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z drrrgiego spotkania dyskusyjnego w sprawie projektu planu zadań

ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 140037 Torfowiska Czernik

Dlugie spotkanie dyskusyjne odbyło się w dniu 5 p.źdŻięrnlka 2011 r. w siedzibie

Nadleśnictwa Łochów przy ul. Wyszkowskiej 28, Łochowie' W obradach uczestrriczyło 28

osób, zgodnie z lisĘ obecności stanowącą załąpznik ru l do niniejszego protokołu. o
spotkaniu zostało powiadomionych 21 zaintereso\Manyoh podmiotów (osób fizycznych i

instyłucj i).

Spotkanie rozpoczął p. dr Michał Falkowski wykonawca projektu planu zadari ocbronnych

dla obszanr Natura 2000 PLH140037 Torfowiska CzemiĘ następnie głos zabrał p. dI

Mieczygaw stachowiak _ kooldynatot mer}'toryczny $ojękh! regezenfujący Uniwersyet

Technologiczno_Przymdniary w Bydgoszczy. Po przywitaniu uczestników udzielonę zostały

infoTmację wyjaśniające cel spotkania i zaproponowany został następujągy porządek obrad:

1' Powitanie gości, przedstawienie programu i otwarcie spotkania

2. waloryzacja stanu ochrcny siedlisk przyrodniczych i gatwków

3. Dyskusja

4. IdenĘdkacja zagrożeń i aele ochlony

5. Przęrwa kawowa

6. ,,ZnspćłLnkallej wspóbracy - podstąwa utworzenią skład osobowy, wjaki sposób

dńałd'

7. Dyskusja i ukonsq'tuowanie Zęspołu Lokalnej współpracy

8- Przerwakawowa

9. PĄekt Planu Zadad Ochronnych

10. Dyskusja i wnioski

11. Podsumowanie i zamknięcie spotkania



12. Obiad

PrezcDtacja p. dr Michala FalkowŚkiego pL 
''l|alor7,7acja 

stanu ochfun! siedlisk

prryrodnicqch i gatanków"

W wysĘrieniu zostały omówionę wyniki zastosowanych wskaźników i parametrów dla

każdego z pzedmiotów ocluony w obszafle PLHI40037 Torfowiska czemik. NaŚępnię

przedstawiona została ocena stanu zachowania: sosnowych borów bagiennych, torfońsk oraz

zalotki większej bęĄcych przedmiotami ocbrony w obszarze. Jednocześnię prŻędstawione

zostały argumenty by listę przedmiotów ochrony rczszerzyć o bobra europejskiego.

wąĘliwości budzi natomiast nadanie rangi przedmiotu ochrony w przypadku rvazli zalo&i

większej.

Dyskusja:

p. Mieczysław stachowiak przyznał słuszrość uznania bobra za przedmiot ochrony w

obsŻarŻo. Jednocześnie dodał, żę trzeba będzie bardzo wnikliwie rozpatrzeć kwestię

statusu zalotki. W pr4padku tęgo gatuDku stan siedliska okeślony został jako włŃciwy,

natomiast populacji jako Ą Zastanawia zwłaszcza brak stwierdzenia wylinęk, co możę

świadczyć, że gatunek ten nię lozmnźa się na terenie obszaru.

p. Magdaleną Głogowska (oŚ) - zabieĄąc głos przedstawiła swoją osobę i jednos&ę, która

rcpręzęntuje. Nastą)nie omówiła Fojekt realizowany przez Insqłut ochrony Środowiska

dotyczący komunikacji i ucŻęstnictwa społeczeństwa w tworz€niu sieci Natura 2000, a

zwłaszcza planowaniapo czym rozdała zebraĄĄn ankiety.

p. Mieczysław Stachowiak _ podżękował i w zrł'iąku z brakiem p}tań zaproponował

kontynuowanie kolejnego punktu obad

Prezentacja p. dr Micha|a tralkowskiego pt. .I.ren !,Jikacją zaglożeń i cele ochłony"

w wysĘ)ieniu zostały omówione istniejące i potencjalnę, wewnętrŻne i zewnętzne

ząrożenia dlakażdego z siedlisk pr4'rodniczych i gatuŃów będących przedmiotęm ochlony

w obszarze.

p. Mieczysław Stachowiak _ poplosił o wskazanie na mapach rowów odwadniająpych oba

torforłiska_

p. Elżbieta Bemard_Rybak (Ż-ca Nadleśniczego) wyjaśniłą że w prąpadku Żachodniej

części obszaru położonej na gruntach Nadleśńctwa Łochów istniejący rów nie powoduje

osusŻania torfowiska, ponie\ła]ż kończy sę on prznd 1edlą z lokalrrych &óg i nie ma



łwzrLości z żaĄnym ciekiem ani Ż systęmem melioracji. Prawdopodobnie nie zośał on z

blDej nieznanych prz;czyn n!edokończony.

p. Mieczysław Stachowiak _ stwierdził, ż€ koniecznie trzeba wyjaśnić kwestię odwodnienia

drogi krajowej nr 50 
' 

a zlvłaszcza czy zaprojektowarro przy jej modemizacji sepaxatory a

jeśli tak to gdzie będąone zlokalizowane.

p' Michał Falkowski _ zaz Aczył' że informacja o obu spotkaniach została wysłana do

warszawskiego oddziału GDDKiA.

"zespóI 
Lokalnej wśpólpracy * podrtawa utworzenia, sklad osobowy, w jiki sposób

dŻ|^l'''

Po przerwie kawowej dr MięcŻysław Stachowiak zwrócił uwagę, że istnieje możliwość

przysą)ienia do Zespołu Lokalnej współpracy. Jędnoczrśdę zaznaczył, żę uczestnictwo w

nim jest dobrowolne i przypomniał' żę Żgodi1ę z wyrnogami prawa dotycŻąc}mi ochrcny

danych osobowych tależry 7}oż'yć oświadczerria o zgodzie na udostępnianię danych

personalnych na potrzeby planu zadari ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH14003'I

Torfowiska Czemik.

Preżentacja p. dr Michala Falkowskięo pt. 
"Prujekt 

Plana zdań ochlo,rlrych"

W wysĘlieniu dr Michał Falkowski przędstawił cele PZo, opisał <lziałania jakie nalezy

podnając by utrzymac lub poprawić stan Żachołuia siedlisk prz1todniczych i gatunków.

omówił działania: z zakesll czynnĄ ochony, utrz}mujące lub modyfikująpe gospodalkę

leśną mońtoringowe oraz uzupełniające wiedzę o przedmiotach ocblony.

Ęskusj.: uczestnicy pTzyjęli powyższę informacje bez uwag

zakończenie spotkania

Po zakończeniu dyskusji p. dr Mieczysław stachowiak plz]Tonniał wszystkirą że wszelkie

informacje dotyczącę praa nad projektem plaru zadai dla PLH140037 Torfowiska Czemik

zawarte są na publicznie dosĘnej Platformie Infomacyjno-Komunikacyjnej i podał stony
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