INTERCAFE
COST ACTION 635
Dejstva
Po Evropi je vedno večje zanimanje za COST Action “INTERCAFE”. Na naslednjih dveh straneh so: (1)
Odgovori na pogosta vprašanja o INTERCAFE-ju, (2) kontaktna informacija za spletno stran INTERCAFE-ja
in (3) informacija o INTERCAFE-jevem predhodniku, o Skupni akciji “REDCAFE”.
(1. vprašanje) Kaj je COST?
COST ni del standarnega programa financiranja v EU. Je medvladni sestav za
evropsko sodelovanje na področju znanstvenih in tehničnih raziskav. Od leta
1971 je COST podpiral koordinacijo znanstvenih raziskav po Evropi, ki so jih
financirale države same. To dela tako, da preskrbi denar za mreže nacionalnih
raziskovalnih projektov. Te mreže se imenujejo Akcije (Actions) in COST
trenutno financira približno 200 Akcij, v katerih sodeluje približno 30.000
znanstvenikov. Več informacij o COST-u je na : http://www.cost.esf.org

(2. vprašanje) Kaj je INTERCAFE?
INTERCAFE je COST Action 635 “Interdisciplinarna iniciativa za
zmanjšanje vse evropskega konflikta med kormorani in ribištvom˝. INTERCAFE bo deloval od septembra 2004 do
septembra 2008. INTERCAFE je mreža znanstvenikov s področja naravoslovja in družboslovnih ved in gradi na delu
Skupne akcije “REDCAFE”. Ta skupina znanstvenikov se ukvarja z
medsebojnim delovanjem kormoranov in rib. Zdaj ima INTERCAFE 55
udeležencev iz 25 držav iz vse Evrope in Bližnjega vzhoda, od tega 16
biologov, ki se ukvarjajo s ptiči, 16 znanstvenikov, ki se ukvarjajo z ribištvom,
in upraviteljev, ki zastopajo ribogojstvo, športno in komercialno ribištvo, 10
ekologov, 7 družboslovcev in 6 ekologov, ki se ukvarjajo s političnimi vidiki.

(3. vprašanje) Kaj je cilj INTERCAFE-ja?
Glavni cilj INTERCAFE-ja je izboljšati komunikacijo in izmenjavati
evropska znanstvena spoznanja v zvezi z medsebojnim delovanjem
kormoranov in rib ter vodenjem konfliktov med ljudmi in prosto
živečimi živalmi. INTERCAFE upa, da bo informiral tiste, ki politično odločajo na lokalni in mednarodni
ravni po Evropi, z razvojem koordiniranega medsebojno izmenljivega informacijskega sistema. INTERCAFE
se ukvarja s tremi bistvenimi vprašanji: zmanjšati nezaupanje med vsemi, ki jih zanimajo kormorani in ribe,
razvoj upravljalskih strategij, osnovanih na sodelovanju in praktičnimi informacijami za upravljavce z
naravnimi viri in tiste, ki odločajo.
(4. vprašanje) Kako zainteresirani sodelujejo v INTERCAFE-ju?
INTERCAFE je nenavadna Akcija COST, ker skuša v svoje raziskovalno
delo pritegniti lokale ljudi , ki jih problem zadeva. Razen naravoslovcev in
družboslovcev so v konflikt med kormorani in ribištvom vpleteni tudi
drugi zainteresirani po vsej Evropi. Sem sodijo poklicni ribiči, ribogojci,
sladkovodni in morski športni ribiči, upravljalci ribolovnih vod,
naravovarstveniki, ki skrbijo za mokrišča, in upravitelji naravnih virov in
tisti, ki sprejemajo odločitve. INTERCAFE vedno skuša povabiti nekaj
lokalnih strokovnjakov na specifične sestanke in študije primerov (glej 5.
vprašanje).

(5. vprašanje) Kako deluje INTERCAFE?
Skladno s postopki COST-a so neodvisni znanstveniki-ocenjevalci vrednotili
predhodni in končni delovni program INTERCAFE-ja. Sodelavci mreže
INTERCAFE se sestanejo 2-3-krat na leto in takrat raziskovalci sintetizirajo in
izmenjujejo informacije iz njihovih lastnih držav. Razen splošnega dela (glej 7.
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vprašanje) ima vsak sestanek svojo specifično temo in nekaj povabljenih
lokalnih strokovnjakov sodeluje v razpravi o specifičnih vprašanjih z
udeleženci INTERCAFE-ja. Med vsakim sestankom je tudi enodnevni
izlet, kjer lahko udeleženci INTERCAFE-ja razpravljajo z lokalnimi
strokovnjaki o specifičnih vprašanjih. Razen tega INTERCAFE vsako leto
predlaga delo na večji študiji primera (Case Study) kjer udeleženci
INTERCAFE-ja skupaj z lokalnimi strokovnjaki 2-3 dni proučujejo
specifičen zgled medsebojnega učinkovanja kormoranov in rib.

