
 
 

 

Sprawozdanie z II spotkania dyskusyjnego w ramach prac nad 

Projektem Planu Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 

Bagno Wizna PLB200005 

 

Dnia 20 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Strękowej 

Górze (Strękowa Góra 24), odbyło się drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych 

procesu opracowania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Bagno Wizna PLB200005. 

W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele mieszkańców obszaru Natura 2000, organów 

samorządowych, nadleśnictw, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biebrzańskiego Parku Narodowego, 

Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i inni zainteresowani projektem PZO. 

W spotkaniu uczestniczyła Pani Regionalny Konserwator Przyrody - Beata Bezubik oraz 

przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Spotkanie 

prowadził przedstawiciel wykonawcy Planu – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej 

Oddział w Białymstoku, Janusz Porowski. W spotkaniu czynny udział wziął ekspert 

wykonawcy PZO ds. awifauny, Adam Dmoch. 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości. W imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Białymstoku zabranych powitała Pani Beata Bezubik.  

Następnie organizatorzy przedstawili porządek spotkania – nikt nie wniósł uwag do porządku 

spotkania.  

Koordynator projektu – Janusz Porowski omówił sprawy organizacyjne związane z 

członkostwem w Zespole Lokalnej Współpracy, listą obecności itp. 

Merytoryczna część spotkania zaczęła się od przedstawienia, czy jest przedmiot ochrony w 

obszarze Natura 2000 oraz jak dochodzi się do ustalenia przedmiotów ochrony w projekcie 

PZO. Następnie omówiono sposób nadawania oceny gatunkom w dokumencie SDF i w 

projekcie PZO. Po takim wstępie nastąpiła prezentacja listy przedmiotów ochrony w 



projekcie nowego SDF. Po czym przeanalizowano wszystkie przedmioty ochrony z oceną 

A-C pod względem stanu ochrony populacji (według kryteriów z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r.). W wyniku aktualizacji danych nastąpiły znaczne 

zmiany w ilości przedmiotów ochrony. Przedmiotem ochrony w obszarze Bagno Wizna 

przestaje być: Uszatka błotna Asio flammeus, natomiast dochodzi 15 nowych gatunków do 

listy przedmiotów ochrony: Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus, Podróżniczek 

Luscinia svecica, Gęś białoczelna Anser albifrons, Świstun Anas penelope, Krakwa Anas 

strepera, Cyraneczka Anas crecca, Rożeniec Anas acuta, Płaskonos Anas clypeata, Wodnik 

Rallus aquaticus, Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, Kszyk Gallinago gallinago, 

Rycyk Limosa limosa, Krwawodziób Tringa totanus, Wąsatka Panurus biarmicus i 

Dziwonnia Carpodacus erythrinus. 

Następnie wykonawca przedstawił analizę zagrożeń dla przedmiotów ochrony na terenie 

ostoi. Każdy przedmiot ochrony omawiany był oddzielnie, z podaniem zdefiniowanych 

zagrożeń istniejących i potencjalnych. 

Po przerwie kawowej, Pani Anna Makowska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, omówiła szczegółowo dopłaty dla rolników gospodarujących na obszarach Natura 

2000, w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW na lata 2007-2013. 

Po części poświęconej dopłatom unijnym, nastąpił blok tematyczny, przedstawiający cele 

działań ochronnych i proponowane zadania ochronne dla przedmiotów ochrony. W części tej 

również omawiano poszczególne przedmioty ochrony pojedynczo. W pierwszej kolejności 

prezentowano ustalony cel działań ochronnych, a następnie działania ochronne, które mają 

zapewnić osiągnięcie postawionego celu.  

Przerwa na poczęstunek obiadowy. 

W ostatniej części spotkania przedstawiono harmonogram prac, do końca procesu tworzenia 

PZO, pokazano tematy do omówienia na trzecim spotkaniu ZLW. Omówiono sposób 

zgłaszania uwag i wniosków drogą mailową i poprzez Platformę Informacyjno-

Komunikacyjną (PIK). W tym celu przekazano uczestnikom spotkania niezbędna wiedzę do 

korzystania z PIK. 

Spotkanie prowadzono tak, iż w każdej chwili można było zadawać pytania dla wykonawcy 

PZO i eksperta od awifauny. Okazało się, że jest to właściwa forma prowadzenia spotkania, 

ponieważ członkowie ZLW i zaproszeni goście prowadzili merytoryczną dyskusję, efekty 

której wniosą dużo do tworzonego Planu. Dyskutowano o następujących problemach:  



Licznie reprezentowani rolnicy z obszaru Bagno Wizna podnosili kwestię liczebności 

poszczególnych gatunków i źródła danych, ponieważ w odczuciu osób, które tu stale 

przebywają, ptaków jest tu znacznie mniej. Odpowiedzi udzielił Adam Dmoch, który 

przedstawił historię badań awifauny Bagna Wizna i przykładowe techniki liczeń ptaków. 

Oraz historię tworzenia obszaru i zmiany granic obszaru, czego skutkiem jest brak wykonanej 

inwentaryzacji dla części obszaru Bagna Wizna. 

Większa dyskusja rozpoczęła się przy omawianiu zagrożeń, gdy w puli zagrożeń dla jednego 

gatunku pojawiała się informacja, o zagrożeniu zdefiniowanym, jako intensyfikacja 

użytkowania łąk, pastwisk i jednocześnie zarzucenie tradycyjnych form użytkowania terenu. 

Odpowiedz odnosiła się do biologii poszczególnych gatunków ptaków, które preferują 

ekstensywne użytkowanie łąk, a tracą te siedliska w momencie intensyfikacji użytkowania, 

ale również w konsekwencji porzucenia użytkowania tych gruntów (sukcesja, zarastanie 

siedlisk). 

Dyskutowano również o znaczeniu norki amerykańskiej i innych drapieżników dla populacji 

ptaków. 

Duża liczba pytań odnosiła się do pakietów rolnośrodowiskowych, z których mogą korzystać 

rolnicy do roku 2013. Szczegółowych odpowiedzi udzielała pani Anna Makowska z ARiMR. 

Najgorętsza dyskusja odnosiła się do kwestii związanych z zabagnianiem się łąk w wyniku 

braku zarządzania wodą, w systemie melioracyjnym funkcjonującym od lat 60-tych XX 

wieku na Bagnie Wizna. Rolnicy podkreślali coraz większe kłopoty z koszeniem, ciężkim 

sprzętem uwilgotnionych nadmiernie łąk. Irenusz Majdak z Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych podkreślał konieczność wprowadzenia działań, które 

zapewnią powstrzymanie zabagniania się terenu. Zespół Lokalnej Współpracy ustalił, iż 

regulacja stosunków wodnych jest jednym z najważniejszych zagadnień, z którymi musi 

zmierzyć się Plan Zadań Ochronnych.  
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