
 

 

 

Konferencja NGO w ramach FMP Interreg „Dzikie życie nad Zalewem” 

27.05.2021 - Czwartek 

Rewilding Oder Delta – nowe pomysły dla transgranicznej ochrony przyrody 

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. Obszar ten jest 

ważnym siedliskiem oraz szlakiem migracyjnym dla wielu dzikich gatunków. Poprzez nasze działania chcemy 

sprawić, aby ważne gatunki, jak łoś, żubr i bielik dziś i w przyszłości miały w Delcie Odry odpowiednie warunki 

życiowe.  

Nasz projekt „Dzikie życie nad Zalewem” jest finansowany z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Pomerania 

i ma na celu przybliżenie rewildingu oraz promocję naszych działań w regionie. Pragniemy również aktywnie 

wesprzeć współpracę regionalnych organizacji ochrony przyrody a także przyczynić się do realizacji europejskiego 

ustawodawstwa ochrony przyrody w Euroregionie Pomerania. Kluczową rolę będą tu odgrywać cele nowej 

unijnej Strategii Na Rzecz Bioróżnorodności do roku 2030 oraz wyzwania związane z wdrażaniem i efektywnym 

zarządzaniem obszarami Natura 2000.  

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału do 24.05.2021 mailem na adres:  

hanna.lietz@rewilding-oder-delta.com  

Program:  

Godzina Program 

9:00 – 9:15  

 

Powitanie i przedstawienie uczestników 

Stefan Schwill, prezes zarządu, ROD 

09:15 – 10:00  Aktualne trendy europejskiej polityki bioróżnorodności w kierunku wiążących celów renaturyzacji  

Frank Vassen, Dyrekcja Generalna Środowiska, Komisja Europejska 

10:00 – 10:30 Idea rewildingu z perspektywy naukowej. Czy rewilding przynosi nowe rozwiązania?   

Dr. Andrea Perino, Niemieckie centrum transdyscyplinarnych badan nad bioróżnorodnością. 

(iDiv) Halle-Jena-Leipzig 

10:30 – 10:50  10 lat rewildingu w Europie – na jakim etapie znajduje się Rewilding Europe?  

Peter Torkler, kierownik zespołu, ROD 

10:50 – 11:00  Przerwa  

11:00 – 12:30  Rewilding w praktyce:   

 11:00 – 11:20 Delta Odry – nasza historia, projekty i plany na przyszłość  

                                     Ulrich Stöcker, Leiter Naturschutz, Deutsche Umwelthilfe/ROD 

 11:20 – 11:50 Projekt Wilder Nature dot. rzek: Gowienica w projekcie EU Life+:  ”Impro Riv Hab"  

                                    Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowiency (TPRIiG) 

 11:50 – 12:30 Wildlife Comeback - łoś i żubr w Delcie Odry?  

                                     Aleksandra Smaga, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (ZTP) 

12:30 – 13:00  Rewilding i konflikty 

Przykłady ze strony polskiej i niemieckiej na temat konfliktowych planów rozwoju infrastruktury w 

regionie– dyskusja  

 

www.rewilding-oder-delta.com 


