nie zostały one wdrożone.
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•	Przyłów zagrożonych wyginięciem gatunków i innych gatunków zależnych od obszarów wodno-błotnych
(takich jak przyłów żółwi i ptaków wodnych w połowach za pomocą pławnic) nadal stanowi zagrożenie
dla przetrwania gatunków.
Należy wdrożyć środki mające na celu zminimalizowanie przyłowów poprzez stosowanie odpowiednich technik rybołówstwa.
•

Wiele ośrodków rybołówstwa nadal stosuje szkodliwy dla środowiska sprzęt połowowy.
W sytuacji, gdy szkodliwe dla środowiska praktyki lub sprzęty połowowe (mogące obejmować działania mające znaczny wpływ na zmiany w strukturze siedliska, uniemożliwiające ruch gatunków lub
w inny sposób wpływające na warunki ekologiczne) mają wpływ lub mogą mieć wpływ na obszary
objęte Konwencją Ramsarską, należy podjąć odpowiednie działania zapobiegające zniszczeniu tego
obszaru przez omawiane sposoby użytkowania.

Kwestia 4: Zarządzanie zasobami rybołówstwa
•	Wprowadzenie obcych i/lub inwazyjnych gatunków do naturalnych obszarów rybołówstwa stanowi coraz
większe zagrożenie dla przetrwania rdzennych gatunków lub genomów.
Wiele śródlądowych i przybrzeżnych ośrodków rybołówstwa bazuje na regularnych programach zarybiania: tego typu programy powinny korzystać z miejscowych gatunków lub genomów ryb.
Zachęca się Umawiające się Strony do przyjmowania skutecznych narzędzi prawnych i programów
zapobiegających i minimalizujących wprowadzanie obcych i/lub inwazyjnych gatunków na obszary
wodno-błotne.
Należy rygorystycznie stosować kodeks podobny do kodeksu praktyk ICES dotyczącego wprowadzania i przenoszenia organizmów morskich [dostępny pod adresem http://www. ices.dk/reports/general/2004/ICESCOP2004.pdf] oraz Międzynarodowej Konwencji w sprawie kontroli i zarządzania wodami
balastowymi i osadami [dostępna pod adresem http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=867], aby obszary objęte Konwencją Ramsarską nie były zagrożone nieplanowanym wprowadzeniem gatunków akwakultury.
Należy stosować racjonalne praktyki w celu zmniejszenia zagrożenia płynącego z nieuregulowanych
programów zarybiania.
Kwestia 5: Zrównoważone zarządzanie ekosystemami obszarów wodno-błotnych na rzecz rybołówstwa
Obserwowany jest ogólny spadek zdrowia środowiska w większości ekosystemów śródlądowych i przybrzeżnych, co jest spowodowane działalnością człowieka. Spadek ten jest uznawany przez Milenijną Ocenę Ekosystemu za poważniejszy i szybszy we wspomnianych ekosystemach, niż w innych. Obszarem szczególnej
troski jest zwiększający się odpływ wody z systemów śródlądowych, co ma wpływ na funkcjonowanie rzek
oraz na bilans hydrologiczny jezior i wód przybrzeżnych.
Ocena przepływów środowiskowych we wszystkich rzekach i powiązanych obszarach wodno-błotnych
zagrożonych oddziaływaniem działań modyfikujących przepływ, takich jak budowa tam, budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż kanałów oraz oddzielanie się wód powinna przykładać szczególną
uwagę do zasobów rybołówstwa i związanych z nimi kwestii (zob. także Rezolucja VIII.1 oraz Rezolucja
[X.19] [oraz podręczniki Konwencji Ramsarskiej w zakresie racjonalnego użytkowania 8-11, wydanie 4]).
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Należy sformułować strategie na rzecz łagodzenia negatywnego oddziaływania działań ze strony innych użytkowników zasobów wodnych na środowisko. Po zaprzestaniu prowadzenia działań mających wpływ na te zasoby, należy zbadać możliwość rewitalizacji zniszczonych ekosystemów (odnosząc się do Rezolucji COP8 VIII.16 [oraz podręcznika Konwencji Ramsarskiej w zakresie racjonalnego
użytkowania 19, wydanie 4]).
Należy rozważyć ustanowienie formalnych rezerwatów ochrony przyrody i upraw na wybranych obszarach mających znaczenie dla rybołówstwa.
Kwestia 6: Konflikty i użytkowanie uniwersalne
•	O wodę i jej zasoby konkuruje ze sobą wiele sposobów ich użytkowania przez człowieka, co powoduje zagrożenie dla zrównoważonego użytkowania rybołówstwa na obszarach objętych Konwencją Ramsarską.
Należy ustanowić lokalne, krajowe i międzynarodowe mechanizmy tam, gdzie przydział niezbędnych
środków na rzecz ochrony zasobów wodnych, w szczególności zasobów rybołówstwa, podlega negocjacjom ze strony wszystkich użytkowników tych zasobów. Podobne mechanizmy są konieczne do
rozwiązywania problemów pomiędzy konkurującymi ze sobą użytkownikami.
Kwestia 7: Zwiększanie świadomości znaczenia zarządzania obszarami wodno-błotnymi dla rybołówstwa
•	Istnieje pilna potrzeba zapewnienia szerszego i lepszego zrozumienia znaczenia utrzymania zarówno przybrzeżnych, jak i śródlądowych obszarów wodno-błotnych na rzecz utrzymania rybołówstwa.
Należy przeprowadzić programy szkoleniowe w ramach programu Konwencji o edukacji, uczestnictwie i świadomości (CEPA) [Podręcznik Konwencji Ramsarskiej w zakresie racjonalnego użytkowania 6, wydanie czwarte] w celu propagowania wzajemnego zrozumienia problemów różnych sektorów zaangażowanych w zarządzanie i ochronę obszarów wodno-błotnych, w tym
rybołówstwa.
•	Rybacy poławiający na wodach przybrzeżnych i śródlądowych działają często na niewielką skalę i wymagają wsparcia.
Należy wspierać powstawanie samoumotywowanych inicjatyw, takich jak współpraca zewnętrzna
społeczności, monitorowanie przyrody, kodeksy postępowania, certyfikacja i edukacja oraz budowanie świadomości wśród społeczności rybackich, działających w ramach lub w bliskości lub w sposób
mający wpływ na obszary objęte Konwencją Ramsarską.
Kwestia 8: Wzmacnianie współpracy międzynarodowej
•	Utrzymanie rybołówstwa na współdzielonych obszarach wodno-błotnych i morzach wymaga od zainteresowanych państw rozwinięcia wzmocnionej współpracy.
Państwa współdzielące rzeki, laguny przybrzeżne, morza i jeziora, na których występują ważne łowiska, powinny poszukiwać wspólnych mechanizmów badawczych, dzielenia informacji i zarządzania
zasobami wodnymi, w szczególności zasobami rybołówstwa. W miarę możliwości mechanizmy takie
powinny zostać włączone do istniejących instytucji, zaś tam, gdzie instytucje takie nie istnieją, należy
podjąć środki w celu ich ustanowienia. [zob. także Podręcznik Konwencji Ramsarskiej w zakresie racjonalnego użytkowania 20, wydanie czwarte].
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Kwestia 9: Stosowanie istniejących umów międzynarodowych
•	Stosowanie umów międzynarodowych i istniejących wytycznych może pomóc w zapewnieniu zrównoważonego rybołówstwa na obszarach objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarach wodno-błotnych.
Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa (FAO, 1995) [dostępny pod adresem http://www.fao.org/DOCREP/005/v9878e/v9878e00. htm] i różne wytyczne techniczne powinny zostać przyjęte jako wytyczne w zakresie regulowania rybołówstwa morskiego i słodkowodnego oraz akwakultury. Wytyczne techniczne obejmują: 1. Czynności związane z rybactwem
(1996); 2. Podejście zapobiegawcze do rybactwa i wprowadzania gatunków (1996); 3. Integracja rybołówstwa z zarządzaniem obszarów przybrzeżnych (1996); 4. Zarządzanie rybołówstwem (1997);
5. Rozwój akwakultury (1997); 5. (suplement 1) Rozwój akwakultury: dobre praktyki w zakresie pasz
stosowanych w akwakulturze (2001); 6. Rybołówstwo śródlądowe (1997); 7. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rybactwa morskiego. (1999); 8. Odpowiedzialne korzystanie z zasobów ryb. (1998);
9. Wdrożenie międzynarodowego planu działania w celu zapobiegania, powstrzymywania i eliminacji nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (2002); oraz 10. Podejście ekosystemowe do rybołówstwa.
Strategie zarządzania na rzecz ochrony rybołówstwa oraz fauny i flory wodnej, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów objętych Konwencją Ramsarską muszą brać pod uwagę wszelkie gatunki zagrożone,
wymienione w załączniku I do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami
gatunków zagrożonych (CITES), zgodnie z zastosowaniem kryterium 2 ram strategicznych Konwencji Ramsarskiej oraz wytycznych w zakresie przyszłego opracowania spisu obszarów wodno-błotnych
mających znaczenie międzynarodowe (Rezolucja VII.11), zmienionych Rezolucją IX.1, załącznik B [zob.
Podręcznik Konwencji Ramsarskiej w zakresie racjonalnego użytkowania 17, wydanie 4].
Kwestia 10: Stan rybołówstwa na obszarach objętych Konwencją Ramsarską
•	Informacje na temat rybołówstwa prowadzonego lub mającego wpływ na obszary objęte Konwencją
Ramsarską, znajdujące się w kartach informacyjnych dla obszarów Ramsar, są w większości niekompletne
i ogólnie dotyczą analizy jakościowej. Jednakże istniejące informacje potwierdzają, że rybołówstwo jest
prowadzone na wielu obszarach objętych Konwencją Ramsarską lub w większych ekosystemach wodno-błotnych, z którymi obszary objęte Konwencją Ramsarską są powiązane. Jest jasne, że obszary objęte
Konwencją Ramsarską i powiązane systemy zapewniają również zatrudnienie dla wielu rybaków prowadzących działalność handlową oraz na własny użytek, a także dla odbiorców.
Należy ustanowić lub wzmocnić krajowe i regionalne programy systematycznego gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa na obszarach objętych Konwencją Ramsarską i powiązanych obszarach. Jako minimum powinny one zawierać dane dotyczące wagi i rozmiarów połowów, liczby i nakładu rybaków oraz społecznych i ekonomicznych aspektów rybołówstwa.
Dostępne dowody sugerują, że rybołówstwo śródlądowe i na niewielką skalę, w tym rodzaje dominujące obecnie na obszarach objętych Konwencją Ramsarską, zmniejsza się ze względu na modyfikację siedlisk, przełowienie i inną działalność człowieka.12
	Kluczowym wnioskiem płynącym z Milenijnej Oceny Ekosystemów jest: „Korzystanie z dwóch usług ekosystemu – rybactwa i
rybołówstwa słodkowodnego – przekracza obecnie poziomy, które mogą być utrzymane nawet przy obecnym zapotrzebowaniu, nie mówiąc o przyszłości. Co najmniej jedna czwarta ważnych handlowo zasobów ryb jest przełowiona (wysoka pewność).
Ludzie zwiększali połowy ryb morskich do lat 80 XX wieku, poprzez poławianie coraz większego odsetka dostępnych zasobów. Ładunki ryb morskich zmniejszają się z powodu nadmiernej eksploatacji tego zasobu. Rybołówstwo śródlądowe, które
jest szczególnie ważne w procesie dostarczania wysokiej jakości diety dla ludzi biednych, również się zmniejsza ze względu na
modyfikację siedlisk, przełowienie i cofanie się wód”. (Milenijna Ocena Ekosystemów, 2005. Ekosystemy a dobrobyt ludzkości:
Synteza. Island Press, Waszyngton, DC).

