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I.

I.

Założenia i cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb
i metod ochrony przyrody poprzez promocję najlepszych praktyk. Celem projektu był też
wzrost zainteresowania wśród interesariuszy inicjowaniem nowych projektów ochrony
zagrożonych gatunków i siedlisk.
Adresatami działań zaplanowanych w projekcie są dwie grupy odbiorców. Pierwszą z nich są
osoby zawodowo lub emocjonalnie związane z ochroną i użytkowaniem środowiska.
W szczególności chodzi o pracowników Lasów Państwowych, administracji rządowej
i samorządowej, w tym parków narodowych i krajobrazowych, aktywistów przyrodniczych
organizacji pozarządowych, myśliwych oraz naukowców. Drugą grupą jest ogół
społeczeństwa, do którego przekaz będzie kierowany za pośrednictwem prasy ogólnopolskiej
i lokalnej oraz ogólnopolskich kanałów telewizyjnych.
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Efektem realizacji projektu jest wypromowanie najlepszych praktyk w ochronie przyrody
oraz poprawa stanu świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Oczekuje się, że przyczyni
się to do podejmowania większej liczby inicjatyw w dziedzinie ochrony przyrody oraz do ich
większej akceptacji społecznej.

II.

Realizacja projektu

W ramach projektu zrealizowano szereg działań. Należą do nich m.in:


wytypowanie przykładów projektów, będących dobrymi praktykami w ochronie
przyrody. Zostały one opisane w podręcznikach dobrych praktyk, które zostały wydane
i rozdystrybuowane wśród grona zainteresowanych osób.



Dla lepszego zilustrowania najlepszych praktyk, nakręcono 11 odcinkowy serial
edukacyjno przyrodniczy.



W lokalnej i ogólnokrajowej prasie opublikowano 55 artykułów promujących ochronę
przyrody i prezentujące ją najlepsze przykłady. Prowadzona jest strona internetowa, która
poza częścią informacyjną, zawiera forum dyskusyjne, będące platformą wymiany opinii
i doświadczeń.



Opracowano również plany działań dla ochrony wybranych gatunków lub siedlisk (tzw.
„map drogowych”), które zawierają propozycje konkretnych działań ochronnych.



W celu przygotowania nowych osób do realizacji projektów z zakresu ochrony przyrody,
przeprowadzono cykl warsztatów, podczas których przekazywano niezbędną wiedzę
z tego zakresu.

Zrealizowane w projekcie działania dotyczyły 11 grup zagrożonych gatunków i siedlisk,
zidentyfikowanych na podstawie analizy literatury naukowej i ochroniarskiej. Są to:












żubr,
ssaki drapieżne (wilk ryś, niedźwiedź),
nietoperze,
sowy
ptaki szponiaste,
kuraki leśne (głuszec, cietrzew),
rzadkie gady (żółw błotny, wąż Eskulapa, gniewosz plamisty),
owady (ksylobionty, błonkówki),
zając i kuropatwa,
kserotermy,
mokradła.
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Zając i kuropatwa, chociaż nie są narażone na wyginięcie (ponadto kuropatwa nie jest
gatunkiem leśnym), zostały włączone do projektu ze względu na postępujący spadek ich
liczebności oraz troficznych zaangażowanie leśników w ich czynna ochronę.

Główne działania projektu i jego rezultaty

III.

 Identyfikacja projektów „najlepszych praktyk”
W trakcie 30 spotkań ekspertów w grupach
roboczych wskazano działania, będące
najlepszymi praktykami ochrony wybranych
gatunków i siedlisk oraz wytypowano 60
projektów, w których te praktyki były
stosowane.
 Mapy drogowe
Grupy robocze przygotowały także koncepcję
merytoryczną podręczników najlepszych
praktyk
oraz
tematykę
warsztatów
szkoleniowych. Głównym efektem było
opracowanie 15 map drogowych ochrony
wybranych gatunków i siedlisk. Mapy
drogowe pokazują aktualny stan ochrony
danego gatunku, cel ochronny oraz działania,
które należy zrealizować dla jego osiągnięcia.
Wskazują także instytucje najbardziej
predestynowane do wykonania tych zadań.
Mapy
drogowe
zostały
przekazane
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
oraz
Dyrekcji
Generalnej
Lasów
Państwowych jako pomoc w planowaniu
dalszych prac z zakresu ochrony przyrody.
Tekst tych dokumentów jest dostępny na
stronie internetowej projektu.


Szkolenia
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Wiedza na temat biologii, zagrożeń
i sposobów ochrony gatunków i siedlisk,
których dotyczył projekt była przekazywana
podczas warsztatów szkoleniowych. Zajęcia,
prowadzone przez ekspertów z danej
dziedziny, były podzielone na dwie części.
Pierwsza – teoretyczna – odbywała się w sali
wykładowej. W jej trakcie uczestnicy
zapoznawali się z gatunkiem/siedliskiem,
jego występowaniem w Polsce i na świecie,
wymaganiami życiowymi, zagrożeniami
i sposobami ochrony. Druga część zajęć odbywała się w terenie. Uczestnicy mieli okazję
bezpośrednio zapoznać się z gatunkiem i jego siedliskiem oraz efektami prac ochronnych.
W ramach projektu, w latach 2013 i 2014 zorganizowano 29 warsztatów.

