PRZYGOTOWANIE PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000:
SOO „DOLINA BIEBRZY” I OSO „OSTOJA BIEBRZAŃSKA”

Sprawozdanie z przebiegu warsztatów z interesariuszami
20 września 2013 r.
Goniądz, Hotel Zbyszko

Warsztaty rozpoczął moderator spotkania Wojciech Nowicki. Po powitaniu poinformował
zebranych, że głównym tematem VI warsztatów z interesariuszami będzie przedstawienie
przez przedstawicieli Zespołu Autorskiego i przedyskutowanie wniosków wynikających z
prac nad PZO, dotyczących gospodarki wodnej w kontekście potrzeb zachowania właściwego
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków obszarów Natura 2000 SOO „Dolina
Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska”. Przed przystąpieniem do części merytorycznej
warsztatów poprosił Kierownika Zespołu Autorskiego Andrzeja Weigle o przedstawienie
aktualnego stanu prac.
W ramach realizowanego w dniu 20 września bloku tematycznego pn. „Gospodarka wodna w
kontekście potrzeb zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i
gatunków obszarów Natura 2000 SOO „Dolina Biebrzy” i OSO „Ostoja Biebrzańska” zostały
wygłoszone następujące referaty:


Referat na temat problemów gospodarowania wodą w Dolinie Biebrzy oraz plany na
przyszłość wygłosił prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko (Rada Naukowa BbPN).



Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony siedlisk
przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 przedstawiła dr
Ewa Jabłońska (Zespół Autorski PZO).



Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony ptaków
będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 przedstawił dr Grzegorz
Grzywaczewski (Zespół Autorski PZO).
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Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony ważek będących
przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 przedstawił dr Krzysztof Frąckiel
(BbPN).



Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony płazów
będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 przedstawił Andrzej Weigle
(Zespół Autorski PZO).



Wnioski dotyczące gospodarki wodnej wynikające z potrzeb ochrony ryb będących
przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 przedstawił prof. dr hab. Roman Kujawa
(Zespół Autorski PZO).

Po przerwie obiadowej moderator warsztatów Wojciech Nowicki zwrócił się do zebranych z
propozycją zadawania pytań, zgłaszania uwag i postulatów, odnoszących się do treści
przedstawionych referatów. W trakcie dyskusji, między innymi:


Marianna Sak (Sołtys wieś Chojnowo) wyraziła pogląd, że wycinanie zarośli, jako
jeden z zabiegów proponowanych w projekcie PZO może spowodować nadmierną
migrację zwierzyny płowej z terenów Parku na zagospodarowane rolniczo obszary
sąsiadujące. Odnosząc się do problemu zdarzających się przypadków prowadzenia
niezgodnych z prawem konserwacji systemów melioracji szczegółowej z całą
stanowczością zapewniła, że na terenie wsi Chojnowo wszystkie działania na rowach
prowadzone są legalnie. Zwracając się do dyrektora Biebrzańskiego Parku
Narodowego poruszyła sprawę wykupów prywatnych gruntów leżących w granicach
BbPN.



Roman Skąpski (Dyrektor BbPN) odnosząc się do sprawy wykupów prywatnych
gruntów leżących w granicach Parku poinformował, że prowadzone są one
sukcesywnie, w miarę pojawiających się możliwości finansowych, a przy wykupie
obowiązują ceny rynkowe. Na wyrażone zaniepokojenie odnośnie zbyt szerokiego
zakresu wprowadzanych działań ochronnych zwrócił uwagę, że utrata walorów
przyrodniczych automatycznie pociągnie za sobą utratę walorów turystycznych
regionu, tak więc niezbędne jest podejmowanie takich decyzji, które umożliwią
zachowanie obu wskazanych walorów i w tym kierunku powinny zmierzać prace nad
PZO.



Grzegorz Maciorowski (Komitet Ochrony Orłów) podkreślił znaczenie Doliny
Biebrzy dla orlika grubodziobego – gatunku ekstremalnie zagrożonego wyginięciem w
Europie, zwracając jednocześnie uwagę, że nadmierne zalewanie łąk może stanowić
dla niego istotne zagrożenie. Odnosząc się do projektu nowego programowania
PROW zaapelował o zapewnienie odpowiedniego poziomu dopłat za dostosowanie
metod gospodarowania do wymogów tego szczególnie cennego gatunku ptaka.
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Kamil Grodzki (RDPL Białystok) uznał za konieczne przyporządkowanie
proponowanych w PZO działań ochronnych do poszczególnych działek geodezyjnych,
dzięki czemu konkretni użytkownicy uzyskają na ten temat szczegółową i
jednoznaczną informację.



Andrzej Weigle (Zespół Autorski PZO) odnosząc się do postulatu przedmówcy
poinformował, że tego rodzaju rozwiązanie zostanie uwzględnione w PZO i stanowić
będzie jedno z finalnych efektów prowadzonych prac. Ponadto zaznaczył, że
immanentną cechą planu zadań ochronnych musi być wzajemna spójność ustaleń
proponowanych w dokumencie przez uczestniczące w pracach zespoły.



Małgorzata Górska (OTOP) zwróciła uwagę, że Biebrzański Park Narodowy oraz
obszary Natura 2000 „Dolina Biebrzy” i ”Ostoja Biebrzańska” stają się coraz większą
i bardziej znaną atrakcją turystyczną, czego widocznym dowodem jest zwiększająca
się z roku na rok liczba turystów przyjeżdżająca oglądać ptaki, co ma istotny wpływ
na poprawę sytuacji ekonomicznej regionu, a tym samym przemawia za
podejmowaniem wspólnych wysiłków na rzecz, zarówno zachowania przedmiotów
ochrony obszarów Natura 2000, jak i walorów przyrodniczych BbPN.

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji moderator warsztatów Wojciech Nowicki
stwierdził, że wszystkie punkty programu spotkania zostały zrealizowane, a następnie
podziękował zebranym za aktywny udział i zaprosił wszystkich obecnych do uczestnictwa w
następnych warsztatach, które zostaną zorganizowane w drugiej połowie listopada br.

W załączeniu:
1. Lista obecności uczestników
warsztatów.
2. Dokumentacja fotograficzna

Andrzej Weigle
Kierownik Zespołu Autorskiego PZO
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