12

76
Kwestia 11: Uwzględnienie obszaru objętego Konwencją Ramsarską w sieci rejestrów populacji ryb
•	Od momentu przyjęcia kryteriów 7 i 8 w zakresie wyznaczania obszarów objętych Konwencją Ramsarską
podczas szóstego spotkania Konferencji Umawiających się Stron (1996), 264 obszary objęte Konwencją
Ramsarską zostały wyznaczone na podstawie tych kryteriów (stan na 21 kwietnia 2005 r.), mimo iż zlokalizowane są one jedynie w 77 z 145 krajach będących Umawiającymi się Stronami (stan na wrzesień 2005 r.).
Należy wyznaczyć dodatkowe obszary objęte Konwencją Ramsarską, zwłaszcza przez te Umawiające się Strony, które do tej pory nie wyznaczyły takich obszarów na podstawie kryterium 7 i/lub 8, aby
sfinalizować globalną sieć obszarów mających znaczenie międzynarodowe z powodu występujących
na nich populacji ryb (zob. Podręcznik Konwencji Ramsarskiej w zakresie racjonalnego użytkowania
17, wydanie czwarte].
Jest oczywiste, że w odniesieniu do populacji ryb, sieć obszarów objętych Konwencją Ramsarską nie jest jeszcze wystarczająco spójną i całościową siecią krajową i międzynarodową, jak to zostało przewidziane w Ramach
Strategicznych z 1999 r. W niektórych systemach brak jest reprezentatywnych obszarów pokrywających kluczowe siedliska ważnych gatunków ryb.
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Odpowiednie rezolucje i rekomendacje
Rezolucja 5.7
Planowanie zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi
(przyjęta podczas 5 spotkania Konferencji Umawiających się Stron, Kushiro, Japonia, 1993 r.)
PRZYPOMINAJĄC, iż Umawiające się Strony Konwencji Ramsarskiej wyznaczają obszary wodno-błotne na swoim terytorium, w celu umieszczenia ich w „spisie obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe”, oraz formułują i wdrażają swoje plany w celu propagowania ochrony wymienionych obszarów;
ŚWIADOMI potrzeby podjęcia odpowiednich środków po wyznaczeniu obszarów, w celu propagowania ochrony wymienionych obszarów, co zostało określone w załączniku II do Rekomendacji 4.2 z Montreux, w której zapisano, że „na każdym wymienionym w spisie obszarze wodno-błotnym należy rozważyć konieczność podjęcia
zarządzania” oraz że „jeżeli działania zarządzające zostaną uznane za odpowiednie, należy opracować i wdrożyć plan zarządzania”;
KŁADĄC NACISK na konieczność sporządzenia planu zarządzania w odniesieniu do każdego obszaru objętego
Konwencją Ramsarską;
ZAUWAŻAJĄC, że Umawiające się Strony ustanawiają również rezerwaty przyrody na innych obszarach wodno-błotnych, które nie zostały wyznaczone do objęcia spisem Konwencji Ramsarskiej; ŚWIADOMI tego, że z powodu ogromnych różnic pomiędzy obszarami wodno-błotnymi na całym świecie, metodologia planowania zarządzania, zarówno dla obszarów objętych Konwencją Ramsarską, jak i innych obszarów wodno-błotnych, może
stanowić wskazówki dla Umawiających się Stron;
ZAUWAŻAJĄC PONADTO, że planowanie zarządzania powinno dążyć do osiągnięcia równowagi pomiędzy ochroną a użytkowaniem i powinno wzmacniać zasadę „racjonalnego użytkowania” wprowadzonego przez Konwencję.
Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄC inicjatywy podejmowane przez niektóre Umawiające się Strony w zakresie
opracowania metodologii o ogólnym znaczeniu oraz nakłady na rzecz zbadania ich wiarygodności;
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
WZYWA Umawiające się Strony do opracowania planów zarządzania dla każdego obszaru wodno-błotnego
wyznaczonego do objęcia spisem Konwencji Ramsarskiej;
ŻĄDA od Umawiających się Stron przesyłania kopii przykładów takich planów zarządzania do Biura Konwencji
Ramsarskiej, w szczególności tych, które odnoszą się do obszarów znajdujących się w rejestrze z Montreux lub
które ilustrują dobre praktyki i skuteczne podejścia;
ŻĄDA od Umawiających się Stron, aby ustanowiły odpowiednie struktury prawne i administracyjne celem zastosowania takich planów zarządzania oraz przeznaczenia funduszy na wdrożenie tych planów i przeszkolenie
niezbędnego personelu;
ŻĄDA PONADTO, aby w razie konieczności Umawiające się Strony stosowały „Wytyczne w zakresie planowania
zarządzania dla obszarów objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarów wodno-błotnych”, dołączone do
niniejszej rezolucji w formie załącznika;
WZYWA Umawiające się Strony do rozważenia stosowania tych wytycznych podczas dokonywania przeglądów
i, w razie konieczności, aktualizowania istniejących planów zarządzania;
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ŻĄDA, aby Komisja Stała oraz Panel ds. Oceny Naukowej i Technicznej, we współpracy z Biurem Konwencji i organizacjami partnerskimi, kontynuowały praktyczne stosowanie tych wytycznych na poszczególnych obszarach
oraz rozważyły konieczność ulepszenia tych wytycznych w miarę gromadzonych doświadczeń; oraz PONAGLA
Umawiające się Strony w kwestii udostępnienia środków, z wielostronnych lub dwustronnych źródeł pomocowych, poprzez kanały rządowe lub z Funduszu Konwencji na rzecz Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych, na
rzecz przygotowania planów zarządzania i stosowania niniejszych wytycznych na obszarach wodno-błotnych
w krajach rozwijających się.

Rezolucja VI.1
Robocze definicje, wytyczne w zakresie opisywania i utrzymywania warunków ekologicznych
wymienionych obszarów oraz wytyczne w zakresie korzystania z rejestru z Montreux
(przyjęta podczas 6 spotkania Konferencji Umawiających się Stron, Brisbane, Australia, 1996 r.)
1. BIORĄC POD UWAGĘ, iż art. 3.2 Konwencji mówi, że każda z Umawiających się Stron postara się o możliwie
najszybsze otrzymywanie informacji o zmianach warunków ekologicznych na obszarach wodno-błotnych
zamieszczonych w spisie [obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe], a leżących
na jej terytorium, które już nastąpiły, następują lub mogą nastąpić na skutek rozwoju technologicznego,
skażenia środowiska lub innej działalności ludzkiej”;
2. PRZYPOMINAJĄC, że Rekomendacja 4.8 poucza, aby Biuro utrzymywało spis obszarów, na których zmiany
warunków ekologicznych nastąpiły, następują lub mogą nastąpić oraz że Rezolucja 5.4 ustanowiła wytyczne w zakresie funkcjonowania rejestru, zwanego rejestrem z Montreux;
3. PRZYPOMINAJĄC PONADTO, że Rekomendacja 5.2 kładzie nacisk na konieczność prowadzenia dalszych
badań nad koncepcjami „warunków ekologicznych” oraz „zmian warunków ekologicznych” oraz poucza
Biuro, aby z pomocą Panelu Konwencji ds. Oceny Naukowej i Technicznej i organizacji partnerskich, informowało o wynikach takich badań na spotkaniach;
4. DOSTRZEGAJĄC wyniki prac prowadzonych przez STRP oraz w trakcie sesji technicznej B obecnego spotkania;
5. UZNAJĄC konieczność opracowania definicji i wytycznych w celu wspomagania Umawiających się Stron
we wdrażaniu art. 3.2 oraz, w szczególności, w utrzymywaniu warunków ekologicznych na wymienionych
obszarach;
6. UZNAJĄC PONADTO konieczność dokonania przeglądu wytycznych, w celu zapewnienia skutecznego
funkcjonowania rejestru z Montreux;
7. ZAUWAŻAJĄC, że Rezolucja VI.13 przyjęta podczas obecnego spotkania stara się zająć brakami w niezbędnych
danych bazowych przekazywanych przez Umawiające się Strony w formie kart informacyjnych dla obszarów
Ramsar; oraz
8. BĘDĄC ŚWIADOMYMI istnienia wielu skutecznych programów monitorowania środowiska na całym świecie
(w tym programów opierających się na zaangażowaniu i entuzjazmie społeczności lokalnych) oraz wartości
systemów wczesnego ostrzegania, umożliwiających Umawiającym się Stronom podejmowanie wystarczająco szybkich działań w celu zapobiegania zmianom warunków ekologicznych na wymienionych obszarach;
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
9. AKCEPTUJE robocze definicje, które zostaną poddane ocenie w okresie 1997-1999, „warunków ekologicznych” oraz „zmian warunków ekologicznych”, wraz z wytycznymi w zakresie opisywania i utrzymywania warunków ekologicznych na wymienionych obszarach, na podstawie załącznika do niniejszej rezolucji, uznając, że wspomniane definicje robocze mają znaczenie dla ogólnego zarządzania obszarami
wodno-błotnymi;
10. ŻĄDA, aby Umawiające się Strony oraz Biuro, korzystając z porad STRP, wdrożyły poprawioną procedurę
funkcjonowania rejestru z Montreux, na podstawie załącznika do niniejszej rezolucji;
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11. WZYWA Umawiające się Strony do wspierania opracowywania, przez odpowiednie organy na ich obszarach, systemów wczesnego ostrzegania, służących wykrywaniu zmian warunków ekologicznych i podejmowaniu działań stanowiących reakcję na te zmiany; oraz
12. POUCZA STRP, we współpracy z Biurem oraz organizacjami partnerskimi, a także szerszą społecznością naukową, aby współpracował z Komitetem Stałym w celu określenia wpływu stosowania niniejszej rezolucji,
zwłaszcza na określonych obszarach, oraz składał odpowiednie raporty do 7 spotkania Konferencji Umawiających się Stron.

