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3,78 mln euro
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Opracowanie i 
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temperaturami, 
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Problem środowiskowy:
• Nasilanie się problemu fal upałów;
• Spodziewany wzrost średniej temperatury o 4,5°C i

zmniejszenie opadów o 20% do roku 2100 na terenie Sewilli.
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Przykłady europejskich projektów LIFE
Cele szczegółowe:
• Opracowanie systemu zarządzania wodą w celu złagodzenia ekstremalnych

skutków spowodowanych zmianą klimatu;
• Poprawa klimatu miejskiego w strefie demonstracyjnej;
• Opracowanie nowych narzędzi do wspólnego zarządzania przez organy publiczne i

prywatne;
• Angażowanie nowych miast i obywateli w powielanie działań w celu zwiększenia

poziomu zaangażowania i udziału w zrównoważonym zarządzaniu zasobami i
stworzenie ram integrujących wszystkich interesariuszy, tak aby problemy mogły
być rozwiązywane aktywnie i wspólnie.
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Efekty:
• Obszar demonstracyjny obejmujący jedną aleję i jej skrzyżowanie z

dwiema innymi ulicami, wykorzystujący infrastrukturę wodną do
adaptacji do zmian klimatu;

• Trzy demonstracje komfortowego azylu bioklimatycznego;
• System wspomagania decyzji do inteligentnego wdrażania różnych

dostępnych rozwiązań bioklimatycznych;
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Efekty:
• Miejskie biuro ds. adaptacji do zmian klimatu;
• Katalog rozwiązań ekologicznych zawierający technologie bioklimatyczne i rozwiązania dla

zrównoważonego rozwoju miast;
• Podręcznik technologii i rozwiązań bioklimatycznych dla zrównoważonej urbanistyki,

skoncentrowany na koncepcji zdrowych ulic w celu szybkiej replikacji i przenoszenia;
• Opracowanie trzech modeli biznesowych umożliwiających replikację rozwiązań

projektowych;
• Identyfikacja co najmniej siedmiu miast europejskich w celu powtórzenia wdrożonych

rozwiązań oraz opracowanie szczegółowego planu replikacji;
• Rozpowszechnienie wyników projektów w 100 władzach lokalnych, 10 ośrodkach

badawczych, 100 firmach i 3000 mieszkańców.
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Nr projektu: 
LIFE18 GIC/IT/001217

Koordynator:
Uniwersytet w Perugii

Koszt projektu:
2,34 mln euro
(54% dotacji KE)

Opracowanie i wdrożenie
Miejskiej Strategii 
Ekologicznych Zasobów 
Klimatycznych w 4 
śródziemnomorskich 
miastach

www.lifeclivut.eu
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Problem środowiskowy:
• Obszary miejskie są dotknięte zmianami klimatyczny w coraz większym stopniu;
• Obszary miejskie przyczyniają się do emisji cieplarnianych w znacznym stopniu;
• Rosnące ryzyko związane ze zmianą klimatu w miastach wpłynie na infrastrukturę,

ekosystemy, mieszkalnictwo, świadczenie usług oraz na źródła utrzymania i zdrowie
społeczności miejskich;

• Miejskie tereny zielone i obszary naturalne odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu
odporności miast na zmiany klimatu, zapewniając wiele funkcji środowiskowych i
korzyści dla jakości powietrza, poziomu hałasu, stabilności gleby i różnorodności
biologicznej.
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Cele szczegółowe:
• Opracowanie i przetestowanie systemu wspomagania decyzji;
• Angażowanie obywateli w projektowanie i wdrażanie strategii miejskiej zieleni

związanej z klimatem poprzez komunikowanie korzyści, budowanie procesu
partycypacyjnego i zachęcanie ich do pomocy w monitorowaniu publicznych i
prywatnych terenów zielonych i zarządzaniu nimi;

• Angażowanie miejskich podmiotów gospodarczych w opracowywanie strategii
klimatycznie odpowiedzialnej polityki biznesowej i związanych z tym oszczędności;

• Przetestowanie krajowych i międzynarodowych najlepszych praktyk w edukacji,
aby zachęcić młodzież do poprawy klimatu i świadomości ekologicznej.
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TYTUŁ PROJEKTU

Ochrona płazów

i odnowa ich siedlisk
AMPHIbian CONservation and Habitat Restoration

AKRONIM

LIFE AMPHICON

NR REFERENCYJNY

LIFE18 NAT/SI/000711



BUDŻET

BUDŻET CAŁKOWITY

8,079,824.00 € (wkład KE ~59,91%)

