
Sprawozdanie z I spotkania dyskusyjnego

dot. sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

PLB280006 Puszcza Borecka i PLH280016 Ostoja Borecka

W ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań 

ochronnych  dla  obszarów  Natura  2000  na  obszarze  Polski”  dnia  06  września  2012  r., 

w Gminnym  Ośrodku Kultury  w Budrach  odbyło  się  pierwsze  spotkanie  informacyjno-

dyskusyjne Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) dotyczące opracowania projektu planów 

zadań  ochronnych  (PZO)  dla  obszaru   Natura  2000  PLB280006  Puszcza  Borecka 

i PLH280016 Ostoja Borecka.

W spotkaniu uczestniczyły 34osoby reprezentujących różne instytucje i podmioty.

Spotkanie  rozpoczęło  się  wystąpieniem  pani  Marii  Melin,  Regionalnego 

Konserwatora  Przyrody,  pełniącej  również  funkcję  Zastępcy  Dyrektora  Regionalnej 

Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w Olsztynie.  Na  wstępie  powitano  zaproszonych  gości, 

przedstawiono temat spotkania a także krótko omówiono czym jest projekt planu zadań 

ochronnych oraz różnice pomiędzy PZO a Planami ochrony.  W kilku słowach opisany 

został obszar opracowania Puszcza i Ostoja Borecka.



Następnie  głos  zabrała  pani  Iwona Mirowska-Ibron,  Planista  Regionalny RDOŚ 

w  Olsztynie,  która  przedstawiła  zespół  wykonujący  projekt  planu  zadań  ochronnych 

dla  obszaru  Puszczy i  Ostoi  Boreckiej,  jak  również  informacje  o  założeniach  i  celach 

projektu. Ogłoszona została informacja dotycząca dobrowolnego uczestnictwa w pracach 

nad  projektem  w  ramach  członkostwa  w  Zespole  Lokalnej  Współpracy.  Wyjaśniono 

też  pokrótce sposoby komunikowania się pomiędzy Wykonawcami PZO a ZLW poprzez 

Platformę  Informacyjno-  Konsultacyjną,  umożliwiającą  obserwację  efektów  pracy 

nad planem oraz wnoszenie uwag.

W kolejnym etapie spotkania nastąpiło wystąpienie pana Piotra Kwiatkowskiego, 

który  podczas  prezentacji  multimedialnej  wyjaśnił  co  to  jest  sieć  Natura  2000, 

jakie  są  jej  założenia  i  zasady.  Przedstawiono  kilka  ważnych  informacji  dotyczących 

obszaru Puszczy i Ostoi Boreckiej tj. podstawa prawna i data utworzenia, powierzchnia, 

a  także  ogólna  charakterystyka  obszaru.  Omówiony  został  zakres  terytorialny  PZO, 

który  nie  obejmuje  gruntów zarządzanych  przez  Nadleśnictwo  Borki,  a  także  powody 

wyłączenia tych gruntów. Przedstawiono także podstawę prawną tworzenia planów zadań 

ochronnych,  ich  status  prawny,  zakres,  strukturę  i  zasady  finansowania.  Następnie 

omówione zostały poszczególne gatunki ptaków zidentyfikowane jako przedmioty ochrony 

w OSOP Puszcza Borecka, w tym stan ich populacji lokalnych, zagrożenia oraz propozycje 

działań  zmierzających  do  zachowania  lub  przywrócenia  korzystnego  stanu  ochrony 

populacji. W podobny sposób zostały omówione siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin 

i zwierząt zidentyfikowane jako przedmioty ochrony w SOOS Ostoja Borecka. Omówiono 

także  propozycje  dotyczące  monitoringu przedmiotów ochrony.  Pan Piotr  Kwiatkowski 

poinformował  zgromadzonych  o  propozycji  zmiany  granic  OSOP  poprzez  włączenie 

rozlewiska Mazury.



W  trakcie  prezentacji  wynikały  dyskusje,  w  których  brali  udział  głównie 

przedstawiciele Nadleśnictw oraz Gospodarstw Rybackich.

Podczas prezentacji padło pytanie odnośnie zwiększania lub zmniejszania siedlisk, 

jednak Pan Piotr Kwiatkowski wyjaśnił iż na tym etapie nie można na nie odpowiedzieć. 

Stwierdził jednocześnie, że zwiększanie siedlisk jest w większości przypadków utopijne 

i  ważniejsze  jest  utrzymanie  lub  modyfikacja  sposobów  gospodarowania  tak, 

aby zachować i poprawić stan istniejących siedlisk.



Podczas  prezentacji  Nadleśniczy  Pan  Tomasz  Liwak  (Nadleśnictwo  Czerwony 

Dwór)   stwierdził,  że  mamy  wielkie  bogactwo  i  powinniśmy  zastanowić  się  jak  to 

bogactwo zachować. Uznał, że nie należy robić skrajnych rzeczy, aby tego bogactwa nie 

stracić. Powinniśmy więc skupić się na tym , aby uczynić wszystko w celu zachowania 

obecnego stanu.

W  dalszej  części  dyskusji  poruszone  zostały  m.  in.  tematy  rodzajów  rębni 

oraz zagrożeń wywołanych drapieżnictwem i hałaśliwymi pracami leśnymi. Przedstawiciel 

Regionalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych  w Białymstoku  wniósł  o  wycofanie  zapisu, 

dotyczącego  ograniczenia  hałaśliwych  prac  leśnych  w  sąsiedztwie  lęgowisk  żurawia 

w okresie luty- czerwiec.

W trakcie  rozmów padały propozycje  doprecyzowania  poszczególnych  zapisów, 

jak  również  wnoszono  o  uwzględnienie  nowych  np.  Nadleśniczy  Czerwonego  Dworu 

wnioskuje,  aby  na  siedliskach  łęgowych  dopuszczać  użytkowanie  rębne  polegające 

wyłącznie  na  cięciach  odsłaniających  naturalne  odnowienia,  na  powierzchni  do  15% 

poszczególnych  wydzieleń  w  dziesięcioleciu.  Zaproponowano  również  wpisanie 

stosowania rębni złożonych (bez rębni zupełnych) z długim okresem odnowienia.  

Przedstawiciel  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Oddział 

w Giżycku wniósł, aby podczas prac nad Planem PZO brać pod uwagę między innymi 



aspekty  związane  z  realizacją  Planów gospodarowania  wodami  w  obszarach  dorzeczy 

oraz standardowe postanowienia umów dzierżawy obwodów rybackich.

Spotkanie  zakończyła  pani  Iwona  Mirowska-Ibron  dziękując  wszystkim 

za przybycie oraz zachęcała do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach dyskusyjnych. 

Poinformowała  również,  że  na  stronie  internetowej  RDOŚ  w  Olsztynie  zostanie 

umieszczona prezentacja wraz z informacją, gdzie należy kierować uwagi lub propozycje 

zmian.