Rezolucja VII.10
Ramy oceny zagrożenia dla obszarów wodno-błotnych
(przyjęta podczas 7 spotkania Konferencji Umawiających się Stron, San José, Kostaryka, 1999 r.)
1. BIORĄC POD UWAGĘ, iż art. 3.2 Konwencji mówi, że każda z Umawiających się Stron postara się o możliwie
najszybsze otrzymywanie informacji o zmianach warunków ekologicznych na obszarach wodno-błotnych
zamieszczonych w spisie [obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe], a leżących
na jej terytorium, które już nastąpiły, następują lub mogą nastąpić na skutek rozwoju technologicznego,
skażenia środowiska lub innej działalności ludzkiej”;
2. PRZYPOMINAJĄC PONADTO, że w odpowiedzi na art. 3.2 Konwencji, Konferencja Umawiających się Stron
ustanowiła rejestr obszarów objętych Konwencją Ramsarską, na których wystąpiły, występują lub mogą
wystąpić zmiany warunków ekologicznych (rejestr z Montreux: Rekomendacja 4.8) oraz wytyczne dla jego
funkcjonowania (Rezolucja 5.4);
3. ŚWIADOMI TAKŻE tego, że w odpowiedzi na Rekomendację 5.2 Panel ds. Oceny Naukowej i Technicznej (STRP) przygotował definicje robocze warunków ekologicznych i zmiany warunków ekologicznych,
a także wytyczne w zakresie opisywania i utrzymywania warunków ekologicznych, które zostały przyjęte w Rezolucji VI.1;
4. ZAUWAŻAJĄC, że ustęp 9 Rezolucji VI.1 wzywał do dokonania oceny roboczych definicji warunków ekologicznych oraz zmian warunków ekologicznych w okresie 1997-1999, a także wytycznych w zakresie opisywania i utrzymywania warunków ekologicznych.
5. ZAUWAŻAJĄC RÓWNIEŻ, że ustęp 11 Rezolucji VI.1 wzywał do opracowania systemów wczesnego ostrzegania służących wykrywaniu zmian warunków ekologicznych i podejmowaniu działań stanowiących reakcję na te zmiany;
6. ZAUWAŻAJĄC RÓWNIEŻ, że w celu sformułowania porad dotyczących dwóch powyższych kwestii, w kwietniu 1998 r. przeprowadzono warsztaty eksperckie, które złożyły raport ze swoich wniosków na 7 spotkaniu
STRP, które miało miejsce bezpośrednio po tych warsztatach;
7. ŚWIADOMI tego, że w okresie 1997-1999 STRP, w ramach planu pracy, podjęło się przeglądu stosowania wytycznych w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami
wodno-błotnymi, przyjętego Rezolucją 5.7, który wykazał niewielką skalę włączania programów monitorowania
lub opierania się na wskaźnikach wczesnego ostrzegania, wykrywającymi zmiany warunków ekologicznych;
8. PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI, że sesja techniczna IV tej Konferencji, dotyczącej „narzędzi oceny i uznawania walorów obszarów wodno-błotnych” przedstawiła i szczegółowo rozważyła załącznik do niniejszej
rezolucji, zatytułowany Ramy Oceny Zagrożeń dla Obszarów Wodno-Błotnych; oraz
9. WYRAŻAJĄC PODZIW dla autorów załącznika do niniejszej rezolucji za ich porady i wskazówki, oparte na
ich doświadczeniu, dzięki czemu Umawiające się Strony zostały wyposażone w konkretne wytyczne wspierające je w wypełnianiu zobowiązań na podstawie art. 3.2 Konwencji;
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
10. PRZYJMUJE załącznik do niniejszej Rezolucji, zatytułowany Ramy Oceny Zagrożeń dla Obszarów Wodno-Błotnych jako wskazówki dla Umawiających się Stron.
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11. PRZYJMUJE PONADTO następujące definicje warunków ekologicznych oraz zmian warunków ekologicznych, na podstawie rekomendacji STRP sformułowanej po dokonaniu oceny definicji roboczych tych samych terminów, przyjętych przez Rezolucję VI.1:
Warunki ekologiczne to suma komponentów biologicznych, fizycznych i chemicznych ekosystemu obszaru wodno-błotnego oraz ich interakcje, które służą utrzymaniu obszaru wodno-błotnego i jego produktów, funkcji i atrybutów.
Zmiany warunków ekologicznych to upośledzenie lub brak równowagi w odniesieniu do komponentów biologicznych, fizycznych i chemicznych ekosystemu obszaru wodno-błotnego oraz ich interakcje, które służą utrzymaniu
obszaru wodno-błotnego i jego produktów, funkcji i atrybutów.
12. 
NALEGA, aby Umawiające się Strony zapoznały się z załączonymi wskazówkami i stosowały je, co stanowi podstawę oceny głównych przyczyn zmian warunków ekologicznych – zmian reżimu wodnego;
jakości wody, modyfikacje fizyczne; eksploatowanie produktów biologicznych; oraz wprowadzanie gatunków egzotycznych;
13. WZYWA Umawiające się Strony do upewnienia się, że przygotowywane przez nie plany zarządzania obszarami objętymi spisem Konwencji Ramsarskiej i innymi obszarami wodno-błotnymi zawierają, jako integralną część, wskaźniki wczesnego ostrzegania, w ramach programu monitorowania opartego na ramach
przyjętych przez Rezolucję VI.1; oraz
14. ZACHĘCA STRP do skompilowania, na podstawie informacji składanych przez Umawiające się Strony oraz
informacji pochodzących z innych źródeł, raportu nakreślającego przypadki, w których wdrożone zostały lub ustanawiane są systemy wczesnego ostrzegania dla obszarów wodno-błotnych oraz omawiającego
doświadczenia płynące z utrzymywania tych systemów.

Rezolucja VIII.14
Nowe wytyczne w zakresie zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską
i innymi obszarami wodno-błotnymi
(przyjęta podczas 8 spotkania Konferencji Umawiających się Stron, Walencja, Hiszpania, 2002 r.)
1. BIORĄC POD UWAGĘ art. 3.1 Konwencji, który mówi, że „Umawiające się Strony opracowują i realizują swoje plany w sposób sprzyjający utrzymaniu obszarów wodno-błotnych zamieszczonych w Spisie [obszarów
wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe]
2. BIORĄC POD UWAGĘ RÓWNIEŻ art. 3.2 Konwencji który mówi, że każda z Umawiających się Stron
postara się o możliwie najszybsze otrzymywanie informacji o zmianach warunków ekologicznych na
obszarach wodno-błotnych zamieszczonych w Spisie, a leżących na jej terytorium, które już nastąpiły, następują lub mogą nastąpić na skutek rozwoju technologicznego, skażenia środowiska lub innej
działalności ludzkiej” oraz że „informacje o takich zmianach powinny być kierowane niezwłocznie”
do Biura Konwencji Ramsarskiej;
3. PRZYPOMINAJĄC Rezolucję 5.7, która przyjęła wytyczne w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami; Rekomendację 6.3, która wzywała Panel ds. Oceny Naukowej i Technicznej (STRP) do przeprowadzenia przeglądu najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie; oraz
Rezolucję VII.12, która potwierdziła trwałą wartość tych wytycznych;
4. PRZYPOMINAJĄC PONADTO, że w Rezolucji VII.12 Umawiające się Strony poleciły STRP, przy wsparciu Biura Konwencji Ramsarskiej, przygotowanie do rozważenia dalszych wytycznych odnoszących się
do planowania zarządzania, które dokonają przeglądu najnowszych podejść do oceny wpływu na
środowisko, społeczeństwo i ekonomię oraz analizę kosztów i korzyści, podziału na strefy i wielokrotnego użytkowania, opracowania i utrzymania stref buforowych, a także stosowania podejścia zapobiegawczego;
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5. BĘDĄC POINFORMOWANĄ o tym, że w trakcie przygotowywania dalszych wytycznych, do których wzywała
Rezolucja VII.12, STRP ustalił, że aby upewnienia się, że ogólne wskazówki w zakresie planowania zarządzania, dostępne dla Umawiających się Stron, będą odzwierciedlały najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie,
pozostając przy tym spójnymi i łatwymi do zrozumienia, konieczne będzie dokonanie pełnego przeglądu
wytycznych w kształcie, w jakim zostały przyjęte w Rezolucji 5.7;
6. ZAUWAŻAJĄC, że w Rezolucji VII.12, Umawiające się Strony wzywały, aby do COP8 w 2002 r., plany
zarządzania były w trakcie przygotowania lub zostały wdrożone dla co najmniej trzech czwartych obszarów objętych Konwencją Ramsarską w każdym z państw będących Umawiającą się Stroną i aby po
opracowaniu plany te zostały w pełni wdrożone; ZAUWAŻAJĄC PONADTO, że raporty krajowe przygotowane na to spotkanie Konferencji Umawiających się Stron wskazują, że powyższe ma miejsce
dla 397 obszarów objętych Konwencją Ramsarską lub 35 procent obszarów zamieszczonych w spisie
Konwencji Ramsarskiej;
7. UZNAJĄC, że ustanowienie i wdrożenie planu gospodarki obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi jest częścią zintegrowanego procesu planowania gospodarki obszarami,
który pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących celów gospodarki obszarami; identyfikacja i opisanie
działań gospodarki obszarami niezbędnych do osiągnięcia celów; określenie czynników, które mają wpływ
lub mogą mieć wpływ na różne cechy obszarów, w tym ich funkcje; określenie wymogów dotyczących monitorowania w celu wykrywania zmian charakteru ekologicznego i dokonywania pomiarów skuteczności
gospodarki obszarami; wykazanie, że gospodarka obszarami jest skuteczna i efektywna; utrzymanie ciągłości skutecznej gospodarki obszarami; rozwiązywanie jakichkolwiek konfliktów interesów; pozyskanie
zasobów w celu wdrożenia planów gospodarki obszarami; zapewnienie zgodności z politykami lokalnymi,
krajowymi i międzynarodowymi; oraz
8. BĘDĄC ŚWIADOMĄ, że wspólny program prac 2002–2003 przyjęty przez Biuro Konwencji Ramsarskiej oraz
Program UNESCO Człowiek i Biosfera obejmuje działania na rzecz przeglądu oraz, w miarę możliwości, harmonizacji, wskazówek w zakresie planowania zarządzania, w tym inwentaryzację, ocenę, monitorowanie
oraz podział obszarów objętych Konwencją Ramsarską i Rezerwaty Biosfery na strefy;
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
9. PRZYJMUJE nowe wytyczne w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską
i innymi obszarami wodno-błotnymi, na podstawie załącznika do niniejszej rezolucji;
10. MOCNO NALEGA, aby Umawiające się Strony stosowały nowe wytyczne w zakresie ustanowienia i wdrożenia procesów planowania zarządzania tymi obszarami objętymi Konwencją Ramsarską znajdującymi się
na ich terytorium, wobec których nie opracowano jeszcze takich procesów i planów;
11. UZNAJE, że istnieją inne procesy planowania zarządzania, zwłaszcza jeśli inne określenie ma zastosowanie
do tych samych obszarów, które zostały zamieszczone w Spisie Konwencji Ramsarskiej i że mogą one stanowić wiarygodne alternatywy dla planów zarządzania, jeśli podejścia takie dokładnie i w pełni wdrażają jasno wyrażone cele ochrony, w celu zapewnienia ochrony i racjonalnego użytkowania tych obszarów
wodno-błotnych;
12. ŻĄDA od Biura Konwencji Ramsarskiej opracowania podręcznika terenowego służącego do praktycznego
stosowania wytycznych, rozpoznającego okoliczności mogące ograniczyć pełne stosowanie wytycznych;
13. ZAUWAŻA, że wytyczne te zalecają, aby procesy zarządzania i planowania uwzględniały regularne przeglądu planu zarządzania oraz PONAGLA Umawiające się Strony, aby rozpoczęły stosowanie nowych wytycznych przy dokonywaniu przeglądu i aktualizacji istniejących planów zarządzania dla obszarów objętych
Konwencją Ramsarską oraz innych obszarów wodno-błotnych;
14. ZACHĘCA Umawiające się Strony do korzystania z wszelkich dostępnych narzędzi i wytycznych oferowanych
przez Konwencję Ramsarską w procesach planowania zarządzania, w tym, między innymi, opis i utrzymanie warunków ekologicznych oraz opracowanie programu monitorowania (Rezolucja VI.1), ocena i wskaźniki zagrożenia dla obszaru wodno-błotnego (Rezolucja VII.10), wskazówki w zakresie oceny oddziaływania (Rezolucja VIII.9) oraz w zakresie odbudowy obszarów wodno-błotnych, w tym identyfikacja obszarów
odpowiednich do odbudowy (Rezolucja VIII.16), oraz Wytyczne w zakresie działań globalnych dotyczących
torfowisk (Rezolucja VIII.17);
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15. WYMAGA od Biura Konwencji Ramsarskiej przeniesienia nowych wytycznych w zakresie planowania zarządzania
obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi do Konwencji o różnorodności
biologicznej (CBD), Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Konwencji
o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS) oraz Porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (AEWA), Eurosite oraz innych porozumień i organizacji związanych z zarządzaniem ekosystemów wodno-błotnych, zwłaszcza w odniesieniu do procesów planowania zarządzania na obszarach
wspólnego zainteresowania;
16. ŻĄDA od Panelu ds. Oceny Naukowej i Technicznej, przy wsparciu Biura Konwencji Ramsarskiej oraz we
współpracy z Programem Człowiek i Biosfera, CBD oraz innych odpowiednich organizacji, dokonania przeglądu i przygotowania dalszych wskazówek w zakresie podziału na strefy oraz programów i metodologii
monitorowania obszarów objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarów wodno-błotnych, w tym wskaźników oraz metodologii szybkiego oceniania, a także stosowania odczytów na odległość;
17. ZALECA, aby Umawiające się Strony, w trakcie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją
Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi, uwzględniały szersze konsekwencje działań prowadzonych
w dorzeczach i innych zlewiskach, stosując Rezolucję VII.18 w sprawie wytycznych w zakresie integrowania
ochrony obszarów wodno-błotnych i racjonalnego użytkowania do zarządzania dorzeczami (podręcznik
Konwencji Ramsarskiej nr 4), oraz wskazówek przyjętych podczas tego spotkania w zakresie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (Rezolucja VIII.4) oraz przydziału i zarządzania zasobami wodnymi w celu
utrzymania funkcji ekologicznych obszarów wodno-błotnych (Rezolucja VIII.1);
18. NALEGA, aby Umawiające się Strony brały pod uwagę nacisk kładziony przez nowe wytyczne w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi na zapewnienie pełnego zaangażowania wszystkich interesariuszy na wszystkich etapach
procesu planowania zarządzania oraz korzystania ze wskazówek przyjętych przez Rezolucję VII.8 w zakresie ustanowienia i wzmocnienia udziału społeczności lokalnych i ludności miejscowej w zarządzaniu obszarami wodno-błotnymi (podręcznik Konwencji Ramsarskiej nr 5) oraz wytycznych w zakresie
aspektów kulturowych obszarów wodno-błotnych, załączonych do Rezolucji VIII.19, w celu uzyskania
wsparcia w tym procesie;
19. ZAUWAŻA, że nowe wytyczne w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi będą stanowić podstawę dla kryteriów przyjmowania obszarów
do rejestru z San José, w celu propagowania zarządzania obszarami wodno-błotnymi przyjętego na tym
spotkaniu przez Konferencję Umawiających się Stron (Rezolucja VIII.15); oraz
20. USILNIE NALEGA, aby Umawiające się Strony korzystały z procesu planowania zarządzania oraz nowych wytycznych w zakresie planowania zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami, w celu ustanowienia programu monitorowania każdego obszaru znajdującego się w spisie Konwencji
Ramsarskiej, w tym wskaźników dotyczących cech charakteru ekologicznego, a także wdrożenia krajowych
mechanizmów informowania o dokonanych, dokonujących się lub prawdopodobnych zmianach charakteru ekologicznego oraz NADAL NALEGA, aby Umawiające się Strony niezwłocznie raportowały tego typu
przypadki do Biura Konwencji Ramsarskiej, zgodnie z art. 3.2 konwencji.

