
 

 

                                                    
Sprawozdanie z II spotkania dyskusyjnego 

dot. sporządzanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 
PLH280041 MURAWY NA POJEZIERZU EŁCKIM 

 

W ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów 
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” dnia 07 grudnia 
2012 roku, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełk odbyło się drugie spotkanie 
informacyjno-dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) dotyczące 
opracowania projektów planów zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 
PLH280041 Murawy na Pojezierzu Ełckim. 

 

 
 

W spotkaniu udział wzięło 16 osób reprezentujących róŜne instytucje 
i podmioty. 
 

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem pana Witolda Szczepańskiego – 
specjalisty ds. obszarów Natura 2000 z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Olsztynie, pełniącego równieŜ funkcję koordynatora Planu Zadań Ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim, który powitał zaproszonych gości, 
ogólnie wyjaśnił ideę tworzenia obszarów Natura 2000 i przedstawił stan 
zaawansowania prac nad Planem Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 
Murawy na Pojezierzy Ełckim. Omówione zostały równieŜ zasady działalności Zespołu 
Lokalnej Współpracy oraz przedstawiona została prośba o wypełnienie i złoŜenie 
deklaracji udziału w Zespole Lokalnej Współpracy. 



 

 

 
 
 

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie pana profesora Tadeusza 
Korniaka, eksperta w zakresie siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, który podczas 
prezentacji multimedialnej przypomniał charakterystykę siedlisk przyrodniczych 
chronionych w ramach obszaru Murawy na Pojezierzu Ełckim. Opowiedział 
o unikalności siedlisk z klasy Festuco-Brometea w tym rejonie Polski oraz omówił 
gatunki roślin wchodzące w skład tego siedliska. Ponadto prof. Korniak omówił 
potencjalne i istniejące zagroŜenia dla przedmiotowego obszaru Natura 2000, 
proponowane działania ochronne oraz zakres ich działań dla tego obszaru.  

 
 

 
 
 
 



 

 

Następnie p. Witold Szczepański i mgr Grzegorz Górecki, ekspert herpetolog, 
omówili powody dla których obszar natura 2000 Murawy na Pojezierzy Ełckim nie 
stanowi waŜnego „zaplecza” dla herpetofauny oraz dlaczego, mimo iŜ występuje tu 
kumak nizinny nie jest on przedmiotem ochrony tego obszaru. 

 
Kolejnym etapem spotkania było omówienie i analiza zidentyfikowanych 

zagroŜeń dla przedmiotowego obszaru Natura 2000, zgodnie z zapisami 
znajdującymi się w projekcie planu zadań ochronnych. Przedstawiono równieŜ 
główne zadania ochronne – usunięcie nalotu drzew i krzewów oraz kontrolowany 
wypas bydła lub owiec o odpowiedniej obsadzie DJP na hektar. 

W tym miejscu wypowiedział się pan Karol Dobrzyń – pracownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ełku, o ewentualnych moŜliwościach finansowania 
działań ochronnych w ramach pakietów rolnośrodowiskowych finansowanych 
z funduszy UE. Podsumowujące ten etap Koordynator Planu Zadań Ochronnych 
stwierdził, Ŝe aby zrealizować zalecenia ochronne naleŜy zachęcić  rolników do 
skorzystania z pakietów rolnośrodowiskowych. 
 
 Ze względu na brak przedstawicieli strony będącej zainteresowanej 
wprowadzeniem zabudowy mieszkaniowej na obszarze Murawy na Pojezierzu Ełckim 
niemoŜliwe było omówienie skali tego zjawiska oraz analiza jego wpływu na 
przedmiotowy obszar natura 2000. 
 
 

 
 

Spotkanie zakończył p. Witold Szczepański, dziękując wszystkim za przybycie, 
dziękując Prezydentowi Miasta Ełk za udostępnienie sali konferencyjnej na potrzeby 
zorganizowania warsztatów oraz zachęcał do przesyłania wniosków i uwag do planu 
zadań ochronnych a w szczególności do proponowanych sposobów uŜytkowania 
gruntów połoŜonych na terenie Obszaru Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim. 

 



 

 

 
 

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. 


