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Warszawa, dn. 4 października 2012 r. 

 

 

Raport z przebiegu III spotkania 

w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych  

dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 

 
 

W ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Pojezierze Sejneńskie PLH200007 w dniu 21 września 2012 r. odbyło się trzecie i ostatnie 

z cyklu zaplanowanych w toku prac spotkań. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00  

w siedzibie Nadleśnictwa Pomorze. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele społeczności lokalnych z miejscowości: 

Pomorze, Szczebra i Augustów oraz instytucje: Nadleśnictwo Pomorze, Nadleśnictwo Głęboki 

Bród, Nadleśnictwo Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie i Podlaską Izbę Rolniczą. Spotkanie poprowadzili 

wykonawcy planu zadań ochronnych reprezentujący Towarzystwo Ochrony Siedlisk 

„ProHabitat”: koordynator projektu i ekspert ds. siedlisk, dr Paweł Pawlikowski, z Zakładu 

Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert ds. GIS, 

Magdalena Galus, ze Stowarzyszenia Centrum Ochrony Mokradeł. 

Prezentacja, wygłoszona przez Pawła Pawlikowskiego, poświęcona została głównie 

przedstawieniu proponowanych w projekcie planu zadań ochronnych zadań ochronnych 

dotyczących konkretnych przedmiotów ochrony. Na bieżąco dyskutowane były poszczególne 

zapisy (przede wszystkim zadania ochronne dla jezior i leśnych siedlisk przyrodniczych) oraz 

zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów (m.in. RZGW, WZMiUW, gminnych 

spółek wodnych, starostw, gmin, urzędów marszałkowskich) za wykonanie działań 

ochronnych. Pojawiały się także propozycje nowych zapisów m.in.: ochrona jezior 

ramienicowych poprzez zakaz używania ciągnionych narzędzi odłowu; zakaz zmiany użytków 

zielonych na orne w zlewni bezpośredniej jezior; ograniczenie ilości ryb roślinożernych 
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poprzez zarybianie jezior rybami drapieżnymi; wprowadzenie jednakowych zapisów dla 

wszystkich jezior eutroficznych na terenie ostoi, niezależnie od ich obecnego stanu 

zachowania. Z-ca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego, p. Maciej Kamiński, zwrócił 

także uwagę na zagrożenie związane z ekspansją gatunków inwazyjnych (niecierpek 

gruczołowaty, nawłoć kanadyjska, kolczurka klapowana), których nie ma jeszcze na terenie 

ostoi, ale w Parku stanowią już poważny problem. 
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