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Spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne odbyło się 7 września 2014 r. w Zatwarnicy w ramach Dożynek Gminnych organizowanych przez gminę Lutowiska. Starano się dotrzeć z informacją o projekcie do jak
największej liczby instytucji i osób zamieszkujących i funkcjonujących w ramach obszaru naturowego. Dzięki uprzejmości wójta gminy Lutowiska ustawiono punkt informacyjny w ramach którego
informowano wszystkich zainteresowanych uczestników dożynek o projekcie i aspektach przyrodniczych obszaru Natura 2000 Bieszczady. W trakcie spotkania informacyjnego rozdawane były
materiały informacyjne przygotowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach kampanii Poznaj swoją Naturę. Podczas kilkugodzinnego funkcjonowania punktu informacyjnego
poinformowano o planowanym projekcie kilkadziesiąt osób, część z nich wypełniła ankiety oraz wyraziła chęć bycia informowanym o spotkaniach Naturowej Grupy Roboczej.

Ia NGR
29 września 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie Naturowej Grupy Roboczej (NGR) „Bieszczady". Spotkanie nastąpiło tuż po pierwszym spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy, który rozpoczął
swoje działanie w ramach przygotowań do opracowania Planu Ochrony dla obszaru naturowego Bieszczady. Podczas spotkania przedstawiono założenia i cele projektu, prezentując podstawowe
uwarunkowania przyrodnicze obszaru Natura 2000. W trakcie spotkania omówiono osie konﬂiktów na danym terenie oraz zarysowano tematykę kolejnych spotkań. Członkowie NGR zgłosili szereg
tematów, którymi powinna dodatkowo zająć się grupa. Wyłoniono trzy główne obszary tematyczne:
1. Duże drapieżniki,
2. Ochrona ścisła terenów leśnych,
3. Zabudowa terenów otwartych.

Ib NGR
Spotkanie odbyło się urzędzie gminy Komańcza 30 września 2014 r. po spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy. Poruszono najistotniejsze problemy związane z zabudową mieszkaniową i
planowaniem przestrzennym w kontekście obecności obszaru Natura 2000.

II NGR
23 października 2014 r. odbyło się kolejne spotkania Naturowej Grupy Roboczej Bieszczady. Podczas spotkania zostało poruszono m.in. następujące kwestie:
- sposoby radzenia sobie z wilkami podchodzącymi pod gospodarstwa i wyrządzającymi straty w hodowlach owiec,
- kwestia bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci z bieszczadzkich miejscowości,
- w jaki sposób lokować miejscowości (problem rozproszonej zabudowy) aby godzić interesy ludzi z interesami gmin a także środowiska.
Ze względu na niewyczerpanie tematu a także potrzebę uzupełnienia wiedzy uczestników, zdecydowano kontynuować temat spotkania na kolejnym, III spotkaniu NGR planowanym na 7 listopada
2014 r.

III NGR
Na spotkaniu, które odbyło się w Baligrodzie 7 listopada 2014 r., kontynuowano zagadnienie obecności dużych drapieżników na terenie Bieszczad.
Następnie przeprowadzono warsztat z udziałem uczestników w zakresie gospodarki leśnej. Grupa wskazała trzy główne zagadnienia:
1. Zrywki,
2. Funkcje lasu - rekreacyjna, ochronna, produkcyjna,
3. Presja turystyczna.
Kolejne spotkania poświęcone będą zagadnieniom gospodarowania na terenach Natura 2000 w kontekście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

IV NGR
20 listopada 2014 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Wołosań" w Cisnej członkowie NGR spotkali się na IV spotkaniu NGR. W trakcie bardzo ożywionych dyskusji zgłoszona m in. takie zagadnienia
jak: ﬁnansowanie planów zagospodarowania przestrzennego, praktyka wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę, ochrona krajobrazu, rozwój sportów zimowych i
turystyki, grodzenie gospodarstw prowadzących hodowlę owiec. Pod koniec spotkania Wykonawca Planu Ochrony zaprezentowała inwentaryzację ryb wykonaną w ramach prac nad
przygotowaniem dokumentacji Planu Ochrony dla Obszaru Natura 2000 Bieszczady.

