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Natura 2000 PLB320016 i PLH320046
15.05.2012.

Zaproszenie na spotkanie robocze dotyczące projektów planów zadań ochonnych dla obszarów Natura
2000 PLB320016 i PLH320046

Konsorcjum TAXUS SI i Klubu Przyrodników, wykonując na zlecenie
Drawieńskiego Parku Narodowego i w porozumieniu z Regionalnymi
Dyrektorami Ochrony Środowiska w Szczecinie, Gorzowie Wlkp. i Poznaniu,
projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Lasy Puszczy
nad Drawą PLB320016 i Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046,

zaprasza

wszystkich prowadzących działalność w siedliskach przyrodniczych i
siedliskach gatunków chronionych w w/w obszarach Natura 2000 na
spotkanie robocze poświęcone w/w projektom.

Spotkanie odbędzie się w piątek 25 maja w ośrodku Sosenka w Człopie (ul. Młyńska 23, 78-630 Człopa).
Rozpoczęcie o godz. 9:00.

Ramowy program spotkania:
9:00-10:00: Przypomnienie podstawowych informacji o sieci obszarów Natura 2000 i o planach zadań
ochronnych
10:00-11:00 Aktualny stan wiedzy o
przedmiotach ochrony obszaru ptasiego Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 i
potencjalne konsekwencje planistyczne
11:00-12:00 Dyskusja: identyfikacja potencjalnych problemów związanych z ochroną obszaru ptasiego
12:00-12:30 Przerwa
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12:30-13:30 Aktualny stan wiedzy o
przedmiotach ochrony obszaru siedliskowego Uroczyska Puszczy Drawskiej
PLH320046 i potencjalne konsekwencje planistyczne
13:30-14:30 Dyskusja: identyfikacja potencjalnych problemów związanych z ochroną obszaru
siedliskowego

Przebieg spotkania będzie jednak elastycznie dostosowywany do potrzeb i do przebiegu dyskusji.

Planowane spotkanie było poprzedzone ogólnym spotkaniem informacyjnym
zorganizowanym przez Drawieński Park Narodowy w Drawnie 2 czerwca 2011
r. Zidentyfikowane na obecnym spotkaniu problemy będą przedmiotem
dyskusji na kolejnych spotkaniach, organizowanych w 2012, 2013 i 2014 r.
Materiały powstające w ramach prac nad planami będą udostępniane w
Internecie z możliwością roboczej ich konsultacji. Opracowane projekty
planów zadań ochronnych będą przedmiotem postępowania z udziałem
społeczeństwa; każdy będzie mógł wnieść do nich uwagi i wnioski, które
zostaną rozważone.

Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie do 18 maja 2012 r.
informacji o planowanym Państwa uczestnictwie w spotkaniu pocztą
elektroniczną na adres kp@kp.org.pl

W razie potrzeby prosimy o kontakt z biurem Klubu Przyrodników, tel. 68 3828236.
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