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Białystok, dn. 29 czerwca 2012 r. 

 

Raport z przebiegu I spotkania 

w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych  

obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Rospudy” 

 

W ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

„Dolina Górnej Rospudy” w dniu 26 czerwca 2012 r. odbyło się pierwsze z cyklu trzech 

zaplanowanych w toku prac spotkań. Spotkanie to rozpoczęło się o godzinie 10.00,  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

W spotkaniu wzięło udział 46 osób, reprezentujących społeczność lokalną  

oraz następujące instytucje: Urząd Gminy w Raczkach, Urząd Miejski w Augustowie, 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Białymstoku, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Białymstoku, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Augustowie, Nadleśnictwo 

Szczebra, Nadleśnictwo Olecko, Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin "Rospuda", 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, Centrum Ochrony Mokradeł, 

Uniwersytet Warszawski, LitPol Link, ELTEL Networks Rzeszów S.A. Pełnomocnik PSE 

Operator S.A. oraz wykonawcy planu zadań ochronnych: koordynator projektu, ekspert 

przyrodnik i członkowie Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat”. Na początku spotkania 

Regionalny Konserwator Przyrody w Białymstoku przedstawił program spotkania oraz 

omówił założenia projektu, który jest częścią ogólnopolskiego projektu POIS.05.03.00-00-

186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze 

Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i 

Środowisko, lata 2007 – 2013”, Priorytet V, Działania 5.3. Następnie przedstawiono 

wykonawcę projektu planu zdań ochronnych, który został wyłoniony w ramach procedury 

przetargowej. 

Następnie w formie prezentacji multimedialnych koordynator PZO przedstawił 

założenia, cele oraz procedurę planowania obszarów Natura 2000, a także, zasady 

sporządzania planu zadań ochronnych (PZO) z uwzględnieniem udziału społeczeństwa w 
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procesie planistycznym. Kolejnym punktem prezentacji było przedstawienie wstępnych 

założeń planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Rospudy”, jego 

cele, założenia oraz przewidywany przebieg i harmonogram prac, a także uwarunkowania, 

walory przyrodnicze i przedmioty ochrony, a w szczególności przedstawiono zakres 

planowanych działań na najbliższy okres. 

W trakcie spotkania 25 osób zadeklarowało wolę uczestnictwa w pracach Zespołu 

Lokalnej Współpracy (ZLW), i tym samym w czasie spotkania ZLW rozpoczął formalnie swoje 

prace. W skład Zespołu weszli przedstawiciele: Urzędu Gminy w Raczkach, Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Białymstoku, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Białymstoku, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Augustowie, Nadleśnictwa 

Szczebra, Nadleśnictwa Olecko, Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda", 

Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, Centrum Ochrony Mokradeł, 

Uniwersytetu Warszawskiego, LitPol Link, ELTEL Networks Rzeszów S.A. Pełnomocnik PSE 

Operator S.A. oraz członkowie Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat”.  

Po prezentacjach odbyła się dyskusja dotycząca sporządzania projektu planu zadań 

ochronnych oraz zagrożeń przedmiotów ochrony omawianego obszaru Natura 2000.  

W trakcie tej części spotkania dyskutowano następujące problemy wskazane przez 

uczestników: 

� planowane do realizacji pojedyncze siłownie wiatrowe oraz zespolone elektrownie 

wiatrowe w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Rospudy” w aspekcie 

potencjalnych zagrożeń przedmiotów ochrony tego obszaru ze szczególnym 

uwzględnieniem oddziaływań na awi- i chiropterofaunę; 

� sukcesja wtórna roślinności na terenach nieleśnych z uwzględnieniem problemu 

stosunków własnościowych i metodyki zabiegów ochrony czynnej w aspekcie 

ochrony siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków flory i fauny. 

� rozprzestrzenianie się gatunku inwazyjnego: barszczu Sosnowskiego Heracleum 

sosnowskyi, będącego zagrożeniem dla rozwijającej się na tym obszarze turystyki oraz 

obniżającego walory przyrodnicze siedlisk przyrodniczych występujących w 

sąsiedztwie cieków w granicy obszaru Natura 2000; 

� powstawanie zabudowy letniskowej w pobliżu linii brzegowej jeziora Długiego; 
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� wzrost liczebności bobra europejskiego Castor fiber w następstwie czego występują 

liczne szkody gospodarcze. 
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