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Białystok, dn. 11 czerwca 2014 r. 

 

Raport z I spotkania  

w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025 

 

 

W dniu 06 czerwca 2014r. odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań 

informacyjno-konsultacyjnych w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla 

obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025. Spotkanie miało miejsce w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie i rozpoczęło się o godzinie 10.00. 

W spotkaniu uczestniczyło 16 osób, które reprezentowały społeczność lokalną oraz 

następujące instytucje: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Urząd Gminy Kolno, 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolnie, Podlaska Izba Rolnicza, Nadleśnictwo Nowogród, 

Towarzystwo Przyjaciół Borkowa, Stowarzyszenie „Kafcuki”, Zakład Botaniki Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Sołectwo Kolimagi oraz wykonawca planu zadań 

ochronnych – Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat. 

Na początku spotkania Regionalny Konserwator Przyrody przywitał zebranych gości i dokonał 

wprowadzenia do projektu planu zadań ochronnych oraz przedstawił wykonawcę projektu Planu, 

który został wyłoniony w ramach procedury przetargowej. 

Następnie w formie prezentacji multimedialnych koordynator Planu przedstawił założenia, 

cele i zasady funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 oraz zasady sporządzania PZO z 

uwzględnieniem udziału społeczeństwa w procesie planistycznym. Kolejnym punktem spotkania było 

przedstawienie walorów przyrodniczych obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach, przedmiotów 

ochrony objętych projektem PZO oraz przedstawiono harmonogram i zakres planowanych prac 

terenowych z podaniem przyjętych w metodyce parametrów i wskaźników stanu ochrony. Wstępnie 

omówiono także zagrożenia dla przedmiotu ochrony oraz proponowane cele działań ochronnych. 

Po prezentacjach odbyła się dyskusja dotycząca opracowania planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach. Podczas dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na 

wiele problematycznych kwestii. Najważniejsze z nich to: 

 Liczebność sasanki otwartej, będącej przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Sasanki 

w Kolimagach, spada z roku na rok i zmniejsza się jej areał występowania. Największa 

liczebność gatunku notowana była w 2011 roku. Główną tego przyczyną jest postępujący 
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proces zarastania siedliska występowania sasanki gatunkami drzewiastymi, głównie brzozą i 

topolą osiką oraz w mniejszym stopniu sosną. Wkraczanie drzew na stanowisko sasanki 

otwartej powoduje zwiększenie zacienienia stanowiska, co niekorzystnie wpływa na stan 

populacji i siedliska gatunku. Podobnie niekorzystny wpływ ma ekspansja trzcinnika 

piaskowego na obydwu stanowiskach gatunku.  

 Poważnym zagrożeniem dla populacji sasanki otwartej w obszarze jest także wydobywanie 

piasku na pagórkach oraz nielegalne składowanie śmieci. Jednym z planowanych działań 

ochronnych powinno być usunięcie śmieci z pagórków. Aby zapobiec dalszemu niszczeniu 

siedliska gatunku przez rozkopywanie pagórków i ich zaśmiecanie, wskazane byłoby 

zorganizowanie spotkania wiejskiego z właścicielami gruntów położonych w obszarze i jego 

bezpośrednim sąsiedztwie – głównie z mieszkańcami wsi Zabiele i Czerwone, jak również z 

mieszkańcami wsi Kolimagi. Celem takiego spotkania powinna być edukacja lokalnej 

społeczności na temat przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach oraz 

innych walorów przyrodniczych obszaru. Uczestnicy spotkania zaproponowali, aby takie 

spotkanie odbyło się w miejscowości Zabiele lub Czerwone. 

 W przypadku większego pagórka będącego stanowiskiem występowania gatunku, do 

istniejących zagrożeń dla przedmiotu ochrony należy dodać rozjeżdżanie pagórka przez 

rolników użytkujących okoliczne łąki. Rolnicy chcąc skrócić sobie drogę biegnącą przez 

pagórek, przejeżdżają go w innym miejscu, co powoduje, że sasanka występuje w tym 

miejscu mniej licznie. 

W ostatniej części spotkania 15 osób pisemnie zadeklarowało wolę uczestnictwa w pracach 

Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) i tym samym ZLW rozpoczął formalnie swoje prace. W składzie 

Zespołu Lokalnej Współpracy „Sasanki w Kolimagach” znaleźli się przedstawiciele: Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolnie, 

Podlaskiej Izby Rolniczej, Nadleśnictwa Nowogród, Towarzystwa Przyjaciół Borkowa, Stowarzyszenia 

„Kafcuki”, Zakładu Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Sołectwa 

Kolimagi oraz wykonawcy planu zadań ochronnych – Towarzystwa Ochrony Siedlisk ProHabitat. 

 

 


