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POROZUMIENIE O OCHRONIE WODNICZKI (Acrocephalus paludicola)
Zawarte pomiędzy
Białorusią
Belgią
Bułgarią
Francją
Niemcami
Węgrami
Łotwą
Litwą
Holandią
Polską
Federacją Rosyjską
Senegalem
Hiszpanią
Ukrainą
Zjednoczonym Królestwem
Wielkiej Brytanii i Północnej
Irlandii

Niżej podpisani, działając w imieniu wyżej wyszczególnionych organów,
Świadomi tego, że populacja wodniczki, Acrocephalus paludicola, w ciągu ostatnich
dziesięcioleci zmniejszyła się dramatycznie we wszystkich obszarach jej rozmnażania się, a w
ciągu ubiegłego stulecia w 11 krajach całkowicie wyginęła jako ptak rozmnażający się, zaś
obecnie rozmnaża się w mniej niż 40 miejscach w siedmiu krajach;
Rozumiejąc, że największa część populacji światowej wodniczki zimuje prawdopodobnie tylko
w bardzo niewielu miejscach Afryki sub-saharyjskiej;
Świadomi faktu, że wodniczka jest wyjątkowo wyspecjalizowana pod względem siedliskowym
oraz że zasięg jej rozmnażania się i prawdopodobnie także zimowania jest dlatego bardzo
ograniczony;
Przekonani, że za spadek liczby wodniczki odpowiedzialne są straty obszarów wodno-błotnych;
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Uważając, że w ukierunkowaniu środków ochronnych pomogłaby lepsza wiedza o jej biologii,
trasach migracji i zimowiskach;
Uważając także, iż wodniczka jest traktowana przez Światową Unię Ochrony Przyrody IUCN
jako gatunek wrażliwy;
Przypominając, że podpisana w Bonn, dnia 23 czerwca 1979 Konwencja w sprawie ochrony
wędrownych gatunków dzikich zwierząt wzywa do międzynarodowych wspólnych działań w
celu ochrony gatunków wędrownych oraz że wodniczka jest wymieniona w Załączniku I do tej
Konwencji

i

została

zidentyfikowana

jako

gatunek

priorytetowy

do

prowadzenia

skoordynowanych działań przez państwa jej występowania;
Zdając sobie sprawę, że takie działania muszą zostać podjęte bezzwłocznie w celu uchronienia
jej pozostałych populacji przed wyginięciem;
Potwierdzając swoją wspólną odpowiedzialność za ochronę wodniczki i mądre gospodarowanie
nią oraz siedliskami w obszarach wodno-błotnych, w których ona występuje oraz swoją wolę
zaangażowania się we wspólne inicjatywy wszystkich państw jej występowania w zakresie
terenów rozmnażania się i zimowania, a także wzdłuż tras migracji tego gatunku;
UZGADNIAJĄ, że będą razem ściśle pracować na rzecz poprawy statusu ochronnego
wodniczki na obszarach jej rozmnażania się, migracji i zimowania.
W tym celu, w duchu wzajemnego zrozumienia i współpracy:
1.

Zapewnią ścisłą ochronę wodniczki oraz zidentyfikują i będą chronić siedliska na
obszarach wodno-błotnych istotnych dla jej przetrwania.

2.

Z zastrzeżeniem osiągalności środków, wdrożą w swoich krajach postanowienia Planu
Działania, [załączonego] do niniejszego Porozumienia, jako podstawy do ochrony
wszystkich populacji tego gatunku. W aspekcie krótkoterminowym, celem Planu
Działania będzie utrzymanie aktualnej populacji wodniczki w całym zasięgu jej
występowania, zaś w aspekcie średnio- i długoterminowym, promowanie rozszerzenia
rozmnażania się populacji na inne obszary jej uprzedniego występowania. Plan
Działania będzie zawierał między innymi: środki ochrony tradycyjnego rozmnażania,
obszary etapowe i zimowe wodniczki; postanowienia dotyczące identyfikacji kluczowych
miejsc rozmnażania, migracji i zimowania wodniczek oraz przygotowania krajowych
planów działania; szczegółowe postanowienia dotyczące monitoringu, badań i
praktycznych środków odtworzenia populacji wodniczki; oraz propozycje ustanowienia
mechanizmu finansowania tych środków ochronnych. Wdrażanie Porozumienia, a w

2

tym Planu Działania, będzie podlegać ocenie na regularnych spotkaniach, w których
będą uczestniczyć przedstawiciele każdego z zainteresowanych rządów oraz osób lub
agencji przygotowanych technicznie do ochrony wodniczki. Takie spotkania będą
zwoływane przez Sekretariat Konwencji z 1979 roku w sprawie ochrony wędrownych
gatunków dzikich zwierząt - Sekretariat UNEP/CMS - i będą goszczone przez jeden z
krajów występowania lub Organizację Współpracującą oraz organizowane we
współpracy
3.

z nimi.

Ułatwią sprawną wymianę informacji naukowej, technicznej, ekonomicznej i prawnej
potrzebnej w celu koordynowania środków ochronnych; oraz będą współpracować
z uznanymi naukowcami z organizacji międzynarodowych oraz innych państw
występowania w celu ułatwienia własnej pracy związanej z Planem Działania.

4.

Wyznaczą właściwy organ, który będzie służył jako punkt kontaktowy dla innych Stron
i zakomunikują bez zwłoki Sekretariatowi UNEP/CMS nazwę i dane kontaktowe tego
organu (oraz wszelkie ich zmiany).

5.

Dostarczą do Sekretariatu UNEP/CMS, do 31 marca każdego roku, raport w sprawie
wdrażania niniejszego Porozumienia w każdym z Państw-Sygnatariuszy. Sekretariat
przekaże każdemu z krajów występowania wszystkie otrzymane raporty wraz z
raportem przeglądowym, który opracuje on na podstawie posiadanych przezeń
informacji.

Podstawowe zasady
1.

Niniejsze Porozumienie będzie traktowane jako umowa na podstawie Artykułu IV,
paragraf 4, Konwencji w sprawie ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt
(„Konwencji Bońskiej”). Porozumienie wejdzie w życie w dniu (data) dla tych dwóch lub
więcej krajów występowania, które je podpisały. Pozostanie ono otwarte do podpisania
przez czas nie określony i wejdzie w życie dla wszystkich innych Państw-Sygnatariuszy
pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dacie podpisania przez nie.
Porozumienie pozostanie w mocy przez czas nie określony z zastrzeżeniem prawa
każdej ze Stron do wypowiedzenia swojego uczestnictwa poprzez dostarczenie
wszystkim innym Stronom pisemnego zawiadomienia z jednorocznym wyprzedzeniem.

2.

Niniejsze Porozumienie mogą podpisać wszystkie kraje występowania wodniczki.

3.

Nic w niniejszym Porozumieniu nie wiąże żadnego z Sygnatariuszy zbiorowo ani
indywidualnie.
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4.

Porozumienie, w tym Plan Działania, może zostać zmienione drogą jednomyślności
Państw Sygnatariuszy.

5.

Językiem roboczym we wszystkich sprawach dotyczącym niniejszego Porozumienia
jest język angielski.

4