Rezolucja VIII.18
Gatunki inwazyjne i obszary wodno-błotne
(przyjęta na ósmym posiedzeniu Konferencji Umawiających się Stron,
Walencja, Hiszpania, 2002)
1. MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że gatunki obce, które stają się inwazyjne, nadal stanowią zagrożenie dla ekologicznego charakteru obszarów wodno-błotnych na świecie i dla gatunków żyjących na obszarach wodno-błotnych oraz że tego rodzaju inwazja może spowodować znaczące szkody i straty społeczne i ekonomiczne;
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2. MAJĄC RÓWNIEŻ ŚWIADOMOŚĆ, że przewiduje się, że skutki globalnej zmiany klimatu będą związane z inwazją gatunków obcych na nowe obszary i że gatunki wcześniej uznawane za łagodne mogą stać się gatunkami inwazyjnymi;
3. 
PRZYWOŁUJĄC Rezolucję 5.6 w sprawie Dodatkowych wskazówek w zakresie wdrażania koncepcji racjonalnego użytkowania, która zawiera odniesienie do podejmowania środków w celu rozwiązania problemów
związanych z gatunkami inwazyjnymi oraz Rezolucję VII.14, w której Umawiające się Strony wezwały do
podjęcia kroków w celu identyfikacji, zwalczania i kontrolowania gatunków inwazyjnych w ich jurysdykcji; do przeglądu i w razie potrzeby przyjęcia przepisów i programów mających na celu niedopuszczenie
do wprowadzenia i przemieszczania się lub handlu nowymi i niebezpiecznymi dla środowiska gatunkami
obcymi do lub w ramach ich jurysdykcji; do rozwijania zdolności do usprawniania identyfikacji i podnoszenia świadomości na temat gatunków obcych i inwazyjnych oraz do wymiany informacji i doświadczeń,
w tym na temat zarządzania najlepszymi praktykami;
4. MAJĄC OBAWY, że Umawiające się Strony dostarczyły niewiele informacji w kartach informacyjnych Konwencji Ramsarskiej (RIS) przygotowanych do wyznaczania obszarów wodno-błotnych, mających znaczenie
międzynarodowe, dotyczących obecności, zagrożeń i działań w zakresie zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi na obszarach objętych Konwencją Ramsarską i że w wielu przypadkach informacje te są nieaktualne i PRZYPOMINAJĄC, że Umawiające się Strony postanowiły składać zaktualizowaną kartę informacyjną
dla obszarów Ramsar dla każdego wyznaczonego obszaru objętego Konwencją Ramsarską przynajmniej co
sześć lat (Uchwała VI.13);
5. ZWRACAJĄC UWAGĘ NA FAKT, że wytyczne przyjęte podczas tego posiedzenia Konferencji Stron, w tym
Nowe wytyczne w zakresie planowania gospodarki obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi (Rezolucja VIII.14) oraz Rezolucja w sprawie wytycznych przyjętych w Konwencji
o różnorodności biologicznej (CBD) w celu włączenia kwestii związanych z różnorodnością biologiczną do
przepisów lub procesów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i w strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ich znaczenie dla Konwencji Ramsarskiej (Rezolucja VIII.9), są istotne dla rozpoznania,
zapobiegania, zwalczania i kontroli inwazyjnych gatunków obcych;
6. PRZYPOMINAJĄC, że w Rezolucji VII.14 Strony skierowały także Panel Oceny Naukowej i Technicznej (STRP)
do prac przygotowawczych nad wytycznymi dotyczącymi obszarów wodno-błotnych w zakresie identyfikacji, ustalania priorytetów działania i zarządzania gatunkami obcymi, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla obszarów wodno-błotnych we współpracy z Organem Pomocniczym ds. Naukowych i Technicznych
(SBSTTA) z konwencji CBD, w ramach Globalnego Programu ds. Gatunków Inwazyjnych (GISP) oraz innych
programów ustanowionych w ramach międzynarodowych konwencji;
7. MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że Panel STRP miał swój wkład na rzecz konwencji CBD Organu SBSTTA podczas szóstego posiedzenia (w marcu 2001 r.), kiedy to na podstawie art. 8 lit. h) konwencji CBD i decyzji V/8 konwencji CBD COP5 w sprawie gatunków inwazyjnych zmieniono wytyczne;
8. MAJĄC RÓWNIEŻ ŚWIADOMOŚĆ, że trzeci wspólny plan prac dla konwencji CBD i Konwencji Ramsarskiej na
lata 2002-2006 obejmuje współpracę z programem GISP, IUCN, Światową Unią Ochrony Przyrody i Światowym Centrum Monitoringu Ochrony (UNEP-WCMC) w celu zwiększenia dostępności informacji i wytycznych
w zakresie wodnych gatunków inwazyjnych oraz opracowania dalszych prac, w tym oceny inwazyjnych gatunków obcych występujących w wodach śródlądowych;
9. UZNAJĄC, że w ramach konwencji CBD, programu GISP i IUCN przygotowano strategie, analizy przepisów
i zestawy narzędzi, w tym badania sytuacyjne mające na celu uwzględnienie różnych aspektów inwazyjnych
gatunków obcych oraz że stanowią one źródło wartościowych informacji i pomoc dla Umawiających się Stron
przy rozwiązywaniu problemów dotyczących wodnych gatunków inwazyjnych;
10. ZWRACAJĄC UWAGĘ NA FAKT, że w ramach programu GISP opracowywany jest dalszy program prac,
w ramach których szczególne uwzględniona będzie ocena, pomoc i narzędzia mające zastosowanie
na skalę krajową i regionalną, jak i udzielanie dalszych informacji koncentrujących się na wodnych gatunkach inwazyjnych, we współpracy z Biurem Konwencji Ramsarskiej, CBD, IUCN oraz pozostałymi
odpowiednimi organizacjami oraz
11. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJĄC pracę Biura Konwencji Ramsarskiej we współpracy z IUCN, Centrum Dziedzictwa Światowego oraz innymi podmiotami w celu uruchomienia projektów dotyczących komunikacji
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i podnoszenia świadomości w zakresie afrykańskich gatunków inwazyjnych z obszarów wodno-błotnych,
które będą rozpowszechniać informacje i podmiotom zarządzającym obszarami wodno-błotnymi udzielać
porad w zakresie dobrych praktyk i doświadczeń;
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
12. WZYWA Umawiające się Strony do rozwiązania problemów związanych z występowaniem gatunków inwazyjnych w ekosystemach na obszarach wodno-błotnych w sposób zdecydowany i kompleksowy, korzystając w razie potrzeby z narzędzi i wytycznych opracowanych przez różne instytucje i w ramach różnych
procesów, w tym z wszelkich wytycznych i wskazówek przyjętych w ramach innych konwencji;
13. ZACHĘCA Umawiające się Strony do uczestnictwa w i przyczynianie się do dalszego opracowywania odpowiednich narzędzi i wytycznych służących do rozwiązywania tych problemów;
14. ZALECA Biuru Konwencji Ramsarskiej kontynuowanie jak najbliższej współpracy z instytucjami i procesami związanymi z kwestiami dotyczącymi gatunków inwazyjnych, w szczególności tych mających znaczenie
bezpośrednio dla ekosystemów na obszarów wodno-błotnych;
15. WZYWA Umawiające się Strony do przeprowadzenia ocen ryzyka dotyczących gatunków obcych stanowiących potencjalnie zagrożenie dla ekologicznego charakteru obszarów wodno-błotnych, biorąc przy tym
pod uwagę potencjalne zmiany ekosystemów wynikające ze skutków globalnej zmiany klimatu i stosując
wytyczne dostępne w Ramach oceny zagrożenia z Konwencji Ramsarskiej (Rezolucja VII.10);
16. WZYWA PONADTO Umawiające się Strony do określenia obecności inwazyjnych gatunków obcych na obszarach objętych Konwencją Ramsarską i na innych obszarach wodno-błotnych na ich terytorium, zagrożeń, jakie stanowią dla ekologicznego charakteru tych obszarów wodno-błotnych, w tym zagrożenia inwazją przez te gatunki, które nie są jeszcze obecne w każdym z obszarów, działań w trakcie realizacji lub
na etapie planowania w celu zapobieżenia im, ich zwalczania lub kontroli, a w przypadku obszarów objętych Konwencją Ramsarską – do niezwłocznego powiadamiania w tej sprawie Biura Konwencji Ramsarskiej
zgodnie z artykułem 3.2 konwencji, tak aby informacje te można było uwzględnić w bazie danych obszarów objętych Konwencją Ramsarską;
17. ZWRACA SIĘ do Biura Konwencji Ramsarskiej do udostępniania w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej i innym podmiotom informacji udzielonych przez Umawiające się Strony w celu wsparcia realizacji
wspólnego planu prac dla konwencji CBD i Konwencji Ramsarskiej na lata 2002-2006;
18. UZNAJE, że wiele wodnych gatunków inwazyjnych, zarówno śródlądowych, jak i przybrzeżnych oraz gatunków morskich, może rozprzestrzeniać się szybko i wielokrotnie w obrębie całych ekosystemów na obszarach wodno-błotnych, w dorzeczach i strefach przybrzeżnych i morskich, takich, że ich likwidacja w jednym
miejscu może okazać się nieskuteczna w zapobieganiu dalszych inwazji i WZYWA wszystkie Umawiające
się Strony o wspólnych obszarach wodno-błotnych, systemach rzek, strefach przybrzeżnych/morskich na
potrzeby pełnej współpracy w zakresie zapobiegania, wczesnego ostrzegania na transgranicznych obszarach wodno-błotnych, zwalczania i kontroli gatunków inwazyjnych, stosując wytyczne w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych (podręcznik Konwencji Ramsarskiej 9);
19. WZYWA Umawiające się Strony, by podczas opracowywania i wdrażania krajowych strategii i odpowiedzi na
pojawienie się inwazyjnych gatunków obcych uznały, że lądowe inwazje gatunków obcych mogą zagrażać
i mieć wpływ na ekologiczny charakter obszarów wodno-błotnych, w tym poprzez obniżenie zwierciadła
wody i zmianę wzorców przepływu wody i by zapewniły stosowanie odpowiednich środków pozwalających wyeliminować lub ograniczyć takie inwazje;
20. WZYWA Umawiające się Strony, by przed przesunięciem wód między dorzeczami rzek dokładnie zbadały
potencjalne oddziaływanie na środowisko ze strony gatunków inwazyjnych;
21. PONADTO WZYWA wszystkie Umawiające się Strony, by ściśle współpracowały z punktami kontaktowymi
z innych krajów w zakresie Konwencji o różnorodności biologicznej, Konwencji ONZ w sprawie zwalczania
pustynnienia, programu UNESCO „Man and Biosphere” (Człowiek i biosfera), z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO) oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu krajowych polityk, strategii
i rozwiązań dla zagrożeń dotyczących inwazyjnych gatunków obcych oraz by zadbały o to, by zapobieganie
występowaniu takich gatunków, ich zwalczanie i kontrolowanie było w pełni uwzględnione w przepisach
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krajowych i krajowych politykach dotyczących obszarów wodno-błotnych i różnorodności biologicznej,
strategiach i planach działania, stosując wytyczne Konwencji Ramsarskiej w odniesieniu do zmian prawa
i instytucji w celu promowania ochrony i racjonalnego użytkowania obszarów wodno-błotnych (podręcznik
Konwencji Ramsarskiej 3) i wytyczne w zakresie opracowywania i wdrażania krajowych polityk w zakresie
obszarów wodno-błotnych (podręcznik Konwencji Ramsarskiej 2);
22. ZWRACA SIĘ do Biura Konwencji Ramsarskiej, by zbadało wraz z sekretariatem konwencji CBD i GISP sposoby i środki w ramach Konwencji Ramsarskiej przyczyniające się w przypadku konwencji CBD do przeglądu w sprawie oceny oddziaływania gatunków inwazyjnych na wody śródlądowe, w tym na wyspy, oraz
by Umawiającym się Stronom i podmiotom zarządzającym obszarami wodno-błotnymi udostępnił wyniki
tego przeglądu;
23. ZACHĘCA Biuro Konwencji Ramsarskiej we współpracy z IUCN, Centrum Dziedzictwa Światowego i w ramach
programu UNESCO „Man and Biosphere” do dalszego opracowywania i realizacji prac w zakresie komunikacji i podnoszenia świadomości w zakresie afrykańskich gatunków inwazyjnych z obszarów wodno-błotnych
u podmiotów zarządzających obszarami wodno-błotnymi, do rozpowszechniania posiadanych informacji
i produktów związanych z podnoszeniem świadomości oraz do rozważenia opracowania podobnych projektów w innych regionach objętych Konwencją Ramsarską i ZACHĘCA Umawiające się Strony i organizacje
udzielające pomocy do rozważenia zapewnienia środków dla takich projektów oraz
24. PONADTO ZACHĘCA GISP, IUCN i inne podmioty do dalszego rozwijania internetowych źródeł informacji
dotyczących identyfikacji, dystrybucji i zarządzania inwazyjnymi gatunkami obcymi i gatunkami inwazyjnymi potencjalnie mającymi wpływ na obszary wodno-błotne oraz do ich udostępniania Umawiającym się
Stronom i podmiotom zarządzającym obszarami wodno-błotnymi w celu udzielenia im pomocy na potrzeby wczesnego wykrywania, zwalczania i kontroli gatunków inwazyjnych.