 Podręczniki
Wydano 11 podręczników najlepszych praktyk, w których zostały opisane wybrane
aspekty z biologii danego gatunku (gatunków) lub siedliska, występowanie na świecie
i w Polsce, ich zagrożenia i zalecane metody ochrony. W podręcznikach opisano także
projekty, wytypowane wcześniej jako najlepsze praktyki.
 Filmy
Wyprodukowanych
zostało
11
filmów
dokumentalnych,
pod
wspólnym tytułem „Ocalony Świat”.
Filmy prezentują najlepsze praktyki,
czyli działania mające na celu
ochronę przyrody oraz realizujących
je ludzi.
Premierowa emisja filmów trwała
w TVP1 w okresie wrzesień listopad
2014
r.
w
cyklu
tygodniowym. Powtórkowe emisje
realizowane są przez TVP na kilku
kanałach tematycznych i w Telewizjach Regionalnych. W roku 2014 filmy z cyklu
„Ocalony Świat” obejrzało łącznie ponad 7 951 000 widzów.
 Artykuły
Przeprowadzona została kampania prasowa, w ramach której opublikowano 55 artykułów
o najlepszych praktykach. 22 z nich ukazały się w ogólnopolskim wydaniu Gazety
Wyborczej, a ich tematyka była spójna z tematyką filmu, którego premiera odbywała się
w tym samym czasie. Kolejne 22 artykuły były publikowane w dodatkach regionalnych
do Gazety Wyborczej. Opisywano w nich najlepsze praktyki, które były realizowane
w województwie, w którym ukazywała się ta gazeta. W prasie branżowej
i popularnonaukowej (Świat Wiedzy, Wiedza i Życie, Brać Łowiecka, Przyroda Polska)
zostało wydrukowane 11 artykułów.
 Strona internetowa
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Powstała także strona internetowa (www.bestpractice-life), na której zamieszczane są
informacje o wydarzeniach (np. warsztatach), produkty projektu (podręczniki, filmy,
mapy drogowe), inne informacje związane z tematyką ochrony przyrody.

IV.

Interesariusze, którzy zostali objęci działaniami promocyjnymi

Przy realizacji wszystkich głównych działań w projekcie zostali zaproszeni interesariusze
reprezentujący różne instytucje i organizacje. Zaangażowanie instytucji realizujących projekty
wybrane jako najlepsze praktyki było
kluczowe dla realizacji projektu.
Dodatkowo informacje dotyczące
organizacji szkoleń były rozsyłane do
instytucji
i organizacji
pozarządowych. Produkty projektu
takie jak podręczniki najlepszych
praktyk, płyty DVD z 11 filmami
zostały
rozdystrybuowane
po
interesariuszach biorących udział w
projekcie
oraz
wszystkich
zainteresowanych instytucjach.

V.

Strategia działań informacyjnych do 2019 roku.

Promocja projektu na stronie internetowej:



Do 2019 roku na stronie zamieszczone będą podręczniki najlepszych praktyk w językach:
polskim i angielskim. Każda z zainteresowanych osób będzie mogła pobrać podręczniki
w formacie pdf.



Na stronie projektu zostały również zamieszczone materiały z warsztatów ochrony
gatunków i siedlisk, które były prowadzone w latach 2013-2014. Materiały zawierają
prezentacje ze szkoleń oraz w zależności od gatunku dodatkowe materiały pomocne przy
realizacji projektów.



Strona internetowa projektu zawiera również odnośnik do filmów wyprodukowanych
w trakcie projektu. Filmy zamieszczone zostały na kanale Youtube Lasów Państwowych
w dwóch wersjach językowych. Filmy dostępne są również na stronie Telewizji Polskiej
w kanale VOD.



Zamieszczone zostaną również materiały dotyczące realizacji projektu, takie jak raport
laika w dwóch wersjach językowych.
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Strona internetowa projektu została utworzona w 2012 roku. W trakcie projektu były na niej
zamieszczane materiały i informacje dotyczące realizacji projektu oraz informacje dotyczące
projektów wybranych jako najlepsze praktyki.

Promocja efektów projektu na spotkaniach i wydarzeniach:
W okresie po realizacji projektu informacje dotyczące jego realizacji oraz efekty
prowadzonych działań mogą być prezentowane na konferencjach lub spotkaniach
dotyczących ochrony przyrody lub projektów LIFE+.


Konferencje
cykliczne
organizowane przez LZD
Rogów są okazja do spotkania
osób z całej polski, którzy
prezentują swoje działania
w zakresie ochrony przyrody,
edukacji leśnej, gospodarki
leśnej ochrony środowiska.
Na
tych
konferencjach
możliwa będzie prezentacja
działań
przeprowadzonych
w projekcie oraz prezentacja
efektów w postacie filmów
serii „Ocalony Świat” lub
przekazywanie informacji dotyczących dostępu do produktów projektu.



Każdego roku odbywają się konferencje dotyczące Programu LIFE+, na których
beneficjenci i organizacje realizujące projekty LIFE mogą zaprezentować swoje
działania. CKPŚ planuje w na podobnych wydarzeniach organizowanych w związku
z promowaniem Programu LIFE+ prezentować działania zrealizowane w trakcie
projektu.



Projekt LIFE+ realizowany przez CKPŚ będzie również prezentowany na spotkaniach
organizowanych ze studentami wydziałów leśnych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Dalsza emisja filmów w telewizji
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Od stycznia 2015 roku rozpoczęła
się emisja filmów serii „Ocalony
Świat” w stacjach Telewizji
Regionalnych. Stacje regionalne
takie jak TVP Warszawa, TVP
Rzeszów
i TVP
Białystok
wyemitują całość serii. Serial jest
również ponownie emitowany w
TVP ABC i TVP HD. Serial
„Ocalony Świat” będzie emitowany
również w innych stacjach TVP
jednakże w chwili obecnej trudno
jest określić dokładne terminy
emisji.

Działania promujące efekty realizacji projektu będą prowadzone w dalszych latach przez
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Zapraszamy do odwiedzania strony CKPŚ oraz strony projektu LIFE+
www.ckps.lasy.gov.pl
www.bestpractice-life.pl
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email: centrum@ckps.lasy.gov.pl

