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Warszawa, 23.06.2014

Sprawozdanie z I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy w sprawie opracowania projektu
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026

W dniu 18 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sidra odbyło się pierwsze z trzech
planowanych spotkań dyskusyjnych organizowanych w ramach prac nad sporządzeniem projektu
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 20000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00. Wzięło w nim udział 12 osób, pośród których
znaleźli się przedstawiciele zaproszonych grup interesu: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Białymstoku, Podlaskiej Izby Rolniczej, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Wojewódzkiego
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Przyrodniczego, Centrum Ochrony Mokradeł, Fundacji Snopowiązałka i wykonawcy planu zadań
ochronnych – Towarzystwa Ochrony Siedlisk ProHabitat.
Na wstępie Grzegorz Piekarski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Białymstoku, przywitał gości, omówił cel spotkania i przedstawił wykonawcę projektu planu
zadań ochronnych.
Następnie Filip Jarzombkowski, przedstawiciel wykonawcy, omówił plan pracy podczas
spotkania. Zaprezentował także podstawowe informacje na temat sieci Natura 2000 w Polsce
i Europie oraz zagadnienia dotyczące podstaw prawnych funkcjonowania programu Natura 2000.
Omówił również poszczególne etapy procesu planistycznego prowadzącego do opracowania planu
zadań ochronnych, zasady tworzenia Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW) oraz cele spotkań
dyskusyjnych, które będą organizowane w trakcie sporządzania projektu planu. Zaprezentował
także ogólną charakterystykę obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
i siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony w obszarze.
Podstawowe informacje na temat gatunków roślin stanowiących przedmioty ochrony
przedstawił Jan Kucharzyk. Scharakteryzował poszczególne gatunki, z uwzględnieniem dostępnej
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wiedzy na temat ich rozmieszczenia w obszarze oraz zagrożeń. Przedstawił również wstępne
kierunki działań ochronnych.
Zagadnienia dotyczące poczwarówek, będących przedmiotami ochrony w obszarze
zaprezentował Łukasz Krajewski. Przedstawił ich krótką charakterystykę, główne wskaźniki oceny
stanu ich siedlisk oraz zagrożenia.
Po prezentacjach odbyła się dyskusja, podczas której poruszono następujące kwestie:


Zwrócono uwagę na strukturę własności gruntów leżących w granicach obszaru.
Większość z nich stanowi własność prywatną. W związku z tym istotne jest
poinformowanie jak największej liczby właścicieli o rozpoczęciu prac nad planem oraz
o odbywających się spotkaniach konsultacyjnych.



Poruszono temat gospodarowania na obszarach Natura 2000. Podkreślono, że objęcie
obszaru tą formą ochrony przyrody nie uniemożliwia podejmowania w jego granicach
wszelkich przedsięwzięć, czy inwestycji. Planowanie takich działań powinno jednak
odbywać się w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przyrody. Ich realizacja nie
powinna znacząco negatywnie wpływać na cele ochrony obszaru, jego integralność i
spójność sieci obszarów Natura 2000.



Dyskutowano możliwości wsparcia finansowego rolników użytkujących grunty,
znajdujące się w granicach omawianego obszaru w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.



Podkreślono, że główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony na omawianym obszarze
związane są ze zmianami poziomu wód. W związku z tym planowane działania
ochronne skupiać się będą przede wszystkim na ograniczeniu tych zagrożeń.
W ostatniej części spotkania 11 osób zadeklarowało chęć uczestniczenia w pracach Zespołu

Lokalnej Współpracy (ZLW).

sprawozdanie sporządziła Dorota Kotowska

