
 

 

Program warsztatów 
Gospodarka rolna i gospodarka leśna w kontekście potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 
5-6 września 2013 

 
 

 
5 września 2013 
Rozpoczęcie 10.00 
 

1. Otwarcie warsztatów (Wojciech Nowicki) 
2. Informacja o stanie prac nad PZO (Andrzej Weigle) 
 

Blok I Gospodarka rolna i ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych w kontekście potrzeb 
zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 

3. Informacja na temat rolniczego wykorzystania gruntów w granicach BpPN oraz plany na 
przyszłość (przedstawiciel Biebrzańskiego Parku Narodowego) 

4. Informacja na temat wdrażania programów rolnośrodowiskowych w aspekcie rolniczego 
wykorzystania gruntów na obszarach Natura 2000 Ostoja Biebrzańska i Dolina Biebrzy, 
(przedstawiciel ARiMR) 

5. Informacja na temat wniosków z monitoringu wdrażania programów rolno-środowiskowych 
(przedstawiciel Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego) 

 
Przerwa kawowa (ok 11.30) 
 
6. Wnioski dotyczące gospodarki rolnej wynikające z potrzeb ochrony nieleśnych siedlisk 

przyrodniczych Natura 2000 (przedstawiciel zespołu autorskiego PZO) 
7. Wnioski dotyczące gospodarki rolnej wynikające z potrzeb ochrony ptaków (przedstawiciel 

zespołu autorskiego PZO) 
8. Wnioski dotyczące gospodarki rolnej wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków 

będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (przedstawiciel zespołu autorskiego 
PZO)  

 
Obiad (ok. 14.00) 
 
9. Pytania i dyskusja 

 
  



 

 

 
 
6 września 2013 
Rozpoczęcie 10.00 
 
Blok II Gospodarka leśna i ochrona ekosystemów leśnych w kontekście potrzeb zachowania 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 

10. Informacja na temat ochrony ekosystemów leśnych w BpPN oraz plany na przyszłość 
(przedstawiciel Biebrzańskiego Parku Narodowego) 

11. Informacja na temat gospodarki leśnej  w granicach obszarów Natura 2000 Ostoja 
Biebrzańska i Dolina Biebrzy, poza granicami BpPN (przedstawiciel BULiGL) 

12. Wnioski dotyczące gospodarki leśnej wynikające z potrzeb ochrony leśnych siedlisk 
naturowych (przedstawiciel zespołu autorskiego PZO) 

13. Wnioski dotyczące gospodarki leśnej wynikające z potrzeb ochrony ptaków (przedstawiciel 
zespołu autorskiego PZO) 

14. Wnioski dotyczące gospodarki leśnej wynikające z potrzeb ochrony innych gatunków 
będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (przedstawiciel zespołu autorskiego 
PZO) 

 
Przerwa kawowa (ok. 11.45) 
 
15. Pytania i dyskusja 

 
Obiad (ok. 13.00) 

 
16. Wyjazd w teren (około 13.30-16.00) 

 


