
 
 

 

Sprawozdanie z II spotkania dyskusyjnego w ramach prac nad Projektem Planu 

Zadań Ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego 

Nurca i Dolina Górnego Nurca 

 

Dnia 22 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00 w miejscowości Dasze (świetlica wiejska), 

odbyło się drugie spotkanie w ramach konsultacji społecznych procesu opracowania Planu 

Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 PLH200021 Ostoja w dolinie Górnego Nurca 

i PLB200004 Dolina Górnego Nurca. W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele 

mieszkańców obszaru Natura 2000, rolników posiadających grunty na terenie obszaru, 

organów samorządowych, nadleśnictw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

i inni zainteresowani projektem PZO. W spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Bezubik -

Regionalny Konserwator Przyrody oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Białymstoku. Spotkanie prowadził przedstawiciel wykonawcy Planu – Biura 

Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku, Janusz Porowski. 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości. W imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Białymstoku zabranych powitała Pani Beata Bezubik. Zaś w imieniu 

gospodarzy terenu głos zabrała Pani Burmistrz Kleszczel Irena Niegierewicz. 

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, czym 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.). Aktualizacja danych spowodowała, iż będzie konieczna 

zmiana SDF-u pod kątem przedmiotów ochrony w obszarze Ostoja w Dolinie Górnego Nurca. 

Przedmiotem ochrony nie powinno być siedlisko: Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk oraz ryba: Koza złotawa Sabanajewia aurata. 

Nie doszedł żaden nowy przedmiot ochrony, aczkolwiek prace terenowe na siedliskach 

przyrodniczych, nie zostały jeszcze w 100% zamknięte i nie można wykluczyć korekty. 

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).  

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

PZO. 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 Doliny Nurca podnosili kwestię znacznych szkód 

powodowanych przez bobry, które dotyczą niszczenia infrastruktury drogowej i podtapiania 

znacznych obszarów łąk. Skutkuje to brakiem możliwości koszenia łąk i procesem 

zabagniania tych terenów. Postulowano o wpisanie bobra w projekcie PZO, jako znaczący 

czynnik zagrażający utrzymaniu łąk w dotychczasowej formie użytkowania. 



Dyskutowano również o znaczeniu norki amerykańskiej i innych drapieżników dla populacji 

ptaków (w tym szczególnie dla cietrzewia). 

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

rolnicy do roku 2013, a także tym co będzie z dopłatami po 2013 roku. Pan Mikołaj Janowski 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Hajnówce podnosił kwestię terminu koszenia łąk. 

Argumentował, iż ustalony termin w programie rolnośrodowiskowym - 1 sierpnia jest 

terminem zbyt późnym i niezgodnym z historycznym użytkowaniem tych łąk. Jednocześnie 

Kierownik ARiMR przedstawiał korzyści płynące z dopłat unijnych dla rolnictwa, ale 

podniósł również kwestię nałożenia na rolnika obowiązku utrzymania łąki w niezmienionym 

stanie (działanie obligatoryjne) i braku jakiejkolwiek rekompensaty za to działanie.  

Najgorętsza dyskusja odnosiła się do kwestii związanych z „nałożeniem” na rolników 

obowiązku utrzymania ekstensywnego użytkowania łąk, w obliczu niskiej opłacalności 

produkcji rolnej, braku rąk do pracy i skutków działalności bobrów (zatapianie łąk).  

Starano się ująć w niniejszym sprawozdaniu najważniejsze tematy poruszone podczas 

spotkania, aczkolwiek przytoczenie wszystkich wypowiedzi nie jest możliwe, jednakże będą 

one brane pod uwagę w procesie tworzenia projektu Planu. 
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