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Podstawa dla 
przygotowania 

krajowego planu 
ochrony wodniczki



Dlaczego Krajowy Plan Ochrony Wodniczki jest 
potrzebny:

• Gatunek ptaka, za który Polska ponosi 
szczególn ą odpowiedzialno ść w skali globalnej -
gniazduje tu 25% światowej populacji

• Gatunek jest globalnie zagro żony i stracił
większość swojej populacji w przeszło ści

• Polska podpisała Porozumienie o Ochronie 
Wodniczki pod auspicjami Konwencji Bo ńskiej 
(CMS)

• W ramach dw óch Mi ędzynarodowych Planów 
Ochrony Wodniczki (CMS i EU) Polska 
zobowi ązała si ę do działania, w tym 
przygotowania Krajowego Planu Ochrony 
Wodniczki



Funkcje Planu Ochrony Gatunkowej:

• Ustala uzgodnione podstawy dla działa ń
ochronnych

• Pomaga skupi ć ograniczone zasoby na 
działaniach priorytetowych

• Pozwoli na ewaluacj ę proponowanych działa ń
porównuj ąc je z uzgodnionymi priorytetami

• Pozwoli na ewaluacj ę efektów 
• Podwy ższa rang ę gatunku w śród innych 

priorytetów



Treść Planu Ochrony Gatunkowej:

• Podsumuje aktualnie dost ępne informacje 
dotycz ące biologii gatunku wa żne dla jego 
ochrony 

• Identyfikuje i ewaluuje znaczenie zagro żeń
• Ustali krótko- i długoterminowe cele i wska źniki 

sukcesu
• Rekomenduje i opisuje potrzebne działania



Krajowy Plan Ochrony Wodniczki ma umo żliwi ć
osi ągni ęcie celów i wska źników Mi ędzynarodowego 
Planu Ochrony Wodniczki

• Warto wi ęc przegl ądać podstawy tego 
międzynarodowego planu



Historia Mi ędzynarodowego Planu Ochrony 
Wodniczki:
• Warsztaty nad uzgodnieniem pierwszej wersji Planu odbyły się w Miliczu 

(Polska) w 1993

• Pierwsza wersja Planu (EC) została opublikowana w 1996
• Plan ten został poprawiony w 2003 i zaakceptowany jako załącznik do 

Porozumienia o ochronie wodniczki (CMS MoU)

� 2 różne Plany (EC i CMS MoU) w u życiu
• Plan (EC) poprawiony w 2008, zaakceptowany w 2009

• Ten Plan (z niewielkimi poprawkami w części opisowej) został zaakceptowany 
jako załącznik i oficjalny Plan CMS MoU w 2010

Wszystkie Plany opracowane przez BirdLife International z ramienia EC lub CMS



Przegl ąd realizacji planu w 2008 roku

• 2 oficjalny przegląd (po 2004)

• Otrzymano raporty krajowych ekspertów z 16 państw (pokrywające 
wszystkie znane stanowiska lęgowe i zimowiska) 

• Dodatkowo własne dane z AWCT (Międzynarodowej Grupy Ekspertów)

• Skala oceny dla każdego działania (0-4)
• Ogólny wynik dla implementacji planu wzrósł z 2.4 do 2.7

• dla Polski wzrost oceny od 1,58 do 3.1, od najni ższej do najwy ższej 
wśród krajów w obr ębie zasi ęgu l ęgowego gatunku

• Konieczne dalsze działania do osiągnięcia pełnej implementacji planu (4.0)



Międzynarodowy Plan 2009/2010:

Cele:

Cel główny:
usunąć wodniczkę z spisu gatunków globalnie zagrożonych.

Cele:
krótko-term inowe: 

Obecna liczebno ści wszystkich populacji utrzymana do 2012.

- świat: 10,500-14,200 śpiewających samców

- centralna Europa: 10,000-13,500 śs

- Baltik: 150-300 śs

- Węgry: > 200 śs

- Pomerania: 80 śs



Średnio- i długo-terminowe:

stymulowanie wzrostu liczebno ści światowej populacji 
gatunku oraz jej rozprzestrzenienia si ę na nowe stanowiska 
lęgowe

Wskaźniki:

• Do roku 2020, zasięg zajmowanego przez gatunek terenu 
(=powierzchnia terenu aktualnie zajętych stanowisk lęgowych) 
zwiększy się z ok. 1,000 km2 do > 1,500 km2 

• liczebność światowej populacji gatunku zwiększy się o przynajmniej 
20% w stosunku do roku 2008 (populacja światowa 12,600-17,000 
śpiewających samców).

Międzynarodowy Plan 2009/2010:

cele


