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Informacja 
 

Wzrasta w Europie zainteresowanie Akcją COST “INTERCAFE”. To jest 2 stronicowa informacja 
dostarczająca: (1) odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o INTERCAFE, (2) dane o stronie 
internetowej INTERCAFE, (3) informacje będące podstawą do projektu REDCAFE, poprzednika 
INTERCAFE.  
 
(Q1) Co to jest COST? 
COST nie jest częścią standardowego programu ramowego UE. To jest 
międzyrządowy program dla europejskiej kooperacji na polu nauki i 
techniki. Od 1971 roku COST promuje współpracę badań naukowych w 
Europie. Robi się to poprzez finansowanie zespołów krajowych projektów 
badawczych. Zespoły te nazywane są „Akcjami” i obecnie COST finansuje 
ok. 200 Akcji skupiających blisko 30000 naukowców. Więcej informacji o 
COST znajduje się na stronie: http://www.cost.esf.org
 
(Q2) Co to jest INTERCAFE? 
INTERCAFE jest 635 Akcją COST “Interdyscyplinarną inicjatywą w celu ograniczenia konfliktów kormoran-rybactwo 
w skali Europy”. INTERCAFE będzie trwał od sierpnia 2004 do września 2008. W oparciu o Akcję REDCAFE (patrz 
Q9-10), INTERCAFE jest zespołem naukowców terenowych i socjologów. Ta grupa badaczy zajmuje się interakcjami 

kormoran-rybactwo. Obecnie w INTERCAFE jest 55 uczestników z 25 krajów 
Europy i Bliskiego Wschodu: w tym 16 ornitologów, 15 ichtiologów 
reprezentujących gospodarstwa rybackie, związki wędkarskie i rybactwo, 10 
ekologów, 7 socjologów i 6 ekologów zaangażowanych w strategię działania. 
 
(Q3) Jaki jest cel INTERCAFE? 
Głównym celem INTERCAFE jest poprawa przekazywania wiadomości i 
udziału europejskiej wiedzy naukowej w odniesieniu do interakcji kormoran-
rybactwo i zarządzaniu konfliktami człowieka ze zwierzętami. INTERCAFE 
chce informować o lokalnych sposobach postępowania w całej Europie na 

forum międzynarodowym przez rozwój skoordynowanego systemu 
wymiany informacji. INTERCAFE mówi o trzech sprawach: 
ograniczeniu nieufności pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi 
kormoranami i rybactwem, rozwoju strategii współpracy, i podanie 
użytecznych i praktycznych informacji dla ludzi podejmujących decyzje 
o zasobach naturalnych. 
 
(Q4) Jak zainteresowane grupy są angażowane w INTERCAFE? 
INTERCAFE jest nietypową akcją COST ponieważ próbuje angażować 

strony zainteresowane 
lokalnie z nauką. Kwestią kormoran-rybactwo interesują obok 
przyrodników i socjologów inne zainteresowane strony w Europie. 
Wchodzą do nich rybacy, hodowcy ryb, wędkarze (śródlądowi i morscy), 
osoby zarządzające rybactwem, specjaliści ochrony terenów podmokłych i 
wypracowujący strategię zasobami naturalnymi. INTERCAFE zawsze 
usiłuje zapraszać kilku lokalnych ekspertów na spotkania i/lub 
szczegółowe badania (patrz Q5). 
 
 
 

(Q5) Jak działa INTERCAFE?  
Zgodnie z procedurami COST niezależni eksperci naukowi oceniali program INTERCAFE jako wniosek wstępny, a 
potem końcowy. Zespół INTERCAFE spotyka się 2-3 razy w roku, gdzie naukowcy pracują nad syntezą i wymianą 
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informacji z poszczególnych krajów. Działają także w pracach ogólnych 
INTERCAFE (patrz Q7), każde spotkanie ma specjalny „temat” i mała grupa 
lokalnych ekspertów jest zapraszana do dyskusji szczegółowych zagadnień z 
uczestnikami INTERCAFE. Jednodniowe wycieczki są organizowane w 
czasie każdego spotkania po którym uczestnicy INTERCAFE i lokalni 
eksperci dyskutują nad szczegółowymi zagadnieniami. Dodatkowo, każdego 
roku INTERCAFE proponuje prace w większych badaniach, spotkaniu, 
gdzie uczestnicy i lokalni znawcy problemu pracują razem 2-3 dni w celu 
rozwiązania szczegółowych przykładów interakcji kormoran-rybactwo. 
 