V NGR
5 grudnia 2014 r. w Cisnej miało miejsce ostatnie zaplanowane spotkanie NGR Bieszczady. Spotkanie zgromadziło ponad 25 osób i było poświęcone poszukiwaniu rozwiązań dot. ograniczeń w
gospodarowaniu na Naturze 2000. Członkowie NGR wypracowywali w podgrupach wspólne plany działań związane z gospodarowaniem na terenie Bieszczad. Celem było znalezienie rozwiązań
dogodnych dla mieszkańców i gmin bieszczadzkich i pozostających w zgodzie z Naturą 2000. Przed członkami NGR zostaje wizyta studyjna w Czechach, która planowana jest w dniach 26-30
stycznia 2015 r.

Wizyta studyjna
W dniach 19-23 stycznia 2015 r. odbyła się wizyta studyjna NGR dla obszaru Natura 2000 Bieszczady we Vrchlabi (Czechy).
Na spotkaniach organizowanych w ramach wizyty studyjnej obecni byli przedstawiciele Karkonoskiego Parku Narodowego. W trakcie wizyty uczestnicy mogli poznać czeskie doświadczenia
związane z ochroną przyrody i zasadami gospodarowania na terenach Natura 2000, w szczególności poznać proces prowadzenia konsultacji społecznych, uzgodnień między różnymi grupami
interesu, a także poznać sposoby zarządzania obszarami Natura 2000.
Uczestników wizyty studyjnej gościli przedstawiciele Krkonose National Park Administration Czech Republic (Karkonoskiego Parku Narodowego w Czechach - KPN):
Pan Jakub Kašpar - V-ce Dyrektor Head of Section of External Relations KPN,
Pani Petra Šťastná - Botany, Tourism Biosphere Reserve, Departament of Nature Conservation KPN,
Pan Radek Drahny - rzecznik KPN.
Podczas pierwszego dnia członkowie NGR zapoznali się z dwiema prezentacjami przedstawicieli KPN (p. Jakuba Kašpar i p. Petry Šťastná) dotyczącymi utworzenia, specyﬁki i uwarunkowań KPN,
przedmiotów i celów ochrony, głównych zagrożeń, a w szczególności presji związanej z infrastrukturą turystyczną na tym obszarze i sposobami rozwiązań minimalizujących jej oddziaływanie na
cele i przedmioty ochrony, działania KPN dla egzekwowania ochrony przyrody przy realizacji inwestycji. W drugiej części dnia grupa uczestniczyła w dyskusji moderowanej; w dyskusji udział
wzięła przedstawicielka KPN p. Petra Šťastná.
Kolejnego dnia członkowie NGR wraz z przedstawicielem KPN p. Radkiem Drahny - rzecznikiem KPN - odbyli wizytę terenową w m. Špindlerův Mlýn i okolicach. Grupa miała możliwość obejrzeć w
terenie wyciągi narciarskie, trasy zjazdowe wraz z całą infrastrukturą i bazą obsługującą ośrodek narciarski. W trakcie kilkukilometrowej trasy po okolicy Špindlerův Mlýn przedstawiciel KPN
zapoznał grupę ze specyﬁką i uwarunkowaniami obszaru położonego na terenie KPN oraz stosowanymi rozwiązaniami minimalizującymi wpływ infrastruktury turystycznej, głównie tras
narciarskich, na środowisko.
W ramach programu dodatkowego grupa odwiedziła ekspozycję KPN mieszczącą się w Klasztorze Augustynianów w Vrchlabi, najstarszą w Czechach hutę szkła w miejscowości Harrachov oraz
Muzeum Karkonoskie w Vrchlabi.
Na zakończenie wizyty grupa odbyła dyskusję moderowaną, podsumowującą wnioski z wizyty oraz możliwości zastosowania i zaadaptowania rozwiązań czeskich w polskich warunkach na terenie
Bieszczad.

