Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Nasza Natura oraz Centrum Ochrony Mokradeł zapraszają na
Warsztaty poświęcone konsekwencjom prac utrzymaniowych prowadzonych na rzekach
woj. podlaskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego
oraz perspektywom wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
Na spotkaniu zostaną przedstawione założenia oraz pierwsze wyniki projektów finansowanych przez
Fundację im. Stefana Batorego:
- „Monitoring prac melioracyjnych i usuwania skutków powodzi realizowanych przez Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku: ocena zgodności decyzji Zarządu z
prawem unijnym i krajowym, ich konsekwencji dla mieszkańców i środowiska naturalnego oraz
podejmowanie interwencji w razie wykrycia nieprawidłowości” realizowanego przez
Stowarzyszenie Nasza Natura
- „Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce” realizowanego przez Centrum
Ochrony Mokradeł, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację
im. Stefana Batorego z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Spotkanie odbędzie się w dniach 05-06.06.2014 r. w centrum konferencyjnym Astoria w Białymstoku,
ul. Sienkiewicza 4.
Program spotkania:
05.06.2014 (Czwartek, część przedpołudniowa) – projekt Nasza Natura
10.00 rozpoczęcie spotkania, powitanie – dr Mateusz Grygoruk
10.15 informacja o projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Nasza Natura – dr Mateusz
Grygoruk
10.45 Dlaczego nie należy prowadzić konserwacji gruntownej? Przykład rz. Sokołdy i rz. Supraśl –
zespół Nasza Natura
11.30 przerwa kawowa
12.00 Czy istnieją hydrologiczne podstawy prowadzenia „konserwacji” cieków? Patrycja Gruchała,
dr Mateusz Grygoruk
12.30 Nadzór przyrodniczy – czego się czepiamy? – zespół Nasza Natura
12.45 Konserwacja gruntowna rzek na Podlasiu – zmiany struktury gatunkowej i liczebności
makrozoobentosu – inż. Aron Chmielewski
13.15 Dyskusja – propozycja rozwiązań w zarządzaniu wodami z uwzględnieniem potrzeb ochrony
przyrody oraz ochrony przeciwpowodziowej
14.00 LUNCH (koszty pokrywają organizatorzy)
05.06.2014 (Czwartek, część popołudniowa) – sesja terenowa realizowana wspólnie przez projekt
Nasza Natura i projekt Centrum Ochrony Mokradeł
15.00 sesja terenowa: wizyta nad rz. Sokołdą/Supraślą – wykład nt. środowiskowych konsekwencji
konserwacji gruntownej rzek w krajobrazie rolniczym oraz siedlisk dla ryb w rzekach, wizyta
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nad rz. Słoją – rzeka o dobrym stanie hydromorfologicznym, ognisko w m. Kopna Góra.
Prowadzący sesję: dr hab. inż. Piotr Parasiewicz, dr Mateusz Grygoruk
(koszty wyjazdu oraz ogniska pokrywają organizatorzy)
21.00 powrót do Białegostoku
06.06.2014 (Piątek, część przedpołudniowa) – projekt Centrum Ochrony Mokradeł
9.00
9.15
9.30
10.00

10.30
11.00
11.30

rozpoczęcie spotkania, powitanie – dr Ewa Jabłońska (Centrum Ochrony Mokradeł)
Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce - działania obecne i
planowane - Sylwia Fudali (Centrum Ochrony Mokradeł)
Czy MasterPlany dla dorzecza Wisły i Odry stanowią wkład do zrównoważonego rozwoju
gospodarki wodnej w Polsce? - Joanna Byrka (Centrum Ochrony Mokradeł)
Prace budowlane i utrzymaniowe prowadzone w korytach rzek na Mazowszu - stan aktualny,
przewidywany rozwój i zagrożenia dla przyrody na podstawie MasterPlanów i przykładów z
wizji terenowych - Jan Bober (Centrum Ochrony Mokradeł)
przerwa kawowa
Ilościowa ocena wpływu regulacji rzek na ichtiofaunę – dr hab. inż. Piotr Parasiewicz
(Instytut Rybactwa Śródlądowego)
Dyskusja cd.– propozycja rozwiązań w zarządzaniu wodami z uwzględnieniem potrzeb
ochrony przyrody oraz ochrony przeciwpowodziowej, zakończenie spotkania

12.30 LUNCH (koszty pokrywają organizatorzy)
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w celu zapewnienia jak najlepszej jego
organizacji. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania dla uczestników warsztatów, po
uprzednim zgłoszeniu. Informacji na temat spotkania udziela Mateusz Grygoruk
(mgrygoruk@interia.pl; +48 606404121). Zgłoszenia chęci udziału w warsztatach należy przesyłać na
adres naszanatura@wp.pl lub s.fudali@bagna.pl.
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