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24 listopada 2011 r. odbyło się podsumowujące spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu
„Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech".
Dzięki uprzejmości Ministerstwa Środowiska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - główny
beneﬁcjent projektu - zorganizowało spotkanie w budynku resortu wzorem konferencji rozpoczynającej
projekt w 2005 r. Udział w spotkaniu wzięli m.in. partnerzy i sponsorzy projektu (Biebrzański Park
Narodowy, ﬁrma Cemex, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze), eksperci ze świata nauki oraz
pracownicy projektu. Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska reprezentował Sekretariat Porozumienia o
Ochronie Wodniczki.
Witając zaproszonych gości oraz dziennikarzy na konferencji prasowej Dyrektor OTOP, Pani Izabela Flor,
w słowie wstępnym przybliżyła skalę trudności, z jakimi przyszło się zmierzyć organizacji przy
prowadzeniu tak dużego projektu i charakter wyzwania, jakie stało przed pracownikami przez cały czas
trwania projektu.
Następnie o działaniach, które zrealizowano w trakcie projektu, najważniejszych osiągnięciach i przyszłościowych planach w zakresie ochrony wodniczki w Polsce,
opowiedział koordynator projektu - Pan Lars Lachmann. Głos zabrali również przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego i GDOŚ, dziękując za owocną współpracę
w ramach projektu i winszując całościowej realizacji zamierzenia.
Do najważniejszych osiągnięć projektu należy zaliczyć:
poszerzenie wiedzy o wymaganiach środowiskowych wodniczki i opracowanie metod czynnej ochrony zróżnicowanych w zależności od zajmowanego przez
ptaki siedliska,
opracowanie i przetestowanie technicznych rozwiązań dla wielkoskalowego koszenia podmokłych siedlisk,
współpracę przy tworzeniu wsparcia ﬁnansowego w ramach programów rolnośrodowiskowych wypłacanych z budżetu rolnego UE. Dzięki temu od 2009 r.
dostępny jest specjalny pakiet wodniczkowy dla rolników koszących swoje tereny zgodnie z wymogami wodniczki,
współpracę na rzecz udostępnienia gruntów w celu zarządzania przyjaznego dla wodniczki.

Spotkanie Komitetu Sterującego, już bez udziału dziennikarzy, było okazją do szczegółowego omówienia stopnia realizacji każdego z działań podjętych w ramach
projektu, wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonych prac i sformułowania zaleceń, które mogą być wykorzystane w innych projektach czynnej ochrony przyrody.
Jeszcze raz gratulując zakończenia projektu, podziękowania należy złożyć na ręce wszystkich pracujących na rzecz ochrony wodniczki.
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