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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI  

"ALTERNATYWNE SPOSOBY GOSPODAROWANIA WODĄ ZGODNIE Z WYMOGAMI ŚRODOWISK" 

 

 

 

 

W dniu 22.06.2015r., w sali konferencyjnej EkoCentrum, przy ul. Św. Wincentego  

25A, we Wrocławiu, w ramach projektu "Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz 

poprawy małej retencji na obszarach wiejskich", odbyła się konferencja p.n. "Alternatywne 

sposoby gospodarowania wodą zgodnie z wymogami środowisk", zorganizowana przez 

Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja". Konferencję otworzył koordynator projektu - 

Małgorzata Bochyńska, witając w imieniu zespołu projektowego wszystkich uczestników. 

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili: 

1. Realizacja projektu "Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy 

małej retencji na obszarach wiejskich" – Małgorzata Bochyńska, Fundacja 

Ekologiczna "Zielona Akcja" 

2. Współpraca partnerska wspierająca działania rolników i środowisk wiejskich na rzecz 

ochrony zasobów wodnych i krajobrazu wsi – Monika Miniewska, Dolnośląski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

3. Rola zadrzewień dla ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych aspekcie 

zmian klimatycznych – Kamil Witkoś-Gnach, Fundacja EkoRozwoju  

4. Dobre praktyki lokalnego wdrażania  przedsięwzięć małej retencji – Andrzej 

Ruszlewicz, Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 

5.  Mała retencja realizowana przez Lasy Państwowe – koncepcja zadań i prowadzenia 

inwestycji w obszarach niezalesionych – Ryszard Majewicz, Lasy Państwowe 

6. Mała retencja na obszarach wiejskich – możliwe działania w skali lokalnej 

podejmowane przez społeczności wiejskie i samorządy – Irena Krukowska-Szopa, 

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 

7. Finansowanie oddolnych działań w ochronie gospodarki wodnej obszarów wiejskich 

w Polsce w perspektywie do 2020r. –  programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne w 

kontekście gospodarowania wodą na obszarach wiejskich – Monika Miniewska, 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  
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W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja moderowana, podczas której 

uczestnicy spotkania zabrali głos w temacie obecnych uwarunkowań małej retencji w politykach 

publicznych w latach 2014 - 2020, aspektów hydrologicznych w odniesieniu do zmian 

klimatycznych oraz alternatywnych sposobów prowadzenia małej retencji.  

Główne wnioski z dyskusji to: 

- niska świadomość rolników dotycząca znaczenia małej retencji w gospodarowaniu 

wodą, zachowania bioróżnorodności i krajobrazu obszarów wiejskich, 

- słabe doinformowanie, złe nawyki i przyzwyczajenia przekładające się na 

degradowanie miejsc małej retencji, wycinka i niszczenie zadrzewień, zanieczyszczenie tych 

miejsc spływami powierzchniowymi z pól i niezorganizowane odprowadzanie ścieków w 

miejscowościach, nie dostrzeganie związku pomiędzy suszą, powodziami, zanikaniem cennych 

siedlisk, a słabą retencją wody, 

- słaba dostępność do jasnych, prostych informacji o formach małej retencji i 

możliwościach realizowania jej w skali lokalnej, 

- brak tradycji współpracy różnych instytucji z mieszkańcami wsi w zakresie działań na 

rzecz małej retencji 

- brak małych działań podejmowanych przez środowiska lokalne w celu zwiększenia 

małej retencji, świadomości wagi problemu i konieczności podejmowania niewielkich, ale w 

ujęciu sumarycznym, znaczących działań.  

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń wśród partnerów projektu oraz  

przedstawicieli różnych środowisk odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą oraz dyskusję na 

temat obecnych uwarunkowań małej retencji w politykach publicznych w latach 2014 - 2020, 

aspektów hydrologicznych w odniesieniu do zmian klimatycznych oraz alternatywnych 

sposobów prowadzenia małej retencji. Podsumowane zostały działania projektowe i 

zaprezentowane rezultaty projektu.  

W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu - Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  

przedstawiciele samorządów, organizacji ekologicznych i mieszkańcy wsi z całej Polski, w tym 

głównie z województwa dolnośląskiego, w sumie 60 osób. Organizatorzy zapewnili poczęstunek 

i materiały konferencyjne w postaci broszur, plakatów wydanych w ramach projektu i 

materiałów elektronicznych tj. dobre praktyki małej retencji i scenariusze zajęć z małej retencji.  
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Więcej informacji o projekcie na www.malaretencja.pl 

www.facebook.com/pages/Mała-Renecja-Duża-Sprawa 

Na stronie projektu www.malaretencja.pl  zamieszczone są materiały, które wspierają w pracy i 

dostarczają szerokiego wachlarza fachowej wiedzy niezbędnej wszystkim osobom, które zainteresowane 

są zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych w swoim regionie i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym. Projekt 

realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.  

Koordynatorem projektu jest Małgorzata Bochyńska (Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"). 


