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W dniach 19 - 21 października (piątek – niedziela) organizujemy warsztat przeznaczony dla aktywnych członków i liderów
lokalnych Klubu Przyrodników, oraz, w miarę wolnych miejsc, innych zainteresowanych osób. Warsztat odbędzie się w
Stacji Terenowej Klubu w Owczarach (gm. Górzyca, woj. lubuskie). Hasło przewodnie spotkania

Interwencje i uczestnictwo w wybranych procedurach ochrony przyrody
Program spotkania przedstawia się następująco:
Piątek, 19 października: godz. 17.00 – 20.00
Ochrona wód płynących w teorii i praktyce - co wynika z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz polskiego prawa i jak to
egzekwować? - prowadząca Joanna Przybylska (Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody) • Ramowa Dyrektywa Wodna –
teoria i praktyka na przykładzie rzek województwa świętokrzyskiego • Sprawy formalne: dokumenty, podstawa prawna,
udział w postępowaniach • Podstawy merytoryczne: elementy jakości wód a planowane przedsięwzięcia, ochrona gatunkowa
i obszarowa • Jak to działa? – ćwiczenia na wybranych przykładach.
Sobota: 20 października 9.00 – 17.00
Inwestycje drogowe a płazy i nietoperze - prowadzący Grzegorz Gołębniak (Klub Przyrodników), Marek Sołtysiak
(Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze) • Sposoby weryfikacji raportu OOŚ planowanej inwestycji pod względem
potencjalnych oddziaływań na płazy i nietoperze. • Udział w procedurze OOŚ • Sposoby ochrony płazów i nietoperzy przy
inwestycjach drogowych na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji drogowej • Metody oceny istniejącej
inwestycji drogowej na płazy i nietoperze - prognozowanie, ocena, dokumentacja, interwencja. Część I, godz. 9.00 – 14.00 - w
terenie (najprawdopodobniej okolice Rzepina), godz. 14.00 – obiad, godz. 15.00 – 17.00 – część II, teoretyczna, w Stacji w
Owczarach).
17.00 – 19.00 – Lokalne interwencje i społeczne przedsięwzięcia na rzecz ochrony przyrody – prezentacje uczestników
spotkania (zapraszamy i zachęcamy do zaprezentowania krótkich informacji o podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz
ochrony przyrody, szczególnie angażujących i prowadzonych przez wolontariuszy i pobudzających aktywność społeczną).
Niedziela: 21 października, 9.00 – 13.00
Planowanie ochrony obszarów Natura 2000 – potrzeby i możliwości uczestnictwa społecznego - prowadzący Andrzej
Jermaczek (Klub Przyrodników) • Plany ochrony i plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000 – teoria i praktyka. •
Uczestnictwo społeczne w planowaniu ochrony obszarów Natura 2000 • Ochrona czynna i bierna w obszarach Natura 2000 •
Przedmioty ochrony, stan ochrony, zagrożenia, cele i działania ochronne • Jak pilnować interesów przyrody w procesie
społecznego uczestnictwa w poszczególnych etapach planowania.
Materiały wprowadzające do tematyki warsztatów znajdziecie na stronie www.kp.org.pl, u dołu, w zakładce „Jak… Jak
troszczyć się o rzekę? Jak zareagować na żaby ginące na drodze? Jak troszczyć się o Obszar Natura 2000 w procesie
sporządzania planu zadań ochronnych?
Zaczynamy o godz. 17.00 w piątek, choć przyjechać można już wcześniej. Chętnych, którzy zechcą przyjechać w przeddzień
lub w piątek rano, zapraszamy do obserwacji ornitologicznych na potrzeby planu ochrony Obszaru Natura 2000 Ujście Warty
– spotkanie chętnych – piątek, godz. 9.00, Owczary, powrót do Stacji około godz. 15.00.
Dla członków Klubu (opłacona składka) koszt udziału w spotkaniu wynosi 50 zł, dla pozostałych osób, które przyjmiemy w
miarę wolnych miejsc, kwota wpisowego wynosi 100 zł. Zainteresowani pracownicy Klubu oraz po 2 osoby z każdego z kół
terenowych, wskazane przez przewodniczącego koła - nieodpłatnie. Uczestnikom zapewniamy: dwa noclegi w Stacji (pokoje 3
– 10 osobowe, mile widziany własny śpiwór), udział w warsztatach, obiad w sobotę, ognisko lub wspólną kolacja (to oznacza
także wspólnie przygotowana) w piątek i sobotę. Wpisowe płatne na miejscu. Śniadania we własnym zakresie, na miejscu jest
wyposażona w naczynia kuchnia i lodówka. Posiłki można też zjeść w barze w Owczarach położonym w odległości około 100
m od Stacji. Można sobie także zarezerwować nocleg w wyższym standardzie w pobliskiej Górzycy (2 km), Słońsku lub
Kostrzynie nad Odrą (11 km). Osoby które przyjadą pociągiem możemy odebrać ze stacji w Górzycy, osoby które przyjadą
samochodami poprosimy o rozważenie możliwości ich nieodpłatnego wykorzystania (użyczenia) przy przejeździe w teren w
sobotę (łącznie około 50 km).
Przyjmiemy nie więcej niż 20 osób, zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres andjerma@wp.pl, w terminie do 10
października, poniższego zgłoszenia. O jego przyjęciu powiadomimy mailem w terminie do 12 października. Wymóg
zgłoszenia w terminie dotyczy również pracowników i członków kół terenowych, osób nie zgłoszonych nie przyjmiemy.

Zgłaszam chęć udziału w warsztacie: Interwencje i uczestnictwo w wybranych procedurach ochrony przyrody”, który
odbędzie się w Owczarach, w dniach 19 - 21 października 2012.
Imię i nazwisko ……………………………………………………… email ……………… tel. ……………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………..
Miejsce pracy …………………………………………………………………………………………………..………….
Przyjazd (dzień, orientacyjna godzina) …..…………….….. wyjazd ………….…….…
Przyjadę własnym samochodem / samochodem z kimś / środkiem komunikacji publicznej / jeszcze nie wiem
Członek Klubu: (tak/nie)

Koło terenowe: ………………………………

Rezerwowane noclegi: 18/19.10 (płatny wg stawek w Stacji)

19/20.10

20/21.10

21/22.10 (płatny)

Inne uwagi i życzenia…………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis

