
 

Raport z implementacji Porozumienia o ochronie wodniczki 

(Acrocephalus paludicola) w Polsce w latach 2009-2010 

 

Sporządzono na podstawie pkt 6 Porozumienia o ochronie wodniczki (Acrocephalus 

paludicola), utworzonego pod auspicjami Konwencji o ochronie wędrownych gatunków 
dzikich zwierząt, zwanej Konwencją Bońską 
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Informacje ogólne 

Instytucja odpowiedzialna za sporządzenie raportu 

W związku z przekazaniem Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przez Ministra 

Środowiska realizacji zadań wynikających z Porozumienia o ochronie wodniczki (Acrocephalus 

paludicola), sporządzonego w Mińsku na Białorusi dnia 30 kwietnia 2003 r., na Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska spoczywa obowiązek sporządzenia raportu z implementacji zapisów 

Porozumienia za okres co najmniej dwóch lat. 

Dotychczas sporządzone raporty 

Z implementacji zapisów Porozumienia strona polska przekazała do Sekretariatu Konwencji 

Bońskiej dwa raporty: w 2006 oraz 2008 r. 

Niniejszy raport sporządzono w Warszawie, we wrześniu 2011 r. 

Autor i kontakt: Patrycja Stawiarz, st. inspektor, tel. (022) 57 92 186, Departament Ochrony Przyrody. 

Adres: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. 

Streszczenie 

Polska przystąpiła do Porozumienia o ochronie wodniczki (Acrocephalus paludicola) 13 lipca 

2004 r. Zobowiązała się tym samym do realizowania Międzynarodowego Planu Działania na Rzecz 

Ochrony Wodniczki, będącego załącznikiem do Porozumienia. Na podstawie działań do realizacji 

przewidzianych w Planie, BirdLife International we współpracy z Sekretariatem Konwencji Bońskiej 

opracował formularz raportowy dla potrzeb sprawozdawczości z implementacji zapisów 

Porozumienia. Nowa wersja formularza raportu została zaprezentowana na II spotkaniu Państw Stron 

Porozumienia w Polsce w maju 2010 r. i przyjęta do stosowania przez strony Porozumienia. Niniejszy 

raport został sporządzony wg przyjętego standardu. 

Formularz raportowy składa się z dwóch arkuszy Excel. Pierwszy zawiera sprawozdanie  

z realizacji działań przewidzianych w Międzynarodowym Planie Działania na Rzecz Ochrony Wodniczki 

wraz z czterostopniową skalą pozwalającą na oszacowanie poziomu realizacji każdego z działań. Drugi 

zawiera informacje o stanie populacji na siedliskach oraz informacje o poszczególnych obszarach, na 

których występuje wodniczka. 

W okresie objętym raportem przeprowadzono ogólnopolskie liczenie wodniczki (sezon 

lęgowy 2009), w wyniku którego ustalono, że liczba śpiewających samców w Polsce wynosi ok. 3150 

osobników. Jest to wynik wskazujący na utrzymywanie się liczebności polskiej populacji na poziomie 

zbliżonym do uzyskanego w 2007 r., niemniej liczebność oscyluje w zależności od siedliska 

(najbardziej stabilna populacja występuje w Dolinie Biebrzy). Wszystkie znaczące siedliska, na których 

występuje wodniczka, objęte są obszarowymi formami ochrony przyrody. Wymagania wodniczki są 

uwzględniane w powstających planach ochrony i zadaniach ochronnych tworzonych dla terenów, na 

których występuje ten gatunek. Obowiązujący od 2009 r. program rolnośrodowiskowy w ramach 

pakietów 4 i 5 przeznaczonych na ochronę zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych 
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poza obszarami Natura 2000 oraz na obszarach Natura 2000 określa sposoby użytkowania terenu ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań wodniczki. Prowadzone są zabiegi ochrony czynnej 

(wykaszanie, wypas), które pozwalają utrzymać siedliska wodniczki w stanie otwartym. Ponadto 

trwają prace nad Krajowym Planem Ochrony Wodniczki, opracowywana jest ujednolicona metoda 

monitoringu na całym obszarze występowania gatunku, planowane są prace nad analizą 

potencjalnych siedlisk do odtworzenia dla wodniczki. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

prowadzi dwa projekty ze środków Life oraz Life+: "Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech" (LIFE 

05 NAT/PL/000101) oraz "Zarządzanie siedliskiem wodniczki poprzez wdrożenie zrównoważonych 

systemów zagospodarowania biomasy" (LIFE09 NAT/PL/000260). Kontynuowana jest współpraca dla 

ochrony wodniczki zarówno w ramach krajowych organizacji zaangażowanych  

w ochronę przyrody, jak i na szczeblu międzynarodowym. Podsumowując, stopień realizacji w Polsce 

działań na rzecz ochrony wodniczki, przewidzianych w Międzynarodowym Planie, według przyjętej  

w formularzu czterostopniowej skali, na podstawie średniej arytmetycznej został określony na 

poziomie 3, co świadczy o znacznym stopniu zaawansowania prac (51-75%).  

Raport zostanie poddany konsultacjom wewnątrzresortowym, następnie po uzyskaniu 

akceptacji kierownictwa Ministerstwa Środowiska będzie przekazany do Sekretariatu Konwencji 

Bońskiej. 

Raport 

Format: MS Excel 

Objętość: 22 strony (Część I – 17 stron, część II – 5 stron). 

 


