
 

 

Spotkania dyskusyjne dotyczące planu zadań ochronnych  
Natura 2000 Mazurskie Bagna 

 

W dniu 21 grudnia 2011 roku w Mikołajkach odbyły się drugie warsztaty poświęcone 
opracowaniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurskie Bagna PLH2800054.  

Podczas warsztatów zostały omówione potencjalne i istniejące zagroŜenia dla obszaru 
Natura 2000, proponowane zadania ochronne oraz zakres ich działań dla ww. obszaru.  
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy. 

Spotkanie rozpoczęła Pani Maria Mellin, Z-ca Dyrektora Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie i Regionalny Konserwator Przyrody witając wszystkich gości. 

 

 
 

Następnie Koordynator planu zadań, Pani Elwira Bałdyga na podstawie danych z SDF, 
przedstawiła siedliska przyrodnicze i gatunki roślin występujące na ww. obszarze, zasięgi ich 
występowania, jak i zagroŜenia potencjalne i istniejące dla ich występowania. 

  

 
 



Ekspert ds. bobra europejskiego, Pan Marian Szymkiewicz zaprezentował rozmieszczenie 
i propozycje zadań ochronnych dla tego gatunku. 

 

 
Kolejnym elementem warsztatów było przedstawienie wyników badań terenowych 

eksperta ds. hydrologii, Pani Katarzyny Glińskiej – Lewczuk, która omówiła sytuację uwodnienia 
obszaru Mazurskich Bagien, jak równieŜ przedstawiła zagroŜenia dla gatunków roślin 
i siedlisk występujących na tym obszarze, spowodowane nadmiernym uwodnieniem terenu. 
Następnie ekspert zaproponował kilka rozwiązań technicznych, które umoŜliwiłyby w znacznym 
stopniu na uregulowanie stosunków wodnych na tym obszarze. Rozwiązania te zostały zawarte 
jako wybrane zadania ochronne w projekcie dokumentacji planu zadań ochronnych. 

 

 
 
 
Po przedstawionych prezentacjach członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy bardzo 

Ŝywo dyskutowali o moŜliwościach realizacji zaproponowanych zadań ochronnych oraz 
o efektach, które miałyby zostać osiągnięte poprzez ich realizację. Głos zabrali równieŜ 
przedstawiciele stowarzyszenia StraŜnicy Nietlickich Bagien, którzy mieszkają na terenie ww. 



obszaru Natura 2000. Wszystkie uwagi zostały zapisane i zostaną uwzględnione w projekcie 
planu. 

 
 
 

 
Po zakończonej dyskusji spotkanie zakończono. 
PoniŜej załączono projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurskie 

Bagna PLH2800054, przedstawiony podczas ww. warsztatów. Stan na 21 grudnia 2011 roku. 
Kolejnym etapem będzie umieszczenie projektu planu wraz z uwzględnieniem wszystkich 

uwag i wniosków na platformie informacyjno-komunikacyjnej wraz z projektem zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych. 

 