Rezolucja VIII.19
Wskazówki dotyczące uwzględnienia walorów kulturalnych obszarów wodno-błotnych na rzecz
skutecznego zarządzania obszarami
(przyjęta na ósmym posiedzeniu Konferencji Umawiających się Stron,
Walencja, Hiszpania, 2002)
1. UZNAJĄC, że odwieczny i bliski związek społeczeństw tradycyjnych z obszarami wodno-błotnymi i wodą doprowadził do powstania istotnych wartości kulturowych ważnych dla ochrony obszarów wodno-błotnych
i racjonalnego użytkowania, które zostały ujęte w różnorodnych kosmologiach różnych cywilizacji i kultur
na przestrzeni dziejów;
2. PONADTO UZNAJĄC, że szczególne cechy fizyczne obszarów wodno-błotnych przyczyniły się do powstania
poszczególnych sposobów przeprowadzania tradycyjnych działań poprzez struktury, procedury, techniki
i specjalnie zaprojektowane artefakty, które mają ogromne znaczenie kulturowe;
3. UZNAJĄC, że związki ludności z obszarami wodno-błotnymi doprowadziły do powstania aspektów kultury
niematerialnej, poprzez folklor, muzykę, mitologię, tradycję ustną, zwyczaje, tradycyjną wiedzę i mądrości
ludowe, a ich odzwierciedlenie można znaleźć w praktykach społecznych i tradycyjnych formach organizacji
społecznej służącej do gospodarowania obszarami wodno-błotnymi, w szczególności wodami;
4. PONADTO UZNAJĄC, że zrównoważone, tradycyjne metody korzystania z zasobów obszarów wodno-błotnych często przyczyniały się do powstawania krajobrazów kulturowych o znacznej wartości dla ochrony obszarów wodno-błotnych i racjonalnego użytkowania;
5. MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że wartości kulturowe obszarów wodno-błotnych były i nadal są bardzo ważne dla
społeczeństw żyjących na obszarach wodno-błotnych i w ich okolicach i stanowią część ich tożsamości, a tym
samym ich utrata może nie tylko przyczynić się do ich wyobcowania z obszarów wodno-błotnych, ale może
również spowodować znaczące negatywne oddziaływanie społeczne i ekologiczne;
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6. UZNAJĄC, że wiedza kulturowa na temat obszarów wodno-błotnych stanowi dziedzictwo dzisiejszych społeczeństw;
7. MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że w większości wiedza na temat praktyk i praktyki same w sobie w zakresie tradycyjnego gospodarowania obszarami wodno-błotnymi w różnych kulturach przez tysiąclecia przyczyniały się do
ochrony obszarów wodno-błotnych i racjonalnego użytkowania i nadal się do niej przyczyniają;
8. PONADTO MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że oprócz duchowego wymiaru tej wiedzy i innych aspektów zarządzania
obszarami wodno-błotnymi w przeszłości wartości te mogą mieć istotne znaczenie społecznoekonomiczne,
ponieważ mogą one być wykorzystywane jako źródło zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji, a za ich
pośrednictwem mogą się przyczyniać do wzrostu dochodów i jakości życia mieszkańców;
9. ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ Z FAKTU, że odpowiednie uznanie i wsparcie dla dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, jest niezbędnym elementem każdego procesu na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów obszarów wodno-błotnych;
10. UZNAJĄC, że istnieją istotne niedociągnięcia i luki w procedurach i metodach identyfikacji, wyceny i ochrony dziedzictwa kulturowego obszarów wodno-błotnych, jak również w opracowywaniu i wdrażaniu związanych z nimi strategii politycznych;
11. ZWRACAJĄC UWAGĘ NA FAKT, że głębokie i szybkie przemiany społeczne i gospodarcze, które nastąpiły
w ostatnich dziesięcioleciach w coraz większym stopniu stanowiły zagrożenie dla odpowiedniej ochrony dziedzictwa kulturowego, które jest typowe dla obszarów wodno-błotnych w wielu częściach świata;
12. UZNAJĄC, że istnieją różne wielostronne porozumienia i organizacje, które pracują w celu zagwarantowania uznania i ochrony wartości kulturowych i relacji z ekosystemami, w tym z obszarami wodno-błotnymi;
13. UZNAJĄC, że Konwencja Ramsarska musi funkcjonować na podstawie umów wielostronnych i regionalnych
oraz we współpracy z innymi organami zajmującymi się potrzebą podjęcia zdecydowanych działań w celu
zachowania dziedzictwa kulturowego, są to między innymi:
•
konwencja UNESCO dotycząca ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (Paryż, 1972);
•
wezwanie z Granady (1975) Rady Europy w sprawie architektury i krajobrazów na obszarach wiejskich;
•
Rekomendacja 881 (1979) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie dziedzictwa architektonicznego obszarów wiejskich;
•
działania UNESCO w zakresie promowania ochrony dziedzictwa kulturowego;
•
ogólne zasady dotyczące ochrony zaproponowane w karcie dziedzictwa krajowego (Jerozolima, 1996), ratyfikowanej przez XI Zgromadzanie Ogólne Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS);
•
różne zalecenia Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) dotyczące ochrony, zachowania,
statusu prawnego, wykorzystania do celów gospodarczych i międzynarodowej ochrony folkloru;
•
Konwencja o różnorodności biologicznej, w szczególności w odniesieniu do decyzji VI/10 z Konferencji
Umawiających się Stron w sprawie Zarysu złożonego sprawozdania o stanie i tendencjach w zakresie wiedzy,
innowacji i praktyk społeczności rdzennych i lokalnych, istotnych dla ochrony i zrównoważonego użytkowania
różnorodności biologicznej oraz planu i harmonogramu jego sporządzenia oraz w sprawie Zaleceń w zakresie
przeprowadzenia ocen oddziaływania na kulturę, środowisko i społeczeństwo przedsięwzięć planowanych do
realizacji w miejscach świętych oraz na ziemiach i wodach tradycyjnie zajmowanych lub użytkowanych przez
społeczności rdzenne i lokalne lub mogących na nie oddziaływać;
•
Europejska konwencja krajobrazowa (Florencja, 2000);
•
Konwencja dotycząca ludności tubylczej i plemiennej w suwerennych państwach (Międzynarodowa Organizacja Pracy nr 169, 5 września 1991 r.) oraz
•
Stałe Forum do spraw Ludów Tubylczych.
14. PRZYPOMINAJĄC, że m.in. w tekście Konwencji Ramsarskiej, w akapicie trzecim preambuły, uznano już, że
„obszary wodno-błotne stanowią zasoby o wielkiej wartości gospodarczej, kulturalnej, naukowej i rekreacyjnej, a ich utrata byłaby nie do naprawienia;” i PRZYPOMINAJĄC PONADTO, że COP7 przyjęła Wytyczne
Konwencji Ramsarskiej w zakresie ustanawiania i wzmacniania udziału społeczności lokalnych i ludności
miejscowej w procesie zarządzania obszarami wodno-błotnymi (Rezolucja VII.8) oraz
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15. ZWRACAJĄC UWAGĘ na podstawową dokumentację i przykłady dotyczące kulturowych aspektów obszarów wodno-błotnych z całego świata, prezentowane podczas sesji technicznej nr 5 niniejszego posiedzenia Konferencji Stron;
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
16. Z ZAINTERESOWANIEM ODNOTOWUJE listę wskazówek zawartych w załączniku do niniejszej rezolucji;
17. ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ, by Biuro Konwencji Ramsarskiej poszukiwało informacji u Umawiających się Stron,
ekspertów i osób zajmujących się tymi tematami w praktyce, jak i społeczności lokalnych i ludności rdzennej z całego świata, aby podnieść jakość dokumentu informacyjnego na temat kulturowych aspektów dotyczących obszarów wodno-błotnych (COP8 DOC. 15) oraz szczegółowych wytycznych przygotowywanych
na potrzeby rozważań podczas tego posiedzenia Konferencji Stron w celu ich publikacji jako dokument
podstawowy oraz w celu poinformowania COP9 o poczynionych postępach;
18. ZACHĘCA Umawiające się Strony do rozważeń na podstawie listy wskazówek przekazanej w załączniku do
niniejszej rezolucji, ale tylko w odniesieniu ochrony i podnoszenia wartości kulturowych obszarów wodno-błotnych;
19. PONADTO ZACHĘCA Umawiające się Strony, by w ramach swoich przepisów krajowych i ram prawnych
oraz dostępnych zasobów i potencjału:
a) rozważyły opracowanie i ocenę zarówno materialnych i niematerialnych elementów kulturowych związanych z obszarami wodno-błotnymi i wodami, w szczególności podczas przygotowywania kart informacyjnych dla obszarów Ramsar (RIS) służących do wyznaczania nowych obszarów wodno-błotnych mających
znaczenie międzynarodowe lub przy aktualizacji istniejących kart RIS dotyczących istniejących obszarów
objętych Konwencją Ramsarską, w stosownych przypadkach biorąc pod uwagę prawa własności intelektualnej, prawo zwyczajowe i zasadę udzielania zgody po uprzednim poinformowaniu zgodnie z zasadami
konwencji CBD i WIPO;
b) promowały uznanie i rewitalizację tych wartości kulturowych wśród ludności w pobliżu obszarów wodno-błotnych i wśród ogółu ludności;
c) uwzględniały istotne aspekty dziedzictwa kulturowego zarówno w zakresie projektowania, jak i wdrażania planów gospodarowania obszarami wodno-błotnymi;
d) podejmowały działania mające na celu uwzględnienie kryteriów społeczno-kulturowych w ramach oceny oddziaływania na środowisko, do których mogą zaliczać się m.in. kwestie o szczególnym znaczeniu
kulturowym, takie jak wierzenia i religie, zwyczajowe praktyki, formy organizacji społecznej, systemy wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym sposoby użytkowania gruntów, miejsca o znaczeniu kulturowym, miejsca święte i ceremonie rytualne, języki, tradycyjna wiedza ludowa/systemy prawne, struktury
polityczne, role i obyczaje;
e) przeprowadzały takie działania przy aktywnym udziale rdzennej ludności, społeczności lokalnych oraz innych zainteresowanych stron, a także rozważyły wykorzystanie wartości kulturowych obszarów wodno-błotnych jako narzędzia do wzmacniania tego zaangażowania, w szczególności w planowaniu obszarów
wodno-błotnych i gospodarowaniu nimi;
20 . ZACHĘCA Umawiające się Strony do uznania wartości kulturowych i tych związanych z dziedzictwem dotyczących obszarów wodno-błotnych w ramach ich obecnej ochrony dziedzictwa, ram prawnych i polityk;
21. ZAPRASZA Umawiające się Strony do rozważenia przeprowadzenia odpowiednich wspólnych działań
edukacyjnych i szkoleniowych w odniesieniu do wartości kulturowych obszarów wodno-błotnych, a także
rozważenia opracowania projektów pilotażowych dotyczących badań na skalę lokalną, regionalną i krajową w celu dalszej poprawy stosowania lub uwzględnienia „Wskazówek” w ochronie obszarów wodno-błotnych i rozsądnego wykorzystania;
22. ZACHĘCA Umawiające się Strony do ustanowienia odpowiednich mechanizmów konsultacji na poziomie
regionalnym i krajowym, aby wziąć pod uwagę sposób, w jaki „Zasady” mogą być stosowane w rozwijaniu i promowaniu wartości kulturalnych obszarów wodno-błotnych;
23.  WZYWA Umawiające się Strony i Biuro Konwencji Ramsarskiej do zapewnienia większej synergii oraz unikania powielania działań poczynionych w ramach odpowiednich porozumień wielostronnych, takich jak
te wymienione w ust. 13 powyżej.
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Rezolucja IX.4
Konwencja Ramsarska a ochrona, produkcja i zrównoważone użytkowanie zasobów rybołówstwa13
(przyjęta na dziewiątym posiedzeniu Konferencji Umawiających się Stron,
Kampala, Uganda, 2005 r.)
1. UZNAJĄC ważną rolę, jaką obszary wodno-błotne śródlądowe, przybrzeżne i te w pobliżu brzegu morskiego
odgrywają we wspieraniu populacji gatunków wodnych i zasobów rybnych;
2. ŚWIADOMI, że połowy mają wielkie znaczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze na świecie;
3. UZNAJĄC, że zasoby rybołówstwa są istotnym źródłem pożywienia i dochodów dla milionów ludzi, które może pomóc w dalszej redukcji ubóstwa i ZANIEPOKOJENI, że w Milenijnej Ocenie Ekosystemów (MA)
stwierdzono, że odłowy rybne w wielu częściach świata są coraz niższe z powodu niezrównoważonego pozyskiwania ryb, degradacji siedlisk i utraty zasobów rybołówstwa, podłoży do rozmnażania i dla szkółek, jak
również miejsc żerowania i schronienia i STWIERDZAJĄC, że różne rodzaje technik rybołówstwa i pokrewne
działania realizowane na terenie lub przylegle do obszarów wodno-błotnych (od połowów do konsumpcji)
mogą mieć wpływ na pozostałą faunę i florę;
4. WYRAŻAJĄC ZANIEPOKOJENIE utratą zasobów rybołówstwa oraz zwiększającą się liczbą gatunków wodnych
uznanych w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych za globalnie zagrożone i MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ
ważnej roli, jaką niektóre obszary objęte Konwencją Ramsarską odgrywają w zakresie ochrony zagrożonych,
wodnych gatunków roślin i zwierząt;
5. MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ braku solidnych danych naukowych na temat zasobów rybołówstwa na wielu obszarach wodno-błotnych;
6. PRZYPOMINAJĄC znaczenie wytycznych przyjętych przez Konwencję w sprawie włączenia ochrony obszarów wodno-błotnych i rozsądnego użytkowania do gospodarowania wodami w dorzeczach (Rezolucja VII.18)
i znaczenie gospodarowania obszarami przybrzeżnymi (Rezolucja VIII.4) w celu zapewniania zintegrowanego
gospodarowania ekosystemami bagiennymi, od których zależą zasoby rybołówstwa;
7. PRZYPOMINAJĄC, że Rezolucja VIII.2 Konferencji Stron zachęcała „Umawiające się strony - tam, gdzie to możliwe i właściwe - do podejmowania niezbędnych kroków w celu utrzymania dostępu migracyjnego przez
zapory dla miejscowych [rodzimych] ryb i innych gatunków”;
8. POCHWALAJĄC te Strony, które podjęły działania w celu zachowania lub odbudowy populacji rodzimych
gatunków wodnych i ich siedlisk, między innymi poprzez odbudowę siedlisk, zapewnienie przejść dla ryb
przez infrastrukturę rzeczną, kontrolę konkurujących inwazyjnych gatunków obcych, kontrolę niezrównoważonych praktyk w zakresie akwakultury i/lub zmniejszenia skutków zanieczyszczenia wody;
9. BIORĄC POD UWAGĘ względne korzyści dla ekosystemu osiągnięte dzięki dostarczaniu białek pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa, tym samym zmniejszając presję rolnictwa na lądzie i dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia wody;
10. BIORĄC RÓWNIEŻ POD UWAGĘ powszechny rozwój akwakultury, jej potencjalne korzyści dla zwiększania
zasobów rybnych i zmniejszenia kosztów środowiskowych i potrzebę starannego planowania i zarządzania, aby uniknąć negatywnych skutków dla rodzimych gatunków wodnych i ekosystemów bagiennych;
11. MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Żywienia i Rolnictwa (FAO)
kodeksu postępowania na rzecz odpowiedzialnego rybołówstwa (1995 r.) i kolejnych, różnych wytycznych
technicznych i uznania, że dokumenty powodują konieczność promowania zrównoważonego wykorzystania zasobów rybołówstwa i łagodzenia negatywnych skutków praktyk w zakresie akwakultury;
12. MAJĄC RÓWNIEŻ ŚWIADOMOŚĆ bieżących prac w ramach Kompleksowej Oceny Gospodarki Wodnej w Rolnictwie (CA) prowadzonej przez Międzynarodowy Instytut Gospodarki Wodnej (IWMI) i jej znaczenie dla
kwestii związanych z obszarami wodno-błotnymi, połowów przemysłowych i akwakultury;

