
Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie problemów związanych z wpływem 
działalności leśnej na jakość wody. Projekt w szczególny sposób koncentruje się na czys-
tej wodzie, wymywaniu makroelementów i substancjach niebezpiecznych, w tym rtęci.

Akronim projektu: WAMBAF.
Partner wiodący: Szwedzka Agencja Leśnictwa, Szwecja.
Partnerzy projektu: 2 (Finlandia), 2 (Litwa), 2 (Szwecja), 1 (Łotwa), 1 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 2,9 mln euro.

Tytuł projektu: Gospodarka wodna w lasach bałtyckich
ang. Water management in Baltic forests
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.1 Czyste wody

Podsumowanie

Działania projektowe prowadzone w trzech podstawowych dziedzinach mają duży wpływ na 
jakość wody: lasy łęgowe, osuszanie i działalność bobrów. Lasy łęgowe znajdują się w pobliżu 
wód powierzchniowych, mogą stanowić także obszar wypływania wód podziemnych. Jeśli  
osuszanie i utrzymanie rowów przeprowadza się w niewłaściwy sposób, mogą one mieć znaczący 
wpływ na czystą wodę. Bobry odgrywają dużą rolę w szczególności na nizinach i mają wpływ na 
jakość wód powierzchniowych, zarówno pozytywny, jak i negatywny. W całkowitym krajobrazie 
działania są jednak ze sobą powiązane. Konieczna jest współpraca między podmiotami w celu 
rozwoju gospodarki ochrony wody. W ramach projektu podmioty zyskają możliwość uczenia się 
od siebie nawzajem, opracowania i wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie zarządzania.

Na początku realizacji projektu zostaną określone: specjalistyczna wiedza, regulacje,  
wytyczne i narzędzia w państwach Morza Bałtyckiego. Na podstawie tych informacji zostaną przy-
gotowane zestawy narzędzi w celu ograniczania ubytków substancji odżywczych i wyciekania  
substancji niebezpiecznych do wód regionalnych i przybrzeżnych.

Zestaw narzędzi przygotowany w celu gospodarowania lasami łęgowymi obejmuje:
• nowe mapy cyfrowe do zarządzania strefami buforowymi,
• zaawansowaną wersję narzędzia „Blue Targeting”, które jest wykorzystywane w regionie Morza Bałtyckiego,
• wytyczne dotyczące gospodarowania lasami łęgowymi,
• nagrania video/filmy przedstawiające wykorzystanie danych z systemu informacji gospodarczej w celu projektow-
ania stref buforowych,
• obszary demonstracyjne i kursy szkoleniowe w zakresie gospodarowania lasami łęgowymi oraz monitorowania 
wpływu podejmowanych działań.
Zestaw narzędzi przygotowany w celu gospodarowania obszarami osuszania lasów obejmuje:
• wytyczne dotyczące zarządzania systemami osuszania,
• aplikację wspomagającą podejmowanie decyzji na urządzenia przenośne i komputery stacjonarne na potrzeby 
planowania systemów osuszania,
• obszary demonstracyjne i kursy szkoleniowe w zakresie gospodarowania obszarami osuszania lasów oraz monitor-
owania wpływu osuszania,
Zestaw narzędzi przygotowany w celu zarządzania populacją bobrów obejmuje:
• podręcznik o bobrach „Bobry jako zasoby” zawierający informacje o populacji bobrów i potrzebach w zakresie 
zarządzania, a także krajowe przepisy prawne i polityki,
• narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w celu klasyfikowania zapór zbudowanych przez bobry,
• obszary demonstracyjne i kursy szkoleniowe w zakresie zarządzania populacją bobrów oraz monitorowania wpływu 
podejmowanych działań.

Docelowe grupy projektowe złożone z krajowych decydentów politycznych, przedstawicieli władz leśnych 
i ochrony środowiska, państwowych i prywatnych przedsiębiorstw leśnych oraz organizacji pozarządowych 
(myśliwych, ochrony środowiska, właścicieli lasów, itd.) będą przeprowadzać testy na wyżej wymienionych 
zestawach narzędzi i wykorzystywać je w praktyce.
W ramach projektu zostanie w końcu opracowany plan działań „Gospodarka wodna w lasach bałtyckich”. 
Plan działań będzie zawierać zalecenia, w jaki sposób w dalszym zakresie wdrażać narzędzia i wytyczne 
w celu ograniczania ubytków substancji odżywczych i wyciekania substancji niebezpiecznych do Morza 
Bałtyckiego i wód regionalnych w regionie Morza Bałtyckiego.