(Q6) Jakie jest finansowanie INTERCAFE przez COST? 
INTERCAFE otrzymuje roczny grant z COST. Podobnie jak wszystkie inne Akcje ten grant nie pozwala wypłacać 

wynagrodzeń komukolwiek z uczestników INTERCAFE. Grant w większości 
pokrywa koszty podróży i pobytu uczestników na spotkania. Akcje COST dostają 
ok. 70000 euro na rok. INTERCAFE nie jest wyjątkiem i na podróże oraz koszty 
pobytu w 2004/2005 Akcja otrzymała 350 euro na osobę na spotkanie (spotkania w 
Brukseli, Lizbonie, Gdańsku) i w 2005/2006 średnio 303 euro na osobę na 
spotkanie (spotkania w Saksonii, Izraelu). 
 
  (Q7) Co INTERCAFE będzie robić? 
INTERCAFE nie jest grupą wspierającą. Nie robi żadnych uwag i nawiązań do 
krajowych czy międzynarodowych sposobów działania. Głównym celem 

INTERCAFE jest działanie jako sieć wymiany informacji dająca naukowcom, społecznościom lokalnym i decydentom 
dostęp do aktualnych informacji z całej Europy. W okresie 4 lat trwania INTERCAFE także planuje podać m.in. (a) 
praktyczne, metodyczne instrukcje dla pracujących nad zagadnieniem kormoran-rybactwo, (b) ‘wykaz środków’ 
potencjalnych technik dla zmniejszenia wpływu kormoranów na rybactwo, (c) ‘bazę danych wód’ do poznania 
biologicznego i geograficznego statusu i rozmieszczenia kormoranów, (d) serię ulotek informacyjnych dotyczących 
zagadnień związanych z sytuacją kormoran-rybactwo. 

 
(Q8) Gdzie można znaleźć więcej informacji o INTERCAFE? 
Bliższe informacje o akcji COST INTERCAFE są dostępne na stronie internetowej 
Akcji: http://www.intercafeproject.net
 
(Q9) Czym było REDCAFE? 
REDCAFE (“Ograniczenie konfliktu kormoran-rybactwo w skali Europy”) było 

projektem w ramach 5 Programu 
Ramowego UE, który miał miejsce w 
latach 2000-2002. REDCAFE było bazą 
biologiczną przygotowaną przez 
naukowców interesujących się 
zagadnieniami związanymi z kormoranem i rybactwem. Jako Akcja 
skoordynowana, UE nie dawała funduszy na podjęcie nowych badań. W 
podobny sposób do INTERCAFE (patrz Q2-8), celem REDCAFE nie było 
dawanie „zaleceń” czy ”rozwiązań” w kwestii kormorana i rybactwa, ale 
zestawienie aktualnej wiedzy oraz rozpowszechnienie jej poza środowiskiem 

naukowym. Poprzez szerokie podejście, REDCAFE podsumowało: (a) różne aspekty ekologii kormorana, (b) konflikt 
interesów pomiędzy kormoranami a stronami konfliktu (rybactwo i ochrona przyrody), oraz (c) potencjalne środki 
przeciwdziałania w Europie. REDCAFE podejmowało także szczegółowe badania, w celu poznania problemu 
kormoran-rybactwo i wędkarstwa rekreacyjnego w zlewni w południowej Anglii. 

 
(Q10) Gdzie można znaleźć więcej informacji o REDCAFE? 
REDCAFE wydało dwa raporty. Pierwszy wydany w 2003 r. – Raport końcowy do UE – był syntezą zagadnienia 
kormoran-rybactwo w europejskiej skali. Drugi, wydany w 2005 r., był szeregiem prac przeglądowych z każdego z 24 
krajów uczestniczących w Akcji. Każdy kraj dostarczył informacji o liczebności kormoranów, pokarmie, wpływie na 
rybactwo, specyfice konfliktów, potencjalnych środkach zapobiegawczych i krajowego piśmiennictwa. Oba raporty są 
dostępne na stronie internetowej INTERCAFE: http://www.intercafeproject.net
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