(6. vprašanje) Kako COST financira INTERCAFE?
INTERCAFE dobi letno dotacijo od COST-a. Tako kot pri drugih Akcijah
s to dotacijo ni plačano delo nobenega udeleženca INTERCAFE-ja. S tem
denarjem se predvsem pokrijejo stroški za potovanje in bivanje
udeležencev sestankov. COST-ove Akcije dobijo približno 70.000 € na
leto. INTERCAFE pri tem ni nobena izjema in je za potne in prenočitvene stroške prejel v 2004/05 po 350 € na
raziskovalca na sestanek v Bruslju, Lizboni in Gdansku in v 2005/06 po 303 € na raziskovalca na sestanek na Saškem in
v Izraelu.

(7. vprašanje) Kaj bo naredil INTERCAFE?
INTERCAFE ni skupina za lobiranje. Nima nobeni neposrednih, formalnih
zvez z nacionalnimi ali mednarodnimi snovalci politike. Glavni smoter
INTERCAFE-ja je delovati kot mreža za izmenjavo informacij, ki
raziskovalcem, lokalnim prebivalcem in snovalcem politike ter tistim, ki so
povezani s politiko, omogoča dostop do najsodobnejših informacij iz vse
Evrope. Med svojim štiriletnim trajanjem INTERCAFE med drugim tudi
načrtuje (a) praktičen metodološki priročnik za tiste, ki delajo na konfliktu
kormoran-ribištvo, (b) nabor možnih tehnik za zmanjševanje učinka
kormoranov na ribištvo, (c) bazo podatkov o vodnih sistemih za vrednotenje
biološkega in geografskega statusa kormoranov ter razporeditve kormoranov in
(d) vrsto informacijskih letakov o specifičnih vprašanjih, ki se nanašajo na razmere kormoran : ribištvu.

(8. vprašanje) Kje lahko najdem več o INTERCAFE-ju?
Dodatne podrobnosti o COST-ovi Akciji INTERCAFE so na spletni strani
Akcije: http://www.intercafeproject.net
(9. vprašanje) Kaj je bil REDCAFE?
REDCAFE (“Reducing the Conflict between Cormorants and Fisheries on a panEuropean Scale”) je bila 5. okvirna skupna akcija, ki je potekala od 2000-2002.
REDCAFE je bila biološko zasnovana mreža znanstvenikov, ki so jih zanimali
konflikti med kormorani in ribištvom. Kot Skupni akciji EU ni plačala
REDCAFE-ju za nobeno novo raziskavo. Podobno kot INTERCAFE (glej
vprašanja 2 do 8) tudi REDCAFE ni meril na pripravo »priporočil« ali »rešitev«
konflikta med kormorani in ribištvom ampak je skušal zbrati tedanje informacije
in jih posredovati drugim izven raziskovalne srenje. S pristopom grobega sita je REDCAFE povzel (a) vidike ekologije
kormoranov, (b) konflikte med kormorani in interesi prizadetih strank (ribištvo in naravovarstveniki) in možna orodja za
upravljanje s kormorani, uporabljena po Evropi. REDCAFE je tudi organiziral Študij primera rezervoarja v južni
Angliji, kjer so proučevali konflikt med kormorani in ribištvom in rekreacijsko ribištvo.

(10. vprašanje) Kako lahko zvem več o REDCAFE-ju?
REDCAFE je pripravil dve poročili. Prvo, Končno poročilo EU,
pripravljeno leta 2003 je bilo vse-evropski pregled spora med kormorani in
ribištvom. Drugo, pripravljeno leta 2005, je niz nacionalnih pregledov iz
vsake od 24 držav, ki so sodelovale pri Skupni akciji. Vsaka država je
preskrbela informacje o številu kormoranov, o njihovi prehrani, njihovem
vplivu na ribištvo, specifičnih konfliktnih situacijah, možnih načinih
obvladovanja konfliktov in podrobni nacionalni popis slovstva. Obe
poročili
sta
dostopni
na
spletni
strani
INTERCAFE-ja:
http://www.intercafeproject.net
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