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Protokół z przeprowadzonych warsztatów w ramach realizacji planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo 

 

W dniu 14 grudnia 2010 roku w Mikołajkach przeprowadzono pierwsze warsztaty 

dotyczące PZO obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Na warsztaty 

zostały zaproszone kluczowe instytucje związane obszarem, jak również społeczność 

lokalna, mieszkająca na obszarze Natura 2000. W warsztatach uczestniczył 28 osób. 

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia uczestnikom przez koordynatora projektu 

celu spotkania, którym jest opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo. Przedstawiono, kto jest głównym 

beneficjentem projektu, przez kogo projekt jest finansowany.  

W dalszej części zaprezentowano podstawy prawne, na podstawie, których 

sporządza się plan zadań ochronnych. Ponadto przedstawiono różnice pomiędzy planem 

zadań ochronnych, a planem ochrony dla danego obszaru Natura 2000. 

Następnie przedstawiono cele projektu PZO oraz składowe planu zadań, jak 

również strukturę zarządzania projektem. Na koniec przedmiotowej prezentacji 

przedstawiono etapy procesu planistycznego oraz cykl spotkań dyskusyjnych. 

Przekazano również uczestnikom informacje dotyczące konieczności powołania 

Zespołu Lokalnej Współpracy, który współtworzy z koordynatorem i ekspertami plan 

zadań ochronnych na każdym etapie jego realizacji oraz poproszono o przesłanie przez 

osoby/instytucje, które chcą uczestniczyć w procesie tworzenia PZO o przesłanie 

wymaganych oświadczeń. 

 Drugą częścią warsztatów była prezentacja dotycząca Ostoi Mazurska Ostoja 

Żółwia Baranowo. W ramach tej prezentacji koordynator projektu przedstawił położenie 

administracyjne obszaru, zarządcę terenu. Ponadto zaprezentowano istniejące formy 

ochrony przyrody oraz przedstawiono jej walory przyrodnicze, na które składają się 

siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt. Rozmieszczenie przedmiotów ochrony 

obszaru przedstawiono graficznie. 



Następnie wskazano na cele ochrony obszaru oraz wstępne zaplanowane działania 

ochronne obszaru. 

 Kolejną prezentację przedstawił ekspert herpetolog – Pan Grzegorz Górecki, który 

przedstawił prezentację dotyczącą kluczowego gatunku Ostoi – żółwia błotnego. Stan 

jego populacji, rozmieszczenie, jak również zaproponował działania ochronne dla tego 

gatunku. 

  Ponadto eksperci – Pani Iwona Łaźniewska i Pan Jerzy Łaźniewski oraz Pan 

Lucjan Kleinschmidt, którzy przeprowadzili inwentaryzację przyrodniczą w ramach 

rozbudowy drogi krajowej nr 16, zaprezentowali wyniki swoich prac. Przedstawili główne 

zagrożenia dotyczące wpływu rozbudowy drogi na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin 

i zwierząt. 

 Po zakończonych prezentacjach odbyła się dyskusja na temat zagrożeń obszaru 

oraz działań ochronnych i potencjalnych wykonawców tych działań. Głos zabrali również 

rolnicy, którzy gospodarzą na terenach gdzie występują żółwie błotnego, pytając  

o możliwości prowadzenia dalszej gospodarki rolnej.  

Po zakończonej dyskusji i obiedzie warsztaty zakończono. 

 

 

 

 
 
 