13

„Zasoby rybołówstwa”: ryby, skorupiaki, mięczaki i glony.
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13. PRZYPOMINAJĄC, że działanie 1.2.6 w ramach Strategicznego Planu Konwencji Ramsarskiej 2003-2008
wzywa do oceny „wkładu obszarów objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarów wodno-błotnych
w utrzymanie rybołówstwa, w tym wykorzystania informacji z Milenijnej Ocena Ekosystemów (MA) i innych
programów oceny i [zalecenia] praktyk zrównoważonego zarządzania, które mogą przyczynić się do realizacji - w przypadkach gdy jest to możliwe do roku 2015 - celu WSSD polegającego na utrzymaniu lub odbudowie zubożonych zasobów rybnych [zasobów rybołówstwa] do poziomów, które mogą zapewnić maksymalnie zrównoważony odłów” i RÓWNIEŻ PRZYPOMINAJĄC Programy prac Konwencji o różnorodności
biologicznej na wodach śródlądowych i różnorodności biologicznej na obszarach przybrzeżnych i morskich;
14. UZNAJĄC, że rafy koralowe są jednymi z najbardziej złożonych, bogatych w gatunki i wydajnych ekosystemów morskich, obejmującymi mniej niż 1% powierzchni oceanu, w których żyje jedna trzecia wszystkich
gatunków ryb morskich i że zgodnie z szacunkami rybołówstwo w rafie koralowej przynosi odłowy 6 mln ton
ryb rocznie, z czego jedna czwarta całkowitej produkcji ryb na całym świecie pochodzi z krajów rozwijających
się z rafami koralowymi i że stanowią one siedlisko dla znacznej części morskiej różnorodności biologicznej;
15. UZNAJĄC, że ekosystemy mangrowe zapewniają kilka korzyści/funkcji środowiskowych, w tym ochronę
wybrzeży, zatrzymanie składników odżywczych i osadów i ujście dla dwutlenku węgla oraz ich szczególne znaczenie jako szkółek różnych gatunków wodnych i ich ochronną rolę dla istniejących powiązanych
ekosystemów takich jak rafy koralowe i łąki podmorskie, a także PODKREŚLAJĄC znaczenie ekosystemów
mangrowych, w tym ich powiązanych równin pływowych i ujść rzek jako źródeł zasobów rybołówstwa dla
kilku społeczności nadmorskich;
16. MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że według FAO World Mangrove Atlas obszary namorzynowe są niszczone w tempie 1% rocznie, pomimo ich wagi dla produkcji rybołówstwa;
17. MAJĄC RÓWNIEŻ ŚWIADOMOŚĆ, że łąki podmorskie są niezbędne jako podłoża do rozmnażania, siedliska
i schronienie dla wielu gatunków morskich w różnych stadiach ich cyklu życiowego;
18. PRZYPOMINAJĄC Rezolucję VIII.10, która uznała, że ekosystemy te nie są wystarczająco reprezentowane
w spisie Konwencji Ramsarskiej;
19. MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ planu realizacji działań WSSD dotyczącego ustanowienia chronionych obszarów
morskich, decyzji VII/5 CBD COP7 w sprawie morskiej i przybrzeżnej różnorodności biologicznej, programu prac CBD na obszarach chronionych (Decyzja VII.28) oraz ostatnich prac Komitetu FAO ds. Rybołówstwa (CoFi) dotyczących roli morskich obszarów chronionych (MPA) w procesie zarządzania rybołówstwem;
i BIORĄC POD UWAGĘ pilną potrzebę zajęcia się problemem niedostatecznego uwzględnienia obszarów
chronionych w siedliskach morskich i przybrzeżnych oraz wodach śródlądowych w krajowych planach obszarów chronionych;
20. PRZYJMUJĄC z zadowoleniem wsparcie finansowe zapewnione przez IUCN, WWF i World Fish Centre w realizacji działania 1.2.6 w ramach Strategicznego Planu Konwencji Ramsarskiej na lata 2003-2008 oraz ich rolę
jako rzeczników i doradców technicznych w odniesieniu do zasobów wodnych i zrównoważonego rybołówstwa, a TAKŻE BIORĄC POD UWAGĘ ich współpracę z Naukowo-Technicznym Panelem Przeglądowym
w przygotowaniu „Przeglądu dotyczącego obszarów objętych Konwencją Ramsarską i utrzymania rybołówstwa”, który ma być publikowany jako raport techniczny z Konwencji Ramsarskiej oraz zarys zagadnień
i zaleceń dotyczących obszarów wodno-błotnych i ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów rybołówstwa załączony do niniejszej Rezolucji; oraz
21. BIORĄC RÓWNIEŻ POD UWAGĘ, że Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody IUCN ustanowiła Specjalistyczną Grupę ds. Ryb Słodkowodnych, która zapewni doradztwo w kwestii priorytetowych działań na
rzecz ochrony ryb słodkowodnych Umawiającym się Stronom, organizacjom do spraw dorzeczy i innym;
KONFERENCJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
22. POTWIERDZA, że niniejsza Rezolucja obejmuje problemy rybołówstwa śródlądowego, przybrzeżnego i morskiego na obszarach wodno-błotnych w rozumieniu art. 1 i obszary objęte Konwencją Ramsarską w rozumieniu art. 2.1 Konwencji Ramsarskiej.
23. WZYWA Umawiające się Strony do stosowania odpowiednich zaleceń załączonych do niniejszej Rezolucji,
przy mierzeniu się z kwestiami zrównoważonego wykorzystania zasobów rybołówstwa w odniesieniu do
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ochrony i rozsądnego użytkowania obszarów objętych Konwencją Ramsarską i innych obszarów wodno-błotnych;
24. WZYWA Umawiające się Strony do przeglądu ich ram politycznych i rozwiązań instytucjonalnych, zgodnie z Rezolucjami VII.6 w sprawie krajowych polityk w zakresie obszarów wodno-błotnych i VII.7 w sprawie
przeglądu przepisów i ustawodawstwa, aby zapewnić, że organy zarządzające rybołówstwem i te zaangażowane w zachowanie wodnej różnorodności biologicznej i/lub zarządzanie nią znają, uzupełniają i wspierają krajowe, regionalne i lokalne wysiłki w celu wdrożenia Konwencji;
25. WNIOSKUJE do organów do spraw rybołówstwa, odpowiedzialnych za zarządzanie rybołówstwem na obszarach objętych Konwencją Ramsarską lub z nimi sąsiadujących lub powiązanych o zapewnienie, że ich
działania wspierają utrzymanie ekologicznego charaktery takiego obszaru (lub obszarów);
26. WZYWA Umawiające się Strony i ZACHĘCA odpowiednie organizacje do stosowania postanowień Konwencji dotyczących siedlisk i ochrony gatunków w celu wprowadzenia i/lub kontynuacji środków zarządzania,
mających na celu zminimalizowanie wpływu połowów na środowisko, w tym w miarę potrzeby do zastosowania metod gospodarki przestrzennej i WZYWA również Sekretariat Konwencji Ramsarskiej do współpracy z innymi konwencjami, instrumentami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną różnorodności
biologicznej i zarządzaniem zasobami naturalnymi (w tym FAO na poziomie międzynarodowym i regionalnym), w celu promowania synergii oraz dostosowania metod planowania i zarządzania, które korzystnie
wpływają na ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami rybołówstwa i uznania jego roli w osiąganiu celów CBD, celów WSSD i Milenijnych Celów Rozwoju (MCR);
27. ZACHĘCA Umawiające się Strony do współpracy z odpowiednimi partnerami w celu przeprowadzenia inwentaryzacji, ocen i monitorowania zasobów rybołówstwa, które zależne są od obszarów wodno-błotnych;
28. WNIOSKUJE do podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie obszarami objętymi Konwencją Ramsarską
o włączenie do ich procesów planowania zarządzania, zgodnie z Rezolucją VIII.14 w sprawie planowania zarządzania, środków na rzecz utrzymania korzyści/funkcji ekologicznych obszarów wodno-błotnych, w tym
zrównoważonego rybołówstwa;
29. WNIOSKUJE do Umawiających się Stron o dokonanie przeglądu i - w przypadkach gdy jest to konieczne poprawienie krajowych i regionalnych programów systematycznego gromadzenia danych ekologicznych
i społeczno-ekonomicznych dotyczących rybołówstwa, w tym rybołówstwa na małą skalę, i danych dotyczących akwakultury mających znaczenie dla obszarów objętych Konwencją Ramsarską i powiązanych z nimi;
30. WZYWA Umawiające się Strony do podjęcia niezbędnych kroków w obrębie swoich ram na rzecz zintegrowanego dorzecza i zarządzania strefą przybrzeżną w celu utrzymania lub odbudowy ścieżek migracji fauny
i flory wodnej, aby zmniejszyć wpływ źródeł punktowych i rozproszyć zanieczyszczenia we wszystkich jego
formach, ustanowić i wdrożyć alokacje przepływów środowiskowych wspierających ochronę fauny i flory
wodnej, chronić niezbędne podłoża do rozmnażania i dla szkółek oraz odbudować odpowiednie siedliska,
w których nastąpiła ich degradacja, biorąc pod uwagę wytyczne przyjęte w Rezolucjach: VIII.1 dotyczącej
alokacji zasobów wodnych, VIII.4 dotyczącej zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną i VIII.32 dotyczącej ekosystemów mangrowych;
31. WZYWA Umawiające się Strony do starannego kontrolowania praktyk w zakresie akwakultury (np. akwakultury stawowej i klatkowej) na obszarach objętych Konwencją Ramsarską i miejscach, które mogą wpływać
na obszary objęte Konwencją Ramsarską i inne obszary wodno-błotne tak, aby zapobiec niekorzystnym
zmianom ekologicznego charakteru obszarów wodno-błotnych, stosując postanowienia kodeksu postępowania FAO z 1997 r. i jego powiązane „Wytyczne techniczne dotyczące odpowiedzialnego rybołówstwa
– rozwój akwakultury”, Deklarację z Bangkoku z 2000 r. i „Strategię rozwoju akwakultury” (sieć ośrodków
akwakultury w regionie Azji i Pacyfiku (NACA)/FAO));
32. ZDECYDOWANIE WZYWA każdą z Umawiających się Stron do egzekwowania istniejących polityk i prawodawstwa w celu wstrzymania wszelkiej promocji i tworzenia nowych obiektów, lub rozwoju działań związanych z niezrównoważoną akwakulturą szkodliwą dla obszarów wodno-błotnych, zgodnie z Rezolucją
VII.21 w sprawie międzypływowych obszarów wodno-błotnych;
33. RÓWNIEŻ ZDECYDOWANIE WZYWA Strony posiadające ekosystemy namorzynowe na swoim terytorium,
biorąc pod uwagę postanowienia Rezolucji VIII.32, do przeglądu i – w stosownych przypadkach – zmodyfikowania ich krajowych polityk i strategii, które mają lub mogą mieć szkodliwy wpływ na te ekosystemy
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i wdrażania środków na rzecz ochrony i przywrócenia korzyści tych ekosystemów dla populacji ludzkich,
uznając ich prawa, sposoby wykorzystania i tradycyjne obyczaje oraz do utrzymania różnorodności biologicznej oraz współpracy na szczeblu międzynarodowym w celu uzgodnienia regionalnych i globalnych
strategii na rzecz utrzymania tych ekosystemów;
34. ZDECYDOWANIE PONADTO WZYWA każdą Umawiającą się Stronę do zachowania ekologicznego charakteru obszarów wodno-błotnych, przeglądu jej polityk, przepisów i programów na rzecz regulowania wprowadzenia fauny i flory wodnej do akwakultury oraz branży akwarystycznej, kontrolowania przypadkowego
przemieszczania się gatunków, na przykład przez wody balastowe, aby uniknąć wprowadzania gatunków
inwazyjnych i/lub obcych i podjęcia niezbędnych środków w celu uniknięcia wprowadzenia lub rozprzestrzeniania się znanych obcych i/lub inwazyjnych gatunków fauny i flory wodnej (w tym inwazyjnych obcych genów), zgodnie z Rezolucją VIII.18;
35. WZYWA każdą Umawiającą się Stronę posiadającą rafę koralową, łąki podmorskie i inne związane z nimi
ekosystemy na swoim terytorium do wprowadzenia w życie krajowych programów na rzecz ochrony tych
ekosystemów poprzez ustanowienie skutecznych obszarów chronionych, programy monitorowania, programy informacyjne i współpracę na rzecz innowacyjnych projektów w zakresie odbudowy rafy koralowej,
łąk podmorskich i związanych z nimi ekosystemów;
36. WZYWA RÓWNIEŻ każdą Umawiającą się Stronę do podjęcia niezbędnych kroków w ramach swoich polityk
i krajowych systemów obszarów chronionych w celu ustanowienia i uznania śródlądowych, przybrzeżnych
i morskich obszarów chronionych jako narzędzia na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i zarządzania zasobami rybołówstwa;
37. WNIOSKUJE do każdej Umawiającej się Strony o wzięcie pod uwagę postanowień Rezolucji VII.36, która
podkreśla znaczenie zarządzania partycypacyjnego w politykach, działaniach i programach na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów rybołówstwa;
38. WNIOSKUJE do Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej o zwrócenie uwagi na istotną rolę obszarów wodno-błotnych w ochronie zasobów i zrównoważonym wykorzystaniu rybołówstwa poprzez bieżące działania
w ramach CEPA, w szczególności poprzez przyszłe obchody i imprezy związane ze Światowym Dniem Obszarów Wodno-Błotnych;
39. WNIOSKUJE do Sekretarza Generalnego o utworzenie odpowiednich partnerstw ze specjalistycznymi organami lub organizacjami, takimi jak The WorldFish Center i FAO, które są związane z ochroną zasobów/
zasobami rybołówstwa i jego zrównoważonym wykorzystaniem, aby Konwencja Ramsarska mogła uzyskać
dodatkowe porady i realizować swoją misję;
40. WNIOSKUJE do STRP o rozważenie sposobów i środków opracowania załącznika do niniejszej Rezolucji, biorąc pod uwagę ustalenia Milenijnej Oceny Ekosystemów (MA), Kompleksowej Oceny Gospodarki Wodnej
w Rolnictwie (CA) i innych odpowiednich ocen, aby zapewnić dalsze wytyczne dla Umawiających się Stron
na potrzeby obszarów wodno-błotnych i ich relacji ze zrównoważonym rybołówstwem; i
41. ZACHĘCA Umawiające się Strony do pomocy osobom zajmującym się rybołówstwem w uzyskiwaniu dostępu do technologii przyjaznych dla rybołówstwa i działań pokrewnych.
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„Zestaw narzędzi” Konwencji Ramsarskiej na potrzeby ochrony i rozsądnego użytkowania obszarów wodno-błotnych, wydanie czwarte (2010)
Podręcznik 1

