
 

 

Puszcza Wkrzańska – woda w krajobrazie a zmiany klimatu 

Konferencja w ramach FMP Interreg „Dzikie życie nad Zalewem” odbędzie się w  

Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej (TOEE); Zalesie 4, 72-004 Tanowo 

28.06.2022 – wtorek (wyjazd w teren w środę, 29.06.2022) 

Konferencja, którą organizujemy w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, przy wsparciu Nadleśnictwa 

Trzebież, ma na celu zainicjowanie współpracy polskich i niemieckich organizacji oraz instytucji państwowych po obu 

stronach Puszczy Wkrzańskiej. Wiodącym tematem będzie rola wody w krajobrazie i jej wpływ na ochronę przyrody, 

gospodarkę wodną i leśnictwo. Wraz z uczestnikami pragniemy przedyskutować skutki zmian klimatu oraz wyzwania 

stojące przed efektywnym zarządzaniem obszarami Natura 2000 związanymi z wodą.  

Rewilding Oder Delta, stowarzyszenie założone w 2019 roku jako efekt wieloletniego zaangażowania i współpracy polskich 

i niemieckich organizacji, wdraża wspólnie z partnerami z zakresu ochrony przyrody, polityki, gospodarki i turystyki 

transgraniczne działania ochronne metodą rewildingu. W tym celu ROD podejmuje praktyczne kroki dla renaturalizacji 

oraz zapewnienia dynamicznych i naturalnych procesów w Delcie Odry. Siedliska zależne od wód są dla nas kluczowym 

przedmiotem zainteresowania z uwagi na to, że siedliska te zapewniają odpowiednie warunki życiowe dla wielu rzadkich 

organizmów żywych oraz stanowią ważne szlaki migracyjnie dzikich zwierząt.  

Językiem konferencji będzie zarówno język polski, jak i język niemiecki; konferencja będzie tłumaczona symultanicznie. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych i na wyjazd terenowy będą one 

przyznawane według kolejności zgłoszeń. 

Projekt „Dzikie życie nad Zalewem” oraz konferencja są finansowane z Funduszu Małych Projektów Euroregionu 

Pomerania i realizowane wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (TPRIiG).  

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do dnia 02 czerwca 2022 r. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego online (https://form.jotform.com/221171903989362). 

 Program  

 Wtorek, 28.06.2022 

9:30 – 10:00 Dojazd, rejestracja, kawa 
10:00 – 10:30  Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki konferencji 

10:00 – 10:30 Puszcza Wkrzańska, charakterystyka krajobrazu i przegląd historii użytkowania 

Peter Neuman, Kierownik Nadleśnictwa Rothemühl (zapytanie)  

10:30 – 11:00  Interakcje leśnictwa, zarządzania wodą i ochrony przyrody  

Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników / ekspert w ochronie przyrody, planowaniu zarządzania 
ochroną i zarządzaniu projektami konserwatorskimi 

11:00-13:00 Woda w Puszczy Wkrzańskiej - przykłady z różnych perspektyw użytkowników:  

– ochrona przyrody – gospodarka wodna: 

 Siedliska zależne od wód w Puszczy Wkrzańskiej – Wyzwania na przykładzie obszarów 

dziedzictwa przyrodniczego DBU – Lena Fitzner, Niemiecka Federalna Fundacja Ochrony 

Środowiska, spółka dziedzictwa przyrodniczego 

 Zlewnie rzek Puszczy Wkrzańskiej - plany gospodarki wodnej w ramach RDW, stan obecny i 

wyzwania, Jan Wüst, Państwowy Urząd Rolnictwa i Środowiska Pomorze Przednie (zapytanie) 

 Rola stref buforowych w projektowaniu skutecznej ochrony jezior i terenów wodno-błotnych; 

Maciej Gąbka, Daniel Lisek; Zakład Hydrobiologii, Instytut Biologii Środowiska, Wydział 

Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Dyskusja  



 

 

 

Dojazd do TOEE Zalesie: https://goo.gl/maps/YSCdoA4fN8PwivNN7  

 

Kontakt: 

 

hanna.lietz@rewiling-oder-delta.com  

phone  +49 176 8190 6880   

www.rewilding-oder-delta.com  

Formularz zgłoszeniowy: https://form.jotform.com/221171903989362 

 

13:00 – 14:30  Przerwa, obiad i wystawa o wodzie w TOEE  

14:30 – 16:00  Lasy Puszczy Wkrzańskiej - jakie stoją przed nami wyzwania związane z ochroną klimatu  

 Gospodarka leśna w Puszczy Wkrzańskiej w obliczu zmian klimatu  

Tomasz Kulesza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież (zapytanie) 

 Zarządzanie obszarami Natura 2000 i renaturyzacja 

Przemysław Ogiński, Dyrekcja Generalna Środowiska, Komisja Europejska 

 Jakie oczekiwania wiążą organizacje pozarządowe z inicjatywą renaturyzacji ekosystemów 

Michael Bender, Fundacja Living Rivers 

 Dyskusja 

16:00 - 16:30 Przerwa na kawę 

16:30 – 18:00  Okolice rezerwatu przyrody Świdwie, spacer i impresje krajobrazu Puszczy Wkrzańskiej  

 

18:00 -22:00 Kolacja i wieczór przy ognisku, dyskusje, wymania doświadczeń 

 

 Transfer do hotelu w Rothenklempenow dla uczestników 

 Środa, 29.06.2022 

9:00 Opcja przejazdu z TOEE do Rothenklempenow dla uczestników wyjazdu terenowego 

9:15 - 14:30 Wyjazd terenowy na wybrane obszary bagienne i mokradłowe: 1. stare koryto rzeki Uecker (pol. 

Wkra) przy Pasewalku; 2. Dolina Gelliner Bruch w okolicach Bismark; 3. Dolina Martensches 

Bruch, Jezioro Myśliborskie i okolice 

15:00  Pożegnanie 

powrót do Zalesia (TOEE) i transfer do Szczecina 