DOTACJA UE

4,840,514.00 €

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01/11/2019 – 31/12/2026

KOORDYNATOR

https://amphi.dk/en/
http://www.ckff.si/
https://kozjanski-park.si/?lang=en
https://www.nationalpark-unteres-odertal.de/en
http://www.ljubljanskobarje.si/?lang=en
https://www.gov.si/en/state-authorities/bodies-within-ministries/slovenian-infrastructure-agency/
https://www.radenskopolje.si/
https://www.nyborg.dk/da


• Utrata siedlisk, zarówno środowisk wodnych, jak i lądowych spowodowała

ogólny spadek populacji płazów w Słowenii, Danii i Niemczech;

• Fragmentacja siedlisk przyczynia się do zmniejszenia populacji płazów.

Szczególnie krytyczna sytuacja jest w Słowenii, gdzie w efekcie znacznie

zwiększonego ruchu kołowego na gęstej sieci dróg, ginie ponad 300 000

zwierząt;

• Niekorzystne wskaźniki reprodukcji kumaka nizinnego Bombina bombina

odnotowano w Słowenii i Danii, co wymaga wdrożenia działań związanych z

zarządzaniem populacją, takich jak czynności hodowlane.

PROBLEM 

ŚRODOWISKOWY

fot. K. Kolenda

Bombina bombina

rys. Brittany Mendrikis



• Zapewnienie długoterminowej żywotności metapopulacji gatunków docelowych;

• Poprawa stanu ochrony kumaka nizinnego Bombina bombina, kumaka górskiego

Bombina variegata, traszki Triturus carnifex, oraz traszki grzebieniastej Triturus cristatus na

sześciu obszarach Natura 2000. Inne płazy również skorzystają na przeprowadzonych

działaniach ochronnych;

• Zwiększenie dostępności odpowiednich siedlisk płazów przez zarządzanie terenami

podmokłymi, ustanowienie korytarzy ekologicznych i siedlisk pomostowych łączących

populacje, poprawienie łączności między siedliskami lądowymi i wodnymi oraz

zmniejszenie śmiertelności płazów na drogach, i wprowadzenie najnowocześniejszych

systemów ochronno–naprowadzających dla płazów;

• Zasilenie małych i odizolowanych populacji Bombina bombina osobnikami z hodowli

wspomagającej.

CELE

fot. M. Szczepanek

Bombina bombina

fot. F. Böhringer

fot. T. Rainer

Triturus carnifex

Triturus cristatus



• Poprawienie jakości siedlisk wodnych i lądowych na sześciu obszarach Natura 2000 i trzech innych

obszarach chronionych;

• Zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wśród płazów na wybranych drogach w Słowenii o 75%, dzięki

budowie tuneli i stałych ogrodzeń;

• Hodowla wspomagająca: wypuszczenie 9 000 kumaków nizinnych;

• Zakupienie 55 ha gruntów i dzierżawa 7 ha w celach konserwatorskich;

• Wdrożenie wytycznych najlepszych praktyk w zakresie ochrony gatunków docelowych do różnych projektów;

• Dotarcie do co najmniej 50 000 osób poprzez liczne działania edukacyjne i uświadamiające;

• Utworzenie Centrum Koordynacyjnego dla płazów w Słowenii, z rozległą siecią wolontariuszy;

• Utworzenie planów pracy dla sześciu obszarów Natura 2000.

WYBRANE DZIAŁANIA



lifeamphicon.eu

@lifeamphicon

LIFE AMPHICON



TYTUŁ PROJEKTU

Skoordynowane działania

mające na celu poprawę

współistnienia ludzi i wilków na

poziomie populacji alpejskiej
Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at

the alpine population level

AKRONIM

LIFE WOLFALPS EU
NR REFERENCYJNY

LIFE18 NAT/IT/000972



BUDŻET

BUDŻET CAŁKOWITY

11,939,693 € (wkład KE ~58,87%)

