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Spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne, które odbyło się 13 października 2014 r. polegało na bezpośrednim dotarciu do poszczególnych urzędów gmin zlokalizowanych w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza
Białowieska, przedstawicieli nadleśnictw, lokalnych organizacji przyrodniczych, grup działania (LGD - Lokalne Grupy Działania, TOK - Towarzystwa Ochrony Krajobrazu itp.) oraz innych
zainteresowanych. Podczas każdej z wizyt przestawiono główne założenia projektu, problematykę zagadnień jakie będą poruszane na spotkaniach Naturowych Grup Roboczych (NGR). Wszystkie
zainteresowane strony zostały zaproszone na pierwsze spotkanie NGR, zaplanowane na 14 października 2014 r. w Białowieży. Rozwieszono również plakaty informujące o ww. spotkaniu.

I NGR
Pierwsze spotkanie Naturowej Grupy Roboczej odbyło się 14 października 2014 r. w Białowieży. Podczas spotkania przedstawiono założenia i cele projektu, prezentując podstawowe
uwarunkowania przyrodnicze obszaru Natura 2000. W trakcie spotkania omówiono osie konﬂiktów, zarysowano tematykę kolejnych spotkań, w tym problematycznych kwestii związanych z
gospodarowaniem na obszarze Natura 2000 i głównych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000.
Na spotkaniu zostały poruszone dodatkowo takie kwestie jak:
degradacja siedlisk naturowych (kornik) i kwestia odpowiedzialności za taki stan rzeczy,
problem z włączaniem organizacji pozarządowych do podjętego dialogu,
brak precyzyjnych granic i map Natury 2000.
II NGR
5 listopada 2014 odbyło się II spotkanie NGR w siedzibie Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży. Pan Grzegorz Piekarski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Białymstoku prezentował zawartość portali www.geoservis.gov.pl oraz www.geoportal.gov.pl. Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się, jak korzystać i użytkować ww. portale, jak
odnajdywać i rozpoznawać formy ochrony przyrody na danym terenie. Druga część spotkania poświęcona była pracy warsztatowej nad zagadnieniem zaproponowanym w czasie I NGR - brak
uczestnictwa organizacji pozarządowych w projektach dotyczących obszaru Puszczy Białowieskiej.

III NGR
Kolejne spotkanie NGR Białowieża odbyło się 27 listopada 2014 r. Spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom związanym z Planem Zadań Ochronnych (PZO). Podczas spotkania, przedstawiciel
Białowieskiego Parku Narodowego (BPN) zaprezentował i omówił projekt PZO. W drugiej części spotkania miało miejsce wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia ECOPROBONO z prezentacją
zawierającą analizę porównawczą siedmiu PZO w województwie podlaskim.
Następnie uczestnicy spotkania podczas warsztatu podjęli próbę wypracowania rozwiązania problemu jakim jest brak zainteresowania oraz brak obecności w projekcie przedstawicieli organizacji
pozarządowych.

IV NGR
15 grudnia 2014 r. w Pensjonacie Wejmutka (Białowieska Akademia Bioróżnorodności) w Białowieży odbyło się IV spotkanie członków NGR. Podczas spotkania przeprowadzono warsztat, w trakcie
którego pracowano nad propozycjami wspólnych planów działań, mających na celu polepszenie przepływu informacji oraz poszerzenie wiedzy o sieci Natura 2000. Podczas warsztatu
wyodrębniono następujące zagadnienia:
Edukacja
Informowanie / Sposób przekazywania informacji
Promocja
Porządkowanie prawa
Korzyści społeczności lokalnej z ustanowienia obszaru Natura 2000
Komunikacja / współpraca.
Uczestnicy dyskutowali na temat działań, jakie mogą być podjęte w ramach ww. zagadnień oraz jak te działania wdrożyć.
Rozmawiano także o powołaniu stowarzyszenia kontynuującego pracę NGR.

V NGR
Ostatnie spotkanie ponownie odbyło się w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego 16 stycznia 2015 r. Podsumowano wszystkie spotkania w kontekście zdeﬁniowanej osi konﬂiktu dla Puszczy
Białowieskiej oraz przypomniano pozostałe kwestie konﬂiktowe, zgłoszone podczas spotkań NGR. Zwrócono ponownie uwagę na zagadnienia zrównoważonej gospodarki leśnej w kontekście
obszaru Natura 2000, brak inwentaryzacji przyrodniczej obszaru. Członkowie NGR dyskutowali nt. wstępnych scenariuszy rozwiązywania tych problemów oraz o kontynuacji prac NGR.
Na koniec spotkania omówiono szczegóły dot. przebiegu wizyty studyjnej do Ostrawy, planowanej na termin 26-30 stycznia 2015 r.

Wizyta studyjna
W terminie 26-30 stycznia 2015 r., odbyła się wizyta studyjna w Ostravie (Czechy).
Celem wizyty było zapoznanie się z czeskimi doświadczeniami związanymi z rozwiązywaniem konﬂiktów na terenach Natura 2000 w kraju morawsko - śląskim. Na spotkaniach organizowanych w
ramach wizyty studyjnej obecni byli zarówno przedstawiciele władz lokalnych (Karin Černa, Roxana Macháčková, Lenka Řondikova, Daniel Mach - koordynatorzy dwóch projektów LIFE, jak również
przedstawiciele Urzędu wojewódzkiego województwa morawsko-śląskiego) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (Roman Barták - Czech Union for Nature Conservation/ NGO
Salamandr, Dalibor Kvita - Občanské sdružení Hájenka).
Podczas spotkania w Urzędzie wojewódzkim omówiono doświadczenia związane z planowaniem przestrzennym na terenach obszarów Natura 2000 w kraju morawsko - śląskim, gdzie największym
problemem jest lokalizacja szlaków komunikacyjnych. Uczestnicy zapoznali się także z metodami zwalczania gatunków inwazyjnych w dolinie rzeki Moravka oraz założeniami i realizacją projektu
informowania społeczeństwa o szczególnych wartościach obszarów Natura 2000, celami ochrony, a także zagrożeniami, jakie występują na obszarze.
W kolejnych dniach odbyły się dwie wizyty terenowe. Pierwsza w miejscowości Štramberk z udziałem Dalibora Kvity - Dyrektora Narodowego Geoparku Podbeskydi - oraz członka organizacji
pozarządowej Hájenka. Podczas wizyty poruszane były zagadnienia związane z zasadami korzystania i zarządzania na obszarach Natura 2000, na których odbywała się wizyta: EVL CZ0810001 Červený kámen, EVL CZ0810036 - Štramberk. Ponadto uczestnicy zwiedzili skansen wołoski Młynska Dolina i Pustelna. Zwrócono tu szczególną uwagę na lokalne produkty turystyczne.
Kolejnego dnia odbyła się druga wizyta terenowa, podczas której grupa zwiedzała nieczynne już kopalnie węgla kamiennego Michal oraz LandekPark w okolicach Ostravy. Ponadto grupa miała
okazję zwiedzić Ostravę, a także muzeum techniki w Vítkovicach.
W trakcie pobytu w Czechach odbyły się dwa spotkania Naturowej Grupy Roboczej, które miały charakter podsumowania kwestii omówionych podczas wizyty studyjnej i wcześniejszych spotkań
NGR. Uczestnicy wskazywali różnice między polskimi a czeskimi doświadczeniami związanymi z planowaniem przestrzennym oraz dyskutowali o możliwościach implementacji doświadczeń w
polskich realiach.

