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W trakcie wizyty studyjnej Czeskiego Komitetu Ramsarskiego w Polsce eksperci ds. hydrobiologii, hydrologii,
zoologii, botaniki, monitoringu przyrodniczego i zarządzania obszarami mokradłowymi odwiedzili wybrane
obszary Ramsar. Zapoznali się z różnorodnością przyrodniczą, metodami zarządzania, promocją i
ﬁnansowaniem tych obszarów. Szczególną uwagę poświęcono utworzeniu transgranicznego obszaru Ramsar,
czyli spójnemu ekologicznie systemowi torfowisk Doliny Izery, zlokalizowanemu na pograniczu polsko-czeskim.
Wizyta studyjna rozpoczęła się we Wrocławiu. W czasie spotkania z przedstawicielami dolnośląskiej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska gościom z Czech zaprezentowano różnorodność przyrodniczą polskich obszarów
chronionych, a także opisano zasady funkcjonowania różnych form ochrony przyrody w Polsce. Podczas pobytu
w Dolinie Baryczy (obszar Ramsar Stawy Milickie) grupa zapoznała się z ekstensywną gospodarką rybacką
prowadzoną na tym terenie.
Delegacja czeska wizytowała także obszary Ramsar nad Morzem Bałtyckim. W obszarze Ujście Wisły goście
mieli okazję doświadczyć bogactwa przyrodniczego Wyspy Sobieszewskiej - obserwować ptaki i foki. W
Słowińskim Parku Narodowym przedmiotem szczególnego zainteresowania były nadmorskie obszary wodnobłotne (krakulickie torfowiska) oraz układ wydm.
W Parku Narodowym Ujście Warty uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane wyniki projektu LIFE09 000257 „Bagna są dobre” dotyczącego aktywnej ochrony ptaków wodnych i
błotnych. W ramach wyjazdu terenowego oglądano m.in. infrastrukturę piętrzącą – jazy i zastawki.
W obszarze Ramsar Torfowiska Doliny Izery przedstawiciele Nadleśnictwa Świeradów pokazali skutki klęski ekologicznej z lat 80-tych XX w., wskazali też perspektywy ochrony
kompleksów leśnych i torfowisk górskich. W spotkaniu wzięli przedstawiciele GDOŚ i Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej w Polsce. Obie strony – polska i czeska – zaaprobowały
utworzenie obszaru transgranicznego w dolinie rzeki Izery.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dziękuje organizatorom spotkań: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetu Wrocławskiego,
spółce Stawy Milickie S.A., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Słowińskiemu
Parkowi Narodowemu, Parkowi Narodowemu Ujście Warty, Nadleśnictwu Świeradów, a także Panu Profesorowi Bronisławowi Wojtuniowi.
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