DOTACJA UE

7,029,000 €

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01/09/2019 – 30/09/2024

KOORDYNATOR

https://www.areeprotettealpimarittime.it/
https://www.regione.liguria.it/
https://www.parchialpicozie.eu/
https://www.areeprotetteossola.it/
https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/
https://www.regione.vda.it/
https://www.carabinieri.it/arma/oggi/organizzazione/organizzazione-per-la-tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare
https://www.regione.lombardia.it/
https://www.ersaf.lombardia.it/
https://www.muse.it/
http://www.eurac.edu/
https://www.pndb.it/
http://www.mercantour-parcnational.fr/fr
https://www.uni-lj.si/
https://www.cittametropolitanaditorino.it/
https://ofb.gouv.fr/
https://www.vetmeduni.ac.at/
http://www.zgs.si/eng/about_the_sfs/organization/slovenia_forest_service/index.html
https://www.raumberg-gumpenstein.at/cm4/de/


Od lat 90. XX wieku wilk w naturalny sposób odrodził się w zachodnich Alpach we

Włoszech i Francji, a od 2012 r. rozprzestrzenił się również w Alpach Centralnych

migrując z populacji włoskiej i dynarskiej. Od 2018 r. zagęszczenie wilków w Alpach

Zachodnich rośnie i rozszerza się dalej w kierunku Alpach Środkowo-Wschodnich.

• Wzrasta fragmentacja siedlisk, częściowo z powodu nasilonego ruchu

turystycznego, a liczba optymalnych miejsca rozrodu zmniejsza się;

• Wilki cierpią z powodu publicznych kontrowersji, zatruć, konfliktów z rolnikami

(polowania na zwierzynę hodowlaną) oraz z myśliwymi;

• Jako kolejne zagrożenie odnotowano krzyżowanie się z psami;

• Brak sieci koordynującej zarządzanie populacją wilków. Jednostki są

rozproszone, dlatego ogólne podejście do ochrony nigdy nie zostało wdrożone.

PROBLEM

ŚRODOWISKOWY

fot. G. Pretet

rys. Brittany Mendrikis

Canis lupus italicus



 Zmiana obecnych niecałościowych praktyk zarządzania zarówno na szczeblu

lokalnym, jak i krajowym oraz zastosowanie (po raz pierwszy w Europie) całościowego

podejście do koordynacji ochrony wilków:

 rozwijanie i wzmacnianie sieci współpracy na poziomie technicznym i

instytucjonalnym;

 oszacowanie liczebności całej populacji oraz skutków zagrożeń;

 wykrywanie i reagowanie na krzyżówki wilków z psami;

 ograniczenie zatruć i kłusownictwa.

 Zbadanie źródła konfliktów i opracowanie najlepszych praktycznych rozwiązań:

 wdrażanie nowych działań zapobiegawczych, które zmniejszają wpływ wilka na

zwierzynę hodowlaną;

 zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat wilków i przeciwdziałanie dezinformacji

w środkach masowego przekazu;

 współpraca z myśliwymi w celu oceny roli wilków w dynamice polowań;

 rozwój ekonomicznie zrównoważonej ekoturystyki.

CELE

wikiwand.com/en/Alps

Alpy



• Ustanowienie pięciu międzynarodowych alpejskich grup roboczych (ds. technicznych, naukowych, komunikacyjnych,

administracyjnych i politycznych) oraz uzgodnienie wspólnej metodologii i kryteriów skutecznego międzynarodowego nadzoru

i ochrony wilków na poziomie populacji;

• Ustanowienie około 25 jednostek interwencyjnego zapobiegania szkodom wyrządzonym przez wilki – WPIU (ang. Wolf

Prevention Intervention Units), które prowadzą ponad 800 interwencji w Alpach;

• Zapewnienie około 90 warsztatów szkoleniowych dla co najmniej 2000 strażników w zakresie technik nadzoru nad wilkami

oraz ponad 25 sesji szkoleniowych dla WPIU w zakresie przeciwdziałania kłusownictwu, oceny szkód wyrządzonych wśród

zwierząt gospodarskich i zapobiegania im;

• Co najmniej 15% wzrost poziomu wiedzy i postaw wśród myśliwych, lokalnych mieszkańców, opinii publicznej oraz co

najmniej 10% wzrost pozytywnych relacji medialnych na temat wilków;

• Spadek śmiertelności wilków spowodowanej ruchem kołowym o co najmniej 50% na zidentyfikowanych trasach.

• Usunięcie co najmniej dwóch wykrytych hybryd i rehabilitacja co najmniej trzech rannych wilków;

WYBRANE DZIAŁANIA
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lifewolfalps.eu

@lifewolfalpseu 

LIFE WOLFALPS



life@nfosigw.gov.pl