Rozsądne wykorzystanie obszarów wodno-błotnych
Koncepcje i podejścia do użytkowania obszarów wodno-błotnych

Podręcznik 2

Krajowe polityki w zakresie obszarów wodno-błotnych
Opracowywanie i wdrażanie krajowych polityk w zakresie obszarów
wodno-błotnych

Podręcznik 3

Prawo i instytucje
Przegląd prawa i instytucji promujących ochronę i rozsądne użytkowanie obszarów wodno-błotnych

Podręcznik 4

Ptasia grypa i obszary wodno-błotne
Wytyczne dotyczące kontroli i reakcji na wysoce zjadliwą ptasią grypę

Podręcznik 5

Partnerstwa
Kluczowe partnerstwa na potrzeby wprowadzenia w życie Konwencji
Ramsarskiej

Podręcznik 6

CEPA dla obszarów wodno-błotnych
Program Konwencji dotyczący komunikacji, edukacji, partycypacji
i świadomości społecznej (CEPA) 2009-2015

Podręcznik 7

Umiejętności partycypacyjne
Ustanawianie i wzmacnianie uczestnictwa społeczności lokalnych
i ludności miejscowej w zarządzaniu obszarami wodno-błotnymi

Podręcznik 8

Wytyczne dotyczące zasobów wodnych
Zintegrowane ramy na potrzeby wytycznych związanych z konwencją,
dotyczących zasobów wodnych

Podręcznik 9

Gospodarowanie wodami w dorzeczach
Włączenie ochrony obszarów wodno-błotnych i ich rozsądnego użytkowania do gospodarki wodnej w dorzeczach

Podręcznik 10

Alokacja zasobów wodnych i zarządzanie nimi
Wytyczne w zakresie alokacji zasobów wodnych i zarządzania nimi
w celu utrzymania funkcji ekologicznych obszarów wodno-błotnych

Podręcznik 11

Zarządzanie wodami gruntowymi
Zarządzanie wodami gruntowymi w celu utrzymania ekologicznego
charakteru obszarów wodno-błotnych

Podręcznik 12

Zarządzanie strefą przybrzeżną
Problemy związane z obszarami wodno-błotnymi w zintegrowanym
zarządzaniu strefą przybrzeżną
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Inwentaryzacja, ocena i monitorowanie
Zintegrowane ramy na potrzeby inwentaryzacji, oceny i monitorowania obszarów wodno-błotnych

Podręcznik 14

Potrzeby związane z danymi i informacjami
Ramy na rzecz potrzeb związanych z danymi i informacjami dotyczącymi Konwencji Ramsarskiej

Podręcznik 15

Inwentaryzacja obszarów wodno-błotnych
Ramsarskie ramy na rzecz inwentaryzacji i opisu ekologicznego charakteru obszarów wodno-błotnych

Podręcznik 16

Ocena oddziaływania na środowisko
Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko uwzględniającej różnorodność biologiczną oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Filar Konwencji nr 2: Wyznaczenie obszarów objętych Konwencją
Ramsarską i zarządzanie nimi

Podręcznik 17

Wyznaczenie obszarów objętych Konwencją Ramsarską
Strategiczne ramy i wytyczne dla przyszłego opracowania wykazu obszarów wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe

Podręcznik 18

Gospodarowanie obszarami wodno-błotnymi
Ramy dla zarządzania obszarami objętymi Konwencją Ramsarską i innymi obszarami wodno-błotnymi

Podręcznik 19

W obliczu zmian ekologicznego charakteru obszaru wodno-błotnego
Filar Konwencji nr 3: Współpraca międzynarodowa

Podręcznik 20

Współpraca międzynarodowa
Wytyczne i inne wsparcie dla międzynarodowej współpracy w ramach
Konwencji Ramsarskiej w sprawie obszarów wodno-błotnych
Dokument towarzyszący

Podręcznik 21

Strategiczny Plan Konwencji Ramsarskiej 2009-2015
Cele, strategie i oczekiwania dotyczące realizacji Konwencji Ramsarskiej na lata 2009-2015
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Ramsar
Podręczniki
wydanie czwarte

Podręcznik 18

Zarządzanie obszarami wodno-błotnymi
Sekretariat Konwencji
Ramsarskiej
Rue Mauverney 28
CH-1196 Gland,
Szwajcaria
Tel: +41 22 999 0170
E-mail: ramsar@ramsar.org
Strona internetowa:
http://www.ramsar.org

