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Raport 

z drugiego spotkania dyskusyjnego  w sprawie projektu planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 140036 Rogoźnica 

 

Spotkanie dyskusyjne odbyło się w dniu 23 września 2011 r. w siedzibie Nadleśnictwa Mińsk 

przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W obradach uczestniczyło 

28 osób, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. O 

spotkaniu zostało powiadomionych 10 zainteresowanych podmiotów (osób fizycznych i 

instytucji).  

Spotkanie rozpoczął p. dr Michał Falkowski – wykonawca projektu planu zadań ochronnych 

dla obszaru Natura 2000 PLH140036 Rogoźnica, następnie głos zabrał p. dr Mieczysław 

Stachowiak – koordynator merytoryczny projektu, reprezentujący Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Po przywitaniu uczestników zaproponowany 

został następujący porządek obrad:  

1. Powitanie gości, przedstawienie programu i otwarcie spotkania 

2. Waloryzacja stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków   

3. Dyskusja 

4. Identyfikacja zagrożeń i cele ochrony 

5. Przerwa kawowa 

6. „Zespół Lokalnej Współpracy — podstawa utworzenia, skład osobowy, w jaki sposób 

działa” 

7. Dyskusja i ukonstytuowanie Zespołu Lokalnej Współpracy 

8. Projekt Planu Zadań Ochronnych 

9. Dyskusja i wnioski 

10. Podsumowanie i zamknięcie spotkania 

11. Obiad 
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Prezentacja p. dr Michała Falkowskiego pt. „Waloryzacja stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych i gatunków”  

W wystąpieniu zostały omówione wyniki zastosowanych wskaźników i parametrów dla 

każdego z przedmiotów ochrony w obszarze PLH140036 Rogoźnica, czyli siedlisk 

przyrodniczych: 7140, *91D0 i *91E0. Następnie podane zostały oceny stanu zachowania 

poszczególnych, które określają: powierzchnia siedliska, jego stan i funkcje oraz perspektywy 

ochrony. Jednocześnie przedstawione zostały argumenty by w przypadku obszaru 

PLH140036 Rogoźnica podtrzymać zapisy w SDF określające jako nieistotne w jego 

granicach populacje: bobra, wydry i kumaka nizinnego.  

 

Dyskusja: uczestnicy przyjęli powyższe informacje bez uwag   

 

Prezentacja p. dr Michała Falkowskiego pt. „Identyfikacja zagrożeń i cele ochrony”  

W wystąpieniu zostały omówione istniejące i potencjalne, wewnętrzne i zewnętrzne 

zagrożenia dla każdego z siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w 

obszarze. 

Dyskusja:  

p. Robert Milewski (Z-ca Nadleśniczego) stwierdził, że na chwilę obecną lista zagrożeń nie 

wymaga przy obecnym stanie wiedzy uzupełnień. Podkreślił, że uznanie presji zwierzyny 

płowej jako potencjalnego zagrożenia jest jak najbardziej uzasadnione. Wyjaśnił, że 

zagęszczenia jeleniowatych w obrębie obszaru są o wiele wyższe niż w innych 

kompleksach leśnych. Wynika to zarówno z charakteru występujących tu zbiorowisk 

leśnych jak również mozaikowatości krajobrazu doliny Kostrzynia, co w połączeniu 

stwarza doskonałe warunki bytowe dla zwierząt. 

P. Witold Kulik (Leńczy) dodał, że z jego własnych wieloletnich doświadczeń odnowienie 

naturalne w przypadku łęgów w obrębie Obszaru jest bardzo trudne. Chcąc zachować 

właściwe proporcje pomiędzy różnymi fazami rozwojowymi łęgów lub przywrócić 

właściwą im strukturę drzewostanów potrzebne będą odpowiednie zabiegi. 

p. Robert Milewski (Z-ca Nadleśniczego) zapytał czy w PZO zostanie podkreślona specyfika 

tego terenu polegająca cyklicznych fluktuacjach pomiędzy olsowym a łęgowym 

charakterem fitocenoz leśnych? 
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p. Michał Falkowski potwierdził, że taka informacja zostanie zawarta i że to jest faktycznie 

naturalny proces charakterystyczny dla tego obszaru. Zaznaczył, że nawet zwiększenie 

powierzchni ogólnej olsów kosztem łęgów nie może być podstawą w tym przypadku  do 

obniżenia  oceny stanu zachowania i powierzchni siedliska przyrodniczego *91E0.  

p. Witold Kulik (Leńczy) poinformował, że gniazdo bociana zostało strącone w wyniku 

wichury, a ptaki nie podjęły jak dotąd ponownej próby założenia nowego gniazda. 

Zasugerował by bociana czarnego zdjąć z listy ptaków waloryzujących stan zachowania 

łęgów.  

p. Michał Falkowski podziękował za informacje i oznajmił, że nastąpi modyfikacja zapisu 

 

Zespół Lokalnej Współpracy — podstawa utworzenia, skład osobowy, w jaki sposób 

działa 

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

przystąpienia do  Zespołu Lokalnej Współpracy. Jednocześnie zaznaczył, że uczestnictwo w 

nim jest dobrowolne i przypomniał, że zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi ochrony 

danych osobowych należy złożyć oświadczenia o zgodzie na udostępnianie danych 

personalnych na potrzeby planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH140036 

Rogoźnica.  

Deklaracje przystąpienia do ZLW zgłosiły następujące osoby: p. Witold Kulik 

(leśniczy) i p. Wojciech Dębski (Starostwo Powiatowe w Mińsku Maz.).   

 

Prezentacja p. dr Michała Falkowskiego pt. „Projekt Planu Zadań Ochronnych” 

W wystąpieniu dr Michał Falkowski przedstawił cele PZO, opisał działania jakie należy 

podnająć by utrzymać lub poprawić stan zachowania siedlisk przyrodniczych. Omówił 

działania: z zakresu czynnej ochrony, utrzymujące lub modyfikujące gospodarkę leśną, 

monitoringowe oraz uzupełniające wiedzę o siedliskach Obszaru.  

 

Dyskusja 

p. Robert Milewski (Z-ca Nadleśniczego) zaznaczył, że projekt PZO był konsultowany z 

Nadleśnictwem i zapisy dotyczące ochrony siedlisk przyrodniczych są do 

zaakceptowania, reprezentują  dobrze pojmowany interes przyrody i nie powodują kolizji 
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z Planem Urządzania Lasu. Według jego oceny PZO jest logiczny i jego realizacja 

powinna poprawić stan ochrony zwłaszcza łęgów. 

p. Mieczysław Stachowiak podzielił opinię przedmówcy. W swojej dalszej wypowiedzi dodał, 

że w jego ocenie cała prezentacja jak również wynikające z niej założenia do PZO są 

dobrze przygotowane.  

 

Zakończenie spotkania  

Po zakończeniu dyskusji p. dr Mieczysław Stachowiak przypomniał wszystkim, że wszelkie 

informacje dotyczące prac nad projektem planu zadań dla PLH140036 Rogoźnica zawarte są 

na publicznie dostępnej  Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej i podał strony WWW. 

 Protokołował 

Michał Falkowski 

 


