
Olsztyn, 21 grudnia 2010 roku 
 

 

Protokół z przeprowadzonych warsztatów w ramach realizacji planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurskie Bagna 

 

W dniu 17 grudnia 2010 roku w Woźnicach przeprowadzono pierwsze warsztaty 

dotyczące PZO obszaru Natura 2000 Mazurskie Bagna. Na warsztaty zostały zaproszone 

kluczowe instytucje związane obszarem, jak również społeczność lokalna, mieszkająca na 

obszarze Natura 2000. W warsztatach uczestniczyły 22 osoby. 

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia uczestnikom przez koordynatora projektu 

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

2000 Mazurskie Bagna. 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 Mazurskie Bagna. 

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, który scharakteryzował gatunek objęty 

ochroną na danym, obszarze – bobra europejskiego. Stan jego populacji rozmieszczenie, 

jak również działania ochronne dla tego gatunku. 

  Na koniec, swoje wyniki zaprezentował ekspert do spraw hydrologii, 

przedstawiając główne zagrożenia obszaru spowodowane jego nadmiernym uwodnieniem. 

 Po zakończonych prezentacjach odbyła się dyskusja na temat zagrożeń obszaru 

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

mieszkańcy obszaru, którzy z powodu nadmiernego uwodnienia i zalania łąk nie mogą ich 

użytkować. 

Po zakończonej dyskusji warsztaty zakończono. 

 

 

 

 
 


