Kontakt i informacje
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz

Mateusz Grygoruk - koordynator projektu w BPN

Partnerzy HABIT-CHANGE
Opracowanie spójnych strategii zarządzania na
obszarach o unikalnych walorach przyrodniczych
wymaga zaangażowania szerokiego grona
specjalistów. W ramach projektu HABITCHANGE, Biebrzański Park Narodowy nawiązał
współpracę z jednostkami naukowymi
zajmującymi się modelowaniem zmian klimatu
oraz ich wpływem na różnorodność siedliskową
obszarów chronionych. Nad praktycznym
wymiarem projektu czuwa międzynarodowy
zespół specjalistów z zakresu zarządzania.
Wdrażanie projektu w Biebrzańskim Parku
Narodowym opiera się głównie na współpracy
z Instytutem Ochrony Środowiska oraz Szkołą
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
HABIT-CHANGE to współpraca 17 instytucji
partnerskich z Niemiec, Węgier, Polski, Słowenii,
Rumunii, Austrii, Ukrainy, Włoch i Czech.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu dla Europy Środkowej

Tel. (85) 738-30-14
Fax: (85) 738-30-21
E-Mail: mgrygoruk@interia.pl

Opracowanie: Mateusz Grygoruk, IOER
Zdjęcia: Cezary Werpachowski, IOER

HABIT-CHANGE
Czy wzrastająca liczebność czapli białej w Dolinie Biebrzy
jest wynikiem zmian klimatu?

www.habit‐change.eu

Zarządzanie na obszarach chronionych
Ewolucja siedlisk
Zmiany klimatu

HABIT-CHANGE
U progu XXI wieku, zmiany klimatu i antropopresja
zaczęły stanowić poważne wyzwanie dla
zarządzania na obszarach o unikalnych walorach
przyrodniczych. Strategie ochrony przyrody
skupione na minimalizowaniu wpływu człowieka na
coraz rzadziej spotykane w krajobrazie Europy
naturalne ekosystemy często nie uwzględniają
ewolucji siedlisk mogącej nastąpić w obliczu
potencjalnych zmian klimatu.

Głównym zadaniem projektu HABIT-CHANGE jest
ocena, weryfikacja i dostosowanie systemów oraz
strategii ochrony przyrody i zarządzania na
obszarach chronionych w obliczu potencjalnych
konsekwencji zmian klimatu. W dłuższym
horyzoncie czasowym pozwoli to na zachowanie
cennych siedlisk, których ewolucja mogłaby zostać
zaburzona poprzez niewłaściwe zarządzanie.
HABIT-CHANGE to dialog specjalistów,
decydentów, mieszkańców i użytkowników
obszarów chronionych, którego zadaniem jest
wypracowanie wspólnej strategii zarządzania na
obszarach o wyjątkowych walorach przyrodniczych.

Działania w ramach projektu

Obszary wdrażania projektu

•

Analiza problemów zarządzania na obszarach
chronionych w kontekście potencjalnych zmian
klimatu,

•

Opracowanie przyrodniczych i społecznych
wskaźników umożliwiających wielowymiarową
analizę ekosystemów pod kątem ich ewolucji
w obliczu strategii zarządzania,

•

Rozbudowa sieci automatycznego monitoringu
hydrologiczno-meteorologicznego w BPN,

•

Analiza zasięgu zalewów oraz przepływu wód
podziemnych w Dolinie Biebrzy na podstawie
wyników modelowania hydrologicznego.

•

Ocena ryzyka w zarządzaniu na obszarach
chronionych,

•

Opracowanie spójnych planów zarządzania
dopasowanych do potencjalnych zmian klimatu,
uwzględniających potrzeby mieszkańców i
użytkowników,

Pomimo licznych badań prowadzonych w skali
globalnej, kierunki zmian klimatu oraz ich
przyrodnicze konsekwencje nie zostały dotychczas
precyzyjnie określone. Aby umożliwić ocenę
wpływu zmian klimatu na ewolucję cennych
przyrodniczo siedlisk różnych typów, projekt HABIT
-CHANGE stał się międzynarodową platformą
wymiany doświadczeń w monitoringu, modelowaniu
i zarządzaniu. Obszarami wdrażania projektu są
wybrane parki narodowe, rezerwaty biosfery oraz
obszary chronionego krajobrazu położone w
Europie Środkowej. Na podstawie analiz
prowadzonych na
wybran ych, cenn ych
przyrodniczo obszarach, zostaną opracowane
strategie zarządzania uwzględniające potencjalne
konsekwencje zmian klimatu oraz potrzeby
mieszkańców i użytkowników tych obszarów.

•

Opracowanie wskazówek dla
monitoringu przyrodniczego,

•

Opracowanie systemu wspomagania decyzji na
obszarach chronionych,

•

Organizacja krajowych i międzynarodowych
warsztatów poświęconych zarządzaniu na
obszarach chronionych z uwzględnieniem
konsekwencji potencjalnych zmian klimatu.

efektywnego

