
M orskie obszary chronione nie tylko 
zapewniają zagrożonym gatunkom  
schronienie i przestrzeń do regeneracji. W 
tej zacisznej przestrzeni zwierzęta lepiej się 
rozmnażają, żyją dłużej, a przez to osiągają 

większe rozmiary. Korzysta na tym rybołówstwo w sąsiednich, 
niechronionych obszarach; również turyści kochający przyrodę 
cieszą się z wielkiej różnorodności gatunków. Pomimo licznych 
prawnie wiążących wymogów ochrony, morza są nadal w złym 
stanie ekologicznym; dotyczy to również polsko-niemieckiego 

zespołu obszarów chronionych Zatoki Pomorskiej w południowej 
części Bałtyku. Negatywne skutki są druzgocące, zwłaszcza 
dla roślin i zwierząt, ale także dla rybołówstwa i innych gałęzi  
gospodarki. W związku z tym Deutsche Umwelthilfe DUH  
organizuje w dniach 6 - 8 października międzynarodową 
konferencję, która da niemieckim i polskim interesariuszom 
możliwość przedyskutowania sposobów na skuteczne,  
transgraniczne zarządzanie morskimi obszarami chronionymi 
oraz drogi do zrównoważonego rybołówstwa w południowej 
części Morza Bałtyckiego.

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:

Połączenie wykładów, dyskusji panelowych i pracy w małych grupach pozwoli przedstawicielom świata polityki, administracji, 
turystyki, rybołówstwa, nauki, organizacji ekologicznych i zainteresowanej opinii publicznej na transgraniczną wymianę informacji 
i wypracowanie praktycznych rozwiązań. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na polski i niemiecki.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Deutsche Umwelthilfe e.V. zgodnie z Ogólnym 
rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (UODO) można znaleźć tutaj. Photo: © divedog, Dominik 
Schmidt / stock.adobe.com

Deutsche Umwelthilfe (DUH) jest niezależną politycznie organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Berlinie, Radolfzell i Hanowerze. Od niemal 50 lat działamy 
na rzecz zachowania bioróżnorodności i ochrony klimatu, na szczeblu krajowym i europejskim. Nasze pola działania to również transport, energetyka, gospodarka 
odpadami, rolnictwo oraz ochrona konsumenta.

Możliwości współpracy
na południowym Bałtyku.
6 - 8 października 2021 
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1) Korzyści wynikające ze skutecznej ochrony morskich obszarów chronionych dla ludzi i przyrody

2) Usługi ekosystemowe morskich obszarów chronionych i zdrowych mórz 

3) Rybołówstwo i ochrona środowiska morskiego

Prosimy o rejestrację do 26 września poprzez stronę  
https://www.duh.de/ponadgraniczna-ochrona-morz/.  
Program znajdą Państwo w załączniku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o 
przekazanie tego zaproszenia wszystkim zainteresowanym. 

W razie pytań prosimy o kontakt z dr Kathariną Fietz i Katrin Quiring za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (fietz@duh.de, quiring@duh.de). Odpowiemy również na pytania 
po polsku. 

Cieszymy się na Państwa udział!

https://www.duh.de/datenverarbeitung/
(URL: duh.de/meeresschutz-ohne-grenzen/registrierung
https://www.duh.de/ponadgraniczna-ochrona-morz/


Wstępny program | Polsko-niemiecka konferencja ekspertów 2021
Ponadgraniczna ochrona mórz. Możliwości współpracy na południowym Bałtyku 
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Od 08:30 Możliwość dołączenia do konferencji

09:15 Wprowadzenie oraz słowa powitania

09:45 Keynote: Rola HELCOM w ochronie środowiska morskiego Bałtyku Rüdiger Strempel, Sekretarz Wykonawczy HELCOM

10:15 Interaktywna przerwa

10:35 Region modelowy Zatoka Pomorska – dlaczego ten obszar jest tak cenny? Kai Borkenhagen, Uniwersytet im. Christiana Albrechta 
w Kilonii oraz Dominik Marchowski, Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk 

Obszar tematyczny 1: Korzyści dla ludzi i przyrody wynikające ze skutecznej ochrony morskich obszarów chronionych

11:00 Keynote: Znaczenie ochrony mórz dla człowieka, natury i klimatu z punktu widzenia Komisji Europejskiej Przedstawiciel(ka) Komisji 
Europejskiej (w trakcie potwierdzania) 

11:30 Korzyści dla rybołówstwa płynące z wyznaczenia stref wolnych od użytkowania José Àngel Sanz Wollstein, Oceano

11:55 Przerwa

13:00 Znaczenie skutecznego zarządzania morskimi obszarami chronionymi z perspektywy naukowej Boris Worm, Dalhousie University

13:25 Dyskusja panelowa: Podział morskich obszarów chronionych na strefy o różnym reżimie

15:00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji Podsumowanie oraz krótka prezentacja tematów dnia następnego
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Od 08:30 Możliwość dołączenia do konferencji

09:00 Powitanie i wprowadzenie do tematów dnia

09:15 Blok prezentacji: Morświny środkowego Bałtyku Fabian Ritter, Whale and Dolphin Conservation; Ida Carlen, Coalition Clean 
Baltic; Iwona Pawliczka, Uniwersytet Gdański

10:00 Rybołówstwo na obszarach chronionych Morza Bałtyckiego Katarzyna Kamińska, Departament Rybołówstwa, Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP oraz Christian von Dorrien, Instytut im. Johanna Heinricha von Thünen

10:45 Metody kontroli rybołówstwa: zdalny elektroniczny monitoring REM Justyna Zajchowska, WWF Polska

11:10 Przerwa  

Dyskusja ogólna

11:25 Dyskusja panelowa: Perspektywa na przyszłość: jak zapewnić szybką i skuteczną ponadgraniczną wymianę informacji?

12:25 Podsumowanie i zakończenie konferencji
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Obszar tematyczny 2: Usługi ekosystemowe morskich obszarów chronionych oraz zdrowych mórz

Od 08:30 Możliwość dołączenia do konferencji

09:00 Powitanie i wprowadzenie do tematów dnia 

09:10h Keynote: Ekonomika morskiej bioróżnorodności Martin Quaas, Niemieckie Centrum Zintegrowanych Badań nad Bioróżnorodnością 
(Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung)

09:45 Znaczenie mórz dla ochrony klimatu Hans-Otto Pörtner, Instytut im. Alfreda Wegenera, Centrum Helmholtza ds. Badań Morskich 
i Polarnych (Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung)

10:15 Dyskusja w małych grupach: Jakie korzyści gospodarcze oferują nam obszary chronione w Zatoce Pomorskiej? 
Grupa A: Rybołówstwo | Grupa B: Turystyka | Grupa C: Klimat

11:00 Przerwa

11:15 Dyskusja panelowa: Znaczenie mórz dla ochrony klimatu – jak podchodzi się do tego tematu w Polsce i Niemczech?

12:00 Podsumowanie obszaru tematycznego 2.

12:10 Przerwa

Obszar tematyczny 3: Rybołówstwo i ochrona środowiska morskiego

13:15 Keynote (potwierdzenie wkrótce)

13:45 „Return of the Cod“: Działania na rzecz odbudowy zasobów dorsza wschodniobałtyckiego Kamil Jagodziński, The Fisheries 
Secretariat (FishSec)

14:10 Zakończenie drugiego dnia konferencji Podsumowanie oraz krótka prezentacja tematów dnia następnego
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